
   

 
 

 



   

 
 

 

 

 

Reitora 

Profa. Dra. Berenice Quinzani Jordão 

Vice-Reitor 

Profo. Dro. Ludoviko Carnasciali dos Santos 

 

 

Coordenadora do Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) 

Profa. Dra. Edméia A. Ribeiro 

 

Apoio:  

   

 

Departamento de História – UEL 

Programa de Pós-Graduação em História Social /Mestrado – UEL 

Departamento de Comunicação – UEL 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação /Mestrado – UEL 

 

Realização:  

 

 

Editoração: André Luiz Marcondes Pelegrinelli e Pamela Wanessa Godoi. 



   

 
 

 

André Luiz Marcondes Pelegrinelli 

Pamela Wanessa Godoi 

(Org.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

Universidade Estadual de Londrina 

2017 



   

 
 

Catalogação na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da 

Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina 

 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Os textos que se encontram nesses anais são de inteira responsabilidade dos 

respectivos autores. 

  

     E56a    Encontro Nacional de Estudos da Imagem (6. : 2017 : Londrina, PR) 

Anais do VI Encontro Nacional de Estudos da Imagem [e do] III Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem [livro eletrônico] / André Luiz  

Marcondes Pelegrinelli, Pamela Wanessa Godoi (orgs.). – Londrina : 

Universidade Estadual de Londrina, 2017. 

1 Livro digital : il. 

 

Inclui bibliografia. 

Disponível em: 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017/index.php/anais/ 

ISBN 978-85-784644-5 

1. Imagem – Estudo – Congressos. 2. Imagem e história – Congressos.       

I. Pelegrinelli, André Luiz Marcondes. II. Godoi, Pamela Wanessa. III. Universidade Estadual de 

Londrina. IV. Encontro Internacional de Estudos da Imagem (3. : 2017 : Londrina, PR). V. 

Título. VI. Anais [do] III Encontro Internacional de Estudos da Imagem. 

       

 CDU 93:7 



   
 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

 

Rogério Ivano 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Alisson Guilherme Gonçalves Bella 

Ana Heloisa Molina 

André Azevedo da Fonseca 

André Luiz Marcondes Pelegrinelli 

Angelita Marques Visalli 

Barthon Favatto Suzano Júnior 

Camila Bueno Grejo 

Carlos Alberto Sampaio Barbosa 

Edméia Ribeiro 

Lunielle de Brito Santos Bueno 

Muriel Emídio Pessoa do Amaral 

Raquel de Medeiros Deliberador 

Rebecca Carolline Moraes da Silva 

Renata Cerqueiro Barbosa 

Richard Gonçalves André 

Terezinha Oliveira 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Alberto del Castillo Troncoso (Instituto Mora – ENAH/MEX) 

Alexandre Busko Valim (UFSC/BRA) 

Ana Cristina Teodoro da Silva (UEM/BRA) 

Aureo Busetto (UNESP/BRA) 

Charles Monteiro (PUC-RS/BRA) 



   
 

 

Daniel Escorza Rodríguez (INAH/MEX) 

Elaine Cristina Dias (UNIFESP/BRA) 

Fausta Gantús (Instituto Mora/MEX) 

Isaac Camargo (UFSC/BRA) 

Jaime Humberto Borja Gomez (Universidad de los Andes/COL) 

Patrícia Fogelman (Universidad de Buenos Aires-Conicet/ARG) 

Patrícia Massé (INAH, MEX) 

Rebeca Nasr Monroy (INAH, MEX) 

Tania Siqueira Montoro (UnB/BRA) 

Yobenj Aucardo Chicangana Bayona (Universidad Nacional de Colombia/COL) 

 

ESTÁGIARIOS 

 

Alessandra do Amaral P Marcelino 

Ana Clara Costenaro Pessan 

Ana Paula Bertoncello Fontes 

Bianca Martins Coelho 

Caroline Leal Leite 

Felipe Aparecido de Oliveira Camargo 

Igor Luiz Oliveira Zacharias 

Ines Caroline Lelis 

Ingrid Thibes Massambone 

Laura Fernanda Martimbianco 

Leonardo Henrique Luiz 

Maria Luiza Favoreto Nery 

Matheus Silva Dallaqua 

Olivia Ricetto de Oliveira Barros Maia 

Pedro Rogerio Stevanin Timoteo



Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 
   

 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

No universo imagético do mundo atual, aquilo que Ulpiano Toledo Bezerra de 

Meneses denominou “iconosfera”, as imagens digitais encontram-se numa situação 

paradoxal. Por um lado, tendo em vista o crescimento do estudo imagético nas últimas 

décadas, não se pode negar a importância epistemológica desses ícones entrelaçados por 

pixels. Por outro, considerando que eles estão inseridos numa história recente (ainda 

que herdeira de temporalidades anteriores), ainda não dispomos de ferramentas teóricas 

e metodológicas maduras o suficiente para compreendê-los de forma apropriada. 

Jogos eletrônicos, mapas, fotografias e quadrinhos, entre outras linguagens, 

que tomam como suportes flexíveis smartphones, tablets, desktops, videogames e outros 

dispositivos, habitam um mundo difuso e organizado em redes, onde impera a não 

linearidade próprias às mídias “clássicas”, como tem ressaltado Jesús Martín-Barbero. 

Além disso, se até alguns anos atrás o usuário situava-se na posição de espectador 

(ainda que nunca propriamente passivo), agora ele se torna, como condição 

fundamental, coautor na produção e compartilhamento de dados. Sem o gamer, por 

exemplo, o jogo eletrônico simplesmente não acontece: é preciso caçar Pokémons com 

o celular em punho, saltar de torres renascentistas em franquias como Assassin’s Creed 

e, portanto, imergir num universo particular. As imagens digitais, por consequência, 

constituem enigmas que não devem ser rejeitados pelos pesquisadores como “lixo 

cultural”, como, em outro momento, já foram considerados a fotografia, o cinema e as 

histórias em quadrinhos, hoje celebrizados a partir de sua depuração artística. O digital, 

antes, precisa ser compreendido a partir de um ponto de vista inter, multi e 

transdisciplinar, daí se justificando a proposta das reflexões a seguir. 

 

Prof. Dr. Richard Gonçalves André 
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Call of Cthulhu: A imagem das criaturas lovecraftianas no jogo Dark 

Corners of the Earth1 

 

Levy Henrique BITTENCOURT 

(UNOPAR/PUC -SP)
2
 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo estudar a imagem de três criaturas 

– Shoggoth, Cthulhu e Dagon - baseadas nos livros do escritor H.P. Lovecraft e 

presentes no jogo Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. A abordagem principal 

é sob a perspectiva das categorias fenomenológicas e a semiótica de C. S. Peirce. 

Através dos nove tipos de signo e das categorias fenomenológicas de primeiridade, 

secundidade e terceiridade, fez-se uma análise dos componentes visuais das 

imagens do jogo, em comparação com os escritos de Lovecraft. Através da análise 

semiótica, percebe-se que o jogo conseguiu, de maneira bem sucedida, transpor 

elementos fundamentais presentes na literatura de Lovecraft. 

 

Palavras-chave: Lovecraft, semiótica, jogos digitais. 

 

Introdução 

 

A obra de H. P. Lovecraft nunca foi tão popular. Dezenas de escritores 

foram influenciados por seu Horror Cósmico, não só isso, jogos digitais e RPGs de 

mesa já exploram o tema há décadas. Há uma importante contribuição de Lovecraft 

para o campo da ficção, influenciando diversas mídias e novas narrativas. Desta 

forma, esse artigo tem como objetivo estudar as criaturas do jogo Call of Cthulhu: 

                                                           
1 Eixo Temático 2 – Cultura Digital 
2 Graduado em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, pela UEL. Mestre e Doutorando em Tecnologias da 
Inteligência e Design Digital, na PUC – SP. Docente do curso de graduação em Serviço Social, na UNOPAR. Bolsista de 
doutorado da CAPES. 
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Dark Corners of the Earth, sob a abordagem da semiótica de C.S. Peirce, e compará-

las com trechos dos livros de Lovecraft, tanto os ficcionais quanto os não ficcionais.    

 

A semiótica e a fenomenologia de Peirce 

 

Quando se fala em C.S. Peirce o que vem à mente dos estudiosos é a 

semiótica, ou lógica, a ciência que se propõe a estudar os signos. De fato, a 

semiótica “está justo no coração do sistema filosófico de Peirce” (Santaella, 1992, p. 

23), mas não se pode esquecer que essa disciplina é apenas um dos pilares de sua 

catedral filosófica. A própria doutrina dos signos, assim como toda a sua obra, é 

fundamentada nas descobertas de outra disciplina - a fenomenologia. 

Em um dos primeiros ensaios de C.S. Peirce, publicado em 1868, chamado 

“sobre uma nova lista de categorias”, foi postulado
3
 a existência de apenas três 

elementos fundamentais, que viriam a ser, no futuro, a primeiridade, a secundidade 

e a terceiridade. Por dezoito anos, essa descoberta fora posta de lado, mas “as 

pesquisas indutivas, que Peirce realizou nas várias áreas das ciências, foram lhe 

trazendo, ao longo dos anos, confirmações empíricas para as categorias”. 

(SANTAELLA, 1994, p.115). Desde o início, portanto, Peirce entendeu a importância 

de um pensamento livre das amarras das disciplinas tradicionais. Aqui cabe um 

aviso: a obra de Peirce ainda é fragmentária, suas teorias não foram escritas em 

ordem cronológica. Mas graças às categorias fenomenológicas, sua arquitetura do 

conhecimento adquire uma concisão impressionante. 

A fenomenologia é a disciplina que estuda e descreve os fenômenos na sua 

forma mais geral. Peirce considera o fenômeno como “o total coletivo de tudo aquilo 

que está de alguma forma ou sentido apresentando-se a mente, a propósito daquilo 

ser correspondente a algo real ou não” (CP 1.284)4. Todo e qualquer fenômeno é 

                                                           
3 Ver o ensaio original em http://www.peirce.org/writings/p32.html ou em CP 1.545 – 559. 
4Será usada a referência usual a esta obra: CP indica The Collected Papers of C. S. Peirce; o primeiro número corresponde ao 
volume e o segundo, ao parágrafo. 
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composto de três categorias irredutíveis e onipresentes: a primeiridade, a 

secundidade e a terceiridade. 

De acordo com Peirce (CP 8.329), “as ideias típicas de primeiridade são as 

qualidades de sentimento, ou meras aparições, [...] independentemente da forma 

como elas são percebidas ou lembradas”. A primeiridade envolve qualidade, acaso, 

espontaneidade, originalidade - um instante decisivo, único, sem conexão com o 

passado ou futuro, ou com qualquer outra coisa além de si mesmo. Ela é a categoria 

da potencialidade infinita, não corporificada, e por isso extremamente fugidia e de 

difícil abordagem. 

A secundidade é a categoria fenomenológica do embate, existência, 

dualidade, ação-reação, matéria, determinação, reação. Ela “está vinculada às 

relações que mantém dentro do universo da experiência, sendo estas relações puro 

fato bruto. Uma experiência privada de objetivo é ação e reação, esforço e 

resistência”. (PEIRCE apud PIRES, 2008, p.1 56). Peirce (1975, p.138) usa como 

exemplo de secundidade uma pedra caindo. “A queda efetiva da pedra diz respeito 

simplesmente à pedra e à Terra, naquele instante. Tal é o que se denomina reação. 

E tal é a existência, modo de ser daquilo que reage com outras coisas”. O filósofo 

(1975, p. 140) também considera secundidade qualquer relação diádica que não 

envolva um terceiro. 

A terceiridade é a categoria da mediação entre o primeiro e o segundo 

(palavras relativas às outras categorias), tempo, conceitos, generalizações e 

pensamentos. “Através da generalização do fato bruto, ela proporciona a 

representação das circunstâncias em que poderão vir a ser. Irá procurar estabelecer 

as leis gerais que determinarão a conduta autocontrolada para sua efetivação”. 

(PIRES, 2008, p.157). Qualquer conceito, cognição, lei ou hábito é um terceiro. Esse 

texto, as regras gramaticais e o alfabeto são alguns exemplos da terceiridade em 

funcionamento. É justamente nessa categoria fenomenológica que o pensamento 

peirceano se diferencia das demais correntes semióticas e semiológicas. Na 

verdade, essa é a grande diferença entre Peirce e as diversas correntes filosóficas 

de caráter dual: 
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Para mim, que durante quarenta anos examinei a questão de todos os 

pontos de vista que pude descobrir, a insuficiência da secundidade para 

abranger tudo que vai por nosso espírito é tão evidente que quase não sei 

como principiar para persuadir disso qualquer pessoa que ainda não 

esteja convencida. [...]. Se tomarmos qualquer relação triádica ordinária, 

nela sempre divisaremos um elemento menta l .  (PEIRCE, 1975, p.140). 

 

De acordo com Queiroz (2004, p.28), Peirce atribuiu às categorias diferentes 

denominações ao longo de sua vida, ao mesmo tempo em que os estudos 

empreendidos pelo filósofo davam-lhe uma compreensão mais refinada das 

categorias: 

 

Quadro 1: Termos empregados por Peirce, ao longo dos anos, na definição das categorias fenomenológicas  

 

 Primeiridade Secundidade Terceiridade 

1867 Qualidade Relação Representação 

1891 
   Espontaneidade 

Mente 

Feeling 

Dependência 

Matéria 

Reação 

 

 

Mediação 

Evolução 

1896 Qualidade Fato Lei 

1897 Idéias de feelings 

Feelings 

Atos de reação 

Reação 

Hábitos 

Pensamento 

1898 Primeiras 

Qualidades/ideias 

Acaso 

Liberdade 

Existência 

Reação 

Self-willedness 

Potencialidade/ 

Continuidade 

Continuum 
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1902 Orience 

(originalidade) 

Luta - 

1903 Presentidade 

Qualidade de 

Feeling 

Ação 

Luta 

Reação 

Força mecânica 

Lei 

Geral 

Representação 

Mediação  

Fonte: (QUEIROZ, 2004, p.28). 

 

A semiótica, ou lógica, é a teoria pela qual C.S. Peirce ficou mais conhecido. 

Um signo (ou representamen) é aquilo que “representa algo para alguém. Dirige-se 

a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um 

signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro 

signo” (PEIRCE, 2003, p.46). Lucia Santaella usa uma bela metáfora para afirmar que 

o signo é “a matéria-prima de que o pensamento e o raciocínio são feitos”. 

(SANTAELLA, 2004, p.189). Assim, entende-se o signo não só da própria arte, da 

comunicação, da linguagem, mas também como matéria prima de todo pensamento 

e percepção. 

 

Gramática Especulativa: os nove tipos de signos 

 

Os nove tipos signos são divididos, de acordo com as categorias 

fenomenológicas, em três tricotomias
5
: o signo em relação a ele mesmo; em relação 

ao objeto dinâmico; em relação ao interpretante final. “A primeira, conforme o signo 

em si mesmo for uma qualidade, um existente concreto ou uma lei geral”. (PEIRCE, 

2003, p.51). A semiótica é dividida em três ramos6, mas o presente estudo optou-se 

em se concentrar na Gramática Especulativa, que trata das divisões dos signos. 

 

                                                           
5 Existem outras tricotomias, como o signo em relação ao objeto imediato, o signo em relação ao interpretante imediato e 
dinâmico, entre outras. (SANTAELLA, 2004, p.201-202).  
6 Gramática Especulativa, Lógica Crítica e Metodêutica.  
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Quadro 2: Os nove tipos de signo e suas respectivas categorias fenomenológicas 

 Primeiridade Secundidade Terceiridade 

O signo em 

relação ao - 

Signo Objeto Dinâmico Interpretante 

Final 

Primeiridade Qualissigno Ícone Rema 

Secundidade Sinsigno Índice Dicente 

Terceiridade Legissigno Símbolo Argumento 

 

Se ele for uma qualidade, será um qualissigno, isto é, “funciona como signo 

por intermédio de uma primeiridade da qualidade, qualidade como tal, possibilidade 

abstraída de qualquer relação empírica espaço-temporal da qualidade com 

qualquer outra coisa”. (SANTAELLA, 2008, p.99). Nessa tricotomia, o qualissigno é 

um signo de primeiridade. Apesar dele só atuar como signo quando é corporificado 

em algum existente, “essa corporificação nada tem a ver com seu caráter de como 

signo”. (PEIRCE, 2003, p.52).  

Se ele for um existente, será um sinsigno. Segundo Santaella (2008, p. 100), 

o prefixo sin sugere “a idéia de um único, singular, aqui e agora. Peirce também se 

refere ao sinsigno como um objeto da experiência direta. Assim, qualquer coisa que 

compele nossa atenção é, na sua insistência, um segundo em relação à atenção 

compelida”. Por seu caráter existencial, um sinsigno é um signo de secundidade, 

que envolve um ou vários qualissignos, “mas estes qualissignos são de um tipo 

particular e só constituem um signo quando realmente se corporificam”. (PEIRCE, 

2003, p. 52). 

O legissigno é um signo de lei, hábito, generalização e tempo. “Todo o signo 

convencional é um legissigno (porém a recíproca não é verdadeira). [...] Todo o 

legissigno significa através de um caso de sua aplicação, que pode ser denominado 

réplica”. (PEIRCE, 2003, p. 52). A réplica é um sinsigno especial, que corporifica a lei 

num caso particular. É o legissigno que dá significado a ocorrências singulares que 

se conformam numa regra ou lei geral. Portanto, o legissigno requer sinsignos para 

seu devido funcionamento. Por seu caráter geral, um legisigno é um signo de 

terceiridade.  
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A segunda tricotomia se refere ao signo em relação ao seu objeto dinâmico, 

podendo ser um ícone, índice ou símbolo. Um ícone é um signo se “ele se 

assemelhar ao seu objeto e se a qualidade ou caráter, no qual essa semelhança 

está fundada, pertencer ao próprio signo, quer seu objeto exista ou não”. 

(SANTAELLA, 2008, p. 110). O ícone é um tipo de signo de primeiridade. 

O índice é um tipo de signo de existência real, que aponta, indica algo para 

alguma coisa. Segundo Lucia Santaella (2008, p.123) se houver uma “ligação de fato, 

dinâmica, por mais rudimentar que seja, aí haverá traço de indexicalidade. Esse 

traço significa que é a conexão física entre signo e objeto que dá capacidade para o 

índice agir como signo, independente de ser interpretado ou não”. O índice é um 

signo de secundidade pura, pois faz parte da tricotomia do objeto dinâmico e ocupa a 

posição de secundidade no interior dessa tricotomia. 

O símbolo é um signo convencional, que gera um interpretante de acordo 

com padrões gerais pré-estabelecidos. Dessa forma, o símbolo é  

 

apenas uma mediação, um meio geral para o desenvolvimento de um 

interpretante. Ele constitui um signo pelo fato de que será usado e 

interpretado como tal. É no interpretante que reside sua razão de ser 

signo. Seu caráter está na sua generalidade e sua função é crescer nos 

interpretantes que gerará (SANTAELLA, 2008, p.132).     

  

A última tricotomia corresponde ao signo em relação ao interpretante final. 

O rema “é um signo que é interpretado por seu interpretante final como 

representando alguma qualidade que poderia estar corporificado em algum objeto 

possivelmente existente”. (SANTAELLA, 2008, p. 144). Em outras palavras, o efeito 

gerado, isto é, o rema, será de um tipo possível, não necessariamente corporificado, 

que poderia representar alguma classe de objeto.  

O dicente é um signo que representa, para o interpretante, uma existência 

real. Assim, ele é um signo que deverá “ser interpretado pelo seu interpretante final 

como propondo e veiculando alguma informação sobre um existente, em 
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contraposição ao ícone, por exemplo, do qual só se pode derivar informação”. 

(PEIRCE apud SANTAELLA, 2008, p. 146). 

Por fim, o argumento é tipo de signo que deverá gerar um efeito como uma 

“lei, regra reguladora, ou princípio guia. [...] Isto é, a lei segundo a qual ‘a passagem 

de todo o conjunto das premissas para as conclusões tende a ser verdadeira’ 

(2.203)” (SANTAELLA, 2008, p.147). Assim, o argumento deverá gerar um efeito que, 

para seu interpretante, se conforma a um princípio guia.   

Para demonstrar o funcionamento das categorias e tipos de signo 

apresentados, analisou-se a imagem de três criaturas do jogo Call of Cthulhu - Dark 

Corners of the Earth. A escolha se deve pelo fato de que o jogo está intimamente 

ligado à literatura de H.P. Lovecraft, por isso é um bom exemplo de como os signos 

culturais transitam pelas mídias. E com o auxílio das teorias de Edgar Morin e Ivan 

Bystrina tentou-se entender o sentido das imagens e da literatura de Lovecraft, 

projetadas num jogo digital do século XXI. 

 

Lovecraft, loucura, vida e morte 

 

Como o próprio nome sugere, Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth 
é 

baseado nos contos e romances de Howard Phillips Lovecraft (1890-1932)
7
. Natural 

da cidade de Providence, nos Estados Unidos, não alcançou sucesso em vida, mas 

atualmente é reconhecido como um dos grandes nomes da literatura fantástica do 

século XX. Em suas obras, não existe demarcação entre o bem e o mal, apenas o 

caos zombeteiro e criaturas insensíveis aos humanos. 

Os monstros lovecraftianos são pesadelos vindos de outras dimensões, ou 

de tempos ancestrais, numa época anterior a existência de qualquer vertebrado 

conhecido. “[Lovecraft] povoa seu universo literário de monstros e demônios, de 

todo um Panteão de deuses terrestres e extraterrestres interligados numa saga 

mitológica que perpassa várias de suas narrativas”. (LOVECRAFT, 2001, p.4). A 

                                                           
7 Recomendo o acesso ao site http://www.hplovecraft.com que contém toda a obra de H.P. Lovecraft, lista de criaturas, a 
biografia do autor, entre outras informações interessantes. Praticamente tudo sobre Lovecraft pode ser encontrado neste site.   
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coletânea desse panteão de criaturas e casos extraordinários ficou conhecida como 

Mitos de Cthulhu, apesar de nem sempre a criatura em questão estar envolvida na 

narrativa. 

Os protagonistas de Lovecraft são impotentes perante os horrores 

cósmicos, a derrota é certa, se eles não morrem de forma violenta e misteriosa, 

acabam confinados em um sanatório – como no jogo - ou passam o resto de suas 

vidas traumatizados pelos acontecimentos – tendo o conto O horror em Red Hook 

(Lovecraft, 2011) como um exemplo dessa estrutura narrativa.  

Percebe-se que a loucura e a morte são elementos muito presentes tanto 

no jogo quanto nas obras de Lovecraft. “Chamamos loucura à conjunção da ilusão, 

do descomedimento, da instabilidade, da incerteza entre o real e imaginário, do 

erro, da desordem”. (MORIN, 1975, p.116-117). Como a mente humana reagiria a 

coisas que são totalmente alienígenas, disformes, aterradoras? A loucura é como 

uma reação a esses elementos completamente anômalos da realidade. “Seria 

concebível que os esforços do subconsciente para preencher um vazio intrigante 

com pseudomemórias poderiam originar estranhas fantasias da imaginação?” 

(LOVECRAFT, 2007, p.160).  

A vida e a morte são o grande duplo da existência de qualquer ser vivo. “No 

início da cultura humana a oposição mais importante era vida-morte. E toda a 

estrutura dos códigos terciários ou culturais se desenvolve a partir dessa oposição 

básica”. (BYSTRINA, 1995, p.6). Para Bystrina, os códigos terciários são produtos da 

cultura, por exemplo, um livro, um quadro, ou mesmo um jogo baseado nos livros 

de Lovecraft. Há um problema assimétrico entre a vida e a morte, já que a morte 

sempre supera a vida. Uma maneira de normalizar essa assimetria é a criação de 

uma segunda realidade, “a realidade imaginária, que se utiliza da magia” 

(BYSTRINA, 1995, p.6), em oposição a primeira realidade, em outras palavras, o 

mundo material. “O artista cria a partir do tesouro dos mitos populares, das lendas, 

dos contos de fadas. Os mitos são, para Freud, provavelmente restos deformados 

dos desejos e anseios comuns a todos os povos”. (BYSTRINA, 1995, p.22).  
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Lovecraft (2008, p.19), em sintonia com Bystrina e Freud, afirma que “como 

seria natural esperar de uma forma tão estreitamente ligada a emoções primitivas, 

a história de horror é tão antiga como o pensamento e a fala humanos”. É 

justamente através dessas estruturas arcaicas de pensamento, sonhos e delírios 

que, segundo Bystrina (1995, p.24), a semiótica da cultura deve se debruçar e 

responder a pergunta: como, onde e por qual via tais estruturas arcaicas chegam a 

toda a humanidade? Lovecraft (2008, p.13) nos aponta para uma direção: “a emoção 

mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e 

mais poderoso é o medo do desconhecido”.  

Há uma relação íntima entre o sonho e o mito, como afirma Bystrina (1995, 

p.13), “só tardiamente o homem passou a distinguir as duas realidades. [...] As 

estruturas básicas do sonho se repetem, ao menos em parte, nos devaneios, nas 

fantasias da vigília”. No homem primitivo, o sonho era tão real quanto o nascer do 

sol. Mesmo tendo separado essas duas realidades, o mundo dos sonhos deixou sua 

marca de forma permanente na psique humana. “É preciso considerar a 

proliferação onírico-fantástica, não como uma vaga superestrutura, mas sim [...] 

como um aspecto primordial do funcionamento cerebral do sapiens, tendo nele um 

enorme desperdício, bem como um princípio de criatividade”. (MORIN, 1975, p.129). 

A criação dos mitos é grandemente influenciada pelos sonhos, e, por conseguinte, 

influencia a própria cultura humana.      

 

O fenômeno do sonho também ajudou a construir a noção de um mundo 

irreal ou espiritual; e, em geral, todas as condições da vida selvagem 

primitiva conduziam com tanta força a um sentimento do sobrenatural, 

que não nos deve espantar o quanto a própria essência hereditária do 

homem ficou saturada de religião e superstição (LOVECRAFT, 2008, p.15).  

 

É interessante notar que, segundo Morin (1975, p.107), há uma ligação entre 

a “imagem, o imaginário, a magia, o rito”. Isso porque a imagem tem a característica 

de um signo duplo, ela está no lugar do objeto representado, como uma fotografia 

de uma paisagem está no lugar da paisagem. Flusser (2002, p.7) afirma que 

“imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens”. Se há uma ligação entre 
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imagem, imaginário, magia e rito, é possível perceber que tais elementos cumprem 

uma função: “um aparelho mitológico-mágico que emerge no sapiens se encontra 

mobilizado para enfrentar a morte”. (MORIN, 1975, p.103). Assim, tanto Ivan Bystrina 

quanto Edgar Morin apontam para uma mesma direção: todas as produções 

culturais humanas têm o propósito de vencer a morte, seja este propósito 

metafórico ou não. 

 

Da literatura de H.P. Lovecraft ao jogo Call of Cthulhu: Dark 

Corners of the Earth 

 

Com base nesses pressupostos, pode-se apresentar o objeto a ser 

estudado: o jogo para computador Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth, 

lançado em 20068. O jogo é single player, do tipo FPS (First Person Shooter 
)

9
, isto é, 

a visão é em primeira pessoa - com a câmera na posição dos olhos - como pode ser 

visto no screenshot10 abaixo: 

 

 

Figura 1: Exemplo da visão em primeira pessoa (first person shooter) no jogo Call of Cthulhu   

Fonte: Screenshot do autor 

                                                           
8 Antes de ter uma versão para  PC, o jogo havia sido lançado em 2005, para o primeiro Xbox.  
9 Tradução aproximada: Jogo de tiro em primeira pessoa.  
10 Screenshot é um termo que se usa para se designar um “fotograma” do jogo. Ele é conseguido apertando a tecla Print 
Screen e utilizando qualquer software de leitura de imagens. Alguns jogos possuem esse recurso neles mesmos, sem 
precisar recorrer a um outro programa para obter a imagem.  
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O jogo começa em 1915, época em protagonista da história, Jack Walters, 

era um policial. Ele investigava um caso estranho, relacionado a um culto religioso 

na cidade de Boston. Esse caso afetou a mente de Walters de tal modo que ele tinha 

momentos de lucidez e loucura, e teve que ficar internado no Sanatório da cidade de 

Arkham11, por apresentar sintomas de esquizofrenia e dupla personalidade. Sua 

sanidade só fora restabelecida por completo seis anos depois.  

Trabalhando como detetive particular, Walters recebe uma ligação do 

governo a respeito de um sequestro ocorrido na pequena cidade de Innsmouth. A 

história toda é contada em flashback, pois logo no começo do jogo assiste-se a uma 

cinematics12 mostrando o investigador, após o caso de Innsmouth, cometer suicídio 

no sanatório. 

Ao longo da narrativa, Walters vai se aprofundando nos mistérios que 

jazem sob a cidade de Innsmouth. Existem muitas referências visuais no jogo que 

se reportam à Lovecraft, como os moradores da cidade de Innsmouth, com sua 

aparência bizarra por conta de uma suposta doença local. Ou então a raça ancestral 

de viajantes do tempo, os Yith, responsáveis diretos pelos seis anos de instabilidade 

mental de Walters. Mas optou-se por estudar três das mais icônicas criaturas de 

Lovecraft: Shoggoth, Dagon e Cthulhu. A cada uma das criaturas se atribuiu uma 

categoria fenomenológica predominante e seus respectivos signos.  

  

Signos de Primeiridade: Shoggoth 

 

                                                           
11 Foi a criação de Lovecraft que inspirou o nome do famoso hospício das histórias em quadrinhos do Batman:  Arkham 
Asylum.   
12 Cinematics são os vídeos, algumas vezes interativos, presentes em jogos eletrônicos.  
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Figura 2: Screenshot de um dos ângulos do Shoggoth 

Fonte: Screenshot do autor 

 

Era uma coisa terrível, inacreditável, mais vasta que qualquer metrô – um 

amontoado disforme de bolhas protoplasmáticas, ligeiramente 

luminescente, com miríades de olhos temporários, que se formavam e se 

desfaziam como pústulas de luz esverdeada (LOVECRAFT, 2011, p.802). 

 

De todas as criaturas escolhidas, o Shoggoth é a mais anômala de todas. 

Não é nem de longe antropóide, ou sequer uma forma física determinada. Como um 

ser em constante mutação, a primeiridade é a categoria fenomenológica mais 

intensa nessa criatura: formas indeterminadas, cores, movimentos e 

comportamento errático. Não há como prever a próxima ação que tal criatura 

alienígena é capaz de tomar, nesse ponto a loucura se torna a única saída para a 

mente humana; é deixar de ser sapiens para se tornar demens.  

 

Um ser que conhece a morte e não pode acreditar nela, um ser que 

segrega o mito e a magia, um ser possuído pelos espíritos e pelos deuses, 

um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um ser subjetivo cujas 

relações com o mundo objetivo são sempre incertas (MORIN, 1975, p.116) 
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Como se trata de um screenshot, não é possível ver os olhos e tentáculos se 

formando e desaparecendo. Mesmo no jogo, essas mudanças não são tão bruscas 

como descreve Lovecraft. Ainda assim, a imagem do jogo reproduz com certa 

fidelidade a descrição do autor. “Onde termina a loucura e começa a realidade? Será 

possível que este meu recente pavor seja pura ilusão?” (LOVECRAFT, 2005, p.117).  

Os qualissignos são muito eloquentes nessa enorme criatura: amorfa, 

apenas tons, cores, sons e texturas mutantes esverdeadas. Olhos brilhantes, 

semelhantes a pústulas alaranjadas, perscrutam por todos os lados do monstro. As 

qualidades expressas no jogo são semelhantes, apesar de menos intensas, do que a 

descrição de Lovecraft.   

Os ícones dessa criatura propiciam uma analogia em relação ao seu 

tamanho, maior que qualquer carro de metrô, e quase tão rápido quanto. No livro 

Nas Montanhas da Loucura, os protagonistas só conseguem escapar do Shoggoth 

porque ele se distraí com uma outra presa. Rápido e grande, é só através dos ícones 

que é possível traçar relações de semelhança, pois as características 

morfofisiológicas não são estáveis, tampouco seu comportamento ou hábitos podem 

ser definidos claramente. Há também a já citada relação icônica entre a figura do 

Shoggoth e a obra de Lovecraft - justamente a relação que o jogo digital estabelece 

com a literatura. Desta forma, percebe-se que o ícone é um tipo de signo importante 

na transmissão de informação entre mídias diferentes. 

Exatamente pela dificuldade em se estabelecer uma lei, o rema é um signo 

muito ativo nessa criatura. Não se sabe absolutamente nada sobre os hábitos da 

criatura, mas percebe-se que ela é grande e poderosa, pois foram criadas pela raça 

dos Grandes Antigos como máquinas biológicas para construção de gigantescos 

complexos. Dotados de uma inteligência rudimentar, conseguiram se voltar contra 

seus criadores, destruindo seu império na Terra ancestral. O shoggoth é uma 

criatura enorme nas potencialidades, mas simples nas suas efetivações, pois tudo o 

que fez foi destruir os seus senhores. O shoggoth, por suas características 

anômalas, é a criatura de primeiridade por excelência. 
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Signos de Secundidade: Dagon 

 

 

Figura 3: Embate do protagonista contra o deus Dagon 

Fonte: Screenshot do autor 

 

Enorme, polifêmica e repugnante, ela disparou como o monstro fabuloso 

de um pesadelo para o monolito, ao redor do qual arrojou seus 

gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilante, 

produzindo sons ritmados (LOVECRAFT, 2005, p.40). 

 

Dentre todas as criaturas desse capítulo, Dagon é a única divindade que de 

fato existiu, sendo um deus-peixe adorado pelos filisteus13. Dagon também é citado 

na Bíblia14, em Juízes 16:2315, 1 Samuel 5:216 e 717 e 1 Crônicas 10:1018. A 

aparência de Dagon é a de um ser antropóide com características de criaturas 

marinhas, e não por acaso era adorado por um povo que vivia na costa leste do 

                                                           
13 http://www.hplovecraft.com/creation/bestiary.asp#dagon  
14 http://www.bibliaonline.com.br/  
15 Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e 
diziam: Nosso deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo.  
16 Tomaram os filisteus a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. 
17 Vendo então os homens de Asdode que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel; pois a sua mão é 
dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso deus. 
18 E puseram as suas armas na casa do seu deus, e a sua cabeça afixaram na casa de Dagom.  
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Mediterrâneo. No jogo, o protagonista entra em batalha com a divindade, usando um 

canhão do navio em que estava para derrotá-lo. 

De certa forma, muitas das criaturas lovecraftianas foram inspiradas em 

divindades existentes, como Hypnos, o deus grego do sono, presente em alguns de 

seus contos. Dagon também foi retirado diretamente de uma mitologia real – que 

teve seu lugar de adoração num determinado tempo e lugar da história humana.  A 

Lovecraft coube contextualizá-lo no século XX. Os adoradores de Dagon, na obra de 

Lovecraft, são os moradores da cidade de Innsmouth. A maior inspiração do jogo 

CCDCE são os contos Dagon e A Sombra sobre Innsmouth, inclusive boa parte do 

jogo se passa na cidade de Innsmouth.  

A secundidade é mais presente na criatura pelo simples fato de que é uma 

divindade que um dia existiu. Existência e passado são alguns dos aspectos 

importantes da secundidade. No contexto do jogo, a força bruta da secundidade está 

bem explícita em Dagon. Ao contrário do esparso e fragmentário culto a Cthulhu, o 

culto ao Deus Peixe é concentrado num lugar. O próprio Dagon, ao contrário de 

Cthulhu, está presente fisicamente no cotidiano de seus adoradores. 

Como sinsigno, Dagon é um ser de existência real, um dia fora adorado 

como um deus, e no contexto das obras de Lovecraft é uma divindade ativa e 

presente. É uma força existente que faz parte do cotidiano dos moradores da cidade 

de Innsmouth, que exige sacrifícios e cultos constantes. 

Dagon é um índice das divindades e culturas ancestrais marítimas, com 

suas características físicas lembrando um peixe antropoide. A divindade indica a 

relação do povo com os horrores submersos. Inclusive, os moradores de Innsmouth 

são acometidos com uma doença que aos poucos os transforma em versões em 

miniatura do titã marinho.  

O dicente é bem claro em Dagon. No jogo, o protagonista enfrenta a criatura 

em um combate, usando o canhão do navio como arma. É um existente, que exige 

um embate de forças opostas, o canhão e a criatura. Não fornece nenhuma 

informação acerca de hábitos e comportamento, apenas a força bruta do combate 

pela sobrevivência.   
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Signos de Terceiridade: Cthulhu 

 

 

Figura 4: Estátua de Cthulhu em R'lyeh 

Fonte: Screenshot do autor. 

 

Se digo que minha imaginação um tanto extravagante forjou imagens 

simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, não 

estarei sendo infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça carnuda e 

tentaculada coroava um corpo grotesco, coberto de escamas, com asas 

rudimentares, mas era o contorno geral do conjunto que o tornava mais 

aterrorizante (LOVECRAFT, 2011, p.357).      

 

De todas as criaturas de Lovecraft, sem dúvida Cthulhu é a mais famosa, a 

tal ponto de reunir todas as criações do autor sob seu nome. O jogo se chama Call of 

Cthulhu, que também é o nome do mais famoso conto do autor. Mesmo assim, a 

criatura não aparece no jogo, apenas sua estátua, como mostra o screenshot acima. 

Cthulhu é um ser ancestral que se comunica com os humanos através de sonhos 

(LOVECRAFT, 2011). Ele é uma espécie de deus para os humanos, e uma espécie de 
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sacerdote para os seus pares. Bilhões de anos atrás, quando a Terra tinha apenas 

formas simples, Cthulhu chegou ao planeta e fundou a mítica cidade de R'lyeh. 

 

Disseram ser adoradores dos Grandes Antigos, que viveram eras antes 

que houvesse homens, e que chegaram a um mundo jovem vindos do 

céu. Os Antigos já haviam sucumbido, dentro da terra e no fundo do mar; 

mas seus corpos mortos contaram seus segredos em sonhos para os 

primeiros homens, que formaram um culto que não havia morrido. Este 

foi o culto, e os prisioneiros disseram que ele sempre existiu e que 

sempre existirá, escondido em lugares distantes e obscuros em todo o 

mundo, até o momento em que o grande sacerdote Cthulhu, de sua casa 

escura na poderosa cidade submersa de R'lyeh, deve se levantar e trazer 

de novo a Terra sob seu domínio. Quando as estrelas estiverem alinhadas 

Cthulhu chamará, e o seu culto secreto estará sempre a espera para 

libertá-lo. (LOVECRAFT, 2011, p. 366). 

  

É através dos sonhos que o sacerdote Cthulhu se comunica, e esses sonhos 

reverberaram ao longo dos milênios na psique humana, moldando não só a cultura, 

mas também todo o complexo imaginário do Homo sapiens. “O onirismo [...] 

prolifera, no homem, sob formas de fantasias, do imaginário, da imaginação” 

(MORIN, 1975, p.115). A terceiridade é a categoria fundamental para o entendimento 

dos efeitos que o Cthulhu causa. Através dos tempos, portanto, um continuum, sua 

influência reverbera através de signos na cabeça dos humanos. Tempo e mediação 

são aspectos da terceiridade, assim como os códigos pré-estabelecidos que compõe 

qualquer religião, como o culto secreto do deus alienígena. 

O legissigno está muito presente, pois através de sonhos que reverberam 

na cabeça dos fiéis, em outras palavras, réplicas dos legissignos que emanam do 

deus Cthulhu, que ele exerce a lei ou regra geral que se conformará em casos 

particulares – seus seguidores. Não é muito diferente de qualquer outra religião, 

nota-se. Toda a religião possui um conjunto de normas e dogmas, que são como 

legissignos para os seguidores de tal doutrina. Por sua vez, os seguidores atuam 

como sinsignos do tipo especial – réplicas do legissigno, isto é, vivem o cotidiano, 

transformam as leis imateriais da igreja em ações no mundo real.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

O símbolo está corporificado (sinsignos indiciais, portanto) em duas 

instâncias, nos caracteres antigos, no canto inferior esquerdo da imagem, e na 

própria estátua. Enquanto os caracteres representam a linguagem e cultura da 

criatura ancestral, sua estátua simboliza o poder e a imanência que Cthulhu exerce 

sobre o mundo. Ele não está presente fisicamente, como Dagon, nem possui uma 

corporificação anômala e caótica, como o Shoggoth. O sacerdote Cthulhu conta com 

outro tipo de influência, pois é através de diversos símbolos, entre eles a estátua, 

que o seu poder é mantido. Códigos, ritos, cerimônias, enfim, é através de símbolos 

que Cthulhu governa.  

Por fim, o argumento, um signo de lei, é justamente o que fará o deus 

adormecido despertar. Através de determinados ritos simbólicos levados adiante 

pelos seguidores de Cthulhu, espera-se o despertar da criatura na ocasião de um 

alinhamento Cósmico ainda por acontecer. Nota-se claramente o signo de lei 

agindo, porque é preciso um conjunto de normas gerais para que o efeito esperado 

aconteça.   

O mito de Cthulhu é uma metáfora inquietante dos mistérios ancestrais das 

influências invisíveis, vindas de épocas imemoriais na história do ser-humano... Ou 

mesmo do pré-humano. Não é à toa que Lovecraft, no livro de não-ficção “o horror 

sobrenatural em literatura”, coloca o reino dos sonhos como o gerador de toda a 

superstição humana, pois os “sonhos e fantasias produzem combinações novas, 

estranhas, surpreendentes, mistura de incoerência e de coerência”. (MORIN, 1975, 

p.127). 

 

Considerações finais    

 

O jogo Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth consegue de maneira 

muito bem sucedida transcrever os horrores literários de Lovecraft, sendo muito 

fiel, não só na aparência das criaturas, mas também a todo o contexto de suas 

obras. Através das categorias fenomenológicas, percebe-se o funcionamento das 

criaturas na narrativa do jogo e sua relação com as obras que a geraram.       
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Experiência virtual em mapas digitais a partir da contribuição de 

usuários 
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Resumo: Os mapas do Google Earth proporcionam ao usuário uma 

experiência que vai além da representação cartográfica ao mostrar imagens ao nível 

do pedestre através do Google Street View (GSV). Essas imagens permitem 

visualizar espaços de cidades, sítios históricos, museus, etc. Ao serem geradas 

pelas lentes do aparato fotográfico do carro do GSV, que percorre as ruas dos 

lugares e das cidades, essas imagens contribuem para a formação de uma 

construção imaginária dos mesmos, permitindo que se possa conhece-los 

virtualmente, vivencia-los. Os mapas do Google Earth, além do GSV possuem 

extensões fotográficas que geralmente são contribuições de usuários comuns que 

enviam fotos, fotos panorâmicas ou até 360º de algum lugar. Essas imagens podem 

ser acessadas por qualquer pessoa. O trabalho avalia como é que essas imagens, 

de usuários, podem contribuir na construção imaginária dos lugares. Entende-se 

que esse usuário colabora nessa construção na medida em que pode fotografar em 

momentos diversos e, pode registrar eventos especiais que o GSV normalmente não 

consegue revelar.  

 

Palavras-chaves: Google Maps, Fotografia, cidade 

 

Introdução  

 

                                                           
1
 Mestranda junto ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional PROPUR/UFRGS sob orientação da 
Profa. Dra. Daniela Marzola Fialho, possui bolsa CAPES. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

Neste trabalho pretende-se fazer uma análise das imagens existentes no 

Google Earth2. Tem como objetivo avaliar tanto as imagens do Street View3 como o 

que se chamou, neste trabalho, de ‘fotografias de contribuição4’ e como essas 

‘fotografias de contribuição’ podem dizer ou complementar, na construção 

imaginária de lugares pesquisados de forma virtual no Google Earth.  

Ao adotar como tema deste trabalho as fotografias como produção 

imaginária de espaços traz-se para essa discussão, que se situa dentro da História 

Cultural, definições/conceitos tais como representação, imaginário, virtualidade, 

mapas e fotografia. Baseado nessas questões o trabalho termina analisando alguns 

exemplos que buscam demonstrar como o usuário comum através das 'fotografias 

de contribuição' pode contribuir na construção do imaginário de lugares visitados de 

forma virtual no Google Earth. 

 

Google Earth 

 

O Google Earth é um mapa digital de livre acesso, acessado através da 

internet. Possuí alta resolução e proporciona uma visão de olho de pássaro de 

quase todo o Planeta, assim como uma visão de passeio a nível do observador.  

Dentre as opções de imagens de percurso proporcionada pelo próprio 

GoogleEarth, através do Street View, existem outros recursos e imagens que 

contribuem para a construção imaginária dos lugares que podem ser conhecidos de 

forma virtual. Esses recursos são imagens diferenciadas, que podem ser desde 

imagens usuais, estáticas até panorâmicas de 360º, fornecidas pelo próprio Google 

                                                           
2 Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa estadunidense do Google 
cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de um mosaico de 
imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D (Fonte: 
Wikipédia). 
3 Street View é um recurso do Google Maps e do Google Earth que disponibiliza vistas panorâmicas de 360° na 
horizontal e 290° na vertical e permite que os usuários (utilizadores) vejam partes de algumas regiões do mundo 
ao nível do chão/solo (Fonte: Wikipédia). 
4 'Fotografias de Contribuição' - as fontes de fotografias contidas no Google Earth vão além da proporcionada 
pelos percursos do Street View, são compostas também pelo que eles denominam de “conteúdo de outros 
contribuidores” que podem ser vídeos, mapas, aúdios, etc.. Chama-se neste trabalho de ‘fotografias de 
contribuição’o ‘conteúdo de outros contribuidores’ em forma de fotos. 
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ou por usuários comuns. Os usuários comuns podem enviar fotos, e até mesmo 

álbuns de lugares onde estiveram desde que ao envia-las eles obedeçam aos 

critérios da política de privacidade e aceitação de imagem exigidas pelo Google, 

como geolocalizar corretamente por exemplo. O Google Earth apresenta, além das 

fotos, mapas históricos, vídeos, reportagens, sugestões para trilhas assim como 

guias e propagandas turísticas. 

O recurso Street View, lançado em maio de 2007, possuí uma visão a nível 

do observador. Pode-se experimentar e flanar em lugares do mundo inteiro 

virtualmente. Através dele, pode-se conhecer lugares tais como cidades, sítios 

históricos, museus, vulcões, cavernas, etc. Todos esses percursos podem ser 

experimentados através das fotografias proporcionadas pelo programa. O programa 

não proporciona um passeio absolutamente contínuo, proporciona pontos, bem 

próximos um do outro, onde se consegue observar imagens montadas. É como se o 

pedestre pudesse avançar através de ‘saltos’ e então, em cada ponto ter uma visão 

geral, uma fotografia 360º. 

A forma como o aparato fotográfico que gera essas imagens percorre as 

ruas das cidades e outros lugares, alguns quase inacessíveis, varia para cada tipo 

de situação: há uma frota especializada como carros, trolleys, motos, moto neves, 

triciclos, robôs, mochilas, etc. para cada necessidade do local a ser registrado.  

O Google Street View é composto por 9 câmeras direcionais; 8 laterais e 

uma olho de peixe no topo. Contém scanners que medem a tridimensionalidade dos 

locais onde passa em até 30 metros de distância através de lasers. E por 

geolocalização, um GPS posiciona as fotos e passa os dados para um computador 

de bordo. A colagem fotográfica é feita através de imagens totalmente panorâmicas, 

com 360° na visão horizontal e 290° na vertical. Depois, através de um programa 

(não informado pelo Google) essas imagens são coladas. O último passo do 

programa é detectar rostos de pessoas, e outras informações que possam vir a ferir 

a privacidade de alguém. 

Não é explicito no site do Google a maneira como é selecionado o dia da 

‘varredura’ que fazem nas ruas, o que gera imagens em dias aleatórios. Pode ser 
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um dia nublado de inverno sem ninguém na rua, ou um dia de feira pública, cheio de 

sol, crianças brincando, rico em vitalidade urbana. Sendo assim, as 'fotografias de 

contribuição' sendo imagens de outras fontes fotográficas, permitem diferentes 

visões dos lugares retratados pelo Street View pois os usuários comuns possuem 

mais de um tipo de lente fotográfica, fazem suas fotos em momentos diferentes - 

turnos, dias, estações, etc... -, muitas vezes registrando eventos especiais ou 

característicos de determinado lugar que pela sua forma de produção das imagens 

o Street View não consegue revelar. 

A base do Google Earth é cartográfica. Uma cartografia construída a base de 

imagens de satélite. Ao longo da história encontramos diferentes mapas feito pelo 

homem e pode-se observar que cada representação varia de acordo com quem o 

representa e com a forma como o faz. Como coloca Fialho (2010, p. 23) “em sua 

produção, eles (os mapas) nos contam muito acerca das pessoas e dos poderes que 

se exercitaram na sua criação. E dizem e impõem a sua verdade dos lugares que 

mostram". Os mapas despertam curiosidade por atenderem à necessidade de 

entender e controlar o mundo, e eles também: 

 

cativam por sua concepção artística ou por suas bases técnicas, mas o 

fascínio torna-se maior quando as duas coisas são levadas em conta ao 

mesmo tempo, aumentando ainda mais a força com que revelam 

universos culturais em constante transformação e conflito (FIALHO, 2010, 

p. 25). 

 

Os mapas cartográficos têm por função representar uma dada área em 

escala reduzida, eles podem ser temáticos, onde a representação pode variar entre 

indicadores, sociais, econômicos, culturais ou até mesmo aqueles que enfatizam 

pontos turísticos. Os mapas têm possibilidades de representação infinitas. Os 

mapas cartográficos como os que Google Earth utiliza, são representados através de 

imagens de satélites, que revelam a realidade física e natural do espaço geográfico 

do globo terrestre. Os mapas são texto e imagem, texto na medida que se dá a ler, e 

são imagens na medida que como tais devem ser analisadas nas suas 

especificidades (FIALHO, 2010, p. 14). 
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A cartografia como coloca Harley (2001, p.153) é "um corpo de conhecimento 

teórico e prático que fazedores de mapas empregam para construir mapas como 

um modo distinto de representação". Ele ainda diz que “a representação nunca é 

neutra, e a ciência ainda é uma realidade construída (HARLEY, 2001, p.46)". Mesmo a 

ciência avançada, precisa da ‘mão’ humana na tomada de decisão, na seleção do 

quadro de representação, na decisão final. E complementa: “Mapas são uma 

linguagem gráfica a ser decodificada. Eles são uma construção da realidade, 

imagens carregadas com intenção e consequências que podem ser estudadas nas 

sociedades de nosso tempo (HARLEY, 2001, p.36)". A cartografia apresentada pelo 

Google Earth faz parte dessa discussão apontada por Harley, bem como a fotografia. 

 

Imagem e Fotografia: 

 

Vive-se cada vez mais numa sociedade bombardeada por imagens, onde 

tudo é capturado e traduzido através da fotografia e como diz Sontag (2004, p.52): 

“Aprendemos a nos ver fotograficamente: ver a si mesmo como uma pessoa 

atraente, é, a rigor, julgar se ficaria bem numa fotografia. ” Julga-se os lugares 

como bonitos ou não através de fotografias, tais como cartões postais de lugares 

turísticos. 

 

A consciência do poder de transformação da fotografia muitas vezes 

transparece nas estórias populares, como a da mulher que exclamou: 

“Mas que amor da criança ” – para ouvir da mãe a seguinte resposta: “A 

senhora tinha de ver uma fotografia dela" (MC LUHAN, 1964, p.214). 

 

Como bem coloca Pallasma (2011. p. 15): “na cultura ocidental, a visão tem 

sido historicamente considerada o mais nobre dos sentidos, e o próprio pensamento 

é igualado à visão”. O autor também afirma que nesse mundo super povoado de 

imagens, a quantidade de fotografias nos faz sentir como se o mundo estivesse 

mais disponível do que na verdade está. A visão tornou-se o principal canal 

perceptivo, dentre os demais perceptos que existem. Não há dúvidas da dominância 
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da visão sobre os demais sentidos (PALLASMA, 2011, p.16). Através dessa 

dominância da visão sobre os outros sentidos, quando se passeia pelas ruas do 

Street View, pode-se ter uma sensação de realidade, na virtualidade das ruas do 

programa. 

Dubois em seu livro ‘O ato fotográfico e outros ensaios’ retraça um percurso 

histórico sobre as diferentes visões defendidas a respeito da fotografia e sua função 

ao longo da história. Dubois caracteriza esse percurso ao longo da história em três 

tempos, primeiramente que a fotografia foi aceita como ‘espelho do real’, ou seja 

que a fotografia era “a imitação mais perfeita da realidade” (DUBOIS, 1993, p.26). 

Depois, num segundo momento, a fotografia como ‘transformação do real’ que 

carregava ‘o discurso do código e da desconstrução’ (DUBOIS, 1993, p.26) e por 

último, a fotografia como ‘traço de um real’ onde ele discute e classifica a fotografia 

como índice, ícone e símbolo, e coloca que “A imagem foto torna-se inseparável de 

sua experiência referencial” (DUBOIS, 1993, p.27) e conclui o primeiro capítulo 

afirmando que grande parte das pessoas, ainda aceita a ideia de que a fotografia é 

reprodução do real.(DUBOIS,1993, p.26-27) 

Ora, a fotografia assume um papel de representar a verdade e o real até 

hoje, o que não deveria pois como coloca Vieira (2012, p. 218): 

 

algumas formas de representação, como a fotografia, por apresentarem 

uma semelhança aparente com o objeto registrado, parecem não 

demandar grandes conhecimentos de decodificação, o que pode se tornar 

em um grande erro e gerar grandes perdas de informações ou, pelo 

menos, informações erradas ou distorcidas. 

 

Ser um “analfabeto fotográfico” (FLUSSER, 2002, p.30) pode ser perigoso, 

porque as fotografias são “testemunhas mudas” (BURKE, 2004, p.18). E se não 

formos críticos com aquilo que consumimos, estamos sujeitos a processar o que 

nos vendem ou ficar à deriva da interpretação de nossos filtros, nossas bagagens, e 

atribuir aquela fotografia informações que não condizem com sua intenção.  
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Cabe lembrar que a manipulação fotográfica está presente em todos os 

seus níveis, desde sua composição, por parte do fotografo; por parte da máquina, 

desde as mais elaboradas com técnica do colódio úmido à digital; por parte da 

função para a qual uma fotografia está destinada (KOSSOY, 2007, p. 153); até o 

contexto final que de fato se encontra, com o texto (ou ausência) que induz e 

interfere na interpretação da fotografia. Esse conjunto de características são 

algumas das subjetividades que a imagem fotográfica está sujeita até chegar ao seu 

destino. O Google Earth compõe-se de mapas e fotos, e como se pode ver por 

diversos autores ambas são representações que devem ser analisadas como tal. 

 

Representação, Imaginário, Flânerie e virtualidade: 

 

Ora, sendo a fotografia uma representação, é importante lembrar, como 

aponta Pesavento (2004, p. 40) que: 

 

representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é 

presentificação de um ausente, é um apresentar de novo, que dá a ver 

uma ausência. A idéia central é, pois, da substituição, que recoloca uma 

ausência e torna sensível uma presença. (...) A representação não é uma 

cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma 

construção feita a partir dele.  

 

A representação está contida no imaginário pois para Pesavento (2004, p.43) 

o imaginário é "entendido como um sistema de idéias e de imagens de 

representação coletiva que os homens, em todas as épocas, construíram para si, 

dando sentido ao mundo".  

Como ela destaca, "o imaginário enquanto sistema de idéias-imagens de 

representações coletivas, é 'o outro lado do real' (PESAVENTO, 1995, p. 19)"  O 

imaginário agrega em seu domínio: imagens, fotografias, sistema de ideias, 

imagens de representações coletivas que são naturais de todas as sociedades e 

como conclui Pesavento (1995, p. 24) em seu artigo:  
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o imaginário é, pois, representação, evocação, simulação, sentido e 

significado, jogo de espelhos onde o "verdadeiro" e o aparente se 

mesclam, estranha composição onde a metade visível evoca qualquer 

coisa de ausente e difícil de perceber. 

 

Sendo assim, as ‘fotografias de contribuição’ de usuários comuns no Google 

Earth tornam-se fragmentos e pistas para se construir o imaginário de diferentes 

lugares. 

Através de poemas, Baudelaire um poeta da modernidade, vivenciava os 

espaços da cidade no dia a dia. O autor revelava suas impressões e observações da 

capital Parisiense transformada pelas intervenções modernas do século XIX. Ele o 

fazia através do Flâneur que percorria as ruas da cidade e delas tentava fazer essa 

poesia. Vagava e observava com sensibilidade desde os grandes boulevares aos 

pequenos cantos mais esquecidos pelas intervenções Haussmanianas. Lendo essas 

poesias é possível experimentar e vivenciar hoje aquela Paris em seu momento de 

grandes transformações, e imaginar como era aquele lugar naquele espaço-tempo.  

Como coloca Fialho (2000, p. 02) "em A Razão Nômade: Walter Benjamin e 

outros viajantes, Rouanet (1994) faz da viagem um itinerário do imaginário". Rouanet 

começa por definir o que é para ele a viagem: 

 

Viajar é um ato de liberdade. Toda viagem tem sempre os mesmos 

momentos constitutivos: a partida, o percurso, a chegada e sobretudo o 

momento humano por excelência, que movimenta todo o processo, a 

viagem como desejo, a fantasia do novo, a esperança de chegar, o 

encontro com o país sonhado. Falar de viagens no sentido concreto diz 

respeito ao presente, mas também pode-se falar de viagens no passado e 

no futuro (ROUANET,1994, p.07, 08) 

 

E, torna clara a relação com o imaginário ao mostrar que o flâneur (viajante 

criado por Walter Benjamin) foi criado para uma viagem, 
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verdadeira através da modernidade. Mas como esta é simultaneamente 

objetiva e fantástica, a viagem do flâneur está a meio caminho entre a vida 

real e o delírio, ou antes entre dois níveis de realidade, a desperta e a 

onírica. A modernidade é ao mesmo tempo noturna e diurna, sonhada e 

real, e o flâneur a percorre nos dois registros (ROUANET, 1994, p.52)" 

 

A viagem virtual que se pode fazer com o Street View, possuí parte real, 

sonhada e imaginada, pode-se flanar e se satisfazer em descobrir, ou reviver 

lugares que se gosta visualmente. Através das imagens se descobre diferentes 

lugares do planeta, alguns que nunca serão conhecidos de forma direta, apenas 

através das imagens. Nesse mundo de passeios virtuais através de imagens, o jogo 

de subjetividade está presente, quanto mais imagens se tem de determinado lugar, 

mais elementos contribuem para construir o imaginário. 

É possível até mesmo ‘viajar no tempo’. Comparando versões anteriores e 

atualizadas do Google Earth. Vendo, por exemplo, imagens do Street View do ano de 

2012 de um determinado local e comparando com as imagens do mesmo programa 

de 2015 pode-se observar se houve transformações ao longo desse tempo. Através 

da ferramenta ‘Mostrar Imagens Históricas’ é possível ver as expansões urbanas e 

rurais em alguns lugares voltando em até dez anos nas imagens de satélite. 

Tem-se mencionado a questão da virtualidade. De modo simples e literal 

pode-se entender o ‘virtual’ como uma ‘simulação’, algo que não pertence ao 

universo real, criada por meios eletrônicos. 

 

“O termo Realidade Virtual é empregado em diversas situações atuais. 

Geralmente ele é utilizado para se referir à interação entre homem e 

máquina que resulta em experiências simuladas, passíveis de virem a se 

concretizar na realidade, mas não dependendo necessariamente dessa 

efetivação. O termo refere-se à forma de interação entre dois objetos. 

Essa ideia também remete à existência de um contexto (conteúdo) 

diferente daquele em que o indivíduo está inserido. É como se existisse a 

possibilidade do indivíduo estar e vivenciar um contexto, ao mesmo tempo 

em que “respira o ar de outro contexto”. (DORNELLES, 2008, 67) 
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A virtualização cada vez maior em todos os níveis no dia a dia da espécie 

humana como linguagem, escrita e técnica amplia as potencialidades humanas, 

insere um novo modo de pensar e aprender (LÉVY, 1995, p.71-75). O ‘virtual’ 

segundo Pierre Levy, nos mostra uma nova concepção de tempo e espaço. 

Apresenta novas velocidades, fronteiras e tempo. Confunde e por vezes redefine o 

que é público e privado em sua dimensão (LÉVY, 1995, p.22-24). Sobre a velocidade e 

relativização do tempo e espaço, Dornelles coloca que agora, no virtual "eles podem 

percorrer distâncias antes intransponíveis, obter informações sobre praticamente 

qualquer assunto e criar situações antes impossíveis. Tudo isso pode ser feito em 

segundos ou minutos (DORNELLES, 2008, 44)".  

Os trajetos percorridos no Street View, são virtuais porque representam o 

real na sua forma possível e factível através de meios eletrônicos. Mas no que se 

refere à fotografia, o trajeto é um ‘traço do real’ (DUBOIS, 2001, p.26), não representa 

sua totalidade, pois carrega nela diferentes subjetividades: a do fotografo, a do 

aparato fotográfico, a do dia escolhido e a do próprio interprete. O conjunto 

fotográfico proporcionado pelo Google e seus contribuintes, contribuem para 

enriquecer o imaginário que se cria do lugar, tendo diferentes fontes para construir 

o imaginário pessoal de cada um. Nesse sentido fica clara a afirmação de Dornelles 

(2008, p. 49) quando diz que “a vivência no ciberespaço depende muito da questão 

imagética”. 

Pode-se estabelecer um paralelo entre o passeio experimentado através da 

figura do flâneur, pelo Street View, se configurando como um flâneur virtual pois 

permite passear pelos lugares, como se estivesse andando pelas ruas de uma 

cidade real, só que anda via internet. As ‘fotografias de contribuição’ dos usuários 

comuns e do Google, possibilitam diferentes fontes para construir o lugar escolhido, 

através percepção visual. 

 

Exemplos  
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Nos exemplos, a seguir, serão apresentados alguns lugares primeiramente 

através de imagens captadas do Street View e em seguida para cada lugar escolhido 

entre as inúmeras 'fotografias de contribuição' que haviam para ser exploradas 

foram escolhidas apenas algumas delas próximas ao ponto de percurso do Street 

View selecionado. Assim se pode ter uma ideia mais ampla de cada lugar 

especificado. 

 

Viaduto Otávio Rocha, Porto Alegre (RS), Brasil 

 

 

Figura 1: Viaduto Otávio Rocha, Street View. Fonte: Google Earth, Street View 
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Figura 2: 'Fotografia de contribuição' por: Eduardo Heineck.  

Fonte: http://static.panoramio.com/photos/large/1845308.jpg 

 

 

Figura 3: 'Fotografia de contribuição' por: Leo Laps. 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/46834839?source=wapi&referrer=kh.google.com# 

 

As Figs. 1, 2 e 3 são imagens do Viaduto Otávio Rocha em Porto Alegre. O 

viaduto tem uma escadaria para ambos os lados, as fotos selecionadas mostram 

principalmente o lado Norte do viaduto. A Fig. 1, é uma fotografia 360° do Street 

View, as outras figuras, 2 e 3, são 'fotografias de contribuição'. Essas três fotografias 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
http://static.panoramio.com/photos/large/1845308.jpg


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

nos permitem ter uma ideia maior e melhor do espaço circundante deste ponto do 

Viaduto, como os níveis que ele apresenta. Também revelam que é um espaço 

antigo da cidade por sua arquitetura, que é um lugar de passagem e de 

manifestações. E essas, como várias outras fotografias que estão fixadas neste 

ponto, revelam pedaços do que é, ou pode representar, esse lugar na cidade de 

Porto Alegre. 

 

Grand-Place de Bruxelas, Bruxelas, Bélgica 

 

 

Figura 4: Google Earth_ StreetView 

 

As ‘fotografias de contribuição’, complementam ou contradizem a imagem 

gerada pelo Street View. Como por exemplo, na Grand-Place de Bruxelas através 

das figs. 4, 5 e 6. A Fig. 4 é uma fotografia do StreetView, parte de uma imagem de 

360° tirada provavelmente pela manhã bem cedo onde a praça mais majestosa de 

Bruxelas parece ser vazia e opaca. As Figs. 5 e 6 fazem parte do acervo de 

‘fotografias de contribuição’ do Google Earth. A fig. 5 (uma imagem da extensão 

360ºcities) é uma foto noturna da praça, que mostra sua iluminação e pessoas 

circulando e nos fornece uma outra paisagem. A iluminação na pintura dourada 

brilha e passa uma ‘magia’ à praça secular. 
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Figura 5: Fotografia de contribuição por: Javier Lopez-Quiles. Fonte: http://www.360cities.net/image/grand-

place-3-brussels-belgium?proj=fisheye_projection#73.82,-10.21,94.5 

 

Já a fig. 6 da mesma Praça, feita em um turno/dia diferente, apresenta uma 

festividade na cidade. O flâneur virtual pode então construir uma ideia desse espaço 

e de sua vivacidade, ou não, a partir dessas imagens. 

 

 

Figura 6 : Fotografia de contribuição por: Gennaro Di Chiaro.  

Fonte:http://www.panoramio.com/photo/25076535?source=wapi&referrer=kh.google.com# 

 

O nome da fig. 6 no Google Earth é “Bruxelles Gran Place Fiorita”, e com 

uma breve pesquisa na internet, é possível descobrir até mesmo a data em que 
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esse mesmo evento vai novamente acontecer. Pode-se constatar através dessas 

imagens que as possibilidades de descobrimento de novos lugares, de acordo com a 

curiosidade e interesse de cada um, são enormes. 

Os lugares mais inacessíveis pessoalmente, que são possíveis de acesso no 

Google Earth para um passeio virtual, de modo geral são geleiras, vulcões, ilhas, 

picos de montanhas, pirâmides, castelos, dentre vários outros lugares 'fotografados' 

pelo Street View. Mas outros lugares que podem ser de certa forma inacessíveis são 

o interior das favelas.  

 

Favela Morro dos Prazeres, Rio de Janeiro (RJ), Brasil 

 

O Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro aparece retratado pelo Google 

Earth na Fig. 7. Pode-se observar pela linha azul, onde o Street View percorre no 

Morro dos Prazeres, ele apenas margeia a parte oeste do mesmo como se pode ver 

na Fig. 7. Com isso, as imagens das regiões internas da Favela do Morro dos 

Prazeres se reduzem apenas às ‘fotografias de contribuição’. Constata-se através 

deste exemplo que os interiores das favelas nem sempre são registrados pelas 

lentes do Street View. E esse registro poderia ser feito com alguns dos diversos 

meios do Street View (motos, triciclos, robôs, mochilas) porque as ruelas são 

acessíveis a pé, e uma certa segurança poderia ser fornecida.  
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Figura 7: Área do Morro dos Prazeres. Fonte: Google Earth 

 

Nos mapas antigos, as propagandas políticas usufruíam de publicidade 

para promoção das colônias, através de imagens e mapas, vendiam uma ‘ideia’ do 

lugar (COSTA, 2011, p.20-21). Muitas vezes, os lugares vendidos, não eram em 

realidade o que se estava representado nas fotos. Possivelmente o que falta é 

interesse da parte do Google ou por parte do governo do Rio de Janeiro e quem sabe 

por quem mais. Os mapas turísticos mais usuais do Rio de Janeiro também omitem 

as favelas, mesmo que esses lugares sejam portadores das paisagens/vistas mais 

bonitas da cidade. “Os mapas são também inerentes a imagens retóricas. É lugar 

comum dizer que a cartografia é uma arte de persuasão (HARLEY, 2001, p.37)", 

assim como a publicidade e suas imagens.  

Na fig. 8 do Street View, podemos observar a rua percorrida pelo seu 

aparato fotográfico no Morro dos Prazeres, bem como as construções e a vista deste 

morro. Pode-se observar uma igreja, e a geografia da montanha onde se situa essa 

favela, assim como a distância do mar. Há carros, mas não se observam pessoas na 

rua. 
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Figura 8: Street View Morro dos Prazeres. Fonte: Google Earth 

 

Na fig. 9, uma 'fotografia de contribuição' vê-se a favela de forma mais 

frontal e pode-se enxergar três pessoas ao fundo, casas coloridas, e uma zona de 

comércio organizado nesta parte da favela, que como a geografia revela, não fica no 

topo do morro. 

 

Figura 9: Fotografia de contribuição por Eri Martins.  

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/64930827# 
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Figura 10: Fotografia de contribuição por Ivo Korytowski. 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/81982087?source=wapi&referrer=kh.google.com# 

 

Na fig. 10, vê-se um espaço que parece ser no interior da favela onde se vê 

a concentração e a proximidade das casas, a pequena distância que há entre elas. A 

fig. 6 também mostra o espaço destinado à circulação, ao espaço público - uma 

ruela estreita - do morro, bem como o acesso limitado que esses moradores devem 

ter. Vê-se várias antenas de televisão o que sugere uma aparente inclusão pela 

televisão. Os fios de luz, e/ou telefone se apresentam de forma bastante 

desorganizada. 

 

 

Figura 11: Fotografia de contribuição por Mauricio Rubio. 

Fonte: http://www.360cities.net/image/upp-unidade-de-policia-pacificadora-santa-teresa-rio-de-

janeiro?proj=architectural_projection#162.40,-6.47,53.3 
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A fig. 11 é uma imagem 360º e como seu nome indica, apresenta nela, uma 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), com várias crianças ao fundo, algumas 

mulheres, possivelmente mães e um playground infantil à direita da foto. Todos 

convivendo na mesma imagem fotográfica 360º. E, ao fundo, a paisagem carioca. 

 

 

Figura 12: Fotografia de contribuição por Alexandre Przewodows. 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/63690855?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

A fig. 12 apresenta uma foto do Pão de Açúcar, paisagem marcante da 

cidade, vista do Morro dos Prazeres ao mesmo tempo em que mostra a ‘laje’ 

carioca, famosa por ser o ‘pátio’ de quem mora na favela, um local de festividades, 

churrascos, banho de sol, dentre outras atividades que conhecemos como tal (a 

fig.12 não mostra) através de filmes e novelas de TV brasileiros. As fotos de 

contribuição revelam, diferentemente, da foto do Street View a diversidade de 

paisagens dessa favela. 

 

Monumento ao Expedicionário, Porto Alegre (RS), Brasil 
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Figura 13: Monumento Expedicionário. Fonte: Google Street View 

 

O Monumento ao Expedicionário se situa no Parque da Redenção e é um 

dentre os seus inúmeros atrativos. O monumento se localiza no Parque, junto a 

avenida José Bonifácio e a rua Santana e é vizinho do Colégio Militar de Porto 

Alegre. A foto da figura 13 foi tirada pelo Street View em março de 2016, num dia da 

semana não informado, mas qualquer morador da cidade de Porto Alegre sabe que 

não foi sido tirada em um final de semana, pois nesses dias  ocorrem feiras ao 

longo da Avenida José Bonifácio, no sábado a 'Feira Ecológica' e no domingo o 

‘Brique da Redenção’ e com isso o local retratado bem como o próprio Parque 

estaria com mais pessoas. 

 

 

Figura 14: Fotografia de contribuição por Karol.Denardinm. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

Fonte:http://www.panoramio.com/photo/10495037?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

Já a imagem da fig. 14, tirada do Parque junto a Avenida José Bonifácio, 

mostra a região do Monumento com outro cenário, há bastante pessoas e barracas 

de comércio que não apareciam na foto anterior e que sugerem que a foto foi tirada 

num final de semana, pelo movimento de pessoas, e a forma descontraída e 

distraída que apreciam o movimento e o comércio. Além dos bancos para o 

descanso, apresenta várias barracas de comércio, com diferentes produtos, possui 

então diferentes públicos. Possui também bastante vitalidade.  

 

 

Figura 15: Fotografia de contribuição por Stephen Messenger. 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/10495037?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

A fig. 15 é similar a fig.14, mostrando de forma mais intensas as barracas 

de comércio junto à Av. José Bonifácio. 
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Figura 16: Fotografia de contribuição por Julio Couto. 

Fonte:https://www.360cities.net/image/redemption-park-expeditionary-

monument?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images 

 

Na fig. 16 pode-se ver que o parque também é é lugar de manifestações 

pois vê-se, no entorno do monumento, vários cidadãos com bandeiras do Brasil e de 

diferentes partidos, é um local cívico que agrega crianças, jovens e idosos. 

As 'fotos de contribuição' deste local mostra um lugar que parece ser 

bastante diferente do lugar retratado pela imagem do Street View. 

 

Conclusão: 

 

Como se pode ver nos exemplos, o Google Earth apresenta a possibilidade 

de conhecer e flanar virtualmente através da fotografia, vários lugares do globo 

terrestre. O consumo dessas fotografias, em suas diferentes representações, dá a 

ver diferentes visões dos lugares retratados e pode permitir aos indivíduos, de uma 

certa maneira, escolherem a forma como vêem determinado lugar. Cada pessoa vê 

um objeto de determinada maneira, mas no mundo virtual, a percepção de 

determinado espaço ou lugar pode ser fundamentalmente distorcida por parte do 

contribuinte, ou por parte do interprete que vê aquilo que ‘deseja’. ‘Deseja’ em um 

duplo sentido: no sentido da escolha da fotografia e do lugar escolhido e no sentido 

de enxergar aquilo que sua bagagem cultural e seus filtros mais pulsam.  
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Ao permitir que se conheça os diversos lugares de forma virtual, através de 

um amplo espectro de fotografias, permite estimular e construir imaginários e 

fantasias do lugar. Fantasias porque pode preencher os ‘espaços’ do desconhecido 

com o que se desejar, inclusive ficcionalmente se quiser.  

O Google Earth é um programa de livre acesso através da internet, e de livre 

envio das 'fotografias de contribuição', o que não impede a possibilidade de um 

comerciante de promover o entorno de seu estabelecimento com belas fotografias. 

Ou, uma cidade de exibir, ou inibir, seus pontos turísticos. Assim, induzem a 

construção do imaginário do lugar através da fotografia, na expectativa de receber, 

em pessoa, esses usuários. Por isso a atenção que se deve destinar ao ‘saber ver 

fotografia’ é ainda mais importante e deveria ser feito por todos leitores das 

mesmas.  

Como diz Ribeiro (2011, p.1089) o flâner “está em todos os lugares e ao 

mesmo tempo em nenhum lugar” e assim é o flâner virtual que descobre diferentes 

cenários, diferentes lugares. Tem um mundo virtual ‘em suas mãos’, ao seu acesso. 

Sente-se vigiando sem ser visto, onipresente, porque não precisa respeitar o tempo 

e nem o espaço, e é em parte, onisciente, porque pode ter a ideia de ser conhecedor 

de todos os lugares que quiser. 

Com o Google Earth e seus recursos é possível criar diferentes ideias sobre 

a mesma cidade e contribuir para uma noção/visão mais ampla sobre determinado 

lugar. 
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Visualidades e a Audiência de uma Rádio Web na era da Convergência 

Midiática  
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1
 

 

O artigo apresenta os resultados de um estudo realizado junto à Alma 

Londrina Rádio Web, emissora situada na cidade de Londrina – PR, para 

avaliar a influência que os meios audiovisuais exercem sobre a audiência desse 

gênero de emissora. Foram comparados os conteúdos postados no Facebook e em 

outras duas plataformas, o YouTube e a página da própria rádio, na Internet, de 

modo a levantar o panorama de repercussão. Foram 

utilizados o Google Analytics e a plataforma de monitoramento do Facebook da 

emissora. A fundamentação teórico-metodológica abrangeu, dentre outros, os 

conceitos de rádio expandido de Marcelo Kischinhevsky e os de web rádio de 

Raquel Neuberger e Nair Prata. Como conclusão, o estudo permite afirmar que os 

meios audiovisuais se mostram imprescindíveis para alavancar a audiência de uma 

rádio veiculada apenas na Internet, sobretudo em tempos de convergência de 

mídias.  

 

Palavras-chave: Web rádio, Imagem, Convergência de mídias.  

 

Introdução 

 

O modelo de rádio web surgiu, no Brasil, no final dos anos 1990, com a 

Rádio Totem. Com uma vasta programação musical, ainda oferecia programas e 

notícias, além de permitir o acesso aos canais de videoclipes e entrevistas 

(BUFARAH, 2003). Hoje em dia no Brasil, segundo Prata (2013), existem 
                                                           
1 Discente do curso de Jornalismo. 
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aproximadamente mais de duas mil rádios veiculadas somente na internet. Em 

Londrina-PR, a Alma Londrina Rádio Web surgiu em 2012, baseada no jornalismo 

cultural e, hoje, além da programação musical, possui cerca de 20 programas em 

sua grade (como por exemplo, o “Hora do Spoiler”, que trata de filmes e séries, e o 

“Ashanti”, que destaca a cultura negra). Nos últimos tempos, o site da rádio foi 

ganhando uma nova roupagem, tornando-se mais visual (DIAS; SCHACHT, 2016). 

O conceito de audiência é amplamente debatido nas várias esferas da 

comunicação. Com a ascensão das redes sociais, velhos aparatos midiáticos como o 

rádio e televisão tiveram que adaptar os seus conteúdos para não perder 

seguidores, ou seja, adequar-se a um meio onde a informação é dada de maneira 

instantânea. O problema que dá origem ao estudo deste trabalho é expresso pela 

seguinte pergunta: De que modo acontece a utilização de mecanismos criados para 

a interação e a participação dos ouvintes no ambiente da rádio em análise, e que tipo 

de impacto isso resulta, considerando-se o fato de ser uma emissora veiculada 

apenas no meio virtual? 

Os seguintes pressupostos são adotados: 

A audiência da Alma Londrina Rádio Web aumentou pelo fato de que 

também passou a postar vídeos e a fazer transmissões ao vivo em sua página na 

rede social Facebook, bem como a vincular a matéria radiofônica postada no site 

com o canal do YouTube.  

Se numa fonte como o Instagram, é possível visualizar todos os vídeos e 

fotos de eventos promovidos pela emissora juntamente com oficinas culturais na 

cidade de Londrina, e os conteúdos divulgados continuam disponíveis para consulta, 

isso evidencia forte interação e participação propiciada aos ouvintes e por eles 

aproveitada também no site como nas redes sociais. 

 

O objetivo geral é debater como o uso de aparatos audiovisuais em uma 

rádio virtual pode contribuir para sua audiência e para com a interatividade e a 

participação. Os objetivos específicos são: 
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Identificar, nas fontes selecionadas, os volumes de acesso, o tempo médio 

de permanência, os fatores de aceitação e de conexão do internauta com o conteúdo 

veiculado. 

Descrever as características do material levantado, o enquadramento na 

respectiva categoria midiática, e a correlação desses dados com os mecanismos de 

apoio típicos de uma rádio web.   

Analisar o registro produzido e avaliar a relação entre conteúdo e aumento 

de audiência, bem como o grau de interatividade e participação do público envolvido.  

 

Quanto à natureza, a pesquisa realizada é de tipo observacional, o método é 

comparativo, a abordagem é qualitativa e de enfoque analítico. Quanto aos 

procedimentos técnicos, é de tipo documental: foi analisado um vídeo (material 

considerado como produção de registro) sobre a ocupação de uma escola de 

Londrina por secundaristas em outubro de 2016, postado na rede social da rádio no 

mesmo mês e que foi o mais acessado dentre os demais colocados na página ao 

longo de todo o ano.  

 

Audiência e rádio web 

  

O conceito de rádio expandido, descrito por Marcelo Kischinhevsky (2016), 

aborda que outros meios além dos tradicionais já utilizados no veículo podem 

contribuir para a interação com o ouvinte: “O rádio expandido, remediado pelos 

meios digitais, pode oferecer não apenas seus elementos sonoros tradicionais – voz, 

música, efeitos -, mas também imagens, vídeos, gráficos, links para blogs e toda 

uma arquitetura de interação” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 133). O autor acrescenta 

que o rádio expandido acolhe múltiplas formas de interação ao mesmo tempo em 

que abrange condicionamentos impostos pelos diversos níveis de mediação social, 

cultural, política e econômica. Segundo o autor, a prática do compartilhamento e 
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etiquetagem nos perfis de emissoras de rádio são ricas em sentido, mesmo que o 

usuário dedique pouco tempo a essas atividades (KISCHINHEVSKY, 2016). 

Com o aumento de seguidores, os colaboradores passaram a repensar o 

modo de fazer rádio na internet, e viram, nas redes sociais, um campo fértil para 

aumentar sua audiência. Segundo Kischinhevsky (2016, p. 16), 

 

nesse novo ambiente midiático, o rádio tem se mostrado ágil na 

associação com mídias sociais, diretórios e portais, em vez de tentar 

construir estruturas próprias, caras e sem garantia de adesão aos 

ouvintes. Assim, potencializa a circulação de seus conteúdos e explora 

sua maior vantagem competitiva diante da TV e da imprensa: a 

comunicação de base sonora, que permite a realização de outras 

atividades simultâneas à escuta (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 16) 

 

Neste caso, ainda que a emissora não esteja preocupada com os índices 

registrados pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), como 

no caso das hertzianas, os colaboradores da rádio web se preocupam com a 

repercussão de seus conteúdos dentro e fora do ambiente das redes sociais, como 

no site e também no canal de vídeos: 

 

Evidentemente, audiência ainda é o principal produto vendido pela 

indústria de radiodifusão sonora ao mercado publicitário. Mas hoje 

comunicadores e gestores dividem suas atenções com outros dados: 

quantos ouvintes curtiram, comentaram e compartilharam suas 

publicações no Facebook? Quantos seguem seus perfis no Twitter? 

Quantos áudios foram baixados e quanto tempo o internauta passou 

navegando no site da emissora? (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 13). 

 

Segundo Neuberger (2012, p. 216), isso é resultado da mudança pela qual o 

rádio tem passado. O meio agora é multimídia, assumindo tanto características 

sonoras quanto visuais em suas páginas na internet com uma estrutura mais 

variada e promovendo um novo discurso (NEUBERGER, 2012). Ainda segundo a 

autora, a vantagem de se ter um site mais moderno é a de que o ouvinte pode 
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acessar aquilo que mais lhe interessa, assim como em qualquer outro disponível na 

internet. O ouvinte pode ver um videoclipe ou interagir com os locutores de acordo 

com seu gosto. Não é preciso mais esperar a atualização do conteúdo (NEUBERGER, 

2012). 

 

Notícias do “hard news” em jornalismo cultural 

  

O tipo de cobertura como a ocupação de uma escola de Londrina, matéria 

do vídeo analisado, não é comum dentro do contexto editorial da rádio, que trata de 

jornalismo cultural: “A reportagem no jornalismo cultural tem pontos de 

diferenciação. O motivo é óbvio: o chamado ‘hard news’, o noticiário quente, 

instantâneo, no calor dos fatos, é menor do que nos outros cadernos”. (PIZA, 2003, p. 

80). 

Acrescenta o autor que as notícias, em geral, neste caso, referem-se à 

agenda de lançamentos e eventos como o lançamento de livros, a realização de 

shows e exposições, com a tendência de mostrar o que ainda vai acontecer, em 

lugar de mostrar o que está acontecendo ou já aconteceu: “A maioria de suas 

matérias não está dedicada ao crime que está acontecendo agora ou aconteceu 

ontem, à declaração política, ao acidente trágico, ao jogo de futebol, ao novo 

resultado econômico etc.” (PIZA, 2003, p. 80). 

Essa reportagem serve de exemplo para explicar uma das vezes em que a 

emissora saiu de seu contexto cultural para prestar um serviço social. Isso explica o 

fato de a rádio não estar apenas preocupada com a repercussão dos seus 

conteúdos, mas também em aumentar a interação com o espaço público, através de 

oficinas e festivais, e ainda sim, não deixar de ser rádio, mesmo com as mudanças a 

que o veículo está sujeito.  

Em decorrência da repercussão com seu material dessa forma veiculado, 

estabelece o objetivo de fazer com que o ouvinte traga aquilo que escutou para a sua 

vida privada, uma vez que 
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cabe à audiência estabelecer novas formas de relação com o meio, 

forçando o rádio a ser melhor, a prestar serviços de utilidade pública, a 

informar correta e eticamente, a representar a diversidade social e 

cultural, sem reforçar clichês e estereótipos (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 

134). 

 

Isso reforça o papel da emissora em suscitar discussões nas mais variadas 

esferas sociais “para se fazer representar, circular queixas e demandas, opinar em 

suma, estabelecer (ou ao menos interferir em) uma agenda pública de debates” 

(KISCHINHEVSKY, 2016, p. 103). 

 

Vídeo mais visto na rede social Facebook da rádio web 

 

Para a análise deste material, leva-se em conta o que Nair Prata (2013) 

observa quando compara o meio tradicional e a radiofonia na internet. No primeiro, 

o desempenho é aferido tendo por base, além dos índices de audiência, também a 

cobertura, o tempo médio e a fidelidade do ouvinte. No segundo caso, a radiofonia 

na internet, própria de uma emissora web, os termos passam a ser o número de 

acessos que se somam, no desempenho de uma emissora, “a dados como 

pageviews, evolução de visitantes únicos, frequência média, tempo total e tempo 

médio por visita” (PRATA, 2013, p. 8). 

Neuberger (2012) define “rádio na web” como um meio apto a oferecer 

serviços radiofônicos ao vivo ou por podcast (programação gravada) conjugados 

com muitos outros, inclusive pressupondo interação do respectivo público com 

elementos hipermidiáticos como som, imagem fixa e em movimento e também 

texto pela web.  Por outro lado, quando se trata de “webrádio”, caso do estudo aqui 

realizado,  

 

pode-se dizer que é um novo formato de rádio, uma vez que não existe de 

forma física, apenas virtual. Nesse caso, a rádio também pode estar 
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somente em streaming ou utilizando-se de todos os recursos disponíveis 

na web, como componentes gráficos, tabelas, fotografias, textos escritos, 

imagens de vídeo e outros elementos que complementam a informação 

(NEUBERGER, 2012, p. 125). 

 

Sendo assim, o vídeo mais acessado na página do Facebook da Alma 

Londrina Rádio Web diz respeito às ocupações de escolas estaduais do Paraná que 

ocorreram durante o mês de outubro de 2016, logo após o governo federal lançar 

uma Medida Provisória que previa um novo currículo para o Ensino Médio. Essa foi 

uma das coberturas feitas pelo núcleo de jornalismo cultural que foge das matérias 

habituais da rádio, isto é, de temas de cunho cultural. 

A plataforma Google Analytics, foi utilizada para observar a repercussão da 

mesma matéria em veículos que não a rede social Facebook, neste caso, o site da 

Alma Londrina Rádio Web e o canal do YouTube da emissora. A coleta ocorreu no 

dia 17 de dezembro de 2016, e os dados mostraram que a repercussão dos dois 

últimos é bem menor em relação à rede social virtual analisada. 

De um total de 890 visualizações de página da rádio na internet no dia da 

coleta, a que diz respeito à ocupação no colégio Albino Feijó tinha apenas quatro, 

ocupando a posição 108ª das mais lidas do site. O mesmo vídeo colocado na rede 

social Facebook, também foi postado no YouTube, porém, gerou apenas 60 

visualizações. Enquanto isso, a matéria radiofônica postada na forma de podcast, 

também no YouTube, gerou apenas 50 acessos. 

Já segundo a plataforma de monitoramento do Facebook, foi possível 

analisar a dimensão que o vídeo teve na rede social em comparação às outras duas 

plataformas citadas após com o impulsionamento da publicação (onde a rádio 

subsidia o anúncio para que ele chegue a mais usuários). O vídeo foi visto por 43.694 

usuários (orgânico: 81%, isto é, 35 mil e pago: 19%, isto é, 8,5 mil).  
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Figura 1 – Publicação do vídeo na página do Facebook da Rádio Alma Londrina 

Fonte: https://www.facebook.com/AlmALondrina/videos/1242152685828541/?hc_ref=SEARCH Acesso em: 17 de 

dezembro de 2016. 

 

 

O que chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que assistiram apenas 

a 10 segundos do vídeo: 19.196 (orgânico: 81%, isto é, 15 mil e pago: 19%, isto é, 3,6 

mil). O principal público era de mulheres na faixa dos 13 aos 17 anos (59% do total). 

Essa mesma faixa etária de idade era a da maioria dos alunos que ocupava a escola 

no período em que o vídeo foi postado. 

Ainda segundo a plataforma, o tempo médio assistido do vídeo foi de 

apenas 15 segundos. De um modo geral, no Facebook, a publicação chegou a 95.173 

pessoas e gerou 772 reações (659 “Curtir”, 102 “Amei”, 9 “Uau”, 1 “Haha” e 1 “Grr”), 

117 comentários e 625 compartilhamentos no total. Isso comprova que o vídeo 

apresentou um alcance satisfatório, gerando, em alguns momentos, comentários 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

mais exaltados na página da rede. Alguns deles foram positivos, apoiando o 

movimento, como o usuário G.M: Parabéns garotada! Sem violência! Com sabedoria 

e diálogo, o poder é do povo, se lutar pelo bem comum!; e outros negativos, 

contrários à manifestação, como o usuário I.A: To torcendo pro B. R. mande a tropa 

para coibir essa turma de comunista pois são uma turma de anarquista que são 

contra a educação real do país querem saber do seguro emprego trabalhar pelo seu 

próprio bem jamais vou apoiar o anarquismo eles pensem o que quiser lenem 

jamais.  

O alcance da publicação também gerou um aumento no número de 

seguidores da página da Alma Londrina Rádio Web na rede social analisada. Só em 

uma semana (isto é, do dia 8 de outubro, dia em que o vídeo foi postado, até o dia 15 

do mesmo mês, o número de curtidas da página foi de 3.818 para 4.120). Números à 

parte, o ato de compartilhar uma publicação, segundo Kischinhevsky (2016), é o 

ponto máximo da experiência da comunicação mediada pelo computador, 

permitindo que o internauta não só produza seus conteúdos como também construa 

sua identidade.  

 

A interação a partir das redes sociais 

  

Nos últimos anos, as mídias sociais têm sido uma ferramenta importante 

para o jornalismo, permitindo que o ouvinte interaja com a rádio, seja sugerindo 

assuntos ou comentando as matérias publicadas nas redes sociais. Segundo Prata 

(2008), o rádio na internet já possui as ferramentas que as rádios convencionais 

adotam para interagir com o ouvinte. Isso permite que o ouvinte também produza 

conteúdo para a emissora, transformando completamente o modelo de radiofonia 

hoje apresentado.  

Segundo Neuberger (2012), essa participação do público é importante 

sobretudo para que o ouvinte reaja a algum conteúdo publicado, abrindo espaço 

para críticas e sugestões, como foi no caso do vídeo apresentado. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

 

O ouvinte de rádio passa a ser um colaborador e, não raras vezes, o 

próprio ombudsman da emissora, visto que não há limites para críticas. A 

velha e ultrapassada visão de “receptor passivo” das teorias da 

comunicação realmente chega ao final com a participação ativa das 

pessoas nas emissoras, sejam elas apenas disponíveis na web ou 

webrádios (NEUBERGER, 2012, p. 126-127). 

 

Segundo Kischinhevsky (2016), essa interação entre o ouvinte e o produtor 

de informação é cada vez mais importante para o rádio, sobretudo em tempos onde 

os meios de comunicação, em seus diversos formatos, travam uma “batalha” para 

angariar audiência. 

 

Considerações finais 

 

Diante do que foi apresentado, conclui-se que o rádio na internet ainda 

busca espaço junto às emissoras hertzianas. Entretanto, a dificuldade de inserção 

do veículo vem sido superada pela aderência dos mesmos aos meios audiovisuais, 

sobretudo dentro de plataformas como redes sociais e canais de vídeos, como o 

YouTube, que são crescentes na contemporaneidade. 

Neste caso, há o fator da busca por informação rápida, sobretudo em uma 

sociedade imediatista. Hoje em dia, com as redes sociais, há uma preferência maior 

por vídeos curtos com informação dada de maneira mais direta do que textos ou 

podcasts longos que acabam desmotivando o ouvinte a buscar a notícia. Tratar de 

assuntos mais polêmicos, como os relacionados à política e educação, por exemplo, 

e que geralmente não são notados pela grande mídia, também podem ajudar a 

ampliar o público da emissora. 

Mesmo com todo o investimento em meios audiovisuais, ainda cabe uma 

observação: apesar de o vídeo sobre a ocupação nas escolas ter sido o mais visto, 

bem como ter gerado uma grande repercussão, o tempo médio em que o receptor 
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permaneceu para ver a exibição foi bem abaixo de seu tempo total, entretanto, ainda 

sim foi superior às outras plataformas analisadas. 

Outro ponto a ser apresentado remete ao fato de a Alma Londrina Rádio 

Web ser de cunho cultural, o que limita seu público. Aliada a isso, há a dificuldade 

de ser uma rádio veiculada apenas na internet, o que demanda, a todo o momento, 

que o veículo se reinvente e se aproveite dos aparatos hipermidiáticos para atrair 

mais audiência. 

 

Referências 

 

ALMA LONDRINA RÁDIO WEB. Disponível em: <http://www.almalondrina.com.br/>. 

Acesso em 18 jan. 2017. 

BUFARAH, Álvaro. Rádio na internet: convergência de possibilidades. Anais do 26º 

Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, setembro de 

2003. São Paulo: INTERCOM, 2003. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP06_bufarah.

pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017. 

DIAS, Emerson e SCHACHT, Rakelly. Da radio-poste à internet: Os desafios de 

linguagem na trajetória da AlmA Londrina Rádio Web. Anais do 39º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, São Paulo, setembro de 2016. São Paulo: 

INTERCOM, 2016. Disponível em: < 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-1887-1.pdf>. Acesso 

em: 18 jan. 2017. 

FACEBOOK, Alma Londrina Rádio Web. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/AlmALondrina/videos/1242152685828541/?hc_ref=

SEARCH>. Acesso em 17 dez. 2016 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
http://www.almalondrina.com.br/
https://www.facebook.com/AlmALondrina/videos/1242152685828541/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/AlmALondrina/videos/1242152685828541/?hc_ref=SEARCH


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

FACEBOOK, Alma Londrina Rádio Web. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/AlmALondrina/publishing_tools/?section=VIDEOS&sou

rce=videos_hub&refSource=videos_hub>. Acesso em 17 dez. 2016 

FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2014. 272 p. 

GOOGLE ANALYTICS. Disponível em: 

<https://analytics.google.com/analytics/web/#report/defaultid/a465274w57153753p5

8291415/>. Acesso em 17 dez. 2016 

NEUBERGER, Rachel Severo Alves. O Rádio na Era da Convergência das Mídias. Cruz 

das Almas/BA : UFRB, 2012. 164 p. 

KISCHINHEVSKY, Marcelo. Rádio e Mídias Sociais : Mediações e interações 

radiofônicas em plataformas digitais de comunicação. 1 ed. Rio de Janeiro : Mauad 

X, 2016. 

PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2003.  

PRATA, Nair. Webradio: novos gêneros, novas formas de interação. 2008. 395 f. Tese 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

A criação de um espaço virtual para a Galeria de Arte da Proex-UEPG  

 

Priscila Mocelin LARA
1
  

Josie Agatha Parrilha DA SILVA
2
 

(UEPG) - Bolsista (Graduação) – CNPq 

 

RESUMO. Esta pesquisa tem como objetivo principal a criação de um espaço 

virtual destinado à Galeria de Arte da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O trabalho contou com dois métodos de 

pesquisa exploratória. Primeiro, com o levantamento bibliográfico referente a 

definições de galerias, museus e espaços virtuais de arte e a pesquisa de dados 

sobre a história do prédio onde se encontra a Proex, o qual é tombado pelo 

Patrimônio Histórico do Estado do Paraná. Por seguinte, a pesquisa de campo, que 

buscou reunir e agrupar as obras de arte contidas no acervo da Proex e das 

exposições disponíveis durante o período da pesquisa. A construção de um site 

específico para a Galeria propõe uma alternativa para a comunidade da região de 

adquirir informações de maneira rápida e fácil, com imagens do acervo e de 

exposições passadas. Um fator importante que os espaços virtuais proporcionam é 

a ampla divulgação de locais destinados à cultura, levantando aqui uma discussão 

de como esses espaços (websites e redes sociais) podem favorecer artistas, 

professores e estudantes de arte. 

 

Palavras-chaves: Artes Visuais, Mídias Sociais, Galeria de Arte. 

 

Introdução 

                                                           
1
 Acadêmica graduanda do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

2
 Professora orientadora. Universidade Estadual de Ponta Grossa.  
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O mundo mudou de forma acelerada e profunda nas últimas décadas. 

Novas tecnologias alteraram a forma de interação e as relações humanas 

mudaram, em especial por meio das redes sociais.  

Na contemporaneidade estamos em contato com imagens diariamente, 

somos bombardeados por propagandas na tv e outdoors.  A forma que apreciamos a 

arte também mudou. O contato do público em relação da arte também foi modificado 

e por tal motivo, esse artigo busca uma reflexão de como podemos utilizar dessas 

mudanças para favorecer os espaços de arte dentro das novas tecnologias, trazendo 

as obras de arte e a educação para dentro da rede.  

Nesse artigo, a pesquisa foi realizada de forma exploratória. Num primeiro 

momento, o levantamento bibliográfico buscou definições e diferenças de termos 

como galeria de arte, museu, museu virtual e galeria virtual, o qual aparecerá 

inicialmente no texto. Também buscou-se a história do prédio e de outro espaço de 

arte em Ponta Grossa. Por seguinte, ocorreu uma pesquisa de campo, que levou a 

pesquisa para dentro do espaço pesquisado. O acervo da Proex foi fotografado e 

exibido posteriormente no site, com dados de suas obras. 

A finalidade dessas pesquisas teve como objetivo principal a criação de um 

espaço virtual destinado à Galeria de Arte da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

O Museu, a Galeria de Arte e a Galeria Virtual  

 

A Pró-Reitoria de Extensão e de Assuntos Culturais da UEPG está localizada 

em um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado do Paraná, sendo uma 

das mais importantes construções históricas da cidade. Nesse prédio, encontra-se 

um espaço dedicado à exposição de obras de arte por artistas da cidade e região, 

chamado de Galeria de Arte. Seguindo por essa informação, faz-se necessária uma 

definição dos diferentes espaços dedicados à exposição de obras de arte, como os 

museus, galerias e galerias virtuais. 
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Começando pelos museus, segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o 

Ibram, considerou museu 

 

as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 

comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 

pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de 

valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 

cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento. 

 

Em Ponta Grossa, contamos com o Museu Campos Gerais, fundado em 

1983, possuindo um rico acervo sobre a história da cidade. É dividido nas seguintes 

sessões: paleontologia, indígena, ambiente regional, pesquisas, entre outras. 

Comporta ainda, uma biblioteca que armazena fotos, jornais, revistas e documentos 

antigos de relevante importância para a história local, disponível para o público
3
. E 

quando falamos em galeria
4
 de arte, esse espaço é definido pela destinação a 

exposição de pinturas, esculturas, gravuras ou outra forma de expressão de artes 

visuais. Diferente de um museu, as obras expostas podem ser negociadas. A galeria 

pode ou não fazer parte de um museu, como ambos podem ter estabelecimentos 

individuais. 

A galeria da Proex realiza exposições tanto individuais como coletivas, com 

ou sem negociação de obras de Arte. É um espaço cultural público, onde os artistas 

da cidade encontram infraestrutura para realizar suas exposições, além de ser um 

espaço de troca de saberes entre os acadêmicos. A Proex também conta com salas 

onde são disponibilizados cursos de pintura, desenho e música.  

 

                                                           
3
 Fonte: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/museu-campos-gerais. Acesso em 14. set. 2016. 

4
 Galeria in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. 
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Figura 1. Fachada do prédio da PROEX-UEPG 

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2017. 

 

O espaço do web-site da galeria proex é denominado como uma galeria 

virtual. Uma galeria virtual é um cyber-espaço de amplo acesso que possibilita com 

facilidade o acesso à cultura a toda comunidade, e aos artistas, que encontram na 

galeria virtual um local para difundir, expor e comercializar seus trabalhos. 

Também são divulgados editais e regulamentos para o público e para os artistas 

que desejam expor na galeria.  

De forma educativa, os estudantes podem utilizar o site e as imagens 

fornecidas a fim de debater e analisar as obras expostas. Há também uma ação 

educativa que permite agendar uma visita com até 70 alunos, onde a UEPG 

disponibiliza transporte que vai até a escola, traz os alunos devidamente autorizados 

pelos pais, para uma visita à Galeria, e devolve-os na escola. 

A experiência que os alunos podem ter dentro da galeria se caracteriza pela 

educação não-formal, ou seja, o processo educativo ocorre em um local diferente da 

escola. Segundo M. Lucia Bianconi e Francisco Caruso (2005), citado por Falcão 

(2009, p. 18), as diferentes formas educacionais podem ser classificadas, de uma 

maneira geral, como:  
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(…) educação formal, educação não-formal e educação informal. A 

educação formal pode ser resumida como aquela que está presente no 

ensino escolar institucionalizado, cronologicamente gradual e 

hierarquicamente estruturado, e a informal como aquela na qual qualquer 

pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária 

em casa, no trabalho e no lazer. A educação não-formal, porém, define-se 

como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, 

normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino. 

 

O acesso dos estudantes a uma galeria de arte é de suma importância no 

desenvolvimento cultural dos alunos. Ana Mae Barbosa (2007), importante 

pesquisadora de Arte e Ensino no Brasil, em seu livro A Imagem no Ensino da Arte 

ressalta a importância de haver um currículo que unisse o fazer artístico, a história 

da arte e a análise de obras de arte, a fim de respeitar o desenvolvimento da criança 

e a matéria a ser aprendida.  Através disso, notamos que uma galeria é um espaço 

incrível para proporcionar esses três passos de aprendizagem. 

Ana Mae Barbosa (1988, p.18) menciona a importância de apreciar a arte em 

relação ao desenvolvimento da criatividade:  

 

Apreciar, educar os sentidos e avaliar a qualidade das imagens 

produzidas pelos artistas é uma ampliação necessária à livre-expressão, 

de maneira a possibilitar o desenvolvimento contínuo daqueles que, 

depois de deixar a escola, não se tornarão produtores de arte. Através da 

apreciação e decodificação de trabalhos artísticos, desenvolvemos 

fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade - os processos básicos 

da criatividade. Além disso, a educação da apreciação é fundamental para 

o desenvolvimento cultural de um país.   

 

Os professores de Arte tem um grande desafio para preparar seus alunos a 

apreciar arte, educando seu olhar entendendo que a imagem é fonte de informação 

e de conhecimento.   
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A importância do uso das mídias para o ensino e divulgação de 

Arte  

 

Atualmente, o uso das Mídias e das Redes Sociais cresceu e tomou espaço 

no nosso dia a dia, provocando mudanças significativas na sociedade e também na 

sala de aula. Com isso, os professores acabaram se apropriando das novas 

tecnologias para inovar na maneira de ensinar seus alunos. 

Pensando nisso, a inserção da galeria de arte dentro de uma Rede Social 

famosa busca atrair a atenção de pessoas que não tem o costume de frequentar 

espaços de cultura. Além das informações compartilhadas com o público, nesse 

espaço é possível notar o retorno do público que pode opinar e reagir de acordo com 

suas opiniões e considerações. 

Segundo Barbosa (2010), a abundância nas redes se dá devido à gratuidade 

e liberdade de expressão e possuem milhares, senão vários milhões de usuários 

interagindo em Comunidades virtuais. 

 

Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses, 

de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades 

geográficas e das filiações institucionais. (LÉVY, 1999. p.127) 

 

São muitas as possibilidades que uma Rede Social como o Facebook 

proporciona aos educadores: postar fotos, textos e notícias, convidar alunos, 

professores e a comunidade para o debate, conhecer a realidade do aluno e sua 

história de vida, divulgação de eventos culturais, orientações de estudo, atividades 

de lazer. 

É importante ressaltar que cabe ao educador utilizar as Redes Sociais 

sempre de maneira didática e coerente com a realidade dos alunos. Cabe também a 

importância de estudo e aperfeiçoamento das habilidades em informática e 

tecnologia por parte do professor. 
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As Obras no Acervo 

 

A maioria das obras em acervo foram doações de artistas que já 

expuseram seus trabalhos na galeria. São mais de 30 obras espalhadas pela UEPG, 

em seus prédios. A área do site reservado ao acervo contém informações como data 

de doação, motivo, etc.  

A Figura 2 apresenta um exemplo das obras parte do acervo que estão 

incluídas no site. 

 

 

Figura 2: Algumas obras em acervo na PROEX. 

Fonte: Print screen da Página Acervo5 do site.  

 

A Construção do website e da página na Rede Social  

                                                           
5
 Disponível em: <https://galeriaproexuepg.wixsite.com/galeria/na-proex> Acesso em mar. 2017. 
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A ideia da construção do site se deu pela falta de atualização do site que já 

existia, o qual não havia novas publicações desde 2011. Assim, o diretor cultural 

responsável pela Proex Wilton Paz contatou a Professora Josie A. P. Silva da UEPG 

para que acontecesse uma parceria dentro do projeto que a professora tinha dentro 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

 Seu projeto se intitula Arte, Ciência e Teknè: laboratório de criação de 

propostas interdisciplinares para o ensino de Artes Visuais e promove uma 

articulação das Artes Visuais dentro da Ciência e outras áreas através de 

conhecimentos interdisciplinares. Visando isso, a possibilidade de criar um site com 

obras de arte coube perfeitamente dentro do projeto, pois também buscou uma 

forma de articular ensino junto com a tecnologia. 

O site foi dividido em cinco páginas, como mostra a Figura 3: Primeiro, a 

página inicial conta com imagens do prédio da proex, informações sobre horários de 

funcionamento, exposições e notícias. Por seguinte, a pagína “Exposições” que é 

dividida por subpáginas que constam divisões de ano. Terceiro, a página “Acervo” 

mostra imagens e informações das obras em acervo da UEPG (Figura 2). A quarta 

página é “Cursos”, que consta informações sobre os cursos ofertados pela PROEX, 

que são desenho, pintura, violão e arte-terapia. A última página “Sobre” conta a 

história do prédio da Proex desde sua construção. 

Já a página do Facebook surgiu depois que o site já estava criado. O 

principal motivo dessa criação foi a ideia de aumentar a divulgação do site e das 

informações nele contidas. Como já foi dito anteriormente, as redes sociais 

promovem um amplo alcance de pessoas, além disso, promovem a interação do 

público com a página. 

Durante o mês inicial que a página do Facebook esteve no ar, houve um 

alcance de duzentas pessoas. Algumas vieram até ela para tirar duvidas sobre os 

cursos ofertados, como violão e pintura. A maioria dessas pessoas não faziam parte 

da comunidade acadêmica e essa era a principal duvida: mesmo sem estar na 

UEPG, posso fazer um curso na Proex? 
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Por levar o nome da Universidade, o principal público que visita a Proex é a 

comunidade acadêmica, porém, esse espaço é de toda comunidade, que acaba não 

tendo ideia que ela não é um ambiente apenas para os estudantes, fator que 

ressalta a importância das mídias sociais para o crescimento do espaço. 

 

  

 

Figura 3: Página Inicial do Site. 

Fonte: print screen da primeira página do site. 
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Considerações Finais 

 

Os trabalhos realizados apresentados no decorrer deste artigo não foram 

finalizados, estão com construção. As páginas da Proex ficarão a disposição da 

comunidade com as informações atualizadas. Como resultado, espera-se que a 

Galeria tenha mais visitas e que ainda mais adultos e crianças tenham contato com 

a arte e valorizem os artistas da cidade. 

Como professores e futuros professores de arte/artistas devemos aprender 

e utilizar das novas tecnologias a nosso favor, seja na criação de obras de arte ou no 

ensino.  
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Plataformas Digitais: a produção comunitária como possibilidade de 

novas narrativas alternativas ao discurso hegemônico 

 

Reginaldo MOREIRA1  

 

Resumo: O artigo tem como objetivo discutir as Plataformas Digitais como 

dispositivo para produção de novos sentidos a comunidades com menos proteção 

social, a partir da possibilidade de criação de novas narrativas alternativas às que 

são produzidas pela mídia hegemônica, que, via de regra, as estigmatiza. O acesso 

às novas tecnologias, como ferramentas essenciais para a produção de novos 

significados à narrativa midiática, pode despertar e potencializar as comunidades 

em situação de vulnerabilidade, a partir da participação e produção de conteúdo e 

expressão de novos modos de pensar e agir. Antes do advento da internet, a 

produção e distribuição de informações, eram realizadas por grandes veículos 

hegemônicos, que criavam narrativas únicas, de forma vertical, sem possibilidades 

de outras narrativas, que fizessem o contraponto de outros pontos de vista, de quem 

vivencia as realidades sociais na própria pele. Com o acesso às novas tecnologias, 

as minorias ou minoridades podem produzir conteúdos e gerar novas narrativas de 

suas realidades, validando seus saberes e suas experiências de vida.  

 

Palavras-chaves: Plataformas digitais, Narrativas alternativas, Produção de 

sentidos.  

 

As imagens projetadas: das cavernas às plataformas digitais  

 

Quando nos atemos a pensar sobre as projeções imagéticas que 

realizamos, enquanto utopias e construção de imaginários e de realidades, nós, 

homens e mulheres contemporâneos, continuamos a ser muito parecidos com os 

                                                           
11
 Docente do Departamento de Comunicação, da Universidade Estadual de Londrina (UEL)  
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homens das cavernas. Os homens da caverna desenhavam e projetavam nas 

paredes das rochas os desejos de realidade, com intuito que as imagens projetadas, 

nas tais dimensões, conferissem poder a eles sobre os animais de caça. Hoje, nós 

homens modernos, também projetamos por meio de imagens e das mais refinadas 

tecnologias, o que desejamos para nossas realidades, projetamos novos mundos, 

para que assim, possamos construir imaginários e novos domínios a serem 

construídos, subjetivados e ressignificados. Desde as cavernas, o homem antigo 

começou a escrever no seu espaço, por meio de imagens, o que demonstra, 

segundo Cyrulnik (2006), que só percebemos o mundo no espelho que dirigimos a 

ele. 

 

De acordo com a filosofia de Vilém Flusser, estamos falando já aqui de 

superfícies. Diz ele: imagens são superfícies que pretendem representar o 

mundo. Esse conceito ‘superfície’ é, portanto, muito antigo. Foram os 

homens arcaicos quem criaram as primeiras superfícies. Viam o mundo 

ao contemplá-las sobre as paredes, sobre os utensílios e os adornos. 

Imaginavam-no com elas. Logo, as imagens eram percebidas como 

mediações entre eles e o espaço circundante. Por meio delas, 

transcodificavam os eventos vividos em cenas (Flusser: 2002b). Isso 

certamente significou uma revolução e tanto! Com imagens foi possível 

emanciparem-se do pensamento concreto; da realidade imediata. (...) 

Com essas criações, eles realizaram um ato novo - a arte. Desenharam e 

pintaram a beleza. Sentiram o sagrado. Fizeram-se artistas. As grutas 

ornamentais são testemunhos remotos de lugares de escrita, onde a 

realidade era artisticamente transformada por meio das imagens que dela 

faziam. Uma escrita escondida, marcadamente ritualizada – disse Jean 

Clottes (2002) que olhou as imagens pré-históricas um pouco mais do 

ângulo da arte. Assim, as imagens tornaram-se um meio de 

conhecimento. Elas ampliaram o território da imaginação, evocaram 

vivências, na forma de lembranças, e ajudaram também os caçadores 

primitivos a traçarem planos futuros. Referente a esse ponto, Edgard 

Morin (1999) escreveu que os primeiros homens não ousavam ir às 

caçadas de qualquer maneira. Antes, calculavam com antecedência como 

seria o ataque e quais ferramentas teriam de usar. Portanto, 

organizavam-se socialmente. Neste contexto, as imagens começaram a 
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realizar algo espantoso: ocupar o lugar dos seres no espaço. (BELLO, 

2012: pág. 31) 

 

 

Levando em consideração a hostilidade do mundo em que os homens pré-

históricos viviam, podemos considerar que, a projeção imagética nas paredes das 

cavernas, tentava corroborar com a necessidade de proteção e cuidado. Produzir 

imagens foi uma das grandes realizações do período paleolítico, pois os artistas das 

cavernas gravaram, e desta forma, conservaram suas memórias de caçadores nas 

superfícies das pedras, nas quais representaram o mundo, transcodificando as 

experiências vividas, em cenas, tornando possível a emancipação do pensamento 

concreto e da realidade imediata (Flusser, 2002b). Essas imagens tornaram-se um 

meio de conhecimento e colaboraram com os caçadores primitivos a traçarem seus 

planos para o futuro. A abstração permitiu a mediação com o concreto, 

possibilitando uma interação à distância, por meio da imaginação. 

 

(...) os símbolos foram pouco a pouco entrando no mundo pré-histórico. 

Na forma de imagens, pularam do interior dos homens para as paredes 

das cavernas. E de lá para a superfície dos bastões, dos utensílios e dos 

adornos em geral. Foi o tempo em que o nosso corpo passou a habitar o 

chão. Os pés definitivamente se engancharam à terra. E as mãos, livres, 

fabricaram coisas e pensamentos. Mudou o corpo, mudou a comunicação. 

Viramos caminhantes. Começamos a escrever - com imagens. A imagem 

nasceu, portanto, deste universo: contra os perigos da caça e da coleta, o 

homem arcaico se valeu da antecipação. Na mesma ordem de ideias, as 

pinturas rupestres, os tracinhos marcados na pedra, os sinais e desenhos 

nos artefatos e adornos colocam questão semelhante. As imagens podiam 

perpetuar a presença deles. (BELLO, 2012: pág. 35) 

 

A continuidade das projeções imagéticas, pelos homens e mulheres, na 

cultura contemporânea e pós-moderna, substituiu a superfície das pedras, por 

outras telas, plataformas, pixels. Porém, as projeções de realidade, por meio das 

diversas plataformas digitais, continuam a criar construções de narrativas, que vão 

delineando nossa realidade, na qual é difícil separarmos com exatidão onde começa 
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e onde termina o real e o virtual, pois somos seres que vivemos esse período 

cultural composto por cibridismos.  Como exemplo dessa mistura intrínseca 

contemporânea, podemos destacar nossas representações nas redes sociais, em 

que podemos considerar que, de certa forma, temos nos tornado avatares de nós 

mesmos, pós-humanos, em que espelhos digitais refletem nossas faces, e as 

construções narrativas sobre nós mesmos e o mundo, se dá por meio de uma 

interface midiática manipulada e publicizada, porém, nem sempre nos damos conta 

disso. Esse comportamento humano, de certa forma, seria, como afirmamos 

anteriormente em relação aos homens da caverna, uma necessidade de proteção e 

cuidado, diante de um mundo tão hostil? 

Atualmente, a maioria de nós usa as plataformas digitais móveis, seja em 

nossos computadores como em aparelhos celulares, e quando não estamos 

conectados sentimo-nos menos potentes em nossas ações. De fato, temos 

limitações nas mediações, oriundas de uma série de exigências que a sociedade 

contemporânea nos faz, com a exigência de estarmos conectados. As novas 

tecnologias são ferramentas fundamentais e essenciais para construção de novos 

significados e relações de poder, uma vez que possibilita construções, controle, 

produções e expressão de desejos, como de mobilizações, interações e criações de 

novos mundos, que antes do advento da internet não era possível aos humanos. 

 

A comunicação digital como dispositivo de novas narrativas  

 

As produções de conteúdos eram somente verticalizadas e a distribuição de 

informações era realizada por grandes veículos hegemônicos, que criavam 

narrativas únicas, implicando em imagens únicas e únicos pontos de vista. 

Acontece, porém, que, com o acesso aos meios de produção que as novas 

tecnologias possibilitam, novas narrativas podem ser criadas e incomensuráveis 

trocas e codificações e decodificações de infinitos significados, vão sendo 
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produzidos, podendo, inclusive, criar narrativas contra hegemônicas, reveladoras de 

pontos de vista plurais. 

 

(...) Certas associações hoje são mais fáceis – e isso são vantagens que 

vieram com a era digital. Mas não quer dizer que vá fazer com que a 

lógica solidária ou colaborativa suplante a lógica acumulativa. (...) não é a 

tecnologia que muda a sociedade. Nunca foi. A sociedade, ou movimentos 

sociais ou as relações sociais, é o que dão sentido social e histórico para a 

tecnologia, e não o contrário. Você pode falar de uma razão técnica, e 

existe muito sentido nisso. Podemos até dizer que a técnica é uma língua 

(tudo com certas relativizações), mas a técnica por si estabelece mais 

diferenças, mais concentração e vira o modo próprio que se identifica 

profundamente com a natureza do capital, e não com uma natureza 

solidária ou o que quer que se queira. A tecnologia, se solta à sua 

dinâmica, produz mais tecnologia, empregando os humanos para a sua 

reprodução. Ora, o que está numa tecnologia senão a concentração de 

uma relação social? Uma relação social que parece prescindir do ser 

humano, embora viva dele. (BUCCI, 2009: págs. 206/207) 

 

Uma das questões que podemos questionar, porém, é a dificuldade de 

acesso às novas tecnologias, ainda por parte de muitos (Bantes). Ações voltadas à 

acessibilidade dessas novas tecnologias e ampliação de criação de novas narrativas, 

por meio de ações formativas de produção de conteúdo, podem despertar o poder já 

existente de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de desproteção social, 

se fazem cada vez mais necessárias. Tornando-se possível revelar os diversos 

pontos de vista das pessoas e comunidades que vivenciam e criam suas realidades 

cotidianamente. Essas realidades, por anos a fio, ficaram à mercê da mídia 

hegemônica, que interferiam no imaginário social, com visões estigmatizadas e 

preconceituosas. Outras narrativas, criadas pelos próprios excluídos e 

marginalizados socialmente pelo sistema capitalista, possibilitam novas visões, 

interferindo no imaginário social, desta vez com a vida em ato, com alteridade, livre 

de editores, nem sempre éticos, de outros interlocutores, mais diversos e plurais, 

considerando as diversidades e diferenças.   
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A complexidade e ambiguidade da “dobra” brasileira no capitalismo global 

vem mostrando que as fábricas de pobreza e violência são também 

territórios e redes de criação. Essas vozes da periferia, jovens artistas e 

agitadores, negros saídos da favela, de ambientes de violência e 

hostilidade, destituem os tradicionais mediadores da cultura e passam de 

“objetos” a sujeitos do discurso, contribuindo com uma renovação do 

político, e com os discursos mais contundentes sobre racismo, violência 

policial, pobreza. Concorrendo com os discursos da universidade e da 

mídia. (BENTES, 2009: pág. 55) 

 

As tecnologias duras, das mais elementares, até às digitais, que passam 

pelas tecnologias leves, que determinam a forma de sua utilização, por meio da 

cultura. A codificação do mundo e representação imagética do real, por meio de 

tecnologias diversas é estruturante ao ser humano, desde sempre. A cultura seria 

um vetor de utilização das tecnologias disponíveis, na tentativa de codificar o mundo, 

desmanchando territórios, realidades e criando outros mundos, territórios e 

significados de realidade. 

A criação de novos e potentes territórios é um devir de baixo para cima, 

num processo participativo das pessoas, a partir de suas comunidades territoriais, 

geográficas, de interesse ou virtuais. Para Demo (1987), a participação não é dada, é 

criada. Não é dádiva, é reivindicação. Não é concessão, é sobrevivência. A 

participação precisa ser construída, forçada, refeita e recriada. Para este projeto, a 

participação deve ir mais além que uma forma passiva ou controlada, conforme 

aponta Peruzzo (1998), mas implicar em processos de participação-poder. 

 

Esta modalidade é constituída em processos que favorecem a participação 

democrática, ativa e autônoma, propiciando, de modo mais completo, o 

crescimento das pessoas ou organizações coletivas enquanto sujeito. Ela 

não é passiva nem manipulada, apesar de por vezes ser limitada, no 

sentido de não atingir todas as instâncias da estrutura política ou não 

abarcar todas as decisões. O exercício do poder é partilhado. São 

expressões do poder-participação a co-gestão e autogestão. (PERUZZO, 

1998: pág. 81) 
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No contexto social os espaços de poder “formal” são mediados, no campo 

jurídico, pelas leis, que ao mesmo tempo em que prestam um serviço aos homens, 

também os colocam amarras judiciais, que mais uma vez dependem de uma série 

de interpretações dos senhores dotados de capacidade pelas organizações do 

próprio sistema, na forma de criar, de interpretar e colocar essas leis em vigor, ou 

não, que são o poder legislativo, os advogados, os magistrados. 

As leis, criadas para os mais diversos motivos e fins, são tentativas de 

tecnologias duras, que, para serem aplicadas, passam pela interpretação de 

profissionais do sistema judicial. Podemos considerar as leis, como tecnologias 

duras e suas interpretações e aplicações como tecnologias leves. Sendo as leis 

também passíveis de interpretações, por si só, a lei não resolve o problema de 

ninguém e servem na maioria das vezes para manutenção do poder dominante. 

Quando não, sua aplicabilidade é motivada por lutas constantes de direitos, que 

pode possibilitar os cuidados e produção de sentidos para as mais diversas 

situações. Não é lei que enquadra os homens, mas ao contrário, os homens que 

enquadram as leis, pelo menos, em tese, o que deveria ser, mesmo diante da 

ameaça constante de judicialização da sociedade. Por isso não existe lei que não se 

mude e se transforme, não há uma lei universal, que não seja passível de 

modificações e maneiras de interpretações e aplicações, tanto para o bem, quanto 

para o mal. 

O controle e obediência causada pela criação das leis, também refletem o 

desejo estruturante do ser humano de dominar a realidade, como os primatas, com 

seus desejos de caça. Porém, a desobediência também é estruturante dos homens 

na vida social e só por meio dela é que se faz possível a construção de novos 

mundos. A desobediência não está nas leis, está no que as extrapolam, na 

inventividade de novas significações que dão conta da vida em si, no ato de viver, na 

estética das práticas cotidianas, nas invenções de tecnologias leves diante dos fatos, 

diante dos dias, diante do real, para a construção de novas realidades, geralmente 

não previstas em lei. As leis são generalistas, pensam um homem fictício, na 

tentativa de dominá-lo, porém a vida faz com que esse homem se reinvente a todo 

momento, principalmente pessoas com maior grau de vulnerabilidade social, que já 
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não se enquadra nas maquinarias do capital, estão à sua margem, na reinvenção 

cotidiana de sentidos e produção de formas de sobrevivência diante da selvageria 

que o capitalismo impõe. Quais os recortes, como conviver com as diferenças e com 

as diversidades? Quais vetores sociais podem ser criados para dar conta de 

tamanha discrepância entre o que dita a lei e o que a vida suscita diariamente? Será 

que estamos diante de uma nova democracia das representatividades, em que os 

modelos democráticos estão sendo pautados por meio das tecnologias, que têm 

possibilitado novas formas de participação social e abertura de diálogos sem 

intermediários? Neste sentido, as leis de concessão em rádio e televisão 

determinam regras que acabaram favorecendo a elite dominante do país, que 

criaram oligopólios de comunicação, pertencentes a poucas famílias ricas, que 

perpetuam seu poderio pelos meios de comunicação e fazem dessas mídias, palcos 

eleitorais, para elegerem seus familiares e parceiros. A desobediência das pessoas 

das comunidades com maior vulnerabilidade social pode possibilitar criações 

participativas, democráticas, de novas narrativas? A comunicação entendida como 

direito, a possibilidade de criação de mídias alternativas e contra-hegemônicas, 

pode gerar contrapontos necessários ao discurso dominante e criação de novas 

narrativas, livres dos estigmas existentes, e potentes ampliadores de cidadania. 

 

Uma das múltiplas instâncias pelas quais o homem pode exercer esse 

direito e esse dever (da participação) é a comunicação social, 

compreendendo-se nela todos os níveis e todos os meios criados para 

efetivá-la. No Brasil e em outros países latino-americanos, ela tem sido 

obstacularizada pelo Estado e por setores dominantes, por sua posição 

hegemônica ou pela imposição, acabam ganhando a cumplicidade da 

sociedade como um todo, embora haja resistências.  

Nos anos recentes têm ocorrido mudanças significativas em termos de 

abertura nessa área. Dentro de toda uma dinâmica histórica, instituições, 

grupos e movimentos sociais das classes subalternas vêm constituindo 

um processo de auto-organização e de comunicação. Inicialmente, eles se 

valem de meios elementares, mas aos poucos também conquistam 

veículos mais sofisticados. Sua meta é, em última instância, contribuir 

para a transformação da sociedade. (PERUZZO, 1998: págs. 275/276) 
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A desobediência como propulsora de novas formas do viver  

 

Pessoas com menor proteção social, são aquelas que, ou não foram 

consideradas pela maquinaria do capital, as deixando à margem, ou 

 desobedeceram a ordem estabelecida por essa maquinaria esmagadora de 

empoderamento das minorias, e que não se assujeitaram aos processos 

esmagadores desse sistema e foram em busca de suas singularidades 

identificativas. A essas minorias e minoridades que vivem à margem da máquina do 

capital, as linhas de fuga são fundamentais para criação de movimentações e 

movimentos sociais, institucionalizantes ou institucionalizados. 

 

A consciência assim limitada ao que se vê a olho nu não alcança o 

processo de mudança do estado das coisas e, por isso, não ajuda o 

espírito a mudar de estado junto com as coisas. Ela nos instala na 

projeção, fazendo-nos buscar intensamente a nossa inalcançável imagem 

“verdadeira”. E você presume que se trata de uam espécie de consciência 

que, por estar dissociada do corpo vibrátil e do nomadismo dos afetos que 

o atravessam em seus aleatórios encontros, confunde o campo das 

causas (campo invisível da geografia dos afetos) com campo dos efeitos 

(campo visível da história das formas de expressão). Esse tipo de 

consciência toma as marcas (imagens através das quais os afetos se 

simulam) como origem, como   causa e não como efeito e, por meio delas, 

tenta montar um sistema explicativo de vida. Trancafiada na cadeia de 

imagens através das quais ela se guia (uma moral), só lhe restam duas 

alternativas: obedecer ou transgredir”. (ROLNIK, 2007: págs. 183/184) 

 

O não pertencimento e/ou identificação com os processos de 

assujeitamentos, tornam-se os sujeitos da própria história, processo que a 

maquinaria do capital não contempla e não se interessa. Portanto, desobedecer é o 

que resta para continuar vivo, mesmo que dependa de programas e políticas sociais, 

advindas também desses processos capitalistas, os sujeitos da própria história vão 

rompendo as lógicas e estabelecendo outras estéticas do viver. O afeto é 

desobediente. Afetar-se implica no participar de corpos vibráteis, rizomáticos. 
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Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, 

entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é 

aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma 

tem como tecido a conjunção “e... e... e...” Há nessa conjunção força 

suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Para onde vai você? De 

onde você vem? Aonde quer chegar? São questões inúteis. Fazer tábula 

rasa, partir ou repartir de zero, buscar um começo, ou um fundamento, 

implicam uma falsa concepção de viagem e do movimento (metódico, 

pedagógico, iniciático, simbólico...) (...) É uqe o meio não é uma média; ao 

contrário, é o lugar onde as coisas adquirem velocidade. Entre as coisas 

não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e 

reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento 

transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que 

rói suas duas margens e adquire velocidade no meio. (DELEUZE & 

GUATTARI, 1995: pág.37) 

 

Nesse processo de libertação da captura das maquinarias do capital, 

dispositivos para ampliar dizibilidades e visibilidades dos sujeitos são fundamentais, 

para criação das identidades nos imaginários sociais, que se contraponham à ideia 

de fracassados, de não bem sucedidos, de estorvos sociais, geralmente associados 

às minorias e às minoridades. Este escamoteamento estigmatizado de fracassado, 

versus bem sucedido, é produzido pelo sistema capitalista, aliado à mídia, a serviço 

da lógica que regulamenta os fenômenos sociais, que visa aplacar quatro questões 

fundamentais que todo sistema social deve enfrentar: A manutenção do modelo e 

controle das tensões, a adaptação ao ambiente, a perseguição do objetivo e a 

integração. Para atingir esse controle social e manter o domínio, a produção 

midiática não poupa recursos e artimanhas, fruto da sociedade de massa, indústria 

cultural. 

 

A verdade, cujo nome real é negócio, serve-lhes de ideologia. Esta deverá 

legitimar os refugos que de propósito produzem. Filme e rádio se 

autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de 

seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social 

de seus produtos. Os interessados adoram explicar a indústria cultural 
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em termos tecnológicos. A participação de milhões em tal indústria 

imporia métodos de reprodução que, por seu turno, fazem com que 

inevitavelmente, em numerosos locais, necessidades iguais sejam 

satisfeitas com produtos estandardizados. O contraste técnico entre 

poucos centros de produção e uma recepção difusa exigiria, por força das 

coisas, organização e planificação da parte dos detentores. Os clichês 

seriam causados pelas necessidades dos consumidores: e só por isso 

seriam aceitos sem oposição. Na realidade, é neste círculo de 

manipulações e necessidades derivadas que a unidade do sistema se 

restringe sempre mais. Mas não se diz que o ambiente em que a técnica 

adquire tanto poder sobre a sociedade encarna o próprio poder dos 

economicamente mais fortes sobre a mesma sociedade. A racionalidade 

técnica hoje é a racionalidade do próprio domínio, é o caráter repressivo 

da sociedade que se autoaliena. (HORKHEIMER & ADORNO, 2002: págs. 

2/3) 

 

A manipulação midiática, posta a serviço do controle social, esconde o 

fracassado e não bem sucedido, que é a maquinaria do capital. Tal maquinaria faz 

uso de uma lógica violenta, que não dá conta de suportar sujeitos de sua própria 

história e oferece somente as engrenagens esmagadoras de projetos, sonhos, 

identidades, singularidades, diversidades, pluralidades... 

Para criação de novos imaginários sociais dos desobedientes, dos criadores 

da lógica da desobediência civil. Para dar conta de fazer um contraponto a essa 

fracassada e mal sucedida produção midiática manipulada e tendenciosa à 

manutenção do domínio da mesma velha elite dominante, são necessários 

dispositivos em que possam reconhecer esse não lugar da maquinaria do capital, 

como um novo lugar na estética do viver, de produção de novos cuidados e sentidos. 

É a desterritorialização e territorialização, a desconstrução de antigos mundos, para 

o surgimento dos novos potentes mundos, amplos de significados. Esses 

dispositivos de comunicação devem dar acesso às pessoas em situação de 

desobediência para que digam: eu tenho um lugar, eu existo! Para tanto as 

Plataformas Digitais podem ser um importante dispositivo disparador de 

publicização, das dizibilidades e visibilidades dos desobedientes. 
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Esse novo precariado produtivo luta para obter o “copyright” sobre sua 

própria produção cultural e imagem, sabendo que o agenciamento entre 

as diferentes esferas (favelas, universidades, movimentos, Estado) pode 

apontar para uma rede mais ampla de parcerias produtivas e 

profundamente transformadora da cultura urbana brasileira. (BENTES, 

2009: pág. 61) 

 

A desobediência civil nunca previu. E se previu, precaveu-se por meio de 

restrições e punições. A comunicação alternativa, apoiada em processos 

participativos e democráticos da comunicação popular e comunitária, são 

possibilidades de descobertas de uma infinidade de ondas estéticas  possíveis, por 

meio desses dispositivos das plataformas digitais colaborativas. Como fazer 

estéticas conjuntas para resistência, para além das ocupações pontuais, que sejam 

espaços de permanência contínua, que possibilitem novas estéticas de produção de 

cuidado, de produção de sentido, de novas cidades afetadas por uma saúde 

psicossocial, contemplada pela participação ativa dos seus cidadãos. 

 

Comunicação Popular e Comunitária  

 

A comunicação popular e comunitária, voltada a grupos, coletivos e 

movimentos de minorias ou minoridades (maiorias tratadas como minorias), produz 

outras visibilidades e dizibilidades, a partir dos dispositivos da produção de 

narrativas que façam contraponto à narrativa da mídia hegemônica, que, via de 

regra, é estigmatizada e preconceituosa. Ela possibilita a participação social de 

pessoas, na maioria das vezes marginalizadas socialmente, como produtores de 

conteúdo, de forma horizontal e democrática. Todo processo de produção visa a 

(re)construção de cidadania dos participantes, além de produção do cuidado, com 

vistas à uma saúde politica e social. 

Muitas vezes a metodologia da comunicação popular e comunitária deve 

contar o desenvolvimento de ações formativas, no caso digital, de acesso, produção 
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de conteúdo e letramento, para o fim de publicização das dizibilidades e visibilidades 

necessárias, numa linguagem pertinente às plataformas, visando a manutenção 

dessa plataforma de forma continuada, pelos participantes do projeto. Para que esta 

transformação aconteça, se faz necessária uma ruptura entre os papéis de produtor 

e receptor da comunicação, estimulando a interatividade, a autogestão, a autonomia 

em relação ao governo, aos partidos políticos, às empresas, instituições ou 

universidades. Os conteúdos devem ser devires dos grupos, coletivos e movimentos 

envolvidos, podendo até ser sugerida por um profissional de comunicação, mas 

sempre validada pelos participantes do projeto, por meio de oficinas e rodas de 

conversa, estimulando a democratização de um novo meio. 

 

A comunicação popular (...) contribui para a democratização da sociedade 

e a conquista da cidadania. Que não significa só alguém poder votar a 

cada cinco anos naqueles que vão decidir por ele, mas também aprender 

a participar politicamente da leitura do bairro e da escola para os filhos, a 

apresentar sua canção e seu desejo de mudança, a denunciar condições 

indignas, a exigir seus direitos de usufruir da riqueza gerada por todos, 

por meio de melhores benefícios sociais e de salários mais justos, a 

organizar-se e a trabalhar coletivamente. (PERUZZO, 1998: pág. 158) 

 

Os conteúdos da comunicação popular e comunitária devem ser pautados, 

tendo como eixo norteador os Direitos Humanos, por meio de ações que 

possibilitem o protagonismo e a participação social das pessoas na elaboração das 

novas narrativas, colaborando para a construção da cidadania dos envolvidos, 

permitindo, e mais que isso, estimulando sua participação ativa na elaboração dos 

novos meios. 

 

Num contexto de desigualdades como o brasileiro, é absolutamente 

necessário que se tenha a oportunidade de exercer efetivamente os 

direitos civis e políticos, já assegurados, e de conquistar definitivamente 

os direitos sociais. Isso não cairá do céu, pronto e acabado, mas terá que 

ser construído pelos homens e pelas mulheres, de forma ativa e 

responsável. Nesse processo, a participação se torna não só um ato 

político, mas também educativo, na medida em que, por meio dela, se vão 
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dando passos cada vez maiores. A ampliação da cidadania levará o 

homem e a mulheres a serem, cada vez mais, sujeitos e não objetos da 

história. (PERUZZO, 1998: pág. 287) 

 

Os possíveis profissionais e colaboradores que venham a se envolver com 

os projetos de comunicação da comunidade, devem desenvolver trabalhos de 

bastidores, dando suporte e sendo os facilitadores do trabalho realizado. É 

importante garantir a participação de todos os envolvidos, com o protagonismo das 

pessoas da comunidade envolvida.  

 

(...) percebemos que nosso grande desafio era “fazer com” e não “fazer 

por”, ou “fazer para”. O “fazer com”, inspirado em Paulo Freire, muda todo 

sentido de produção do programa, aumentando os desafios, e 

estimulando a superá-los. “Fazer com” é um processo muito mais 

demorado, muito mais complexo e transversal, o que tem dado sentido ao 

projeto, pois valoriza o saber do outro, a sua alteridade, colocando, 

também, a contribuição dos profissionais envolvidos, numa via de mão 

dupla, de forma horizontalizada. O “fazer com” exige um exercício 

contínuo de usuários e profissionais envolvidos com o projeto, no sentido 

que um contribua com o outro, para a elaboração de um conteúdo coletivo 

mais ampliado e democrático. Esse modo de fazer tem surtido resultados 

positivos. Quando algum novo profissional ou usuário acaba se 

envolvendo com o projeto, e inicialmente não compreende a total 

dimensão dessa proposta, vamos ensinando a metodologia a ele, para 

que também se ajuste a essa forma compartilhada de criação. (MOREIRA, 

2014: pág. 83) 

 

O fazer com o outro é sempre um desafio a ser conquistado, e fazer com é 

muito mais que fazer para, ou fazer por, pois coloca a produção na horizontalidade 

necessária para a parceria democrática e participativa, enfim, se estabeleça de 

forma efetiva.  
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Metodologias educacionais pelos jogos digitais 

 

Guilherme Akira DEMENECH MORI 

(Instituto Federal do Paraná) 1 

 

O Jogo Digital é uma mídia muito consumida pelos jovens que transita entre 

diversos universos midiáticos, pois engloba o entretenimento cinematográfico e a 

comunicação e a interação de redes sociais. Por seus aspectos mercadológicos, o 

ensino por meio dos games é uma segunda proposta. Nesse sentido, pelo seu poder 

de atração e envolvimento, haveria um grande potencial no seu uso educacional. A 

partir de um levantamento bibliográfico que contempla o Lúdico e o Pedagógico, 

temos desenvolvido uma investigação acerca de metodologias didáticas por meio da 

ferramenta do Jogo Digital, buscando um diálogo entre o Aprendizado e o se 

Divertir, por um processo plural entre o Jogo, o Estudo e o Debate, seja dos 

elementos e da construção do jogo em questão ou o enredo narrativo e as 

representações contidas nele. Dessa forma, os Jogos Digitais, enquanto 

instrumentos educacionais, devem ser complementados por metodologias que 

visem o ensino e aprendizagem de diversas áreas do saber, de forma eficaz e 

satisfatória, pelo estudo individual e do grupo. 

 

Palavras-chaves: Jogos Digitais, Metodologias Pedagógicas, Ludicidade. 

 

Introdução 

 

Desde sua origem, os Jogos Digitais consistem em um mercado para o 

público jovem. Logicamente, há exceções, todavia, a maior parte dos games são 

desenvolvidos para que jovens consumam-nos e entretenham-se com eles, ficando 

                                                           
1
 Discente, Max Alexandre de Paula Gonçalves, Instituto Federal do Paraná, Docente; 
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assim motivados a comprar outros jogos e recomendá-los a mais consumidores 

gamers. 

Porém, reside nesse caráter mercadológico o primeiro obstáculo do uso de 

jogos digitais (comerciais) em Educação: seu propósito é vender, e, portanto, o 

aprendizado pelo jogo é uma proposta secundária, de somente alguns 

desenvolvedores em franquias específicas. 

Ainda assim, por toda a atração que causa no jovem, indivíduo nascido já na 

presença generalizada das Tecnologias e Mídias Digitais, o "homo zappiens", os 

Jogos Digitais têm vastas possibilidades a serem exploradas, já que é um campo 

ainda com poucos estudos pedagógicos. 

A interatividade inerente ao game e seu caráter imersivo e envolvente são 

as características principais do apreço do jovem por eles e, consequentemente, seu 

potencial educacional. Essas qualidades e os demais elementos do jogo podem ser 

utilizados em favor da prática pedagógica, aproveitando ao máximo o que a narrativa 

do game traz. O professor, em sua prática docente, pode assimilar os jogos como 

mais um tópico interessante para os alunos e, sobretudo, outra obra cultural que 

permita a apreensão do conteúdo escolar, quando relacionada com os demais 

exercícios didáticos de aula. 

Para elaborar técnicas pedagógicas com jogos digitais, foi criado um grupo 

voluntário de estudantes de Ensino Médio técnico, para se aplicar e aperfeiçoar os 

estudos adquiridos na pesquisa bibliográfica. Dessa maneira, as metodologias 

didáticas pela ferramenta dos jogos digitais foram fruto de um trabalho conjunto do 

docente e dos estudantes discutindo e incrementando ela própria. 

O presente artigo relata a pesquisa levantada e os resultados já obtidos, 

com ênfase nas propostas pedagógicas pautadas na caraterização dos games. 
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O Valor dos Jogos Digitais 

 

Morais e Assis (2008), enquadram os games (por eles chamados de jogos 

eletrônicos) no mesmo grupo da Literatura e do Cinema: são Artefatos Culturais. 

 

Os jogos eletrônicos assim como os filmes, as revistas em quadrinhos e 

as novelas são “Artefatos Culturais”, que se inserem no que Morin (1975) 

chamou de mass media, (...), ou meios de comunicação de massa. Para 

ele, essa seria uma terceira cultura, a cultura de massa, que surge, 

primeiramente, através da imprensa, do cinema, do rádio, da TV. Essa 

cultura estaria ao lado das culturas clássicas, religiosas ou humanistas e 

nacionais (MORIN, 1975). Essa mesma cultura de massa, auxiliada pelo 

avanço da tecnologia, foi responsável por gerar uma outra concepção, a 

cultura das mídias. (SANTAELA, 2003) Com o surgimento da tecnologia 

digital, a computação gráfica, e conseqüentemente o aperfeiçoamento dos 

jogos eletrônicos, surge a cultura digital, inserida na cultura de mídia, na 

qual os jogos eletrônicos são produtos de uma tecnologia direcionada ao 

indivíduo e não ao coletivo, diferenciando-se da cultura de massa. 

(MORAIS e ASSIS, 2008, p. 2-3). 

 

Ainda para Morais e Assis, os jogos digitais, como toda produção, são uma 

expressão, um registro da cultura vigente, refletindo elementos como ideologia e 

realidade social. Os games são parte da iconosfera, definida como “o conjunto de 

imagens que, em um dado contexto, está socialmente acessível” (MENESES, 2003, p. 

15), integrando ao circuito cultural e social de representação e transmissão de 

ideias. Descreve Meneses que “imagem” não é necessariamente algo “visível”, é 

algo relacionado, em algum momento de seu percurso sociocultural, à visão, ao 

visual. A exemplo de uma escultura, que não é arte puramente visual, porém, 

integra ao circuito visual em algum momento de suas relações com a Cultura e a 

Sociedade. 

Na atual conjuntura sociocultural, os Jogos Digitais são mais uma mídia em 

comunicação, inserida na Convergência descrita por Henry Jenkins (2006). 
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Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos 

e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, 

que vão (...) em busca das experiências de entretenimento (...). 

Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem 

está falando e do que imaginam estar falando. 

(JENKINS, 2006, p. 29). 

 

Portanto, além de objeto cultural marcado pelo seu contexto, o game se 

relaciona com as outras mídias, expandindo a esfera de conhecimentos e temas que 

aborda. Frequentemente informações sobre jogos são referenciadas no cinema ou 

em livros, e vice-versa. Esse diálogo, a comunicação entre meios de comunicação 

enriquece os artefatos culturais na esfera sociocultural: com as ligações entre tantos 

objetos, os valores são inter-relacionados e se completam, inclusive com seu 

relacionamento com a população, criando o chamado valor cognitivo (MENESES, 

2003). 

 

A Linguagem e Significação dos Jogos Digitais 

 

Os Jogos Digitais se popularizaram no período histórico da Convergência de 

Henry Jenkins. Naturalmente, se desenvolveram absorvendo esse contexto. 

A linguagem dos games é uma mescla do audiovisual da televisão, da 

comunicação de redes sociais (característica recente, devido à criação de jogos 

online, em que diversos jogadores, conectados pela internet, compartilham o 

ambiente de jogo e as experiências, e, ainda mais recentemente, compartilham o 

progresso de seus perfis de usuário no jogo: uma característica peculiar da 

intersecção de Jogos e das Redes Sociais), e, obviamente, das particularidades 

interativas inerentes ao jogo desde sua origem “analógica”. 
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No contexto da Cultura da Convergência, o Jogo Digital recebe ainda mais 

significação que somente sua linguagem permite: com as ligações entre produções 

culturais, mídias e com os relacionamentos sociais, o jogo se enriquece pela Cultura 

e a enriquece. A imagem do jogo contém, embutidos a ela, diversos elementos da 

história recente, da cultura vigente, de eventos pontuais, das perspectivas 

particulares (propositalmente aderidos ou não) de mundo, entre outros (tal qual toda 

produção cultural). 

Todavia, o jogo é uma linguagem de interação essencialmente íntima e 

direta com o jogador, que, diferente de um espectador, cria laços pessoais além da 

empatia, como a percepção quase automática da corporeidade do protagonista do 

jogo para movimentá-lo e guiar suas ações e decisões. 

Nesse sentido, o uso do game na análise a seguir pauta a visão do caráter 

denso dessa mídia jovem e já tão ramificada. 

De início, há o exemplo do jogo “September 12th” (2003, “12 de Setembro”). 

Jogo extremamente leve (8 Mb), sem fases diferentes a serem exploradas ou níveis 

e conquistas. Seu cenário não envolve absolutamente nenhuma passagem secreta, 

esconderijo, sequer o protagonista tem movimentação semelhante à uma pessoa. 

Trata-se de um newsgame (jogo pautado em notícias recentes, com um formato 

mais curto e crítico, com aspecto de charge jogável) desenvolvido pouco após os 

atentados de 11 de Setembro ao World Trade Center (as Torres Gêmeas), em Nova 

York, EUA. Como consequência desses atentados, o Governo Estadunidense declara 

“Guerra ao Terror”, uma campanha que duraria mais de 11 anos, e que se pode 

afirmar que prolonga-se até hoje. Nessa incansável caçada aos terroristas, tornou-

se visível a violência sofrida pela população árabe da região afetada, tema do jogo. 
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Figura 1: Captura de Tela do jogo "September 12th" 

 

O jogo instrui o jogador somente a “Atirar, ou não”, não há um objetivo. Ao 

se lançar mísseis, causa-se, sempre, a morte de civis, seus parentes se 

aproximam, choram e tornam-se terroristas. 

“September 12th” coloca o jogador na pele de um bombardeiro, sem 

pressão alguma ou limite de munição. Porém, apresenta-lhe sugestivamente o 

dilema da “Guerra ao Terror”, que, mesmo sendo “pelo bem dos cidadãos e da pátria 

americana” causa danos irreversíveis aos cidadãos e às pátrias árabes. 

Não há variação de jogabilidade, nem fim de jogo. Contudo, há dois padrões 

essenciais na criação do jogo: o tempo de lançamento do míssil permite 

aproximação de civis, assim como o tempo de recarregamento permite a circulação 

dos novos anti-americanos, e também, ao se esperar bastante tempo sem atirar, 

lentamente as construções são reerguidas e terroristas novamente se tornam civis. 

O padrão estético dele é ainda mais importante: a diferenciação tão simples 

de terroristas e civis justificam o subtítulo “a Toy world” (“um mundo de brinquedo”), 

a simplificação e quase idealização desses NPCs (Non-Player Characters, 
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Personagens não-jogáveis) e do ambiente “tipicamente árabe” (a estilização critica a 

estereotipização), aliados à identidade visual de desenho e ausência de rostos ou 

detalhes nas pessoas, transforma este jogo em uma obra de pura reflexão: não há 

distrações, nem segredos, somente uma cidade que pode, ou não, ser bombardeada 

pelo jogador. 

Como um outro exemplo de produção de crítica a eventos presentes ou 

recentes, há o jogo “Broforce” (2013). 

 

 

Figura 2: Capa do game "Broforce" 

 

Este jogo envolve outra postura americana de guerra, porém, de forma 

muito mais longa e detalhada. Explicitamente, o game idolatra a pátria americana e 

seus feitos militares, entretanto, representa um contexto razoavelmente sombrio 

sob seu visual arcade e pixelado, propositalmente como os videogames da época 

em que se passam. Os protagonistas do jogo são diversos ícones do cinema dos 

anos 70, 80 e 90, especificamente das produções hollywoodianas de ação, nessa 

época de Guerra Fria. 

O objetivo é americanizar/destruir as bases no jogo, estruturado em fases e 

missões. O player vive diversos personagens ao longo de uma mesma fase, 

enfrentando IAs (Inteligências Artificiais) das mais rudimentares, até inimigos mais 
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poderosos e blindados. As fases envolvem violência brutal, rajadas imparáveis de 

metralhadoras e explosões descomunais, tudo em poucos pixels e imitando todos 

os clichês dos filmes de ação. 

O final das fases, há uma bandeira, guarda-costas e uma personificação 

antrópica (e estilizada com direito à terno e sem quaisquer elementos monstruosos) 

do Diabo, o único personagem inimigo que nunca faz absolutamente nada contra o 

player (entretanto ainda assim é o inimigo, refletindo a paranoia e “embestificação” 

do inimigo americano), contudo, a conclusão da fase exige a morte desse “homem 

vermelho chifrado inofensivo”. Terminando com um helicóptero resgatando o 

protagonista sem pousar (outro clichê de ação) e com o bombardeio total da área do 

conflito. 

Assim como Broforce se apropriou de seu formato de videogame arcade, 

outros jogos se aproveitam das características de construção do jogo para a 

construção conjunta de sua narrativa. Um exemplo curioso é SUPERHOT (2016, 

estilizado como “SUPERHOT”), em que o jogador personifica um jogador de um jogo 

misterioso sem gênero definido. 
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Figura 3: cena de SUPERHOT. 

 

O jogo alia características visuais, narrativas e conceitos de construção de 

games para criar uma produção muito esperada depois da fase de testes em 2013. O 

conceito central do jogo é a passagem do tempo e de fase: o tempo passa 

extremamente devagar enquanto o player fica parado, e progressivamente mais 

rápido à medida que ele se movimenta. 

O objetivo de todas as fases é matar/quebrar todos os personagens 

vermelhos (a única possível indicação da origem do nome da produção do 

SUPERHOT Team), complementados pelo som de vidro estilhaçado ao serem 

mortos. Tudo com que se pode interagir (ou seja: atirar) é cinzento, assim como o 

protagonista do FPS (First Person Shooter). E o ambiente é um branco limpo. As 

fases só terminam com a morte de todos os personagens vermelhos,  que, 

invariavelmente, tentam matar o protagonista com todas as possibilidades que o 

ambiente lhes fornece. 

O indie game não dá escolhas ao jogador, ou seja, se enquadra na categoria 

de jogo ludus, isto é: as regras só permitem ao jogador aquilo que participe da 

conclusão dos objetivos, caso contrário, há proibição (MAGNANI, 2007). A produção 
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eleva este conceito à outro patamar, sequer nos diálogos (por chat) é permitido 

digitar livremente (o texto pré-gravado é escrito à medida que se tecla qualquer 

coisa), e a narrativa se desenvolve pela sua obediência cega ao que a fase propõe. O 

enredo é desvendado aos poucos e as proposições de submissão à tecnologia e 

críticas ao comportamento de massa são apresentadas perto do fim. A 

metalinguagem é explorada ao máximo, como no momento em que a máquina 

ordena a desconexão e a única função do menu do jogo que funciona é a de sair. 

Análogo a ele, o jogo “Inside” (2016) cria uma realidade surreal, sem 

nenhum diálogo ou explicação, mas padrões simples e sem opções elaboradas de 

interação. “Descende espiritual” do jogo “Limbo” (2010), ambos os jogos de puzzle 

(série de pequenos desafios de raciocínio progressivamente mais complexos) são 

sombrios e perturbadores, bidimensionais e monocromáticos, por mais que a 

identidade visual do mais recente atenue isso. Ambos se aproveitam da falta de 

escolha, por serem jogos ludi, criam narrativas de protagonistas sem escolhas e 

somente o caminho à sua frente a percorrer. 

 

 

Figura 4: cena do game "Inside". 
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A narrativa ilustra, de forma extremamente fantasiosa, uma sociedade 

distópica de dominação total dos indivíduos, utilizados como escravos 

cerebralmente controlados para trabalhos pesados. A ambientação é surreal, com 

espaços espantosamente vastos, ruínas infinitas e entre outros. Passível de ampla 

interpretação, por não criar um final explicativo e totalmente abstrato. O jogo 

procura no bizarro e no perturbador uma forma de despertar reflexão acerca dos 

comportamentos de massa. 

Jogos digitais como esses e tantos outros, comerciais ou educacionais, 

poderiam ser utilizados como guia de estudo para muitas áreas do conhecimento. 

Há de se reconhecer o valor de jogos educacionais como “Sprace Game”, jogo 

brasileiro sobre partículas subatômicas, ou de jogos com abordagens diferenciadas, 

como as produções da “Thatgamecompany”, com o objetivo de serem visualmente 

belos e emocionantes. Como será tratado a seguir, qualquer jogo pode assumir o 

papel literário de exemplificar e conduzir a aprendizagem, então os exemplos agora 

citados são modelos em aprimoramento do senso crítico pela sua bagagem cultural, 

relevantes, como exemplos, para a construção da metodologia. 

 

Educação e Jogo 

 

Os jogos digitais são, inegavelmente, parte do cotidiano e da esfera cultural 

contemporânea. Seu formato propicia ao usuário entretenimento e essa 

característica primária dele, a essência do jogo, é o que atrai o consumo público. 

Esse poder pode ser empregado na Educação como artifício contra o desinteresse 

dos alunos (GEE, 2003, apud MAGNANI, 2007). Frosi e Schlemmer (2010) denominam 

os jovens contemporâneos como “nativos digitais”, por terem nascidos no quadro de 

praticamente onipresença das tecnologia digitais, as quais amplificam, massificam a 

comunicação e tornam um sujeito ativo na cultura. O uso de tecnologias digitais na 

Educação assume o estudante não somente como quem só recebe o Conhecimento 

pronto, mas sim, quem participa ativamente da construção dele, porque a 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

digitalização do Ensino potencializa essa relação de interação e o mantém em sua 

zona de conforto e de interesse. 

Os filmes e livros já são popularmente adotados como ferramentas 

didáticas por professores dos temas abordados (como ficções históricas ou as 

caricaturas de eventos e períodos históricos em aulas de História ou as biografias de 

artistas em Artes ou Literatura), mesmo havendo neles muitos elementos ficcionais 

e infidelidade científica. Os Jogos, mais um veículo de narrativa e enredo, podem ser 

adotados de maneira análoga, utilizado explicitamente como uma representação 

(por vezes e mais adequadamente: interpretação) do conteúdo a ser estudado 

(NEVES, ALVES e BASTOS, 2012), seja ele um estilo artístico (neste caso, no game 

poderia ser analisada a estrutura do jogo como produção artística), um período ou 

acontecimento histórico (já neste, o jogo apresenta o fato em seu enredo), conteúdos 

teórico-científicos, tais quais Química e Biologia (seriam temas de jogos mais 

específicos ou fragmentos do conhecimento do jogo), uma narrativa literária jogada 

(o jogo como veículo para representação das histórias) etc. Essa prática docente pela 

ferramenta do Jogo Digital costuma ser desprezada pela significativa presença de 

jogos com trama “banal” (cujo enredo apresentaria pouca complexidade e/ou o tema 

seria informal ou “bobo”) e de jogos violentos (ressalta-se aqui que a discussão da 

influência de jogos violentos é muito frequente até agora e, sobretudo, com 

conclusões finais ainda distantes).  

Magnani (2007) desenvolve um estudo mais geral para a aplicação de jogos 

digitais na Educação, traçando as proposições imaginadas até então de uso da 

tecnologia no Ensino. Inicialmente, com o advento do computador, uma grande e 

complexa máquina dominada quase exclusivamente pelos estudiosos da 

computação, foi proposto por essa “Geração da Calculadora” exatamente o que por 

eles foi experimentado: o aprendizado do domínio da tecnologia como o verdadeiro 

potencial dela na Educação. Isto é, a Educação deveria se apropriar do amplo e 

complexo conhecimento da Computação e da Engenharia para a formação de novas 

“Gerações da Calculadora”. Essa perspectiva ainda é adotada em cursos de Robótica 

para jovens (algo que não convém tratar neste trabalho) e vem resultando em um 

grande números de “Engenheiros Juniores”, sem a observação de qualquer 
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incremento na criticidade dos indivíduos. Contudo, ao longo das décadas 

subsequentes aos já citados primeiros e jurássicos (na perspectiva de Computação 

de hoje) computadores digitais, a tecnologia computacional logo se torna (e cada vez 

mais rápido) parte comercial do cotidiano das pessoas, naturalizando-se à medida 

que se populariza e aprimoram-se as interfaces computacionais. Com o tempo, com 

a redução do tamanho da máquina, a aceleração de processos antes mecânicos e 

sobretudo o barateamento da tecnologia digital, o Computador torna-se algo 

consumível pelo grande público, por consequência, o uso dele precisa ser tão 

acessível quanto o preço (muitas vezes, a facilidade e comodidade de uso são mais 

importantes que o quesito financeiro, como há de se notar com a disciplina, em 

Computação, de Interação Humano-Computador, que define-se, resumidamente, 

pela simplificação de interfaces ao uso intuitivo), e o simples “saber usar” a máquina 

deixa de ser algo complexo, que requer amplo conhecimento teórico de Engenharia 

e Programação, então a “Geração da Calculadora” torna-se algo restrito aos 

desenvolvedores e à comunidade acadêmica. 

Um exemplo dessa simplificação do uso da máquina pela manipulação da 

interface é como se apresenta o Menu de Tarefas do sistema operacional Microsoft 

Windows: o botão “Iniciar”. O nome do “Start Button” permite que qualquer um que 

entenda o conceito de botão (e que domine ao mínimo a tecnologia do mouse) e que 

leia minimamente a língua em que foi configurado o sistema operacional, possa 

iniciar o processo de execução de algum aplicativo, ou o uso de algum comando 

como “Desligar”. 

 

Figura 5: Botão Iniciar no Microsoft Windows XP. 

 

Neste contexto de “Computação para todos”, Magnani (2007) salta na linha 

do tempo, para quando o software alcança o entretenimento propiciado pelos jogos: 
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o nascimento dos Jogos Digitais. Esses programas de interação, ainda mais 

simplificados e intuitivos, evoluem rapidamente e, em uma determinada 

perspectiva, de forma relativamente independente das outras tecnologias 

computacionais de software. Fragoso (2014) estuda a imersão em games e como 

isso relaciona-se com a temática abordada neles. Jogos imersivos se aproveitam de 

recursos visuais para a captura inicial do interesse, títulos e narrativa envolventes, 

e, indispensavelmente, uma resposta quase instantânea para o jogador (uma 

questão de eficiência tecnológica), para a formação de empatia com a narrativa e a 

construção intuitiva dos comandos (na jogabilidade reside a origem de joysticks 

ergonômicos, que, não só mantenham o jogador confortável, como também facilite a 

assimilação do controle do player, o protagonista do game). 

Dentro da mídia dos jogos digitais são distintos, em objetivo, duas 

categorias: os jogos educativos e os comerciais (MAGNANI, 2007). 

Os jogos educativos, como já descreve a denominação, são concebidos 

prezando o aprendizado de quem o joga, tendem a focar no conteúdo contemplado e 

a se construírem para uma faixa etária específica. Muito frequentemente, são 

criados por comunidades acadêmicas com objetivos semelhantes aos deste artigo, e 

com a interação entre muitas formações: do desenvolvimento de software à 

Pedagogia, das Artes às diversas disciplinas abordadas. 

Entende-se por jogos comerciais aqueles cujo objetivo primário (e 

constantemente o único) é o lucro a curto prazo (a venda daquele produto de 

entretenimento e especificidades comerciais como copyright) e a longo prazo (a 

promoção da desenvolvedora e a formação de laços comerciais). Diferente dos jogos 

educacionais vendidos, o enredo e toda a construção do jogo foca em entreter e 

prender o interesse do jogador, sendo isso justamente a causa de jogos educativos 

costumarem ser desinteressantes: focar demais e exaustivamente no conteúdo, e 

não desenvolver laços emotivos e de entretenimento com perfeição. Desde sua 

origem, os jogos digitais comerciais têm desenvolvido as técnicas de imersão por, 

entre outras técnicas, tentativa e erro: jogos pouco imersivos e desinteressantes não 

vendem como deveriam, por isso a constante busca por técnicas, gêneros, 
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identidades visuais e outros elementos que chamem a atenção em um crescente 

mercado de games. Jogos educativos, por outro lado, não são desenvolvidos com a 

rapidez dos grandes times de programadores e designers profissionais, e nem têm 

a mesma frequência de lançamento ou visibilidade na mídia, portanto, não são 

enriquecidos, em seu desenvolvimentos, pelos conhecimentos das grandes marcas. 

Simultaneamente, por não focarem em conteúdos formais, os games comerciais 

não desaceleram para haver apreensão de conhecimento, nem precisam retratar a 

realidade com a precisão ou a ênfase (o tópico notório de diferenciação entre os dois 

grupos de jogos digitais) que possui o retrato didático, então se tornam mais 

encantador para o público geral, especialmente para o jovem que busca 

entretenimento. 

Frosi e Schlemmer (2010) analisam como o jogo digital se torna 

interessante no contexto comercial e no educacional. O jogo comercial, diferente do 

educacional, ao trazer algum conteúdo formal, não se fecha nele, isto é: deixa 

espaço para investigação, busca, dentro do próprio jogo, desafios para o jogador, 

elementos de interação estes que despertam a curiosidade na narrativa do jogo e no 

que ele traz explicita e implicitamente. Muitas vezes, para que o conteúdo formal de 

um jogo educacional seja todo transmitido, ele é explicitado, deixado escancarado, 

de forma desinteressante pela ausência de grandes desafios no jogo, questão 

apontada como a falha de imersão e interesse mais comum em jogos educativos. É 

apontado também a importância do balanceamento dentro do jogo: não pode ser 

extremamente difícil nem muito fácil, deve exigir habilidade do jogador nem ser 

totalmente pautado na sorte, as escolhas devem ser significativas, para não serem 

desimportantes ou repetitivas, deve equilibrar atividades cognitivas e de raciocínio, 

com momentos de coordenação motora com os controles rápidos do game, as 

recompensas devem ser satisfatórias e as punições não devem causar insatisfação, 

o jogo deve dar liberdade ao jogador, sem perder objetivo e até a duração, que cabe 

analisar ao designer qual é a ideal para seu jogo. Em geral, jogos educativos não 

dominam com perfeição a “arte da imersão”, e essa característica de tantas raízes é 

um grande empecilho no uso educacional e games. A forma de balancear todos 

esses elementos pode ser estática (predefinida) ou dinâmica (ajustes à medida que 
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o jogo tem estatísticas do jogador), sendo a segunda, para os autores, mais 

interessante para aplicação pedagógica direta de Jogos Digitais, para que a 

experiência seja a mais justa para cada usuário-estudante e ainda que não haja 

constrangimento pelos colegas “estarem jogando em um nível mais alto”. Cabe 

ressaltar que Frosi e Schlemmer (2010) propõe o uso direto do Jogo Digital, isto é: 

como ambiente de aprendizagem, não uma ferramenta complementada por algum 

tratamento docente. 

Tendo os dois objetivos dos jogos, Magnani (2007) investiga o uso 

educacional deles: jogos pedagógicos, em teoria, seriam os ideais por serem o 

conteúdo objetivamente tratado (como uma aula ou documentário jogado), porém, a 

maioria deles não prende o jogador adequadamente, não o mantém imerso nem 

captura seu interesse, principalmente pela insistente aparição de elementos 

didáticos, que a massa de jogadores evita ao máximo. Simultaneamente, não se 

conhece o grau de acuidade na aprendizagem por jogos educacionais, 

especialmente pela grande heterogeneidade entre eles. Já os jogos comerciais, em 

contraposição, são muito numerosos e são praticamente todos imersivos como 

deveriam ser. Por fim, Magnani propõe o uso de ambos os jogos, com ênfase em 

jogos comerciais e com o tratamento metodológico que a comunidade docente já 

conhece bem: a didática de, por exemplo, livros e filmes, relacionados com os 

conteúdos pelo professor. 

 

Métodos Didáticos pela ferramenta dos Jogos Digitais 

 

Com base nas proposições de Magnani (2007), é objetivo do trabalho a 

elaboração de Métodos Didáticos pela ferramenta dos Jogos Digitais, a fim de 

adequadamente introduzir essas tecnologias no Ensino, tendo em vista o interesse 

de jovens nelas. 
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Metodologia 

 

Inicialmente, entendidos os subtemas de Educação e Tecnologia, foi 

realizado um levantamento bibliográfico nos temas dos Jogos Digitais, seu conteúdo 

e construção, e de Educação. Convém observar a frequente análise do valor do 

conteúdo dos Jogos Digitais para a Educação, como tratam com ênfase Morais e 

Assis (2008) e Magnani (2007), o conteúdo do Jogo Digital ou de qualquer literatura 

utilizada como ferramenta pedagógica não precisa ser objetivamente o conteúdo a 

ser aprendido, especialmente quando se trata de ficções, e o aprendizado se dá pelo 

tratamento adequadamente aplicado (que “corrige” os desvios da obra e explicita 

suas partes fictícias). Portanto, a metodologia do trabalho deve seguir em busca do 

tratamento a ser utilizado, a didática, em complemento aos Jogos Digitais. 

Em seguida, para a elaboração de tais Métodos Didáticos, os quais são o 

objetivo deste trabalho, foi desenvolvido um grupo de estudo de cerca de uma dúzia 

de estudantes voluntários de Ensino Médio técnico do Instituto Federal do Paraná – 

IFPR, campus Londrina, sob orientação (não aula) do docente da disciplina de 

História. O grupo tem como foco a pesquisa e o debate nos temas de Jogos Digitais e 

seus Elementos (a carga cultural agregada diretamente à narrativa dos Jogos 

Digitais, inclusive em sua construção artística), Jogos Digitais no Cotidiano (trata-se, 

então, da relação dos games com os gamers) e Jogos Digitais na Educação (o ápice 

do desenvolvimento da pesquisa, pois, neste grupo de experiência da metodologia, 

os próprios membros colaboram para o desenvolvimento e a experimentação da 

metodologia objetivada). O processo se dá especialmente por pesquisas de cunho 

escolar ou mesmo informal, e não acadêmicas e formalizadas. Dessa forma, a 

participação não se torna desgastante ou exigente para os membros do grupo de 

aplicação da metodologia. 

Em suma, o desenvolvimento dos métodos didáticos pela ferramenta dos 

jogos digitais se dá pela aplicação deles no grupo, cujos participantes são 

convidados a colaborar com a prática e auxiliar no desenvolvimento, como proposto 

por Frosi e Schlemmer (2010). 
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Como estudo complementar, e aproveitando-se da Educação técnica já 

presente no IFPR, foi desenvolvido o início do estudo em desenvolvimento de jogos 

digitais, desde a roteirização à modelagem (criação das imagens bidimensionais e 

tridimensionais do game) e programação. Este subprojeto ainda é pequeno, porém, 

sua proposta e seus resultados são de grande valor para o desenvolvimento da 

metodologia: através dele se aprende pelo caráter tecnológico, como era proposto 

pela “Geração da Calculadora” (MAGNANI, 2007). Assim, mesmo que não se cultivem 

conhecimentos críticos só pelo desenvolvimento de games, desenvolve-se os 

conhecimentos exatos e a lógica. Simultaneamente, o mesmo processo de 

desenvolvimento (roteirização, modelagem, programação, teste etc.) permite ao 

participante o exercício da criatividade, da visão artística, da pesquisa autônoma, e, 

dependendo do tema que o estudante-desenvolvedor for abordar em sua produção, 

o pensamento crítico e todos os outros objetivos da metodologia do grupo de estudo.  

De jogos digitais, o desenvolvimento, mesmo que parcial e de entretenimento, foi 

agregado ao método, aproveitando todo o exercício que exige, e inclusive, o 

interesse observado nos participantes. 

 

Resultados 

 

Os métodos didáticos (pela ferramenta dos jogos digitais) desenvolvidos 

neste trabalho são focados em desenvolver o senso crítico, como proposto por 

Magnani (2007), para que o estudante, mesmo que sozinho, tenha a atitude de 

buscar entender o que lhe é exposto pelo game, e, se tratado como real, estudar e 

relacionar o conhecimento formal e o agregado ou referenciado pelo jogo. Também 

se trabalha em interpretação (e, portanto, criticidade) dos Jogos Digitais, tal como o 

artefato cultural que são (MORAIS E ASSIS, 2008). O jogador-estudante se aprimora 

(e espera-se que se naturalize) com estudos interpretativos e relacionamento de 

conteúdos diversificados, com o apoio e exemplo no exercício do jogar. 
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Figura 6: diagrama conciso da metodologia pedagógica desenvolvida. 

 

Proposições de Pesquisa 

 

Como objetivos a longo prazo, imagina-se a aplicação da metodologia em 

grupos mais numerosos, possivelmente em salas de aula comuns, como visa a 

integração tecnológica ao Ensino. Propõe-se, de início, um tratamento muito 

semelhante ao dado à filmes, documentários, livros, e à literatura utilizada pelos 

professores: depois de se ter contato com a produção cultural, agregar à atividade a 

“metodologia tradicional” (trabalhos, aulas, discussão, entre outros). Após a 

introdução do uso deles, ou seja, este uso “somente” como representação artística 

do que se estuda, propõe-se o estudo do próprio game, isto é, ele como artefato 

cultural. Assim como é feito no estudo das Artes e da Literatura. Nesta segunda 

perspectiva, como já foi observado dentro do grupo de estudo, o jogo analisado pode 

ter qualquer gênero ou tema, ampliando assim as possibilidades de estudo. Em um 

terceiro e último caso, o estudo dos conhecimentos exatos de criação de um jogo 

digital pode ser interessante em uma turma regular, pois, como foi desenvolvido no 

projeto inicial de programação de games, há diversas faculdades envolvidas. 

Possivelmente, a observação do desempenho acadêmico dos estudantes do grupo 

no qual foi aplicada a metodologia, isto é, participantes ativos da construção dela, 

permitirá a outros pesquisadores aplicar estudos nessa área. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo trouxe a análise da possibilidade da aplicação regular de Jogos 

Digitais no Ensino, com base na bibliografia da temática e da aplicação particular do 

produto esperado: métodos didáticos complementados com o uso dos games. 

Faz-se necessária a visão clara de que o jogo, por si só, não é um ambiente 

de aprendizagem perfeito, assim como a literatura ou documentários não são, 

sozinhos, a explicação completa do que há de ser aprendido. Depende-se de uma 

aliança equilibrada de artefatos culturais e exercício de conteúdo formal. 

Nesse sentido, a necessidade da comunicação entre os conhecimentos para 

a construção de didáticas com Jogos Digitais, uma vez que se trata de uma mídia 

extremamente inter-relacionada com outras, e seu vínculo com as demais 

representações culturais e com o público deve ser levado em consideração ao se 

analisar games dentro da prática docente. 

O entendimento das características peculiares de cada jogo para sua 

utilização é de vital importância, de forma a, também, usufruir-se de todo o potencial 

e da riqueza de cada jogo particular, contudo, em especial, para que o seu uso 

contribua com a prática docente em cada temática trabalhada. 

Finalmente, a construção e evolução do senso crítico em jogadores-

estudantes é finalidade também, para que se tenha a habilidade de extrair, por 

exemplo, de jogos, o que convém e que seja capaz, da mesma forma, de refletir 

sobre essas imagens e interpretá-las, muito além de texto escrito. 
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Meme como linguagem: Uma análise de estereótipos gays 

 

Guilherme POPOLIN (UEL)
1
 

 

Resumo: Este trabalho analisa memes que reforçam estereótipos sobre a 

população Gay, em três páginas em um site de rede social – o Facebook. O meme 

como linguagem é visto a partir do estudo de Natália Horta (2015). Os trabalhos de 

Peter Burke (2004) e Homi Bhabha (1998) demonstram os estereótipos propagados 

pelos objetos analisados. Jacques Aumont (2004) e Norval Baitello Junior (2005) 

contribuem para a análise dos memes como imagens. A discussão sobre sexo e 

gênero é feita por meio da pesquisa de Laura Moura de Quadros (2015), com aporte 

teórico de Serge Moscovici (2011) e Judith Butler (2014). Os memes formam uma 

linguagem potencialmente rica que, quando utilizada de maneira imprudente, pode 

relegar o outro ao lugar-comum onde reside o preconceito. 

 

Palavras-chave: Memes. Gay. Estereótipos.  

 

Introdução 

 

Os memes configuram uma nova linguagem na internet. Associados ao 

cômico e à ironia, muitas vezes preconceitos e estereótipos são fomentados com a 

replicação dos memes na rede, contribuindo para o compartilhamento de opiniões e 

discursos. Para demonstrar o meme como uma linguagem este trabalho apresenta 

um breve panorama semiótico. Entretanto, o foco da análise está nos conteúdos e 

nas formas como os memes são replicados.  

Os memes analisados neste artigo são formados pela união de imagens 

mais texto verbal. Os conceitos de Peter Burke (2004) e Homi Bhabha (1998) são 

                                                           
1 Mestrando em Comunicação na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bolsista CAPES (2017/2018). Orientador do 
trabalho: Prof.º Dr. Alberto C. A. KLEIN.  
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utilizados para verificar as características que potencializam estereótipos sobre a 

população Gay na construção dos memes coletados para esta pesquisa em três 

páginas do site de rede social Facebook2: Bolsonaro Opressor 2.0, Bolsonaro 

Opressor Sul RJ e O Retrógrado. O meme como linguagem tem respaldo nos 

estudos de Natália Horta (2015), com apoio de Limor Shifman (2014), pesquisadoras 

de memes na internet. Os memes analisados neste artigo são utilizados por páginas 

do site de rede social Facebook com o objetivo de questionar o que para os 

emissores está fora do padrão heteronormativo. 

Muitos memes –  equivocados, preconceituosos e que replicam estereótipos 

de sexo, gênero e identidade – são encontrados nas redes sociais, principalmente 

em páginas de cunho conservador. Para uma análise pontual e específica, este 

artigo analisa memes que tratam da população Gay. O termo Gay utilizado neste 

trabalho é retirado da sigla LGBT, utilizada para referir-se à população de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Desde 2008, após a I Conferência 

Nacional GLBT3, convencionou-se que LGBT representa de maneira mais 

democrática essas populações no Brasil, na luta pela consolidação de direitos e de 

cidadania. O trabalho de Laura Moura de Quadros (2015) trouxe o embasamento 

sobre sexo, gênero e identidade, por meio de Judith Butler (2014) e Serge Moscovici 

(2011), este último no plano das representações sociais.  

Este artigo verifica as maneiras como os memes potencializam estereótipos 

sobre a população Gay nas redes, principalmente na sua condição de imagem. A 

discussão sobre sexo, gênero e identidade é fundamental para a compreensão do 

tema proposto. O objetivo central é realizar uma análise de conteúdo dos memes no 

campo imagético, com apoio dos teóricos Jacques Aumont (2004), Norval Baitello 

Junior (2005) e Vilém Flusser (2002). As fontes online utilizadas nesta pesquisa, 

como os links para o Facebook, ficam sob a tutela de seus emissores e das 

plataformas onde estão postados, logo, podem ficar indisponíveis com o tempo. 

                                                           
2
 Um site de rede social é uma plataforma em que os participantes se comunicam por meio de perfis de identificação única, 
com conteúdos produzidos pelo usuário, por outros usuários e/ou pelo sistema. As conexões entre os participantes podem ser 
vistas e cruzadas por outros. Os usuários podem produzir, consumir e interagir com conteúdos gerados por meio de suas 
conexões no site (ELLISON; BOYD, 2013. apud. RECUERO, 2015).    
3 Balanço da I Conferência Nacional GLBT. Disponível em: 
http://www.observatoriodeseguranca.org/boas+praticas/brasil/conferencia. Acesso em 12 de fevereiro de 2017.  
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Uma nova linguagem 

 

O meme estudado hoje como uma linguagem da internet é a apropriação de 

um conceito da biologia. Em 1976, Richard Dawkins cunhou o termo meme quando 

estudava a memetica, ciência análoga à genética. Enquanto os genes carregam 

informações de corpo para corpo, os memes carregam ideias de mente para mente, 

perpetuando informações e comportamentos. A década de 1970 é representativa 

neste sentido, já que no período deu-se o nascimento da cibercultura, a partir da 

popularização dos microcomputadores.  

 

A própria ideia de meme sofreu mutações e evoluiu em uma nova direção. 

E o meme da internet é um sequestro da ideia original. Em vez de 

modificar-se ao acaso, em vez de se propagar na forma de uma seleção 

darwiniana, os memes da internet são deliberadamente alterados pela 

criatividade humana. Na versão sequestrada, mutações são esboçadas, 

não aleatoriamente, com o total conhecimento da pessoa que está 

realizando a mutação. (DAWKINS, 2013 apud. HORTA, 2015, p. 45-46) 

 

Conforme Nathalia Botelho Horta (2015), a interação dos sujeitos com o 

dispositivo técnico e pelo dispositivo técnico resulta na comunicação. A internet é um 

meio de comunicação formado por manifestações imagéticas, audiovisuais e 

verbais. Os memes formam uma linguagem da internet, já que um meme é um 

signo e sua aplicação envolve o conhecimento e o processo de significação. Em 

suma, um meme da internet é definido como tal de acordo com a regularidade em 

que é utilizado, seja em fóruns, em redes sociais, entre outros. 

Paródia e repetição – da forma ou do conteúdo - são características aferidas 

por Horta (2015) da linguagem formada pelos memes. A pesquisadora demonstra 

por meio da tríade peirceana a mediação realizada pelo meme entre uma 

informação e seu respectivo receptor. A informação tem a função de objeto, o meme 

funciona como signo (linguagem) e as réplicas do meme são interpretantes. 
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Um meme é compreendido pelo receptor quando associado a fatos do 

cotidiano, estereótipos, entre outros. De acordo com Horta (2015), a compreensão se 

dá por meio dos jogos de linguagem que envolvem um emissor e um receptor, 

mesmo quando a comunicação é realizada entre uma única pessoa. O meme ainda 

possui um devir cômico. Ao provocar o riso evidencia elementos ocultos e provoca 

uma reflexão sobre os fatos. 

De acordo com Limor Shifman (2014), os memes sempre fizeram parte da 

sociedade humana, mas com a internet alguns aspectos se transformaram. A 

definição inicial de meme proposta por Richard Dawkins refere-se à uma unidade 

de transmissão cultural ou à uma unidade de imitação. Neste sentido, um meme 

pode ser ideias (Deus), textos (piadas) ou práticas (rituais cristãos). A partir do 

meme de Dawkins a autora isola três dimensões que podem ser potencialmente 

copiadas, conteúdo, forma e ponto de vista: 

 

A primeira dimensão refere-se principalmente ao conteúdo de um texto 

específico, referindo-se tanto às ideias quanto às ideologias por ela 

transmitidas. A segunda dimensão se relaciona com a forma: esta é a 

encarnação física da mensagem, percebida por meio de nossos sentidos. 

Inclui tanto as dimensões visuais/sonoras específicas de certos textos 

como os padrões de gênero mais complexos que os organizam (...). Eu 

uso "ponto de vista" para descrever as maneiras em que emissores se 

posicionam em relação ao texto, códigos linguísticos (...). Como forma e 

conteúdo, o ponto de vista é potencialmente memético; ao recriar um 

texto, os usuários podem decidir imitar um determinado ponto de vista 

que acham atraente ou usar uma orientação discursiva completamente 

diferente. (SHIFMAN, 2014, p. 40, tradução nossa)4 

 

Os memes analisados neste artigo são memes da internet e se enquadram 

nas definições de Shifman (2014). Com rápidas mutações, o memes podem ser 

                                                           
4 Going back to Dawkins’s original ideia – that memes are units of imitation – I found it useful isolate three dimensions of 
cultural items that people can potentially imitate: content, form, and stance. The first dimension relates mainly to the content of 
a specific text, referencing to both the ideas and the ideologies conveyed by it. The second dimension relates to form: this is the 
physical incarnation of the message, perceived through our senses. It includes both visual/audible dimensions specific to 
certain texts and the more complex genre-related patterns organizing (…).  I use “stance” to depict the ways in which 
addressers position themselves in relation to the text, it linguistic codes (…). As with form and content, stance is potentially 
memetic; when re-creating a text, users can decide to imitate a certain position that they find appealing or use an utterly 
different discursive orientation. 
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observados não apenas como ideias únicas, mas como itens com o mesmo 

conteúdo. A autora define um meme da internet como “ (a) Um conjunto de 

elementos digitais que partilham características comuns de conteúdo, forma e/ou 

(b) foram criados com consciência uns dos outros, e (c) foram disseminados, 

imitados e/ou transformados pela Internet por muitos usuários (p. 41, tradução 

nossa) ”5.  

A paródia empregada na produção dos memes carrega aspectos 

ideológicos e comunicativos do meme original. O processo de imitação combina 

aspectos de cópia ou inversão do meme original. A linguagem é utilizada de 

maneira lúdica e sem compromisso com o rigor técnico. A ironia é a figura de 

linguagem mais representativa quando se trata da replicação de memes (SHIFMAN, 

2014).   

Os memes de Richard Dawkins deram origem à memética, ciência que 

estuda a compreensão da cultura como um processo evolutivo. Horta (2015) parte do 

conceito de meme cunhado pelo etólogo para compreender os memes da internet 

como signos, unidades culturais que se replicam por meio da ação dos homens.  

Shifman (2014) elenca características que aprofundam a análise e tornam o meme 

passível de reproduzir estereótipos, conceito explorado a seguir.   

 

População Gay e estereótipos 

 

Peter Burke (2004) estuda a construção do estereótipo que acorre quando 

culturas diferentes se encontram. Para o autor, “o estereótipo pode não ser 

completamente falso, mas frequentemente exagera alguns traços da realidade e 

omite outros (p. 155)”. Neste artigo, a compreensão de Burke sobre o estereótipo é 

aplicada sobre os memes que representam o choque entre a heteronormatividade e 

a população Gay.  

                                                           
5
 (a) a group of digital items sharing common characteristics of content, form, and/or stance, which, (b) were created with 
awareness of each other, and (c) were circulated, imitated, and/or transformed via the Internet by many users.  
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A transformação dos outros no “Outro” se dá com a inversão da auto-

imagem do eu. Na maioria dos estereótipos verifica-se formas hostis e 

desdenhosas de tratar o Outro. O medo e o ódio fomentam “a projeção inconsciente 

de aspectos indesejáveis do eu e no outro (BURKE, 2004, p. 156).” O distanciamento 

do eu para com o Outro é fortemente evidenciada por meio de imagens e signos – 

carregados de estereótipos e preconceitos – que mediam a visão que se tem do 

Outro.  

Os indivíduos ou grupos sociais veem o mundo social por meio de imagens 

que são testemunhas dos estereótipos, com o mundo da imaginação incluso em sua 

construção (BURKE, 2004). Neste sentido, Homi Bhabha (1998) estuda o estereótipo 

sob o viés do fetichismo. Suas análises originalmente feitas sobre o colonialismo 

são utilizadas neste artigo para complementar a análise dos objetos que tratam do 

estereótipo sobre a população Gay, formada por indivíduos que sentem atração por 

pessoas do mesmo gênero.  

 

Como forma de crença dividida e múltipla, o estereótipo requer, para uma 

significação bem sucedida, uma cadeia continua e repetitiva de outros 

estereótipos. O processo pelo qual o "mascaramento" metafórico é inscrito 

em uma falta, que deve então ser ocultada, dá ao estereótipo sua fixidez e 

sua qualidade fantasmática (...). (BHABHA, 1998, p. 120) 

 

De acordo com a pesquisa de Laura Moura de Quadros (2015), as 

instituições dominantes – o Estado, a Igreja e o sistema capitalista – regularam as 

sexualidades ao longo dos anos, por meio de seus discursos hegemônicos. 

Estereótipos ligados aos modos de vida da população Gay, como os analisados neste 

artigo, mostram que muitas ideias do século XIX ainda estão arraigadas ao 

pensamento humano quando se trata de sexualidade e/ou gênero.  

Foi a partir do século XIX que o corpo e a sexualidade humana foram 

moralizados perante a vida social. Um movimento de hierarquização das 

sexualidades ascendeu - conforme a consolidação do capitalismo e da burguesia, 

distinguindo o que seria correto, adequado aos padrões e que deveria ser 
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estritamente seguido. Formas de sexualidade que não estavam em conformidade 

com a heterossexualidade receberam a alcunha de imorais e patológicas. Práticas 

diferentes da heterossexualidade e os indivíduos que as praticavam eram 

considerados impróprios, inadequados à sociedade. O discurso hegemônico levou à 

discriminação, à criminalização, à punição e à patologização de comportamentos 

sexuais que não seguiam o padrão heteronormativo. (PRADO; MACHADO, 2008. 

apud. QUADROS, 2015). 

A heterossexualidade é tida como a forma correta de vivenciar a 

sexualidade e a identidade em sociedade. Reproduções de práticas heterossexuais, 

que vão desde o amor romântico, monogamia, família e fidelidade conjugal, formam 

a heteronormatividade – legitimada pela noção de comportamentos considerados 

masculinos e femininos (CASAGRANDE; LUZ; CARVALHO, 2001. apud QUADROS, 

2015).  

O gênero como construção social foi demonstrado por Judith Butler. O que é 

masculino e o que é feminino vai além do sexo binário biológico. A noção de gênero 

e suas possibilidades extrapolam o aspecto morfológico. Entende-se a 

heterossexualidade como um regime de poder e discurso, enquanto a 

homossexualidade tem um valor menor. A homossexualidade é muitas vezes ligada 

à ininteligibilidade cultural, à dessexualização do corpo feminino – no caso das 

lésbicas – e considerada inadequada. Butler denomina como “performance” os 

comportamentos que mulheres e homens praticam e que são considerados como 

adequados pela sociedade (BUTLER, 2014. apud. QUADROS, 2015).  

No campo das representações sociais, Serge Moscovici (2011) analisa as 

“formas assumidas forçadamente por coisas ou pessoas para que se encaixem em 

categorias determinadas na realidade social, caso contrário, podem não ser 

compreendidas ou decodificadas adequadamente pela sociedade” (apud. QUADROS, 

2015, p. 19). As representações feitas e impostas sobre algo são construídas ao 

longo dos anos, com o passar das gerações, por meio da união de um sistema de 

imagens, da memória coletiva e de reproduções na linguagem. Com as 
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representações compreende-se e comunica-se uma ideia a uma imagem ou uma 

imagem a uma ideia (MOSCOVICI, 2011. apud. QUADROS, 2015).   

 

As representações sociais feitas sobre pessoas que não seguem os 

comportamentos considerados adequados pela heteronormatividade 

fazem parte do senso comum com uma grande porção de características 

associadas a essa população, que culminam com a distinção entre 

homem afeminado e mulher masculinizada, no caso de homossexuais; 

pessoas com dificuldades para definir sua atração sexual, no caso de 

bissexuais; e a imagem caricatural de homens vestidos de mulher, com 

voz grossa e pelos, no caso de travestis. (QUADROS, 2015, p. 20) 

 

Características consideradas negativas inferiorizam os indivíduos que não 

se encaixam ao padrão heteronormativo. A partir das representações sociais, 

estereótipos, como demonstram os memes a seguir, definem o que é certo ou 

errado, bom ou imoral.  

 

Conservadorismo e heteronormatividade nas redes 

 

O meme, como uma linguagem, utiliza signos imagéticos em sua 

construção, que podem ser melhor explorados de acordo com os estudos de 

Jacques Aumont (2004) sobre a imagem. Como demonstrado neste artigo os 

aspectos ligados à representação social e à heteronormatividade fazem que com 

que ainda hoje estereótipos e preconceitos sejam replicados por meio dos memes. 

Segundo Aumont (2004), a imagem é inerente ao conceito de representação, 

construído ao longo da história da humanidade. A imagem serve ao homem para 

contemplar seus anseios individuais e coletivos.  
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Figura 1 – A reprodução e a inferiorização de casais gays 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/Bolsonaroopressor2.0/photos/a.926956890675992.1073741828.920821727956175/127

7044425667235/?type=3&theater>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017. 

 

O meme (Figura 1) replica um modelo muito comum: Imagens com 

conteúdos opostos, com um texto verbal sobre elas. A imagem da parte superior 

traz um homem, uma mulher e o texto “REPRODUZ”. A parte inferior traz duas 

imagens: Em uma, dois homens se abraçam e em outra com dois homens se 

beijam na boca. O texto verbal sobre elas é “NÃO REPRODUZ”.  

A parte superior do meme (Figura 1) representa um casal heterossexual. O 

homem é o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC), acompanhado de uma 

mulher. A parte inferior traz dois homens: O deputado federal Jean Wyllys (PSOL) e 

o deputado estadual do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSOL). O meme, por ter sido 

emitido e coletado em uma página que enaltece o deputado federal Jair Messias 

Bolsonaro (PSC), indica sua intenção em provocar o humor por meio de um 

estereótipo que visa inferiorizar casais homossexuais.  

É possível identificar dois estereótipos neste meme (Figura 1). O primeiro 

está ligado ao padrão heteronormartivo, em que para que um casal seja 

reconhecido como tal ele tenha a capacidade de se reproduzir. Um casal formado 

por dois homens não pode se reproduzir biologicamente, e muitas vezes este 
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argumento é utilizado para invalidar os relacionamentos homossexuais. O casal 

homossexual é reduzido ao aspecto da procriação. Entretanto, existem outras 

formas de conceber e gerar uma família, como a adoção ou a maternidade de 

substituição.  

O segundo estereótipo está relacionado com as condutas inadequadas para 

a heteronormatividade. Ao trazer dois homens se abraçando e se beijando na parte 

inferior, o meme (Figura 1) endossa a ideia de que dois homens não podem 

demonstrar carinho um pelo outro sem que sejam caracterizados como 

homossexuais. No caso das imagens utilizadas no meme, o deputado federal Jean 

Wyllys é gay e o deputado estadual Marcelo Freixo é hétero. Na concepção de quem 

emitiu este meme, um homem hétero não pode trocar afeto com um homem 

homossexual sem que tenha segundas intenções, como desejar um ato sexual que 

não leva à reprodução. Isso reforça mais um padrão da heteronormatividade, com 

aspectos do cristianismo, em que o sexo teria função exclusiva de reprodução. 

O meme é constituído por informações manipuladas, o que estabelece um 

ato de comunicação, de acordo com Vilém Flusser (2002).  É possível estabelecer 

uma relação dos emissores dos memes com os donos dos aparelhos de 

comunicação. A cibercultura permite que o cidadão comum crie e transmita seus 

próprios conteúdos. É preciso decifrar o significado e as intenções do homem ao 

representar e interpretar o mundo por meio de uma imagem. De acordo com 

Flusser (2002), o texto ancora a imagem à realidade. Ao enquadrar o meme como 

uma imagem técnica, segundo Flusser (2002) é preciso entender as maneiras que 

as imagens são manipuladas. Neste artigo verifica-se a utilização do texto verbal 

sobre imagens para garantir e explicitar um sentido ao meme. 
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Figura 2 – Hierarquização da sexualidade  

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/BolsonaroOPSulRJ/photos/a.1531711790466266.1073741828.15316780938

02969/1603798953257549/?type=3&theater>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017. 

 

A Figura 2 caracteriza-se como um meme ao repetir a forma – imagens 

com textos verbais sobre elas – e repetir o conteúdo da Figura 1. Mais uma vez a 

heteronormatividade é exaltada sob o prisma da reprodução. A imagem superior à 

esquerda retrata um casal de noivos, que pelo contexto deduz-se que seja 

heterossexual, com o texto verbal “2016” sobre ela. A imagem superior à direita traz 

várias pessoas sentadas em um gramado, com o texto verbal “80 ANOS DEPOIS” 

sobreposto. A metade inferior do meme traz à esquerda a imagem de um casal 

formado por dois homens, acompanhada do texto verbal “2016”. À direita a imagem 

é de uma estrada vazia, com uma bola de feno. Sobre ela o texto verbal é “80 ANOS 

DEPOIS”.  

O meme (Figura 2) enaltece o casal heterossexual, já que ele vai poder 

reproduzir e, consequentemente, dar continuidade à formação de uma grande 

família. O casal homossexual é reduzido à condição de não procriador, logo, seria 

um motivo para invalidar esse tipo de relacionamento. Do mesmo modo como na 

Figura 1, a sexualidade é hierarquizada. Reflexo das instituições que dominam o 

modo de vida, como a Igreja, o Estado e o Sistema Capitalista, os memes (Figura 1 e 

Figura 2) carregam um estereótipo ao fixar uma imagem de inadequação sobre o 

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.  
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Os memes acima corroboram com a ideia de que um casamento só é válido 

e pleno se ele gerar filhos biológicos, ou seja, uma das heranças do modo de vida 

burguês heterossexual. A repetição de memes com os mesmos conteúdos reforça a 

imagem criada do Outro, no caso, o estereótipo sobre a impossibilidade de um casal 

do mesmo sexo reproduzir e construir uma família. Porém, para que um casal 

construa uma família a geração de filhos biológicos não é necessária.  

Os memes também podem ser interpretados dentro do conceito de 

iconofagia de Norval Baitello Junior (2005). Segundo o autor, a quantidade de 

imagens expostas faz com que elas se tornem invisíveis, ou seja, cada vez mais 

recursos são utilizados para provocar a atenção do olhar. A noção de imitar as 

imagens relaciona-se com os memes, já que ao replicar um meme sem reflexão 

sobre seu conteúdo, ou propositalmente, o emissor pode contribuir para a 

propagação de preconceitos e estereótipos.  

 

A desmedida proliferação das imagens, sobretudo comprovadamente das 

imagens exógenas, fruto das imensas facilidades da reprodutibilidade 

técnica, trouxe mais do que a democratização da informação prometida 

pelo prognóstico benjaminiano; ela trouxe o surgimento de uma instância 

crescente de imagens que se insinuam para serem vistas enquanto 

decresce em igual proporção a capacidade humana de enxergá-las. Tal 

fenômeno, que se configura como uma crise da visibilidade, promove uma 

aceleração cada vez mais intensa no crescimento populacional das 

imagens, gerando uma inflação que agrega a elas um crescente desvalor. 

Isso gera ainda, por sua vez, o movimento desesperado de busca da 

visibilidade a qualquer custo (BAITELLO, 2005, p. 95-96).  
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Figura 3 – O Gay como um ser inferior 

Disponível em:< 

https://www.facebook.com/oretrogradoblog/photos/a.201488026916254.1073741828.197711077293949/291580341

240355/?type=3&theater>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017. 

 

O meme (Figura 3) traz a repetição de uma forma comum na replicação dos 

memes. Duas imagens, apoiadas por um texto verbal. A imagem superior traz um 

print screen da manchete de uma revista, a Superinteressante, em um post na rede 

social Twitter. A chamada “Brincar de super-herói aumenta agressividade – mas 

não o heroísmo”, vem acompanhada da foto de uma criança fantasiada de Super-

Homem. O texto verbal de apoio é “ELES QUEREM MESMO”. A parte inferior traz a 

imagem de uma criança com o rosto maquiado. O texto verbal de apoio é “SEU 

FILHO (HOMEM) FANTASIADO ASSIM”. O meme reproduz o estereótipo da 

masculinidade que afeta diretamente a vida de um homem gay em sociedade.  

O modo de vida do homem heterossexual, perpetuado a partir do século 

XIX, tem em seu universo a agressividade como um dos pilares da masculinidade. 

Para um garoto ser valorizado como ser humano, é preciso que ele compartilhe de 

valores aceitos pela cultura heteronormativa, em que para ser herói, por exemplo, é 

preciso ser agressivo. Um garoto que usa maquiagem, elemento do universo das 

mulheres, dentro da heteronormatividade, é visto como um ser inferior, que deve 

ser marginalizado por ser considerado gay.  
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Figura 4 – O Gay ou o feminino visto com desdém 

Disponível em:< 

https://www.facebook.com/oretrogradoblog/photos/a.201488026916254.1073741828.197711077293949/2

92314287833627/?type=3&theater>. Acesso em 14 de fevereiro de 2017. 

 

Do mesmo modo em que na Figura 3 o menino que utiliza maquiagem é 

inferiorizado por ser considerado gay, reforçando o estereótipo de que para ser 

homem é preciso reproduzir características agressivas, longe das características 

relegadas às mulheres, dentro da heteronormatividade, a Figura 4 traz um meme 

em que o figura de um homem com saias é menosprezada.  

O meme (Figura 4) repete uma forma em que uma imagem é acompanhada 

de um texto verbal dividido em duas partes que se completam. “O PRÓXIMO TABU 

VAI SER BRIGAR PARA USAR SAIA ACIMA DO JOELHO” é o texto que compõe o 

meme (Figura 4), que traz uma montagem de quatro homens usando saias abaixo 

do joelho. A ironia do texto fica evidente quando o texto e a montagem dos homens 

utilizando saias são justapostas.  

A saia, peça do vestuário pertencente ao universo das mulheres na cultura 

heteronormativa, ainda é considerada um tabu quando usada por homens. Após 
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certa flexibilização no uso da vestimenta, o meme (Figura 4) debocha daqueles que 

aproveitam suas liberdades individuais para usar uma saia, rompendo com as 

imposições de gênero da cultura heteronormativa. A mensagem transmitida pelo 

meme (Figura 4) contribui para a manutenção do estereótipo de que as lutas para 

romper com a heteronormatividade não são legítimas.  

Apesar do meme (Figura 4) não tratar diretamente do universo Gay, a ironia 

presente em sua construção reforça o estereótipo de que homens gays lutam por 

direitos considerados menos importantes, como utilizar uma peça de roupa 

considerada do universo das mulheres pela heteronormatividade. A figura do 

homem usando uma saia ainda não é compreendida e decodificada de forma 

adequada por parte da sociedade, que logo o enquadra como homossexual. No 

campo das representações sociais, o meme (Figura 4) contribui para um sistema de 

imagens que constrói e impõe uma forma de vida sobre a população, ou seja, um 

homem que veste saia ou qualquer elemento do universo feminino pode ser 

considerado gay e visto com desdém.  

 

Considerações finais 

 

Os memes objetos de análise deste artigo são utilizados pela 

heteronormatividade, construída pelo capitalismo e pela burguesia desde o século 

XIX como sendo a forma adequada de modo de vida, para perpetuar os seus valores. 

Os memes analisados neste artigo são pequenos exemplos retirados de um vasto 

universo que aumenta dia após dia. Neste trabalho foram utilizadas três páginas de 

cunho conservador da rede social Facebook.   

A partir da popularização dos memes na internet, o cidadão comum passa a 

ter a possibilidade de ser emissor de informações. Existem os memes de páginas 

progressistas ou dos movimentos LGBTs que combatem os preconceitos replicados 

pelos memes de páginas conservadoras no Facebook. Entretanto, nas redes sociais, 

a restrição do círculo de amigos virtuais pode dificultar o debate ou a reflexão sobre 
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ideias contrárias, permitindo que ideias equivocadas sobre determinados assuntos 

continuem sendo propagadas. 

Os memes analisados demonstram o distanciamento dos emissores para 

com o Outro, permitindo assim o reforço dos estereótipos. Os receptores desses 

memes constroem a imagem do Outro por meio deles e podem replicá-los sem 

refletir sobre seus conteúdos, contribuindo para a replicação de estereótipos e 

preconceitos.   

As representações feitas e impostas pela heteronormatvidade utilizam a 

linguagem dos memes para reforçar uma cadeia repetitiva de estereótipos, 

ancorada no humor e na ironia. A imagem que a sociedade tem da população Gay é 

fixada por meio de um sistema de imagens no qual os memes estão integrados.  
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A produção do conhecimento histórico na cultura digital: documentos 

digitais e o ofício dos historiadores 
 

Bruna Carolina Marino RODRIGUES (UEL) 1  

 

Resumo: Com o objetivo de compreender as transformações do tempo 

presente com o ingresso da História na textualidade eletrônica, pretende-se analisar 

como a cultura digital engendrou novas maneiras de se produzir o conhecimento 

histórico, possibilitando que historiadores desenvolvessem demonstrações segundo 

uma lógica que não é mais dedutiva e linear, mas por uma articulação aberta, 

fragmentada e relacional do raciocínio histórico que só foi possível pela 

multiplicação das ligações hipertextuais da internet. Assim, utilizamos como 

metodologia os estudos de Roger Chartier (2002; 2007; 2010), Robert Darnton (2010; 

2012) e Antonio Rodriguez de Las Heras (2000). Para investigar o impacto do 

tecnológico no social nos baseamos nos conceitos desenvolvidos por Bruno Latour 

(2000). Já para pensar as novas relações espaço-temporais nos apoiamos nas 

reflexões de Reinhart Koselleck (2006) e François Hartog (2015). Por fim, assim 

como Robert Darnton (2012), acreditamos que um dos desafios para os historiadores 

do século XXI é refletir sobre a preservação das fontes e textos disponíveis na 

internet.  

Palavras-chaves: cultura digital, conhecimento histórico, documentos 

digitais 

 

Introdução 

 

A cultura digital colocou novas problemáticas para os historiadores, 

sobretudo, para a epistemologia da História já que “estamos tratando de um 

                                                           
1Professora e Historiadora graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Mestranda do curso de Pós-Graduação em 
História Social pela mesma instituição orientada pela Prof.ª Drª Maria Renata da Cruz Duran.  
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reposicionamento da importância da memória mediante as novas relações espaço-

temporais, estamos lidando com a coluna vertebral de nossa área de saber: a 

relação entre o tempo e o homem” (DURAN; ALBERTI, 2014, p.15). 

Com a revolução das tecnologias da informação e comunicação (TICs) em 

meados do século XX um novo universo de produção e geração de signos foi se 

desenvolvendo nas sociedades contemporâneas (CASTELLS, 2012). Novas espécies 

de mensagens se proliferaram pela rede de computadores: hipertextos, mensagens, 

simulações interativas e mundos virtuais compõem o que podemos denominar de 

cultura digital. A digitalização dessas informações é fundamento base para a 

virtualização da economia e da sociedade na atualidade, sendo que as tecnologias 

digitais propiciaram que a comunicação entre indivíduos e grupos fosse realizada de 

maneira simultânea com acesso a uma memória virtual comum independente da 

posição geográfica (LÉVY, 1999). 

Neste contexto, os historiadores do tempo presente2 estão conquistando um 

papel essencial na análise e interpretação do tempo próximo e do acontecimento, 

pois, neste “tempo de aceleração”, a história do tempo presente busca explorar as 

rupturas e transições recentes na História. Segundo Philippe Tétart (2000) a 

midiatização do século XX trouxe consequências que complicaram a trama histórica 

para os pesquisadores do tempo presente já que eles devem refletir sobre o seu 

papel na reconstituição de uma história ainda recente. Dessa forma, estudar as 

mudanças provocadas pela cultura digital nas sociedades é refletir sobre as 

modalidades e mecanismos de incorporação da cultura digital pelos indivíduos de 

uma mesma formação social. 

Os documentos e/ou fontes históricas estão em novos e diversos suportes 

digitalizados facilitando o acesso de historiadores e do público em geral a uma 

variedade de documentos históricos. Além disso, permitiu que historiadores 

tivessem contato com arquivos internacionais para realização de pesquisas nunca 

                                                           
2Segundo Ferreira (2000), a história do tempo presente foi muito criticada por historiadores que sustentavam que para 
escrever história deveria se haver um distanciamento temporal do pesquisador frente ao seu objeto, assim, a história recente 
criaria obstáculos para a objetividade da pesquisa. No entanto, com o aprofundamento das discussões acerca das relações 
entre passado e presente e a crise epistemológica da História no século XX, revitalizaram os estudos das relações entre 
passado e presente, abrindo-se novos caminhos para o estudo da história do tempo presente, sobretudo, pelas rápidas 
transformações tecnológicas.  
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antes imaginadas sem um recurso muitas vezes inacessível para viajar quilômetros 

ou atravessar continentes. Atualmente, os historiadores podem acessar repositórios 

digitais como a Europeana3, Arquivo nacional da Torre do Tombo4 ou Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional5 e navegar por outros meios para exploração dos 

documentos históricos. Porém, essa abundância de informações e de documentos 

também requer questionamentos sobre a preservação e escassez desse material no 

futuro e de problemáticas que envolvam reflexões sobre as operações de escolha e 

descarte na internet (RAGAZZINI, 2004 apud LUCCHESI, 2014), 

Segundo Roger Chartier (2007; 2010) um dos desafios do nosso presente 

são as modificações nas práticas do escrito e da leitura com o advento da internet e 

da digitalização das informações com novas formas de produção do conhecimento 

histórico e a ampliação dos espaços para recepção do seu discurso. Desse modo, o 

objetivo desse texto é compreender as transformações do tempo presente com o 

ingresso da História na textualidade eletrônica e suas implicações para a produção 

do conhecimento histórico na cultura digital.  

Destarte, esse texto busca contribuir para o debate acerca do papel da 

cultura digital na pesquisa e no ensino de história já que com o advento da internet a 

atuação do historiador na sociedade está passando por uma profunda modificação. 

Além disso, pretendemos estimular os debates e reflexões para uma aproximação 

da área de ciências humanas, sobretudo a dos estudos históricos aos temas ligados 

a cultura digital e a tecnologia na contemporaneidade. Faz-se urgente quebrar com 

a preconcepção de distância entre tecnologia e ciência humanas. Assim, como 

observa Gilles Deleuze “a tecnologia é social antes de ser técnica” (DELEUZE, 2005, 

p.49).  

 

Os Historiadores na Cultura Digital: novas problemáticas  

 

                                                           
3 Para saber mais acessar:< http://www.europeana.eu/portal/pt>  
4 Disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/>  
5 Mais informações em:< http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>  
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Marc Bloch, interessado em definir o trabalho do historiador como um ofício 

e investigar suas práticas e seus objetivos científicos para além da ciência, 

preocupou-se em questionar o fazer histórico e problematizá-lo apresentando uma 

crítica ao método, aos objetos e a documentação histórica, refutando a ideia de 

história objetiva construída no século XIX por alguns historiadores. Bloch (2001) 

buscou demonstrar que os objetos históricos só tem movimento nas sociedades 

pelas significações que os homens lhes atribuem, ou seja, para Marc Bloch (2001) 

são as questões que os condicionam e não o oposto. Com isso, “a história é busca, 

portanto escolha. Seu objeto não é o passado: a própria noção segundo a qual o 

passado enquanto tal possa ser objeto de ciência é absurda. Seu objeto é o homem, 

ou melhor, os homens, e mais precisamente homens no tempo” (BLOCH, 2001, 

p.54). Para o autor, que renovou a historiografia com seus trabalhos, a busca por 

novos objetos a partir de questões contemporâneas é essencial para a atualização, 

se não para a legitimação, da história como campo de saber.  

A renovação da historiografia e a expansão dos objetos históricos só foram 

viáveis pela incorporação de outros tipos de fontes históricas, bem como de 

questões que remetiam a problemas contêmporaneos. De todo modo, desde o 

século XIX e, sobretudo no século XX, com o desenvolvimento de novas linguagens 

culturais como a fotografia, o cinema e a televisão, novas perspectivas foram 

incorporadas aos saberes e fazeres dos historiadores renovando as narrativas da 

História (FERRO, 1992). Neste contexto, as problemáticas contemporâneas com a 

entrada da história na textualidade eletrônica nos levam a questionar qual o impacto 

do digital sobre os estudos históricos, isto porque, as tecnologias digitais 

reorganizaram a estrutura social e com a internet criou-se um novo universo de 

geração de signos. A sensação de aceleração temporal intensificou-se e as 

expectativas de um futuro incerto e catastrófico (KOSELLECK, 2006) alinhados a 

crise do tempo (HARTOG, 2015) marcam o nosso tempo presente.  

De acordo com o historiador François Hartog (2015), a história recente 

marcada pela queda do muro de Berlim em 1989 e pelo declínio do ideal comunista, 

assim como a ascensão dos fundamentalismos e a expansão dos meios de 

comunicação estremeceram nossas relações com o tempo de tal maneira que a 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM  ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.       Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

 

 
 
 

ordem do tempo foi posta em questão tanto no Ocidente como no Oriente, ou seja, 

estamos vivenciando uma dimensão do presente no qual o futuro é percebido como 

uma ameaça, composta por uma nova relação com a experiência no tempo e um 

novo regime de historicidade6.  

Para Hartog (2015) esse novo regime de historicidade é caracterizado pelo 

presentismo de um tempo de fluxos e aceleração, de uma mobilidade valorizada da 

permanência do transitório em desaceleração, em um ambiente em que as novas 

tecnologias modificaram a noção de distância temporal. Nesse sentido, 

compreender a história da cultura digital e a participação da historiografia 

contemporânea nessa construção é um movimento importante no sentido de 

delinear a História e a historiografia que se projetam não apenas no futuro, mas 

como diria Reinhardt Koselleck, num passado futuro, em que as utopias 

tecnológicas modificaram seja a racionalidade ocidental, seja a própria ideia de 

homem e a maneira como o circunscrevemos (ou não) no tempo (KOSELLECK, 

2006). 

A pesquisa histórica então teve que lidar com o computador e as facilidades 

trazidas pela digitalização das informações e com outras formas de busca e acesso 

às informações e documentos históricos. Com isso, as tecnologias digitais surgiram 

como suporte e infraestrutura do ciberespaço7 que se configuram como um novo 

espaço de comunicação, sociabilidades, de organização e de transação, mas 

também de um novo mercado de informação e comunicação (LÉVY, 1999, p.32). A 

virtualização do espaço que produz a cibercultura constrói um novo universo de 

comunicação aberto e mediado pela intercomunicação de computadores e por suas 

memórias, com novas espécies de mensagens que se proliferam pela rede de 

                                                           
6O historiador francês, François Hartog, no livro “Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo” buscou 
refletir sobre o próprio conceito de tempo na contemporaneidade, tomando como ponto de reflexão a noção de regimes de 
historicidade. Com isso, “partindo de diversas experiências do tempo, o regime de historicidade se pretenderia uma 
ferramenta heurística, ajudando o historiador a melhor apreender, não o tempo, todos os tempos ou a totalidade do tempo, 
mas principalmente momentos de crise do tempo, aqui e lá, quando justamente vêm perder sua evidência as articulações do 
passado, presente e do futuro.” (HARTOG, 2015, p.37). 
7O termo ciberespaço foi cunhado pelo escritor de ficção científica William Gibson no livro “Neuromancer” de 1984. Para Gibson 
o ciberespaço é um espaço não físico ou territorial composto por um conjunto de redes de computadores através das quais 
todas as informações circulam (LEMOS 2008, p.127). O filósofo Pierre Lévy é um dos principais autores que se apropriou e 
desenvolveu o termo pensando nas transformações da cultura contemporânea por meio das TICs.     
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computadores: hipertextos8, mensagens e agentes inteligentes9 reconfigurando as 

práticas culturais nas sociedades contemporâneas.    

A cibercultura vai se constituir pela formação de uma sociedade que se 

estrutura por meio da conectividade telemática generalizada, ampliando o poder 

comunicativo das pessoas, possibilitando a troca de informações sob as mais 

diversas formas. Neste sentido, o ciberespaço cria um mundo operante, interligado 

por ícones, portais e home pages. A internet está se configurando em um conjunto 

de redes planetárias que age como potencial descentralizador do poder tecno-

industrial (LEMOS 2008, p.116). De acordo com Sergio Amadeu Silveira (2012) a 

cultura digital é a consequência da cultura comunicada por máquinas de 

processamento, armazenamento da informação, operadas por softwares utilizando 

a metalinguagem digital. Com isso, emerge a cibercultura em sua fase inicial que é 

a cultura digital como a digitalização das informações e o enredamento da 

comunicação.  

Neste contexto, para Bruno Latour (2000), não podemos mais pensar a 

tecnologia dissociada da ciência, pois, o processo de produção de ambas envolve 

uma rede intricada de elementos humanos (cientistas, engenheiros, colaboradores, 

professores, políticos, burocratas) e não humanos (literatura especializada, 

laboratórios e máquinas) que se relacionam em uma dinâmica não linear. Assim, 

devemos pensar a relação entre ciência, tecnologia e sociedade a partir do conceito 

de tecnociência que analisa a maneira processual dessa rede de relações que 

envolvem a cultura material e imaterial para a produção do conhecimento científico 

e tecnológico na contemporaneidade.  

                                                           
8O hipertexto são informações textuais, combinadas com imagens e sons organizados de forma a promover a leitura por meio 
de uma navegação não linear, baseada em indexações e associações de ideias e conceitos por meio de links que podem ser 
online (WEB) ou off-line (CD-ROM e pen-drive). Os links por sua vez funcionam como portas virtuais que abrem caminhos para 
outras informações. Além disso, o hipertexto é uma obra com várias entradas no qual o navegador escolhe seu percurso pelos 
links e ainda pode ter a possibilidade de adicionar, retirar ou modificar. O termo hipertexto é atribuído a Ted Nelson que lançou 
em 1965 o projeto Xanadu, inicialmente Ted pensou o hipertexto como uma media literária onde a partir dos textos poderíamos 
abrir as janelas e fazer o nosso próprio percurso de pesquisa (LEMOS 2008, p.122). Um exemplo de hipertexto conhecido 
mundialmente é o Wikipédia.   
9Segundo André Lemos (2008) os agentes inteligentes são máquinas de busca que cruzam informações de diferentes 
servidores pelo mundo e programas particulares de pesquisa para os usuários da web. Dessa forma, a expansão do 
ciberespaço e o excesso de informação fazem com que os agentes de informação possa nos auxiliar nas buscas pela web. 
Ainda segundo o autor dependeremos cada vez mais dos agentes inteligentes para navegar no ciberespaço, um exemplo 
famoso de site de busca é o Google.  
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Desse modo, Bruno Latour nos orienta a compreender que o impacto da 

tecnociência na sociedade, ou seja, de uma teoria ou de um equipamento não devem 

ser pensados exclusivamente pelos seus atributos, mas pelos julgamentos que a 

sociedade faz desses bens, pois, a ciência e a tecnologia não são sistemas 

autônomos alheios à sociedade na qual se desenvolvem e para qual produzem 

conhecimento cientifico e tecnológico.  Na esteira desse pensamento, Pierre Lévy 

(1999) observou esse movimento não linear e dinâmico dos desenvolvimentos tecno-

industriais e a sua relação com as correntes culturais ou fenômenos de 

mentalidades coletivas. Sendo assim:  

 

[...] O movimento social californiano Computers for the peoples quis 

colocar a potência de cálculo dos computadores nas mãos dos indivíduos, 

liberando-os ao mesmo tempo da tutela dos informatas. O significado 

social da informática foi completamente transformado. Não há dúvida de 

que a aspiração original do movimento foi recuperada e usada pela 

indústria. Mas é preciso reconhecer que a indústria também realizou a 

sua maneira os objetivos do movimento. Ressaltemos que a informática 

pessoal não foi decidida e muito menos prevista, por qualquer governo ou 

multinacional poderosa. Seu inventor e principal motor foi um movimento 

social visando a reapropriação em favor dos indivíduos de uma potência 

técnica que até então havia sido monopolizada por grandes instituições 

burocráticas (LÉVY, 1999, p.125).  

 

Segundo Duran e Alberti (2014) a tecnologia difundiu-se no universo da 

pesquisa ocidental como uma das promessas de incremento do conhecimento e 

esse movimento ocorreu na época contemporânea e ganhou força com o 

desenvolvimento das redes de comunicação virtuais (CASTELLS, 2012). Com isso, a 

própria política de ciência e tecnologia foi sendo reconfigurada para dar maior 

prioridade aos avanços tecnológicos. Assim, o computador foi o artefato que mais 

gerou expectativas nos pesquisadores, sobretudo, pelas facilidades trazidas na 

tabulação de dados e elaboração de gráficos. 

 De acordo com Bruno Leal P. de Carvalho (2014), na década de 1960 os 

historiadores começaram a utilizar este artefato para seus estudos. O computador 
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era visto como um facilitador de pesquisas, pois, a área que estava em destaque 

neste momento era a história social quantitativa. Segundo Flores (2015), foi nas 

décadas de 1980 e 1990, com a difusão dos computadores pessoais, que se verificou 

um estreitamento maior das relações entre historiadores e a informática, isto é, 

com o barateamento dos microcomputadores, a ampliação das memórias dos 

equipamentos e o desenvolvimento das interfaces gráficas10 estimularam os 

historiadores a utilizar os recursos dos computadores para criação de novas formas 

de catalogação e armazenamento dos documentos históricos alimentando bancos 

de dados. Todavia, o computador neste período era apenas visto como uma 

ferramenta de processamento de dados e auxílio nas pesquisas históricas, pois, não 

havia um questionamento das implicações do seu uso nos estudos históricos. 

Em 1989 pesquisadores ao redor do mundo começaram a refletir sobre a 

relação entre os artefatos tecnológicos e as ciências humanas, assim, no mesmo 

ano foi realizada a primeira conferência sobre o tema em conjunto com a 

Association for Computer and The Humanities e Association for Literacy and Linguist 

Computing11. Segundo Lucchessi (2014) o desenvolvimento da internet e da Word 

Wide Web estimularam historiadores a refletir sobre as possibilidades da escrita da 

história digital como objeto de estudos nos Estados Unidos com a Digital History 

(História Digital) 12 e na Itália com o Storiografia Digitale (Historiografia Digital) 13 no 

início dos anos 2000, o que propiciou uma nova maneira de se pensar na relação 

entre tecnologia e História, assim:  

 

                                                           
10De acordo com Castells (2012), o navegador Word Wide Web foi projetado por Tim Berners-Lee em 1990 e tem como principal 
característica ser uma rede de comunicação usada para postar e trocar documentos, projetando um dos primeiros designers 
da rede internet.   
11 Disponível em: <https://humanidadesdigitais.org/breve-panorama/>  
12As primeiras manifestações da Digital history nos Estados Unidos aconteceram nos anos 80 com a hipermídia e/ou a 
hipertextualidade com a produção de livros que acompanhavam um CD-ROM que continham documentos, filmes e áudios com 
capacidades de busca. Dessa forma, essas combinações de meios vão se proliferar na medida em que a web se torna mais 
interativa e complexa (AYERS, 1999). Já nos anos 2000 o debate se torna mais intenso com o lançamento do “guia” “Digital 
history: a guide to gathering, preserving, and presenting the past on the web” em 2005, pelos historiadores Daniel Cohen e Roy 
Rosenzweig, com o objetivo de discutir o fazer histórico utilizando a web consciente das vantagens e desvantagens para a 
escrita da história, a saber: acessibilidade, capacidade de armazenamento, memória, superinformação, diversidade, 
qualidade, durabilidade e hipertextualidade entre outras questões (LUCCHESI, 2014).  
13Na Itália esse movimento também já se desenvolvia, mas se materializou com a publicação pelo historiador Mario Ragazzini 
da coletânea “La Storiografia Digitale” em 2004, que discute as novas questões para a História e o ofício dos historiadores, 
assim, a revolução informática possibilitou o surgimento de uma nova historiografia que trataria de novos objetos de pesquisa, 
formas de divulgação e de questões de métodos relacionadas aos documentos born digital (LUCCHESI, 2014).   
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[...] este novo momento na história começa se mostrando muito mais 

reflexivo sobre o próprio método e suas implicações por toda a pesquisa. 

Hoje a tecnologia não significa mais apenas o computador, máquina capaz 

de supercálculos e processamento de texto, mas toda gama de softwares, 

aplicativos e plug-ins que podem funcionar como ferramentas digitais 

para o historiador [...] Aos poucos, a tecnologia digital começa a deixar de 

ser vista puramente como ferramenta/meio e passar a ser interrogada 

enquanto conjunto de fatores capaz de gerar um completo e novo 

ambiente de trabalho (LUCCHESI, 2014, p.47). 

 

No Brasil os estudos sobre a relação entre tecnologia, informática e o ofício 

dos historiadores não são recentes14, porém, essa relação ainda era marcada pela 

visão de que os artefatos tecnológicos seriam apenas ferramentas para a pesquisa 

histórica. Como demonstra o historiador Bruno Leal P. de Carvalho (2014) essa visão 

começou a se modificar nos anos 2000 com o crescimento do número de estudos 

como teses, dissertações, monografias e comunicações que tratavam 

principalmente da relação entre as novas mídias e o ensino de história.  

Visando fomentar os debates acerca das problemáticas que circundam o 

uso das tecnologias na produção do conhecimento histórico, foi realizado no Brasil, 

em 2012, pela Universidade de São Paulo (USP), o I Simpósio de História Pública15. 

Já no mesmo ano foi criada a associação Humanidades Digitais que tem por objetivo 

reunir pesquisadores interessados em refletir e analisar as transformações que a 

cultural digital empreendeu na área das ciências humanas e suas práticas. Por 

conseguinte, cresce o interesse de historiadores brasileiros que buscam explorar as 

discussões que envolvem a História Pública e Digital16 com o fomento de eventos e 

                                                           
14
Como demonstrou Bruno Leal P. de Carvalho (2014, p.170) a relação entre História e computador remete às décadas de 1960 e 

1970 vinculadas diretamente à produção de pesquisa para a história quantitativa. Desse modo, uma das experiências mais 
antigas foi realizadas pelas historiadoras Altiva Pilatti Balhana e Cecília Maria Westphalen da Universidade Federal do Paraná. 
Para mais informações sobre a relação entre o ofício do historiador e o computador, consultar: CARDOSO, C.F;BRIGNOLI,P.H 
(1979). “Os métodos da História”; PEREIRA, G. (1990). ”O sonho de Comenius: o uso dos microcomputadores em uma pesquisa 
de história social”; FIGUEIREDO, L.R(1997). “História e informática: o uso do computador” e TAVARES, C.C. S(2012). “História e 
informática”.  
15
 O estudo sobre a História Pública vem ganhando destaques no Brasil nos últimos anos, principalmente pela abertura da 

esfera pública provocada pelo advento da internet. Neste contexto, a História pública busca incentivar pesquisas que 
respondam as problemáticas da atualidade em relação à produção acadêmica e não acadêmica do conhecimento histórico na 
vasta produção editorial, audiovisual, museológica que mobiliza saberes históricos, articulando demandas por esse tipo de 
conhecimento vindo de diversos setores da sociedade civil e do Estado. Assim, foi criado em 2012 um website formando a rede 
Brasileira de História Pública que concentra informações sobre essa área de pesquisa. Mais informações:< 
http://historiapublica.com.br >.  
16Para maiores informações consultar: CARVALHO, B.L. (2016) “História Pública e redes sociais na internet”; LUCCHESI, 
A.(2014) “Por um debate sobre História e Historiografia Digital”; WANDERLEY, S; AFFONSO, C.(2016) “Dossiê História Pública: 
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lançamento de publicações estimulando reflexões sobre o surgimento de novos 

objetos históricos na web, a documentação digital, da provisoriedade das 

informações, ressignificação das práticas da escrita da história com o uso das 

tecnologias e o papel do historiador nas discussões sobre os usos políticos e sociais 

das narrativas históricas no espaço público.  

Historiadores preocupados com os desafios do tempo presente e a relação 

dos estudos históricos com as repercussões da cultura digital para seu ofício 

começaram a problematizar e discutir as ressignificações das suas práticas com o 

desenvolvimento da internet e os artefatos tecnológicos. Uns dos caminhos 

pensados pelos historiadores estiveram vinculados às promessas do hipertexto 

para a escrita da história, isto porque, no final da década de 1990, o historiador 

estadunidense Edward Ayers (1999) já discutia as potencialidades de uma renovação 

na historiografia por meio da utilização do hipertexto. De acordo com Edward Ayers 

(1999), a linguagem hipertextual poderia propiciar aos historiadores ligações 

simultâneas entre muitos elementos da narrativa histórica, ramificando-se em 

múltiplas possibilidades para o leitor que percorreria um caminho não linear de 

interpretação.  

Para o historiador Robert Darnton (2010), um dos desafios para o ofício dos 

historiadores é a de se adequarem a esse novo panorama de construção do 

conhecimento, por exemplo, um e-book pode reorganizar a argumentação científica 

dos historiadores já que por meio dele pode-se construir camadas, incluindo links 

de acesso às fontes. Vejamos, pois, como Robert Darnton (2010) discorre sobre essa 

nova forma de organizar o discurso histórico:  

 

Ao contrário de um códice impresso, um e-book pode conter diversas 

camadas, organizadas em forma de pirâmide. Leitores podem fazer 

download do texto e realizar uma leitura superficial da camada superior, 

redigida como uma monografia comum. Se ficarem satisfeitos, podem 

imprimir o texto, encaderná-lo (máquinas de encadernar podem hoje ser 

                                                                                                                                                                          
escritas contemporâneas de História”, Revista Transversos; MAUAD, A.M; ALMEIDA, J. R ;SANTHIAGO, R (2016) “História 
Pública no Brasil: Sentidos e Itinerários”. Ver também debate sobre História Digital no canal do Café História: 
<https://www.youtube.com/watch?v=T-aRq1c3QiY>.  
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conectadas a computadores e impressoras) e estudá-lo ao seu bel-prazer 

na forma de brochura confeccionada sob medida. Caso encontrem algo 

em especial que lhes interesse, bastará um clique para passar a outra 

camada, contendo um ensaio suplementar ou um apêndice. Os leitores 

podem ir ainda mais fundo no livro, explorando corpus de documentos, 

bibliografia, historiografia, iconografia, música de fundo, tudo que eu 

possa oferecer para permitir a compreensão mais completa possível do 

meu tema. Por fim, os leitores transformarão meu tema em seu próprio 

tema: encontrarão seu próprio caminho dentro dele, lendo 

horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente até onde os levarem os 

links eletrônicos (DARNTON, 2010, p.71). 

 

 Segundo Las Heras, o uso da tecnologia tem um papel crucial na produção 

do conhecimento e integra as ações dos historiadores, sendo que uma das questões 

centrais é como o discurso dos historiadores é moldado pelo suporte de leitura e 

ferramentas de busca e sistematização das fontes para a pesquisa.  

 

Disponemos de unos nuevos soportes para la información con unas 

propiedades y unas posibilidades a las que los historiadores nos conviene 

prestar atención. Nuestro trabajo es inseparable de soportes materiales 

(piedra, metal, arcilla, cera, papiro, pergamino, papel, celuloide, y ahora 

los soportes digitales) en donde quedan registradas las fuentes que 

necesitábamos y, también, porque sobre ellos realizamos nuestra 

escritura. Los nuevos soportes están ya muy difundidos e implantados en 

múltiples actividades. Tal es así, que cada vez hay más información de 

interés para hacer la historia de nuestro tiempo que reside en estos 

soportes. Y muchos de nosotros nos hemos venido decidiendo en estos 

años por escribir, con la ayuda de un procesador de textos, en soportes 

magnéticos. Más recientemente, pero arrancando con gran rapidez, ha 

despegado, desde el mismo campo de las empresas editoriales, la edición 

electrónica (LAS HERAS, 2009).  

 

Como observou Roger Chartier (2002), as transformações na produção do 

conhecimento histórico não impõem a morte do autor ou o desaparecimento do 
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livro17, isto porque, elas se configuram em uma ruptura na ordem dos discursos 

que se modifica com a textualidade eletrônica; agora, em um único aparelho (o 

computador, o tablet ou o celular) surgem para o leitor diversos tipos de textos, 

imagens e vídeos. Todos os textos são lidos por um mesmo suporte – a tela do 

computador. Cria-se assim uma continuidade que não mais diferencia os diversos 

discursos segundo a materialidade. Desse modo, a “revolução do livro eletrônico” é 

uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como nas 

maneiras de se ler (CHARTIER, 2009, p.13).  

Diferente de Roger Chartier, o historiador Antonio Rodriguez de las Heras, 

assinalou que a variação da apropriação da leitura gera uma segunda camada 

revolucionária efetivada na variação das formas de escrita. Para o autor, na medida 

em que o leitor lê diferente, ele também passa a escrever diferente, o que implica 

numa transformação, ao fim e ao cabo, por exemplo, da própria historiografia (LAS 

HERAS, 2000). Dessa forma, podemos compreender a partir das observações de 

diversos historiadores que uma modificação está se processando no modo de 

acessar os documentos e produzir as narrativas históricas, ou seja, mudanças 

metodológicas no ofício dos historiadores são de tal ordem que devemos estar 

atentos a elas para investigar o que as tecnologias digitais representam no século 

XXI para a História acadêmica, já que também estamos tratando de um 

reposicionamento da relação dos homens com o tempo e com suas memórias 

(NOIRET, 2015).  

Segundo Lucchesi (2014,) estamos presenciando a configuração de um novo 

ambiente de trabalho para os historiadores, isto é, as tecnologias digitais tem 

renovado e organizado de modo diferente as maneiras de se fazer pesquisa em 

História, o que está relacionado com o ciberespaço e toda sua complexidade 

envolvendo novos espaços para exploração de documentos históricos e o 

surgimento dos documentos digitais ou os born digital. Destarte, discutiremos no 

próximo tópico a questão dos documentos digitais e toda complexidade que implica 

                                                           
17Seguindo este pensamento, Robert Darnton (2010, p.12), demonstrou em seus estudos que uma mídia não substitui a outra. 
A publicação de manuscritos desenvolveu-se por muito tempo depois da invenção da prensa móvel por Gutenberg; os jornais 
não acabaram com o livro impresso; a televisão não destruiu o rádio e a internet não fez com que os telespectadores 
abandonassem suas tvs. Outro autor que estudou essa coexistência de mídias foi o teórico da comunicação canadense, 
Marshall Mcluhan no livro “Os meios de comunicação como extensão do homem” (1964).  
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as novas maneiras de se pensar a escrita da história por meio de documentos 

digitais, além disso, faz-se necessário discutir a preservação desses documentos na 

web.  

 

Documentos digitais: tempos de abundância e/ou escassez? 

 

O desenvolvimento e a popularização da internet possibilitaram a 

configuração de uma nova categoria de fontes documentais para as pesquisas 

históricas, a saber: os documentos digitais (ALMEIDA, 2011). Desse modo, esse 

novos espaços e suportes se tornaram inéditos para os historiadores, sobretudo, 

pela sua materialidade. Assim, o modo de acessar e abordar esses materiais se 

tornou diferente, como no caso do born digital ou documentos nascidos na web. Por 

conseguinte, a expansão e a versatilidade dos documentos digitais implicam em 

reflexões sobre métodos de pesquisa específicos que fazem o uso de conteúdos que 

surgem no contexto da internet (LUCCHESSI, 2014).  

Assim, uma das características dos documentos digitais é a dissociação 

entre o suporte físico e o seu conteúdo. Com isso, segundo Almeida (2011):  

 

Sendo assim, é possível o descarte do suporte físico e a manutenção de 

seu conteúdo em um novo suporte. A evolução extremamente rápida da 

tecnologia informática torna os suportes físicos de informação obsoletos 

em um curto espaço de tempo. Em pouco tempo o disquete de 1,44 Mb de 

capacidade de armazenamento tornou-se obsoleto, sendo substituído pelo 

CD de 700 Mb (equivalente a 487 disquetes). Atualmente, a preservação 

pode ser realizada utilizando como suporte físico DVDs com 4,7 Gb de 

capacidade (equivalente a quase 7 CDs) (ALMEIDA, 2011, p.16). 

 

Destarte, de acordo com Robert Darnton (2012), umas das questões que 

devem ser pensadas pelos historiadores na contemporaneidade é a preservação18 

                                                           
18Segundo Flores (2015) a questão da preservação dos documentos históricos sempre acompanhou as reflexões dos 
historiadores, isto porque, desde o final do século XIX o microfilme foi/é utilizado como forma de preservação dos documentos 
históricos.  
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de fontes e textos disponíveis na internet, já que muitas plataformas digitais se 

tornam obsoletas rapidamente. Podemos citar, por exemplo, o caso da rede social 

Orkut, desativada em 2014. Neste contexto, o advento dos bancos de dados aliados 

aos processos de digitalização para alimentá-los estão modificando a própria noção 

que temos dos documentos históricos e sua materialidade. Com isso, podemos dizer 

que estamos experenciando tempos entre abundância e escassez (COHEN; 

ROSENZWEIG, 2005 apud LUCHESSI, 2014).  

Segundo Tavares (2012), a preservação digital emerge da própria dinâmica 

do meio eletrônico, assim, podemos compreender que existem duas formas de se 

pensar as políticas de preservação digital. A primeira que envolve o uso das 

tecnologias digitais para disseminar conteúdos de suportes materiais e promover a 

democratização do conhecimento. E a segunda que pensa na produção da 

informação digital elaborada pelos computadores pessoais, dispositivos móveis e 

pelos sistemas informáticos institucionais, enfatizando a possibilidade dessas 

informações tornarem-se inacessíveis no futuro próximo devido à obsolescência 

tecnológica.  

Recentemente no Brasil, um projeto de lei (PLS nº146/2007), de autoria do 

senador Magno Malta, foi desarquivado e esteve em discussão no Senado Federal 

tratando principalmente do descarte de documentos digitalizados pelo poder 

público. Nesse sentido, o projeto de lei reacende as discussões entre historiadores e 

outros pesquisadores sobre as questões de escolha e descarte na internet. Em nota, 

a Associação Nacional de História (ANPUH), Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais (ANPOCS) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) se 

posicionaram contra o PLS demonstrando sua preocupação com o descarte de 

documentos após sua digitalização, enfatizando que o projeto fere com os princípios 

de constatação de veracidade descontextualizando as informações do documento 

original. Além disso, qualquer problema técnico que atinja as cópias digitalizadas 

tornará irrecuperáveis os documentos19.  

                                                           
19Disponível em: < http://site.anpuh.org/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-destaque/item/3933-nao-ao-
descarte-de-documentacao-nao-ao-pls-n-146-2007>. 
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Assim, pode-se observar que o próprio órgão nacional que trata das 

questões de digitalização se posicionou contrariamente a esse projeto, pois, o 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) em consonância com a Constituição 

Brasileira e a Lei Federal de Arquivos nº8. 159/1991 prevê a preservação da cópia 

original e manutenção dos arquivos públicos. Neste sentido, nota-se que a temática 

do descarte e preservação é uma preocupação dos pesquisadores brasileiros, 

entretanto, segundo Flores (2015), os historiadores devem buscar uma participação 

maior em temáticas relacionadas à preservação digital e às políticas públicas de 

arquivos, não delegando somente essas questões para profissionais da 

arquivologia, já que os problemas contemporâneos ligados aos documentos 

históricos estão diretamente relacionados às práticas de pesquisa dos historiadores.  

Com isso, a variedade de documentos disponíveis na internet e seu possível 

descarte devem ser problematizados, isto porque, segundo Lucchesi (2014), os 

historiadores devem criar critérios para filtragem, seleção e avaliação desses novos 

documentos, já que o próprio modo como o historiador retira o documento da 

internet pode gerar uma descontextualização dos conteúdos dificultando a 

compreensão dos documentos retirados de ambientes virtuais. Há um risco da 

perda de informações na internet dada as características de obsolescência e 

provisoriedade da web, criando muitas incertezas para os historiadores, tornando-

se urgente o debate sobre a escassez de documentos no futuro e as técnicas de 

conservação em longo prazo (RAGAZZINI, 2004; NOIRET, 2005 apud LUCCHESI, 

2014).  

Como observou Lucchesi (2014), para alguns historiadores, como por 

exemplo, os norte-americanos Cohen e Rosensweig, a abundância de informações e 

documentos digitais na web é positiva, pois, torna a História acessível para o grande 

público. Assim, com a abertura de museus, biblioteca e arquivos digitais online para 

a sociedade não há só uma duplicação de fontes disponíveis através de cópias, mas 

há uma modificação das experiências de quem consome estas informações. Já para 

o italiano Criscione, a utilização dos documentos digitais permite a organização de 

uma narrativa em níveis ou camadas, possibilitando a coparticipação cognitiva do 

leitor, isto é, com o hipertexto há uma transformação nos fundamentos básicos de 
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produção e acesso ao conhecimento propiciando que o leitor também participe da 

produção do conhecimento.  

A digitalização dos documentos históricos e os born digital estão 

modificando a forma como trabalhamos com as fontes históricas. Com isso, 

estamos lidando com novas maneiras de se acessar ao conhecimento e produzir as 

narrativas históricas através do ciberespaço, o qual tem criado inúmeras 

possibilidades de análises para os historiadores, sobretudo para os brasileiros. A 

questão da abundância de informações e documentos e sua possível escassez no 

futuro devem ser constantemente discutidas por historiadores em consonância com 

as políticas de preservação digital. Certamente é impossível prever o que acontecerá 

no futuro, mas vale ressaltar que essas questões devem perpassar as discussões 

que envolvem o ofício dos historiadores.  

 

 

Conclusão  

 

A entrada da História na textualidade eletrônica tem transformado o ofício 

dos historiadores, já que as ligações hipertextuais e os objetos culturais produzidos 

pela cultura digital tem propiciado o surgimento de novos objetos históricos e outras 

formas de se narrar o passado.  Entretanto, o impacto das tecnologias digitais no 

oficio dos historiadores não aboliu as práticas tradicionais de escrita da história e 

não as desconectou das realizadas em ambiente virtual, já que as tecnologias 

integram as ações dos historiadores seja para busca e acesso de conteúdos e 

documentos disponíveis na web. Destarte, como observou Chartier, a transformação 

que ocorre com a textualidade eletrônica é uma ruptura na ordem dos discursos e 

em sua materialidade, já que por meio da tela do computador ou smartphones o 

leitor tem acesso a textos, vídeos e imagens.  

Assim, o que podemos observar é que os problemas contemporâneos 

surgidos da dinâmica da cultura digital e relacionados à produção do conhecimento 
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histórico têm possibilitado reflexões sobre a natureza da História, possibilitando 

abordagens cada vez mais complexas e ricas com um maior número de 

documentos históricos disponíveis em vários formatos para os historiadores. Além 

disso, a internet tem aproximado o público dos processos de produção do 

conhecimento histórico. Portanto, como observou o historiador Bruno Leal P. de 

Carvalho (2014), não podemos fazer das tecnologias uma opção messiânica e 

tampouco diminuí-las ou ignorá-las, uma vez que a tecnologia e a cultura digital são 

uma realidade concreta que pode contribuir no desenvolvimento de novos campos e 

métodos e estimular a utilização do conteúdo da internet como fonte “digital” na 

pesquisa histórica.  
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A representação da Guerra Fria no jogo Metal Gear Solid 3: Snake Eater 
 

Victor Hugo Bento da Costa TRALDI 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

 

RESUMO: O presente trabalho busca mostrar qual é a representação que o 

jogo Metal Gear Solid 3: Snake Eater apresenta da Guerra Fria e de temas relativos 

ao período, como espionagem, geopolítica e perigo nuclear. Para isso, são 

abordadas questões gerais sobre o vídeo game como mídia e são feitas reflexões 

sobre o conceito de representação – ideia de grande importância na obra de Roger 

Chartier. Além disso, são elencados procedimentos metodológicos sobre como usar 

um jogo eletrônico como fonte para uma análise histórica com base nos escritos de 

Espen Aarseth e Marcos Napolitano. Ao analisar tanto a narrativa quanto os 

elementos visuais do jogo, pode-se constatar que Metal Gear Solid 3: Snake Eater 

apresenta uma versão do período mais próxima da heroicização dos Estados Unidos 

e dos norte-americanos e da vilanização da União Soviética e dos soviéticos. 

 

Palavras-chaves: Representação, Guerra Fria, vídeo game. 

 

Introdução  

 

Ao lançarmos um olhar crítico ao início do século XXI, é possível perceber 

que a maneira como é contada a História e como ela é apropriada pelas pessoas 

sofre influência das diversas mídias2. Para se passar uma imagem de certo período, 

evento ou personagem histórico, é escolhida uma mídia para veicular a versão 

desejada: cinema, televisão, jornais, livros, internet, entre outras – considerando 

                                                           
1
  Graduando do 4º ano do curso de licenciatura em História. 

2
 A definição de mídia utilizada é: “todo suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão 
capaz de transmitir mensagens; meios de comunicação social de massas não diretamente interpessoais”. MÍDIA. In: HOUAISS, 
Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1919. 
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que os diferentes meios têm diferentes públicos, alcances e linguagens. Dentre 

essas outras mídias, destaco o vídeo game.  

A partir desse artigo, buscarei mostrar que o vídeo game é mais do que um 

instrumento de diversão: é uma importante mídia e também é capaz de veicular 

versões da História. Para isso, abordarei algumas questões gerais sobre o vídeo 

game como mídia e o conceito de representação – ideia de grande importância na 

obra de Roger Chartier. Além disso, levantarei procedimentos metodológicos de 

como usar um jogo eletrônico como fonte para uma análise histórica com base nos 

escritos de Espen Aarseth e Marcos Napolitano. Seguindo tais proposições 

metodológicas, analisarei qual é a representação que o jogo Metal Gear Solid 3: 

Snake Eater apresenta da Guerra Fria e das questões relativas à espionagem, 

geopolítica, perigo nuclear, aos Estados Unidos e os norte-americanos e à União 

Soviética e os soviéticos no período. Com isso, constatarei se o jogo reforça uma 

versão maniqueísta da Guerra Fria – na qual os EUA e o capitalismo representariam 

o “lado bom” e a URSS e comunismo seriam o “lado ruim” – ou se apresenta uma 

abordagem alternativa para o momento histórico em questão. 

 

Considerações sobre vídeo game e o conceito de 

REPRESENTAÇÃO 

 

Quando se fala em vídeo game, pode estar querendo se referir tanto ao jogo 

eletrônico – o game – quanto ao equipamento necessário para jogá-lo: o console3. 

Porém, ao abordar a relação entre vídeo game e História, vou usar o termo de forma 

mais abrangente, tratando-o como mídia, como defendido pelo pesquisador de 

teoria dos vídeo games Alan Richard da Luz.  

A primeira observação importante feita por Luz (2010) é que o vídeo game é 

uma mídia que permite abordagens de vários campos do saber. O que leva a essa 

                                                           
3
 O historiador Richard Gonçalves André (2016, p. 6) afirma que atualmente há “[...] jogos eletrônicos em dispositivos como 
smartphones, que não dependem de videogames para funcionar [...]”. Contudo, em minha pesquisa estou considerando 
apenas os games que necessitam de um console e um aparelho de televisão para serem jogados. 
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multidisciplinaridade é o fato de que o vídeo game possui a remediação como 

característica. Termo cunhado por Jay David Bolter e Richard Grusin, dois 

estadunidenses especialistas em estudos de mídia, remediação significa a ação – de 

uma mídia – de fazer uma nova mediação dos elementos de outra mídia. Ou seja, 

segundo Luz (2010, p. 18), “o vídeo game construiu sua linguagem a partir de mídias 

tão diversas quanto jogos de tabuleiro, cinema, televisão, desenhos animados etc.” 

ao emprestar elementos das linguagens desses meios e abordá-los de uma nova 

maneira. Por isso, o vídeo game se constitui em uma mídia rica em possibilidades 

de análise.  

Luz (2010) também considera o vídeo game como não mais um brinquedo 

infantil, mas como um “fenômeno cultural adulto por excelência”, devido ao fato de 

que a maioria de seus consumidores são maiores de 18 anos. Prova disso é que os 

jogos com temáticas adultas cresceram em quantidade e importância ao longo das 

últimas décadas. Além disso, surgiram narrativas e personagens cada vez mais 

complexos devido ao desenvolvimento tecnológico dos consoles e do uso do CD – e 

posteriormente DVD e blu-ray, suportes com capacidade de armazenamento de 

informações cada vez maior. 

O autor ressalta que é possível atribuir ao vídeo game o status de arte, “[...] 

uma poderosa arte híbrida, que carrega em sua linguagem gráfica os elementos da 

arte do cinema, da animação e dos quadrinhos”. (LUZ, 2010, p. 19). Mas o que faz o 

vídeo game tão especial frente a esses outros tipos de arte? A interatividade aparece 

como o grande diferencial. Ao contrário do que acontece com as outras artes – 

música, literatura, arquitetura, pintura, escultura, teatro, dança, cinema, quadrinhos, 

fotografia –, o vídeo game proporciona intensa interação com os elementos da obra, 

sendo que o jogador é quem controla os rumos que a narrativa do jogo tomará. 

Pudemos perceber algumas características do vídeo game: pode ser visto 

como uma mídia e/ou como uma forma de arte; pode ser objeto de estudo de várias 

áreas do conhecimento; tem como principais características a remediação e a 

interatividade. É importante manter esses pontos em mente, pois podem servir 

como pontos de partida para o estudo dos vídeo games. 
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Nesse momento, cabe tratar do conceito de representação. Tal conceito 

possui extrema importância no campo de estudos da História Cultural e foi 

desenvolvido em grande medida pelo historiador francês Roger Chartier. Em suas 

obras, o autor analisa as práticas e representações criadas pelos indivíduos e 

grupos para dar sentido às suas realidades. Mas o que são representações para 

Chartier? Baseando-se em definições do século XVIII, o autor pontua dois 

significados possíveis para o conceito: 

 

[...] por um lado, a representação faz ver uma ausência, o que supõe uma 

distinção clara entre o que representa e o que é representado; de outro, é 

a apresentação de uma presença, a apresentação pública de uma coisa ou 

de uma pessoa. (CHARTIER, 1991, p. 184). 

 

Em outras palavras, uma representação pode ser algo que substitui o que 

está ausente, trazendo ao observador uma lembrança daquilo que não está presente 

– já que a representação e o representado não são a mesma coisa, embora possam 

ser semelhantes – ou pode ser algo que apresenta de uma maneira simbólica o que 

se encontra presente – como um valor ou um sentimento, por exemplo. Segundo 

Chartier (1991), deve haver uma “relação decifrável” entre a representação e o que 

ela significa, para que ela possa ser entendida da maneira que se deseja – embora 

sempre exista o perigo de que a compreensão não aconteça.  

Chartier (1990, p. 17) ressalta que “as representações do mundo social 

assim construídas [...] são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 

forjam”. Portanto, quaisquer representações criadas não são neutras: são 

permeadas com as ideias e a visão de mundo de quem as criou, e buscam dar 

sentido ao mundo. Por isso, há lutas de representações, na medida em que grupos 

com diferentes interesses não concordam com certas representações – criadas por 

outros e até mesmo por seus pares. Dito isso, passemos aos procedimentos 

metodológicos. 

 

Como usar o vídeo game como fonte histórica? 
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No Brasil, o campo de estudo dos vídeo games ainda é incipiente. Não há 

abundante bibliografia em português sobre análise de vídeo games e, muito menos, 

sobre a relação entre os jogos eletrônicos e a História. Assim sendo, como estudar a 

ação do vídeo game como uma mídia que pode apresentar uma imagem de um 

período histórico em face dessa escassez de referenciais metodológicos? 

Pode-se partir das ideias do autor de referência em estudos sobre jogos 

eletrônicos, o norueguês Espen Aarseth. Em seus escritos, Aarseth (2003) busca 

traçar os contornos de uma metodologia para o estudo de jogos eletrônicos, na 

medida em que várias análises pautam-se em ferramentas já existentes, mas 

referentes a outro tipo de fonte – como a teoria do cinema. Deve-se, portanto, buscar 

procedimentos metodológicos adequados ao adentrar em uma área de estudos 

recente. 

Ao pontuar quais elementos devem ser levados em conta em uma análise 

de jogo eletrônico, o autor afirma que o pesquisador pode escolher apenas os mais 

importantes e interessantes, de acordo com os objetivos de sua pesquisa. Nas 

palavras de Aarseth (2003, p. 12), “a escolha dos elementos a analisar está sempre 

previamente condicionada pelos objetivos do investigador”. Além disso, Aarseth 

ressalta que devemos nos perguntar o porquê de se pesquisar jogos eletrônicos 

antes mesmo de perguntar como pesquisá-los, já que “o como é determinado pelo 

porquê”. (AARSETH, 2003, p. 19). O autor reitera o caráter multidisciplinar do campo 

de estudo dos vídeo games e acredita que, por causa disso, existam variados 

porquês – e comos, em consequência – para realizar uma pesquisa sobre tais 

fontes.  

Como já explicitado, o porquê de minha pesquisa é o fato de o vídeo game 

ser uma mídia capaz de veicular uma versão de um período histórico. Portanto, ao 

ter como objetivo a compreensão de como a Guerra Fria é representada em Metal 

Gear Solid 3: Snake Eater, escolhi como elementos centrais de minha análise o que 

Aarseth chama de “cenário do jogo”: o conteúdo narrativo e os elementos visuais do 

game. 
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Um ponto que Aarseth (2003) considera obrigatório em uma análise de jogo 

eletrônico é, obviamente, o ato de jogá-lo. Como o vídeo game possui a 

interatividade como grande diferencial, a principal forma de adquirir conhecimentos 

sobre o game é ser o jogador e interagir com seus elementos. Também pode-se 

aprender mais sobre o jogo por meio de pesquisas sobre seu desenvolvimento e 

recepção, estudos sobre seu funcionamento e observações de outras pessoas a 

jogar, o que faz com que, para o autor, a melhor forma de análise seja o ato de jogar 

unido à pesquisa relacionada ao “não-jogo”. 

Também é possível seguir as ideias do historiador Marcos Napolitano a 

respeito de como se trabalhar fontes audiovisuais em uma pesquisa de cunho 

historiográfico. Napolitano (2015) cita o vídeo game apenas para dizer que sua 

problemática escapa aos limites de seu texto. Contudo, mesmo com essa lacuna, 

alguns procedimentos metodológicos elencados pelo autor para se trabalhar com 

fontes audiovisuais em geral podem ser utilizados na análise de um jogo. 

Uma fonte como um filme de ficção – e aqui incluo um jogo eletrônico, já 

que os games emprestam elementos de construção de narrativa da linguagem 

fílmica – “[...] pode ser percebido, por parte do público, como fonte de ‘verdade 

histórica’”. (ALMEIDA, 1999, apud NAPOLITANO, 2015, p. 241). Isso ocorre devido à 

sua capacidade de não apenas registrar imagens e sons sobre o passado, “[...] mas 

de criar uma memória histórica própria”. (NAPOLITANO, 2015, p. 246). Por meio de 

uma encenação da realidade – que envolve elementos de ficção e de História, não se 

tratando de uma reprodução totalmente fidedigna –, ambas as fontes podem servir 

como instrumento de reafirmação de um passado ou como “veículo de 

desconstrução de mitos e versões oficiais da História”. Colocando essas ideias em 

uma linguagem próxima à de Chartier, essas fontes contêm representações do 

passado que –sendo construídas e dotadas de intencionalidade – buscam passar 

uma determinada imagem de uma pessoa, um evento, um povo etc.  

Dessa forma, deve-se buscar entender o porquê de tal representação ter 

sido construída daquela maneira, “[...] o porquê das adaptações, omissões, 

falsificações que são apresentadas [...]” (NAPOLITANO, 2015, p. 237), 
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independentemente de questões de fidelidade do registro. Sendo assim, Napolitano 

propõe possibilidades metodológicas para o estudo de fontes audiovisuais. Um das 

mais importantes é  

 

[...] articular a linguagem técnico-estética das fontes audiovisuais [...] (ou 

seja, seus códigos internos de funcionamento) e as representações da 

realidade histórica ou social nela contidas (ou seja, seu ‘conteúdo’ 

narrativo propriamente dito). (NAPOLITANO, 2015, p. 237). 

   

Com isso, o autor quer dizer que deve-se articular o que é representado 

com a maneira como isso é representado, levando em conta as possibilidades da 

linguagem da fonte. Ao escolher o conteúdo narrativo e os elementos visuais do jogo 

como elementos centrais de minha análise, sigo outra regra que Napolitano (2015, p. 

268) postula para a abordagem de fontes audiovisuais: “[...] não isolar seus códigos, 

canais e parâmetros verbais dos outros códigos, canais e parâmetros mobilizados 

pela fonte [...]”.  

Por fim, assim como Aarseth, Napolitano (2015) considera importante na 

análise de uma fonte audiovisual o cotejo com informações extrafonte – tanto com o 

contexto de produção, quanto com documentos ou discursos históricos e materiais 

artísticos que aparecem na obra, por vezes de maneira velada. Ao longo do trabalho, 

buscarei seguir tais possibilidades metodológicas, fazendo uma análise criteriosa de 

Metal Gear Solid 3: Snake Eater.  

 

A série Metal Gear 

 

Antes de discorrer sobre o jogo que analisarei, é importante fazer 

considerações sobre a série Metal Gear. A série foi produzida inicialmente pela 

Konami Computer Entertainment Japan e, após 2005, pela Kojima Productions – 

ambas subsidiárias da companhia japonesa Konami – e seu idealizador e diretor é o 

designer de jogos japonês Hideo Kojima. A série Metal Gear é composta por dez 
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jogos canônicos e spin-offs4. O primeiro game da série, Metal Gear, foi lançado em 

1987 e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, lançado em 2015, é o jogo mais 

recente5.  

É possível notar que Metal Gear é uma série longeva e relevante no mundo 

dos vídeo games: alcançou trinta anos de existência, possui quase vinte títulos 

lançados e atravessou seis gerações de consoles – do MSX2 de 8 bits aos potentes 

PlayStation 4 e Xbox One. Mas qual é o segredo da série? Um dos trunfos de Metal 

Gear é o enredo. Explicando brevemente, a complexa trama da série gira em torno 

do perigo de um conflito nuclear ao longo da segunda metade do século XX e do 

início do século XXI e das ações de agentes secretos – Big Boss e Solid Snake – para 

impedir tal conflito. A partir dos jogos da série, é possível tratar de questões 

relativas à História, Filosofia, ética, política, guerra, desenvolvimento tecnológico, 

entre muitas outras.  

Outro ponto forte de Metal Gear é a inovação. Hideo Kojima é considerado 

um importante nome na indústria dos vídeo games devido às suas contribuições 

para o mundo dos jogos eletrônicos: ele foi o responsável por criar os elementos 

que definiram os jogos de ação furtiva e que os levaram ao sucesso. No Dossiê 

Metal Gear, é mostrado que com o lançamento de Metal Gear Solid, em 1998, a 

furtividade ganhou um novo lugar no mundo dos games. Com a possibilidade de 

trabalhar com os gráficos tridimensionais gerados pelo PlayStation, Kojima fez uso 

de três tipos de câmera: aérea, em primeira pessoa e cinematográfica. Assim, 

remediando elementos do cinema – mídia da qual Kojima é grande fã –, Metal Gear 

Solid trouxe uma experiência até então nunca vista nos vídeo games.  

Metal Gear Solid foi um sucesso também por causa da preocupação da 

equipe de Kojima com o realismo. Pode-se destacar os detalhes na aparência e na 

física dos ambientes, das armas e das personagens – impressionantes na época –, a 

inteligência artificial bem trabalhada para as personagens não jogáveis e a 
                                                           
4
 Os jogos canônicos apresentam a história oficial da série e os spin-offs não fazem parte da cronologia oficial. O spin-off Metal 
Gear Rising: Revengeance, lançado em 2013, é o único título da série produzido pela desenvolvedora Platinum Games. 
5
 Vários dos jogos foram relançados para outros consoles. Destaco a compilação Metal Gear Solid: The Legacy Collection 1987-
2012, lançada em 2013 para PlayStation 3, em comemoração aos 25 anos da série. A The Legacy Collection contém todos os 
jogos canônicos lançados de 1987 a 2010 em dois blu-rays, exceto Metal Gear Solid: Portable Ops, lançado em 2006 para 
PlayStation Portable.  
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liberdade de escolha de abordagem da missão – o jogador podia usar uma 

estratégia furtiva ou não furtiva, além de variadas armas e do ambiente para 

completar seus objetivos. Essas características e inovações foram ampliadas e 

refinadas ao longo da série, chegando a seu ápice em Metal Gear Solid V: The 

Phantom Pain. 

 

Metal Gear Solid 3: Snake Eater 

 

Tendo em mente a importância da série Metal Gear, passemos à fonte de 

minha pesquisa. Metal Gear Solid 3: Snake Eater foi lançado originalmente para 

PlayStation 2, em 20046, e foi um sucesso de crítica: recebeu uma pontuação de 

91/100 baseada em uma média de críticas especializadas7. De acordo com 

diferentes fontes8, foram vendidas entre 3,9 e 4,2 milhões de cópias do jogo 

mundialmente. Em relação a seus aspectos visuais e sonoros, os gráficos eram 

muito bons na época de seu lançamento e tanto a trilha sonora quanto as cutscenes9 

de caráter cinematográfico repletas de ação e drama dão a Metal Gear Solid 3: 

Snake Eater ares de um filme hollywoodiano. 

A partir daqui, tratarei do foco do trabalho, analisando a representação que 

Metal Gear Solid 3: Snake Eater traz da Guerra Fria e seus elementos. Como já 

exposto, articularei as informações com a maneira como tais dados são 

apresentados, levando em conta o conteúdo narrativo e os elementos visuais do 

jogo. Apesar de Metal Gear Solid 3: Snake Eater ser o quinto jogo da série a ser 

lançado, ele é o primeiro de sua cronologia, se passando no ano de 1964. Contudo, 

ao longo do jogo são revelados eventos que se passam antes de 1964 e que têm 

papel determinante em sua narrativa – alguns acontecimentos nem aparecem 

nesse game, sendo necessário fazer pesquisas extrajogo para saber de sua 

                                                           
6
 Para esse trabalho, utilizei a versão remasterizada do jogo, presente no Disco 1 da Metal Gear Solid: The Legacy Collection 
1987-2012. 
7
 Disponível em: http://www.metacritic.com/game/playstation-2/metal-gear-solid-3-snake-eater. 

8
 O primeiro dado consta na página de Metal Gear Solid 3: Snake Eater na Metal Gear Wiki e o segundo no Dossiê Metal Gear. 
Obviamente, esses números não representam o número real de cópias vendidas mundialmente, devido à existência das cópias 
oriundas da pirataria, que não constam nos números oficiais. 
9 Cutscenes são “cenas animadas intercaladas às ações e à parte interativa do jogo, ajudando a construir o universo narrativo”. 
(LUZ, 2010, p. 51). 
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existência. Além disso, não abordarei informações que, embora tenham grande 

importância dentro do universo Metal Gear, considero não serem relevantes para a 

presente pesquisa por não terem efeito direto sobre a representação da Guerra Fria. 

É importante ressaltar que o game está totalmente em inglês, o que impede o pleno 

entendimento da narrativa, caso o jogador não seja fluente nesse idioma.  

O game apresenta eventos, organizações e personagens históricos reais em 

sua trama, além de trazer imagens e filmes da época em suas cutscenes. Dessa 

maneira, lançando mão de um contexto histórico real mesclado com a narrativa e os 

personagens fictícios, Metal Gear Solid 3: Snake Eater apresenta explicações a fatos 

e processos ocorridos ao longo do século XX. Mesmo assim, no manual eletrônico 

do jogo consta a seguinte frase, em inglês: “Esse jogo é uma obra de ficção. 

Qualquer semelhança com pessoas ou grupos reais, vivos ou mortos, é puramente 

coincidência”. Ou seja, não há uma pretensão de verdade histórica no game – 

embora a imagem criada sobre a Guerra Fria contenha elementos da época e, por 

isso, possa ser fixada na mente de um jogador despreocupado com questões 

históricas. Passemos, portanto, aos eventos que se passam antes da narrativa do 

jogo10.  

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os homens mais ricos e poderosos 

dos Estados Unidos, União Soviética e China se uniram para governarem o mundo 

em segredo, livrando-o de guerras desnecessárias. O grupo resultante dessa união 

se chamava The Philosophers. Durante a década de 1930, o último membro original 

dos Philosophers morreu e o grupo mudou os rumos de suas ações, passando a 

interferir em conflitos ao redor do mundo. Aqui é possível ver o arranjo geopolítico 

proposto: a existência de uma instituição secreta que mantinha as engrenagens da 

História rodando pacificamente, que em um segundo momento perdeu sua essência 

original. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Philosophers juntaram seus 

recursos para vencer as forças do Eixo, levando a cabo diversos tipos de operações 

secretas e pesquisas de desenvolvimento tecnológico. Esse montante de dinheiro – 

                                                           
10
 As informações sobre o enredo e as personagens foram coletadas a partir do próprio jogo e do website Metal Gear Wiki, uma 

enciclopédia colaborativa na qual os fãs podem criar e editar artigos sobre os mais variados temas relativos à série. 
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cerca de 100 bilhões de dólares – ficou conhecido como The Philosopher’s Legacy. 

Após o fim do conflito, os três países deveriam dividir a Legacy. Contudo, um oficial 

soviético chamado Boris Volgin roubou o dinheiro e o dividiu em várias contas 

bancárias ao redor do mundo. Os ramos norte-americano e chinês dos Philosophers 

não aceitaram o fato e, então, o grupo entrou em colapso. Assim, por meio da 

disputa dos Philosophers pela Legacy, começou o período que chamamos de Guerra 

Fria, no qual o mundo ficou dividido entre o bloco ocidental capitalista, liderado pelos 

Estados Unidos, e o bloco oriental comunista, liderado pela União Soviética. A versão 

do início da Guerra Fria trazida por Metal Gear Solid 3: Snake Eater mostra que o 

período teve início nas cúpulas secretas de poder, sendo resultado de uma 

dissensão entre os homens mais ricos e poderosos das grandes potências. 

Em 1942, uma soldada de codinome The Joy – chamada de The Boss por 

seus comandados – criou a Cobra Unit, um grupo de soldados com habilidades 

sobre-humanas que executava missões secretas e que exerceu papel importante 

nas vitórias dos Aliados. Porém, a Cobra Unit foi dissolvida em 1947, devido à 

instabilidade política decorrente do conflito entre os Philosophers. Em 1950, The 

Boss conheceu um jovem chamado John, que se tornou seu aprendiz. Durante nove 

anos, os dois desenvolveram uma relação muito próxima, e a agente ensinou tudo o 

que sabia a seu pupilo – John aprendeu luta corporal e a manejar qualquer tipo de 

armamento e equipamento militar. Com essas habilidades, John ingressou nas 

Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos e se tornou especialista em 

operações secretas. Aqui já é possível notar a imagem que Metal Gear Solid 3: 

Snake Eater traz das forças armadas norte-americanas: The Boss – uma bem 

reputada agente, considerada a mãe das forças especiais dos EUA – passou toda a 

sua experiência para um jovem de nome genérico, que se torna um dos maiores 

soldados da História ao longo da série.  

Em 1962, o presidente estadunidense John Kennedy recebeu a informação 

de que a União Soviética guardava mísseis nucleares em Cuba. Após dias de 

incertezas sobre o desenrolar do caso – conhecido como a Crise dos Mísseis de 

Cuba –, a URSS retirou os mísseis de solo cubano. Contudo, havia uma condição 

secreta para o cumprimento do acordo: Nikolai Stepanovich Sokolov, um cientista 
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soviético que desertou para os EUA, deveria retornar à sua terra natal – condição 

que foi atendida pelo governo norte-americano. Assim, o conflito mundial nuclear foi 

evitado. Novamente o game lança mão do contexto histórico e apresenta uma nova 

versão de um evento: uma das condições para a resolução da Crise dos Mísseis teria 

sido a deportação de um cientista importante para o desenvolvimento do sistema 

armamentista soviético, como será mostrado adiante. Ainda em 1962, foi criada a 

FOX Unit, um novo grupo de operações secretas da CIA. O modus operandi da FOX 

consistia em mandar um único agente em território inimigo para realizar operações 

de infiltração. Com isso, percebe-se mais uma característica que se quer passar das 

forças armadas norte-americanas: apenas um homem é capaz de resolver um 

grande problema em território inimigo. 

Em 1964, John – agora usando o codinome Naked Snake e sob o comando 

da FOX –, é enviado à União Soviética na missão Virtuous Mission: esse é o início de 

Metal Gear Solid 3: Snake Eater. A missão consiste em resgatar Sokolov, que está 

ajudando os soviéticos na construção de um tanque chamado Shagohod, mas que 

deseja desertar novamente para a América. Esse tanque teria a capacidade de 

lançar um míssil nuclear em qualquer localidade do território estadunidense. 

Assim, já no início do game, é apresentado ao jogador um dos elementos da Guerra 

Fria: o perigo nuclear. 

Snake (figura 1), o personagem jogável, inicia a missão com pouco 

equipamento, uma faca e uma pistola de dardos tranquilizantes. O resto de seu 

equipamento, armamento e comida devem ser buscados in loco. Sua missão é 

totalmente secreta: o agente não pode deixar traços de sua presença, evitando o 

combate com o inimigo sempre que possível. Snake é um homem branco, com 

cerca de 30 anos. O agente é forte fisicamente, ágil, consegue manejar todas as 

armas e equipamentos que encontra e, ao longo do jogo, pode usar uniformes e 

pinturas faciais com diferentes camuflagens que lhe permitem se esconder em 

diferentes ambientes.  

Como ressaltado por André (2016, p. 15), “[...] a aparência [dos personagens] 

deve remeter ao conjunto da personalidade que se deseja construir”. Dessa forma, 
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considerando que os personagens de games podem ser representações, pode-se 

afirmar que Snake representa um agente ou soldado norte-americano ideal. Além 

de estar dentro do padrão estético norte-americano, Snake realiza operações 

secretas individuais com pouco equipamento e consegue sobreviver às mais 

perigosas situações, usando de variados métodos para completar suas missões.   

 

 

Figura 1 – Naked Snake. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.11 

 

Em sua busca por Sokolov, Snake deve combater soldados da KGB12 (figura 

2) que protegem o cientista.  

 

 

                                                           
11
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 

12
 KGB é a sigla, em russo, para Comitê de Segurança de Estado, organização soviética que, entre outras atividades, levava a 

cabo atividades de espionagem. 
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Figura 2 – Soldado da KGB. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.13 

 

É interessante notar a imagem desses soldados: não há nada que faça com 

que cada um deles tenha uma identidade. São comuns entre os soldados os 

uniformes camuflados, toucas e máscaras que escondem seus rostos. Isso ocorre 

devido à dificuldade técnica da época de se criar uma face para cada soldado, mas 

também tem um significado simbólico. Ao serem todos iguais e “sem face”, os 

soldados não têm importância frente aos grandes personagens da História, sendo 

meros peões – na guerra e no game. 

Outro personagem importante é o coronel do GRU14 Yevgeny Borisovitch 

Volgin (figura 3). Volgin é membro de uma facção extremista do exército russo e 

líder de um complô que planeja tomar o poder na União Soviética. O coronel possui 

um centro secreto de desenvolvimento de armas e deseja por suas mãos no 

Shagohod. Ao longo da narrativa, é mostrado que Volgin deseja produzir o tanque 

em larga escala, enviando um a cada país do bloco comunista. Assim, o coronel 

usaria o Shagohod não como instrumento de dissuasão, mas criaria um conflito 

nuclear generalizado. 

Volgin é um homem branco, com cerca de 50 anos. É alto e muito forte, 

além de possuir uma grande carga elétrica em seu corpo e ser capaz de manipulá-

la. Sua personalidade é marcada por sadismo, tirania e megalomania. Pode-se dizer 

que Volgin é a representação do oficial soviético em uma versão que traz o bloco 

comunista como vilão: possui a aparência estereotípica russa e busca poder, se 

impondo por meio da força – e, nesse caso, de poderes sobre-humanos – e da 

deposição do regime instituído. 

 

                                                           
13
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 

14
 GRU é a sigla, em russo, para Diretório Principal de Inteligência, uma agência de inteligência militar russa. O GRU era rival 

da KGB. 
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Figura 3 – Volgin. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.15 

 

Mais um personagem importante no game é Ocelot (figura 4), um arrogante 

major da Spetsnaz16. A imagem de Ocelot é de um homem branco e jovem, com 

cerca de 20 anos. Seu porte físico não é avantajado, o que é compensado pela sua 

grande habilidade com armas de fogo. No final do jogo é mostrado que o major era 

um agente triplo, que trabalhava para Volgin, para a KGB e para a CIA. Na imagem 

de Ocelot está concentrada a primeira representação dos espiões na Guerra Fria: o 

major é discreto, consegue a confiança de quem precisa espionar e cumpre os 

objetivos dados por seus múltiplos chefes com grande habilidade. Em relação à 

imagem dos soldados da unidade comandada por Ocelot, todos são iguais – a 

exemplo dos soldados da KGB –, usando um uniforme preto, boinas vermelhas e 

uma máscara preta que mostra apenas seus olhos. 

 

                                                           
15
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 

16
 A Spetsnaz é uma unidade especial das Forças Armadas da Federação Russa. É controlada pelo GRU. 
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Figura 4 – Ocelot. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.17 

 

 

Figura 5 – The Boss. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.18 

 

Snake falha em sua missão ao ser derrotado por The Boss (figura 5), que 

desertou dos Estados Unidos em favor da União Soviética. Como parte do acordo, ela 

dá a Volgin duas bombas nucleares portáteis, sendo que uma delas é lançada pelo 

próprio coronel no centro de pesquisas de Sokolov. O cientista é sequestrado por 

The Boss com a ajuda dos ex-membros da Cobra Unit e Volgin pega para si o 

Shagohod. Nesse momento, cabe fazer uma análise da figura de The Boss. The Boss 

é uma mulher branca na faixa dos 40 anos. Embora pareça ter um porte físico de 

proporções médias, a agente é forte e extremamente ágil. Ao lado de Snake, The 

                                                           
17
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 

18
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 
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Boss representa o soldado ideal norte-americano: na verdade, ela não desertou e 

sempre foi leal ao seu país – isso será explicado mais à frente.  

Uma semana depois, Snake é enviado para a operação Snake Eater. O 

lançamento dessa missão se deve a uma ligação telefônica que o premiê soviético 

Nikita Khrushchev fez ao presidente norte-americano Lyndon Johnson. Na ligação, 

Khrushchev culpou os Estados Unidos pela destruição da base de pesquisas de 

Sokolov. Johnson explicou sobre a deserção de The Boss e negou envolvimento do 

governo estadunidense no caso. O premiê soviético não acreditou no presidente e 

disse que os Estados Unidos precisavam provar sua inocência: caso contrário, um 

conflito nuclear poderia começar. Para isso, Snake deve se infiltrar novamente na 

União Soviética e matar The Boss – o que não é bem aceito pelo agente. Os outros 

objetivos da missão são resgatar Sokolov, destruir o Shagohod e matar a Cobra Unit 

e o coronel Volgin. Nesse momento é mostrado o esforço empreendido pelos chefes 

de Estado para evitar uma guerra nuclear, o que não era desejado por nenhum dos 

dois lados da Guerra Fria. Para isso, eram utilizadas estratégias de dissuasão. 

Dessa vez, Snake deveria se encontrar com dois agentes norte-americanos 

que desertaram para a União Soviética e que agora trabalham para a KGB: ADAM e 

EVA. Contudo, somente EVA aparece – no fim do jogo, é revelado que Ocelot era 

ADAM. EVA (figura 6) é uma mulher branca com cerca de 30 anos, com grande 

habilidade no manejo de armas de fogo e na direção de motocicletas. Usando de sua 

beleza e sensualidade, ela tenta conquistar Snake ao longo do jogo, mas o agente 

resiste, focado em sua missão. EVA está infiltrada como Tatyana, a suposta esposa 

de Sokolov, e deve manter Snake informado, ajudando-o a completar sua missão. 

Na verdade, EVA não trabalhava para a KGB, mas para o braço chinês dos 

Philosophers – isso é revelado somente no fim do jogo. Em EVA repousa a segunda 

representação dos espiões. Essa agente, que tem o corpo como principal ferramenta 

de persuasão, trabalha para uma terceira força, fora do eixo EUA-URSS, o que 

mostra a complexa rede de interesses geopolíticos do período. 
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Figura 6 – EVA. 

Fonte: print screen de vídeo do YouTube.19 

 

Snake consegue cumprir quase todos objetivos da operação Snake Eater: 

embora não tenha conseguido resgatar Sokolov com vida, os membros da Cobra 

Unit e o coronel Volgin foram mortos e o Shagohod foi destruído. Contudo, o último 

objetivo ainda não tinha sido cumprido. Na última sequência jogável do game, The 

Boss e Snake se encontram. Antes da batalha, a antiga mentora faz um discurso 

sobre lealdade e sobre o que é ser um inimigo – o que parece muito contraditório, 

devido à sua deserção. Após um difícil embate, Snake derrota The Boss. Uma das 

últimas ações da lendária soldada é entregar a Snake o microfilme que contém o 

registro das transações feitas pelo pai de Volgin para esconder a Philosopher’s 

Legacy – entregue a ela pelo próprio coronel. Em uma cena dramática, o aprendiz 

tira a vida de sua antiga mestra com sua própria arma. Essa cena mostra o 

comprometimento do soldado norte-americano, que, embora relutante, deixa de 

lado suas convicções pessoais para cumprir sua missão. 

Fora da zona de combate, Snake escuta uma mensagem em áudio de EVA, 

na qual ela revela que trabalha para o braço chinês dos Philosophers e que seu 

objetivo era recuperar a Legacy para a China. Possuindo tal fortuna e o material 

experimental do Shagohod – confiado a EVA por Sokolov –, a China poderia retomar 

seu desenvolvimento nuclear, fazendo frente aos EUA e à URSS. Contudo, 

posteriormente é revelado que o microfilme que chegou aos chineses é falso – o 

                                                           
19
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JNeYLl7zp5M. Acesso em: 27 mar. 2017. 
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verdadeiro foi dado a Snake por The Boss e continha a localização de apenas metade 

da Legacy. Novamente é apresentada a China como uma terceira força, que tenta, 

sem sucesso, se equiparar às duas outras nações. EVA conseguiu enganar a todos, 

exceto The Boss, que percebeu seu disfarce. A espiã deveria matar todos os que 

soubessem a verdade sobre sua missão – logo, deveria matar Snake. Porém, não o 

podia, pois foi escolhida por The Boss para contar a verdade ao agente.  

Na realidade, The Boss manteve-se fiel à sua nação, operando 

secretamente para o governo norte-americano a fim de recuperar a Legacy e 

destruir o Shagohod. Porém, o governo dos EUA não previa o lançamento da bomba 

nuclear por Volgin e a necessidade de provar sua inocência para o governo soviético. 

Assim, a missão teve que ser reelaborada: para provarem sua inocência, os Estados 

Unidos tinham que se livrar de The Boss, e o escolhido para realizar essa missão foi 

Snake. Portanto, a missão de The Boss era morrer por seu país para evitar uma 

guerra nuclear. O governo decidiu que, em vez de voltar a seu país como heroína, 

ela seria vista como traidora e criminosa de guerra, e somente Snake saberia de 

seu sacrifício pela nação. Não há prova maior do heroísmo e do patriotismo de The 

Boss, e foi Snake quem proporcionou a realização desse ato heroico ao matá-la. Ao 

cumprir o que lhe foi ordenado, Snake também mostra grande senso de dever.  

É preparada uma cerimônia para Snake receber o título de Big Boss. O 

agora Big Boss não se mostra contente na cerimônia e vai embora sem 

cumprimentar os presentes, em claro sinal de desaprovação com os rumos que sua 

missão tomou. Quando o agente sai da sala, um oficial do Departamento de Defesa 

comenta com o diretor da CIA que seria de muita utilidade uma unidade como a FOX 

no exército e alguém como Big Boss para levar a cabo missões secretas de 

infiltração. Isso mostra a articulação entre o sistema de inteligência e o exército, 

além da busca constante dos dirigentes da época de aprimorar as forças armadas 

para defender os Estados Unidos e seus interesses. A última cutscene mostra Big 

Boss indo ao cemitério para fazer uma homenagem a The Boss, prestando uma 

continência em frente a seu túmulo.  
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Ao chegar ao fim da narrativa, pode-se apontar problemáticas na 

heroicização dos estadunidenses em Metal Gear Solid 3: Snake Eater. O sacrifício de 

The Boss representou o esforço do governo norte-americano para evitar a guerra – 

os EUA saíram ilesos da situação, mas a agente passou para a História como 

traidora e o que realmente aconteceu não foi divulgado. Mas de onde vem o 

patriotismo que move os agentes norte-americanos? Parece-me que vem 

exatamente do governo, que, por meio da disciplina das forças armadas, coopta os 

soldados para cumprirem suas missões em nome da “nação” – enquanto, na 

verdade, estão sendo defendidos os interesses do governo. Porém, nem sempre as 

soluções escolhidas pelos chefes de Estado são as mais adequadas, tanto que 

Snake se revolta ao descobrir a verdade sobre sua missão. Dessa forma, ao mostrar 

que Snake e The Boss cumpriram suas missões com grande heroísmo, o game não 

traz um elogio gratuito ao “espírito patriota” dos agentes. Kojima pode estar fazendo 

uma crítica, ao mostrar que os soldados fazem esses atos de patriotismo não por 

uma excepcionalidade do povo estadunidense, mas porque é inculcado em suas 

mentes – pelo governo e pela própria cultura do país – que eles devem servir à 

nação com suas vidas.  

 

Considerações finais 

 

Portanto, foi possível traçar a representação que Metal Gear Solid 3: Snake 

Eater traz da Guerra Fria: o jogo apresenta uma versão dos fatos que se aproxima 

da heroicização dos EUA e dos norte-americanos e da vilanização da URSS e dos 

soviéticos, embora essa caracterização não seja automática. A partir das figuras de 

Snake e The Boss, é construído um ideal do soldado norte-americano: habilidoso 

em combate, competente em suas missões, patriota e disposto a morrer por seu 

país. Contudo, o governo norte-americano aparece como o grande articulador e, em 

certa medida, manipulador. A imagem dos soviéticos é polarizada no coronel Volgin 

– o oficial despótico e cruel – e nos soldados da KGB e do GRU – homens sem 

identidade e meras peças no xadrez jogado pelos chefes de Estado.  
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A questão da espionagem é representada por The Boss, Ocelot e EVA. 

Sejam os dois primeiros respondendo à CIA ou a última aos Philosophers chineses, 

os três agentes utilizaram de vários artifícios para se infiltrarem e atenderem aos 

interesses de seus patrões no contexto da Guerra Fria. Em relação ao contexto, é 

apresentado um arranjo geopolítico no qual os homens mais ricos e poderosos dos 

EUA, da URSS e da China eram aliados e posteriormente se desentenderam, 

levando ao início do conflito. Mesmo com a China aparecendo como terceira força, a 

polarização principal repousa sobre Estados Unidos e União Soviética. Por fim, a 

questão do perigo nuclear é abordada a partir do Shagohod: um tanque capaz de 

lançar mísseis nucleares intercontinentais que, em mãos erradas, poderia passar 

de um instrumento de dissuasão para um meio de destruição do planeta. Também 

há o Metal Gear, um projeto de tanque bípede capaz de lançar mísseis nucleares 

que dá nome à série. Em Metal Gear Solid 3: Snake Eater, o Metal Gear é pouco 

abordado, mas ele se constitui na principal ameaça nos outros jogos da série. 

Metal Gear Solid 3: Snake Eater traz uma representação da Guerra Fria que 

lança mão de uma narrativa ficcional e de elementos do contexto real. Portanto, o 

jogo se constitui em rica fonte para se estudar a construção de uma imagem do 

período e mostra que, mais do que um instrumento de entretenimento, o vídeo 

game é poderosa e influente mídia. 
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