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Resumo 
O estudo faz uma análise das tecnologias cognitivas e suas relações de poder, a partir da 
reorganização social e interacional ocorridas nos campos de produção e de recepção. Apoia-
se nos estudos de experiência de mídia para avaliar as características atuais estabelecidas 
pela partilha das tecnologias cognitivas na relação entre esses dois campos. Pretende-se, 
com isso, revisar esses impactos interacionais sob o olhar no cenário digital. Observa-se a 
capacidade da audiência ativa de apropriar-se mais facilmente das mídias a partir da partilha 
de homens e artefatos técnicos. Interação que estimula uma “consciência convergente da 
partilha” resultante da experiência participativa informacional. 
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Tecnologias Cognitivas e Relações de Poder  

 

O contexto das “tecnológicas cognitivas” – definidas por Bruno (2003) como a 

reunião de artefatos atuais: redes telemáticas, computadores, programas, aplicativos – 

provoca uma reconfiguração dos discursos e estimula a geração de novas possibilidades 

comunicacionais. Elas são operacionalizadas a partir de lógicas colaborativas e 

participativas que surgem com a inserção de novas ferramentas caracterizadoras de diálogos 

e interações entre a audiência ativa4 e os produtores de conteúdos.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda da Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em TV Digital 
(Unesp/FAAC). Pesquisadora do Grupo Jornalismo e Contemporaneidade da PPGCOM/UFPE e Jornalista. Bolsista da 
Capes. E-mail: kellyanne.alves@gmail.com. 
 
3 Docente da Universidade Federal do Pernambuco. Pós-doutorado (PUC-RS). Doutor em Comunicação (UFRJ). 
Coordenador do Grupo de Pesquisa: Jornalismo e Contemporaneidade da PPGCOM/UFPE e Jornalista. E-mail: 
a.vizeu@yahoo.com.br. 
 
4 O termo audiência ativa para fins deste trabalho refere-se ao cidadão e cidadã que participa diretamente como coprodutor 
de conteúdo, por exemplo, na colaboração ou participação de uma notícia ou quadro do telejornal enviando material em 
forma de texto, imagem, áudio ou vídeo e com isso alimenta a agenda midiática e o trabalho do jornalista. 
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Neste cenário, há possibilidade de um intercâmbio entre os papéis desempenhados 

pela audiência5 e produtores de mídia, desconstruindo um antigo esquema comunicacional. 

Por muito tempo criticado, este esquema definia-os como “receptor” e “emissor” tomando 

como base a relação unidirecional imposta pela limitação tecnológica. Críticas 

fundamentadas na impossibilidade técnica de uma comunicação bidirecional instantânea 

que os meios de comunicação, principalmente de tecnologia analógica, possuíam. Porém, 

sabe-se que a limitação técnica não impedia a interação acontecer entre o campo da 

produção e o da recepção, a partir do uso de outros meios e recursos como, por exemplo: o 

rádio e a TV serviram-se das cartas, do telefone e, recentemente, da internet para manter o 

canal de retorno com suas audiências.  

A reconfiguração de diálogos e papéis da comunicação fundamenta-se a partir de 

homens, mulheres e artefatos técnicos que cada vez mais têm relações estreitadas por causa 

de uma maior facilidade de acesso e produtos sociais. Com a cultura digital, evidencia-se 

uma transformação no consumo de mídia pela audiência que se baseia na multiplicidade do 

uso simultâneo de mídias com informações multimídia. Estas mídias são constituídas pelos 

diferentes meios de acesso à informação multimídia, como; a televisão, o rádio, o 

computador, o celular e o tablet. A utilização dessas mídias pode ocorrer em cenários 

diferentes de uso, a exemplo; o consumo simultâneo e sincronizado delas ou a utilização de 

apenas um dispositivo ou tela que as reúnem no mesmo terminal de acesso.  

Isto é possível devido à convergência e interoperabilidade entre as múltiplas 

plataformas em um só dispositivo de acesso. Por meio do computador, televisão, celular e 

tablet utilizam-se informações multimídia. Por informações multimídia se considera aqui o 

conjunto sincronizado de informações em formato de vídeos, textos, áudio e imagem 

estática. Estes dispositivos técnicos fazem parte de uma série de novos artefatos que 

instituem as “tecnologias cognitivas” e “[...] que tornam a produção e a difusão do 

conhecimento na atualidade um processo cada vez mais distribuído ou partilhado entre 

homens e dispositivos técnicos” (BRUNO, 2003, p.193). 

 Um contexto configurado pela interação e construção compartilhada, por meio de 

delegações e distribuições entre humanos e tecnologia, que acontecem não apenas pela 

ação, mas por uma transformação que excede o limite dos processos internos, mentais e 

externos. O eixo central desse argumento encontra embasamento na noção de mediação 

sugerida por Latour (2001, p. 218): “A mediação, a translação técnica que estou tentando 

                                                
5 Para fins deste trabalho trata-se audiência e público de forma indiferenciada. 
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compreender reside no ponto cego onde a sociedade e matéria trocam propriedades”. Esta 

mediação traz no seu quarto significado o termo delegação para assinalar o desvio da ação e 

apontar os vários tipos de atuantes que se misturam e compartilham essa ação, a partir de 

deslocamento dos delegados humanos e não-humanos. Essa perspectiva traz um novo 

contorno ao processo cognitivo – por meio da distribuição e transformação das atividades 

cognitivas – que permite “distribuir e delegar a cognição ao mundo material e técnico” 

(BRUNO, 2003).    

No campo científico, tem-se um desafio na busca de compreender as configurações 

e transformações técnicas, dialógicas, ideológicas, econômicas e sociais no sistema de 

produção e recepção dos processos colaborativos que envolvem, por meio dos fluxos 

relacionais, os vários agentes atuantes no campo simbólico. “Esta nova ‘disposição’ de 

homens e artefatos técnicos, aplicada ao campo da cognição, permite pensar a ação dos 

objetos sobre os sujeitos sem precisar anular a ação dos últimos” (BRUNO, 2003, p.206). 

Atualmente, torna-se cada vez mais evidente as transformações ocorridas por meio 

da partilha da atividade cognitiva com os objetos técnicos pela audiência ativa. Com o 

aprimoramento das tecnologias, principalmente as digitais e de redes de comunicação, a 

sociedade se apropria delas e reorganiza as relações sociais de poder configuradas pelos 

meios de comunicação no campo de produção simbólico. Segundo Bourdieu (2003, p. 09), 

o campo simbólico é o local de produção de relações sociais objetivas em que os sistemas 

simbólicos exercem o poder estruturante por serem estruturados, estes instrumentos 

simbólicos como estruturas estruturadas são para o autor os meios de comunicação e de 

conhecimento.  

 
É enquanto instrumentos estruturados de comunicação e de conhecimento 
que os «sistemas simbólico» cumprem a sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a «domesticação dos dominados» (BOURDIEU, 2003, p. 11).  

 

Para Bourdieu (2003) os sistemas simbólicos exercem seu papel de legitimação da 

dominação nas relações sociais a partir do “poder simbólico” dentro do campo de “luta 

simbólica entre as classes”. Campo este de produção em que se constrói a realidade ao dar 

um sentido de uma ordem natural (ortodoxia) do mundo social aos sistemas de classificação 
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e estruturas mentais que são impostos disfarçadamente e adequadamente às estruturas 

sociais.  

O autor atenta que esse mundo social se estabelece conforme os interesses das 

instituições produtoras e ao fazer isso também servem aos interesses dominantes de grupos 

exteriores. Um trabalho produtivo de “dissimulação” e de “transfiguração” (eufemização), 

que torna irreconhecível a “violência simbólica” instituída e constitui o poder simbólico 

produtor de efeitos reais. Porém, sem eles serem percebidos como tal, não havendo assim 

um “dispêndio aparente de energia". O poder simbólico se dá na relação entre os que 

exercem o poder e os que são a estes sujeitos e, com isso, impõe-se “o campo das tomadas 

de posições ideológicas reproduzindo em forma transformada o campo das posições 

sociais” (BOURDIEU, 2003, p.11).  

 Por ser uma das instituições legitimadas pelo exercício de produzir e divulgar 

formas simbólicas, tornando-as acessíveis a partir de um discurso público mercantizado, os 

meios de comunicação se estabelecem como mediador dos debates e lutas políticas, 

econômicas e sociais. Mediação que transformou e transforma ainda hoje as concepções, 

formas de socialização e sociabilidade, valores e experiências das suas audiências e suas 

relações na sociedade. Nota-se em nível ainda mais profundo a modificação das noções 

como; de tempo e espaço, de público e privado, de homem e meio social.     

Por exemplo, sabe-se que o uso das tecnologias digitais no jornalismo pode 

possibilitar a ação da audiência ativa com as interfaces interativas e colaborativas, podendo 

assumir assim uma postura de participante ou colaborador na construção da notícia. A 

possibilidade de manter relações de interação e interatividade do campo de produção com o 

de recepção pode manchar as bordas da fronteira já delimitadas por muito tempo. Essas 

relações entre audiência ativa e artefatos técnicos dão-se cada vez mais de forma distribuída 

e compartilhada.  

No campo da pesquisa, há um desafio na busca de compreender as configurações e 

transformações experimentadas pela audiência ativa nos processos em que ela está 

envolvida. Principalmente, na avaliação das potencialidades dessa audiência num papel 

mais participativo na produção das formas simbólicas e como este cenário pode reforçar ou 

não as relações de dominação e legitimação do poder simbólico dos meios comunicacionais 

institucionalizados. Na seção seguinte faz-se um levantamento inicial de algumas correntes 

teóricas que analisam os meios de comunicação e as relações de experiência da audiência 

com estes.  
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Estudos da Experiência de Mídia  
 

 Com o consumo simultâneo – uso de múltiplas telas ao mesmo tempo – das mídias 

pela audiência, observam-se os seguintes fatores: o rompimento de um modelo linear de 

acesso e apropriação da informação; uma facilidade na organização de informação baseada 

na descontinuidade do fluxo informacional; uma maior capacidade de sincronização dos 

conteúdos multimídia no tempo e no espaço e uma dinâmica colaborativa da audiência ativa 

na geração e distribuição desses conteúdos. O processo comunicacional sofre uma 

reestruturação através da configuração do consumo das informações midiáticas. O 

consolidado modelo comunicacional é reformulado por causa de uma ampliação na 

experiência participativa midiática. E consequentemente, uma transformação no 

deslocamento, recrutamento e mobilização dos novos agentes humanos e técnicos.  

O estudo da experiência de mídia pode ser um dos métodos de análise para a 

compreensão e obtenção das possíveis respostas aos questionamentos levantados pela 

“reconfiguração” da audiência ativa no contexto das “tecnologias cognitivas” e o seu modo 

de participação e partilha com as formas simbólicas e os meios. A análise da transformação 

experimental é desenvolvida pelos estudos de recepção da audiência a partir da concepção 

dos processos de percepção, conscientização e representação. A transformação 

experimental atualmente pode ser estudada por meio de quatro correntes científicas, que 

são: a neurociência cognitiva e filosofia da mente; a sociologia e antropologia; a linguística 

e semiótica e os estudos de audiência.  

A neurociência cognitiva6 fundamenta seus estudos a partir da consciência, 

percepção e empatia, organizando três linhas discursivas. A primeira afirma que a 

experiência é plural, complexa e dinâmica; a segunda aponta que a experiência se 

caracteriza por uma mente incorporada em que o corpo e mente do sujeito são conectados 

intensamente; a última trabalha sob a ótica dos mecanismos de compreensão por meio da 

experiência relacional e interpessoal (EUGENI, 2011, p.3).  

Um exemplo disso é a teoria da mente alargada que não só transforma a consciência 

do mundo externo como também a percepção de experiência aplicada não nos objetos 

físicos, mas na realidade constituída de processos físicos. “Quando fazemos uma nova 

experiência, a nossa mente se alarga no sentido que a compreensão da realidade 

                                                
6 “[...] uma disciplina que investiga o sistema nervoso ao mesmo tempo também se ocuparia com o conhecer” 
(HAGEN, 2012, p. 37). 
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correspondente se torna mais ampla” (MANZOTTI; TAGLIASCO, 2008, p.142, tradução 

nossa). 

 A corrente baseada nos estudos sociológicos e antropológicos formula suas teorias 

sobre a experiência através de sociabilidade, sensibilidade e articulações culturais 

incorporadas (EUGENI, 2011, p.4). Esta linha é encontrada nas análises de Deleuze (2008) 

e Benjamin (2008). O ato perceptível definido por Deleuze (2008, p.153) se estabelece no 

reconhecimento da ação e na apreciação da necessidade ou não de outra ação. Esta ação 

percebida se produz devido ao esquema sensório-motor.  

O esquema sensório-motor de Deleuze é estruturado nas concepções de Bergson 

(1999) em que diferencia a percepção, afecção e ação no contexto da imagem e sua relação 

com o corpo atuando no processo da memória. No conceito de Bergson (1999, p.12), a 

partir da relação imagem/corpo, pode-se estudar a percepção e ação da experiência como 

extensão e alargamento do ser. “Os objetos que cercam meu corpo refletem uma ação 

possível de meu corpo sobre eles”. 

Os linguísticos e semióticos formulam a experiência pela perspectiva da análise de 

texto, dos efeitos de sentido e da produção de discursos. Na área da análise do discurso para 

compreender melhor o papel e função da ideologia na sociedade e os efeitos de sentido 

produzidos pelas instituições, o linguista Van Dijk (1998) esboça uma abordagem 

multidisciplinar que busca no triangulo conceitual: discurso, cognição e sociedade o novo 

fundamento de suas análises das representações sociais e cognitivas na sociedade. Uma 

proposta multidisciplinar que analisa as práticas sociais cotidianas visando compreender a 

atuação e operação das estruturas mentais e dos grupos sociais e, assim, traçar uma nova 

noção de ideologia. Van Dijk (1998) pensa os discursos ideológicos como um “monitor 

mental compartilhado” entre a interconexão da estrutura social e a cognição social que é 

dividido, partilhado e representado pelos integrantes de um mesmo grupo social. 

Hall (2006) propõe um modelo de codificação e decodificação na produção do 

discurso significativo por meio da experiência. Ele traça duas hipóteses referentes à 

“posição hegemônica-dominante” – decodificação por meio de significações reconhecidas a 

partir da legitimação e adquire um efeito de ordem natural das representações sociais numa 

perspectiva global – e a do “código negociado” – decodificação que conserva as 

significações hegemônicas, mas também faz aplicações negociadas a partir das suas 

condições locais, ou seja, seus interesses, posições e lógicas coorporativas e específicas. 
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Martins (2012) trabalha a experiência sob a perspectiva sociológica ressaltando o 

poder reorganizativo e de produção de emoções dos dispositivos tecnológicos. “É um facto, 

os dispositivos tecnológicos aparelham-nos esteticamente, reorganizando a nossa 

experiência em torno da subjetividade e da emotividade, dando-lhe uma feição retórica e 

libidinal: hoje consumimo-nos em emoção, sensação e sedução” (MARTINS, 2012, p.56).  

Martins observa que grande parte do poder exercido pelas imagens tecnológicas se 

encontra no “bloco alucinatório” – apontado por Miranda (1999, apud Martins, 2012). Este 

bloco é gerado pela transação da técnica e da estética em que os novos dispositivos podem 

oferecer a interatividade, mas não a interação. A interatividade segundo o autor permite 

práticas sociais, mas não se dá necessariamente só na “liberdade e autonomia dos atores 

sociais”, como também nos constrangimentos do ato social que dependem 

consecutivamente das “condições específicas de tempo, espaço e interlocução” (MARTINS, 

2012, p.54).  

No campo dos estudos de audiência, Eugeni (2011), preocupado em investigar a 

experiência de mídia, propõe um modelo de análise. O modelo baseia-se nas principais 

características dos estudos da experiência habitual e do sujeito propostas pelas correntes 

acima citadas. Estas características destacam o sujeito da experiência como: (a) 

corporificado, situado e culturalmente incorporado; (b) comprometido em um contínuo 

desdobramento de atividades interpretativas, e (c) complexo, dinâmico e gerenciador dos 

processos interpretativos. 

No campo da articulação da experiência habitual e dos contornos produzidos, 

Eugeni ressalta três camadas de configurações interpretativas, são elas: (a) “exploração 

sensorial e qualificação dos recursos disponíveis”; (b) ordenação narrativa dos recursos e 

(c) sintonia relacional. “[...] os recursos encontrados em termos qualitativos (primeira 

camada) são classificados em campos de objetos intencionais (segunda camada), dentro dos 

quais outros sujeitos de experiência são percebidos (terceira camada)” (EUGENI, 2011, 

p.08, tradução nossa). Segundo o autor, uma dinâmica espiral de interpretações relaciona 

estas camadas que se cruzam constantemente e de forma sincronizada. Eugeni (2011) 

afirma ainda que é possível aplicar essas três camadas na experiência de mídia. Porém, 

ressalta que nesta experiência as camadas são estabelecidas em três campos de objetos 

intencionais: o mundo visto diretamente; os materiais sensoriais fornecidos pelos 

dispositivos midiáticos (discursos) e o mundo percebido indiretamente (ficcional e 

diegético).  
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No estudo de Thompson (1998), a recepção midiática pela audiência é analisada a 

partir da apropriação do material simbólico do ser reflexivo, baseado na extensão dos 

processos de recepção e sua fluidez. Um dos aspectos trabalhado pelo autor é a capacidade 

do indivíduo de se comunicar no espaço e tempo. Outro é como esta relação tempo/espaço 

foi reorganizada pela relação de trabalho, meios técnicos, aparecimento de meios de 

transporte mais ágeis, entre outros. O autor destaca, principalmente, o desenvolvimento das 

telecomunicações como fator de uma mudança significativa na organização da vida social 

da sociedade. Segundo Thompson (1998, p.39), com o desenvolvimento dos meios a noção 

de tempo e espaço pôde ser modificada e influenciada pelo impacto na sua organização e 

controle. O que ocorreu por meio de uma experiência estabelecida por uma nova dimensão 

espaço-temporal. No projeto inicial, o autor apresenta proposições para uma teoria social 

crítica dos meios de comunicação na sociedade moderna, analisando os usos sociais das 

formas simbólicas.  

 
Partilha das Formas Simbólicas entre a Produção e a Recepção 
 

O artigo apoia-se nas bases teóricas desenvolvidas por Thompson (1995 e 1998) 

para realizar uma análise – ainda que inicial – das configurações atuais ocorridas pela 

partilha das formas simbólicas entre os campos da produção e da recepção. O estudo se dá a 

partir do cenário das “tecnologias cognitivas” e como é reconfigurada a interação social do 

coletivo. “Mas novos meios técnicos tornam possíveis novas formas de interação social, 

criam novos focos e novas situações para ação e interação, e, com isso, servem para 

reestruturar relações sociais existentes e as instituições e organizações das quais elas fazem 

parte” (Thompson, 1995, p.296). 

Observa-se ainda como este contexto histórico-social pode reforçar ou não as 

relações de dominação e legitimação do poder simbólico dos meios comunicacionais 

institucionalizados. Thompson (1995) ressalta que só se considera os sistemas simbólicos 

como instrumentos sistemáticos assimétricos de dominação, ou seja, ideológicos, a partir 

dos seus usos em contextos específicos que legitimam sentido (significações) por meio das 

formas simbólicas. Os sistemas ou formas simbólicas não são ideológicos em si mesmo, 

mas somente quando o seu sentido estiver a serviço do poder.  

 O autor atenta que as formas simbólicas são constituídas no mundo social. Local que 

é palco de disputas e lutas travadas de diferentes e variadas maneiras, dentro da 

complexidade e limitação das ações, interações e relações sócio-históricas. Ou seja, elas não 
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estão num mundo à parte, mas impressas no mundo real. Para Thompson, os meios de 

comunicação por atingirem cada vez mais um maior número de audiência – que para o 

autor é denominada de receptores – com seus produtos (formas simbólicas) são 

configurados como mediadores da cultura moderna. Quando se afirmar que a partilha de 

atividade cognitiva humana com os objetos técnicos reconfigura o agir e o relacionar-se do 

coletivo não se pretende adotar uma visão determinista, mas reconhecer esta reconfiguração 

numa via de uma dupla articulação entre os humanos e os artefatos técnicos dentro de um 

cenário social, institucional, econômico e político.  

 Aplicando os quatro pontos levantados por Thompson (1995, p. 297-298) sobre o 

impacto interacional dos meios técnicos, busca-se apontar algumas características atuais 

dadas por meio da partilha das “tecnologias cognitivas” na relação entre o campo da 

produção e o da recepção. O autor analisa este impacto no objeto televisão. Considerando 

aqui o aprimoramento tecnológico deste meio e o aparecimento de outros dispositivos 

(smartphone, tablet e a conectividade mais facilitada pelas redes e telecomunicações) dados 

nos últimos anos, pretende-se revisar esses impactos interacionais lançando o olhar sob o 

cenário digital.  

 O primeiro impacto apontado pelo autor é: “os meios facilitam a interação através 

do tempo e do espaço”. Com o digital esta facilidade é ainda mais perceptível na vida 

cotidiana. Um ponto é a portabilidade e mobilidade dos dispositivos que, ao permitir o 

acesso à TV e internet em qualquer hora e lugar, encurta distância e modifica a noção de 

tempo/espaço. Porém, destaca-se que isso também traz pontos positivos e negativos dados 

pela separação da interação social do meio físico. 

Aponta-se uma noção de aceleração no tempo. Hoje, muitas relações se dão ainda 

mais urgentes, rápidas, efêmeras. Isso traz para as relações profissionais e pessoais também 

modificações como uma maior cobrança por uma agilidade em dar resultados/respostas. 

Outro exemplo de reconfiguração do tempo/espaço é a questão do horário de trabalho: antes 

as atividades ficavam mais restritas a serem realizadas ao ambiente de trabalho, agora se 

estendem a qualquer ambiente. Isso facilitou resolver muitos problemas, mas criaram outros 

como, por exemplo; a empresa pagará hora extra quando o seu funcionário desenvolver 

atividade fora do ambiente e horário de trabalho? Como resolver isso sem se tornar mais 

uma forma de violência simbólica e constrangimento organizacional? Como definir isso 

sem sustentar e reforçar ainda mais uma dominação e poder institucionalizado?  
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No campo produtivo, agilizou a transmissão ao vivo e instantânea de informações 

multimídia pelos produtores sem necessariamente se ter uma grande e custosa estrutura de 

transmissão (como ocorre no caso da transmissão via satélite e por banda larga). Também 

permitiu um canal de troca e participação de mensagens pelo campo de recepção ao de 

produção. A audiência neste cenário também pode ser um produtor/criador e divulgador de 

suas formas simbólicas próprias, naturalmente que dentro de outra lógica econômica e 

produtiva diferenciada dos meios institucionalizados. Mas, com isso, também ela entrou na 

concorrência e disputa do campo simbólico.    

 O segundo impacto destacado por Thompson (1995, p.297) é que “eles modificam a 

maneira como as pessoas agem para os outros, enquanto os outros para os quais essas 

pessoas estão agindo se constituem numa audiência que é ampla, remota e dispersa no 

tempo e no espaço”. Aqui o autor aponta para a ausência do contato físico e a alteração da 

relação dialógica da interação. A partir de um pensamento do outro, a relação dialógica da 

interação é indeterminada pela ampla abrangência comunicativa do meio comunicacional e 

pela impossibilidade do contato direto face a face. Outra questão é “autoapresentação” e o 

referencial de comportamento. A televisão ainda hoje opera sobre a “indeterminação 

interativa” – falta do contato direto – por sua característica principal de ser um broadcaster 

(transmissor) com alcance nacional e internacional.  

A televisão não comunica apenas a uma pessoa ou grupo, mas a uma cidade, nação. 

Por isso, sua mediação parte de compreensão que os produtores fazem desta audiência 

ampla e difusa, muitas vezes tentando a partir disso para justificar os códigos, linguagens e 

posturas adotadas. A abrangência nacional e internacional conserva ainda a força da 

“autoapresentação” televisiva, dado que suas formas simbólicas produzidas têm um grande 

poder de alcance da população. Aspecto que é considerado por muitos governos e 

instituições como um forte meio de sustentação e dominação de poder simbólico, sendo 

avaliada como uma moeda de valor no mercado.  

Mesmo com a possibilidade da interatividade na TV digital e a TV conectada, ainda 

o fator de “indeterminação interativa” permanece já que existe uma ausência de 

retroalimentação direta, pois não consegue responder individualmente a cada usuário. A 

internet tem um alcance global, mas como a característica de acesso própria do meio é o 

output (a audiência buscar a informação) ao contrário da TV que é input (audiência recebe), 

a “autoapresentação” ocorre de maneira diferente em cada uma.  
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Na internet, a “autoapresentação” se dá à medida que uma pessoa divulga 

determinada forma simbólica em seus ambientes virtuais e consegue atingir um grande 

número de audiência. A “autoapresentação” televisionada tem o poder de projetar 

autoimagem, a partir do referencial interativo gerenciando comportamentos, valores e 

posturas de vida. Um exemplo deste referencial é o poder de projetar ou expor de forma 

negativa figuras públicas, gerado sempre devido ao grande alcance de divulgação. 

Thompson (1995, p. 297) define o terceiro impacto interacional como: “eles 

modificam a maneira como as pessoas agem em resposta aos outros, na medida em que 

podem agir em reposta a outros que estão localizados em contextos distantes”. Um exemplo 

atual e cada vez mais forte, no caso do Brasil, é o uso das redes sociais pelos brasileiros, 

principalmente jovens. Somente quando o número de acesso ganha uma grande proporção é 

que o produto/conteúdo/mensagem consegue sua “autoapresentação”, que é balizada 

também pelo poder de alcance social.  

O produtor deste conteúdo age em reposta do “curtir”, “compartilhar” e/ou 

“comentar” do outro, ou seja, pessoas que estão afastadas no tempo/espaço em contextos 

diversos. O agir em resposta do outro que se encontra no espaço/tempo remoto é uma “ação 

responsiva menos determinada” de acordo com o autor. Ela é considerada com uma menor 

determinação, porque tanto as maneiras do agir são diversas e várias como se dá por meio 

de uma ação posterior a informação divulgada/publicada. Para Thompson, esse impacto no 

meio televisivo ocorre por uma “quase interação-mediada” e as repostas podem acontecer 

de diversas maneiras e dependem de cada contexto em que se recebe essas formas 

simbólicas. Ou seja, são os modos diversos e diferentes que a audiência, por ser global e 

ampla, tem de responder conforme sua realidade social.  

Isso não pode ser totalmente controlado pelos meios já que a transmissão acontece 

na complexidade de contextos específicos de cada audiência. Um exemplo de uma ação da 

“quase interação-mediada” são os protestos vivenciados em junho de 2013 no Brasil, que 

ganharam a proporção nacional após reprovação da abordagem feita pela cobertura 

jornalística em alguns meios. O processo receptivo do conteúdo por parte da audiência 

gerou uma resposta responsiva a partir de uma ação organizada de grupos. Estes grupos 

tiveram sua mobilização na partilha cognitiva das tecnologias digitais.  

A resposta da audiência fez a televisão modificar sua postura e discurso na produção 

das informações, retroalimentando assim a televisão. As primeiras transmissões ao vivo da 

cobertura dos protestos geraram manifestações instantâneas negativas nas redes sociais por 
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parte de uma fração da audiência e depois demonstradas nos protestos seguintes ganhando 

ainda mais adeptos nas redes sociais.  

Na análise de Thompson (1995) do terceiro impacto interacional não há esta 

retroalimentação direta devido à incapacidade de haver uma “resposta continua e ativa dos 

receptores”. Aqui, como demonstrado no caso analisado acima, observa-se no cenário 

digital que a integração e monitoramento entre as mídias podem gerar a retroalimentação 

quase imediata. Ainda que ela não seja direta no sentido da resposta vinda pelo mesmo 

meio de transmissão do conteúdo.  

 O último impacto levando na análise de Thompson (1995, p. 297-298) é que “os 

meios também modificam as maneiras como as pessoas agem e interagem no processo de 

recepção, isto é, eles atingem a organização social daquelas esferas de vida cotidiana em 

que a recepção das mensagens por eles mediadas é uma atividade rotineira”. Observam-se 

aqui as transformações mais presentes no cotidiano da vida. Como quando o rádio e a 

televisão foram implementados no país, os aparelhos ocuparam um espaço de destaque na 

sala de estar da casa, sendo um motivo de reunião e concentração da família e vizinhos em 

torno deles.  

Aqui também se percebe a “região de recepção primária” definida pelo local físico 

ocupado e como essa cena mostrava as relações de poder no cotidiano familiar, por 

exemplo; quem decidia a programação era quem ficava em posse do controle remoto. 

Geralmente, a decisão de qual canal e programa assistir (já que possuía apenas um 

aparelho) era negociada nas famílias, mas algumas vezes imposta por relações de poder e 

desigualdade. Quem mandava e controlava os membros da família era quem decidia, ou ao 

menos, era o mais privilegiado na hora da escolha. 

Com o desenvolvimento e barateamento do aparelho, além do aparecimento de 

novos dispositivos, a televisão vai ocupando primeiramente não mais apenas o ambiente 

coletivo da casa, mas também o espaço mais reservado, que é o quarto. E, recentemente, ela 

não é mais a única e preferida tela de acesso ao conteúdo multimídia. Atualmente, o 

controle do local, tempo e conteúdo da televisão sofre modificação com os diferentes 

dispositivos de acesso. Um exemplo atual é o lançamento de players e aplicativos para 

computador, celular ou tablet pelas emissoras de televisão oferecendo a possibilidade de 

assistir os conteúdos onde (em qual tela desejar) e quando (qual horário) quiser. Pode-se 

citar: o R7 play, do grupo da Rede Record, e Globo play, da Rede Globo, no campo da 

televisão aberta e o Globonews play, da Globo News, na área de televisão por assinatura.  
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Considerações Finais 

 

Com a transformação no acesso e escolha da tela que deseja acessar as formas 

simbólicas televisivas, surgem novos hábitos e posturas tanto por parte da recepção como 

também da produção. A recepção procura organizar seu tempo e local para estas atividades 

e às vezes participar do conteúdo. Já a produção busca, cada vez mais, estar presente em 

todos os locais com seus conteúdos e, assim, manter seu status na “autoapresentação 

televisionada” e na sustentação do grande alcance da audiência.   

 Na análise dos quatro impactos interacionais realizada acima, apontou-se algumas 

características atuais que reorganizam e reconstroem a interação social a partir o 

desenvolvimento dos novos meios técnicos e da partilha na relação entre o campo da 

produção e o da recepção. Relação que está cada vez mais ancorada nas diversas e 

diferentes possibilidades de ação social dos dois campos frente à produção das formas 

simbólicas. Porém, observa-se que é conservada ainda a maior concentração e detenção da 

criação das formas simbólicas nos meios comunicacionais institucionalizados.   

Acredita-se que isso pode permanecer, mas ganhará novos contornos e passará mais 

ainda por adaptações as necessidades exigidas pelos contextos histórico-sociais. Os meios 

são ainda hegemônicos e legitimador do poder simbólico devido ao seu caráter de “estrutura 

estruturada” numa lógica econômica capitalista. No entanto, no cenário digital por serem 

possíveis novas formas de ação e atuação social de novos agentes sociais, estas hegemonia 

e legitimação são atingidas e podem ganhar novos e inesperados desenhos por meio da 

reorganização de relações sociais existentes.     

Observa-se hoje na audiência ativa o desenvolvimento da capacidade de apropriar-se 

mais facilmente das ferramentas de mídias sociais. A interação humana com as mídias 

digitais estimula uma “consciência convergente da partilha” resultante desta experiência 

participativa e colaborativa. Analisa-se que a partir das tecnologias cognitivas aumenta a 

demanda social de participar dos processos artísticos, sociais e culturais. A produção da 

audiência ativa não descaracteriza outros modelos tradicionais já consagrados, mas se 

expande como outro espaço de ação e percepção midiática.   
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