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Resumo  

O presente trabalho discute a teoria da materialidade da comunicação, as possíveis 

influências de um meio, e não apenas o conteúdo, sobre os sentidos que são atribuídos no 

decorrer de um processo comunicativo. Para a realização deste texto, partimos da 

experiência de convivência com colegas universitários e jovens do Ensino Médio durante 

as atividades do projeto de intervenção e pesquisa denominado “Educomunicação, ciência 

e outros saberes”. O foco do texto é a relação com o aparelho celular e a possível atuação 

destes aparelhos na construção de sentidos, geralmente atribuído apenas à força dos 

conteúdos acessados.   
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Introdução   

 A sociedade está cada vez mais dependente das máquinas de comunicação existentes. As 

tecnologias de comunicação são hoje parte integrante do cotidiano de praticamente toda 

a sociedade. Um olhar mais atento para os relacionamentos entre as pessoas e as 

tecnologias percebe logo algo distinto da costumeira relação entre um sujeito e o seu 

objeto. Há por trás dessa relação entre o sujeito e as tecnologias de comunicação, deste 

uso, construção de significados, de sentidos, não apenas edificados a partir dos conteúdos 

acessados, mas também direcionados ou determinados pelos próprios dispositivos 

tecnológicos.   

 Com o propósito de melhor entender essa relação, essa construção de sentidos e 

significados, e o papel exercido pelas máquinas, alguns autores, entre eles Hans Ulrich 

Gumbrecht e Karl-Ludwig Pfeiffer, então diretores do Centro de Estudos Avançados em 
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Pós-Graduação da Universidade de Siegen, Alemanha, organizaram um Congresso e 

publicaram em 1988 um livro denominado “Materialidade da Comunicação” (HANKE, 

2006). Segundo Hanke (2006, p. 216), a questão nas pesquisas desta área é o “que sobra 

dos fenômenos da comunicação, depois de abstrair a dimensão do significado, e se isso 

pode construir uma nova área de pesquisa interdisciplinar”.  

 Este texto, portanto, arrisca um olhar para as questões da materialidade e seu potencial 

influenciador na formação de sentidos. A partir de observações e relatos de experiências 

em atividades de pesquisa e intervenção, cujo foco principal está centrado no uso do 

aparelho celular, avançamos para a ideia de que a materialidade pode ter relevante 

influência nos sentidos, geralmente atribuídos exclusivamente aos conteúdos acessados. 

O texto traz primeiro uma discussão sobre a constituição dos sujeitos, segundo discussão 

proposta por Vera França, depois a força do design como presença viva da memória, tema 

abordado por Moreira e Costa, e, por fim, o pensamento de Erick Felinto sobre a teoria 

da materialidade.   

       

Sujeito da comunicação  

Para estudar a comunicação faz-se necessário buscar o conhecimento acumulado 

na área e se debruçar sobre a esfera comunicativa, construída coletivamente no interior 

das relações interpessoais ou mediada pelos meios e dispositivos de comunicação. Para a 

compreensão de como ocorre essa interação e o que dela resulta, um dos caminhos é o 

estudo dos sujeitos que integram a comunicação, os chamados sujeitos da comunicação, 

ou os sujeitos em comunicação.   

A discussão acerca do tema é extensa e rica. Esses sujeitos, segundo inúmeras 

teorias, são os emissores e os receptores presentes na sociedade. O sujeito, a partir da 

recepção das informações, já foi considerado um receptor passivo e levado a discutir 

principalmente aquilo que a mídia de massa está veiculando. No entanto, segundo os 

estudos de França (2005), com o desenvolvimento das pesquisas foi possível identificar 

o receptor não como passivo ou suscetível, mas como alguém que auxilia no processo de 

produção de conteúdo, ou seja, ele também é (ou parece ser) um integrante na produção 

da informação. Aqui, pode-se identificar este receptor/construtor nas diversas interações 

que os programas de televisão proporcionam aos telespectadores, aplicativos destes 

programas, redes sociais e demais serviços oferecidos. Entretanto, por este modo de 

pensar ele ainda é um receptor.  
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Para o estudo dos sujeitos, duas abordagens são expostas: “sujeito do discurso” e 

o “sujeito social”. O primeiro, sujeito do discurso, está interligado com o que se chama 

de “relação com o produto discursivo e com a dinâmica de produção e/ou interpretação 

de sentidos” (FRANÇA, 2005, p. 5). É neste cenário, no qual ele também se integra como 

agente decisor de consumo, ou seja, ele está com o poder de escolha sobre o que (ou não) 

consumir.   

Ele é aquele que constrói a narrativa, que recolhe e costura elementos 

diversos, orientando a produção de sentidos; é aquele que produz o 

enunciado, o texto; é também a voz do discurso, aquele que fala dentro 

do enunciado. Em todos estes casos é sempre visto como agente, ser de 

intencionalidade. Ao receptor é dispensado um tratamento mais 

modesto, embora, nas reflexões mais recentes, também seja visto como 

sujeito, ser de escolha e de ação: ele reconhece e aplica o código do 

emissor, mas pode usar códigos alternativos; ele interpreta, seleciona, 

se apropria, enfim, faz uma outra produção a partir de seu lugar. 

(FRANÇA, 2005, p. 5)  

    

O sujeito do discurso também é apresentado como aquele que é convidado a 

participar do processo de confecção da obra. Aqui, segundo França (2005), pode-se 

exemplificar este tipo de sujeitos como os vários escritores de fanfic4 existentes no mundo 

todo.  Mas neste processo, esta obra aberta pode ser considerada como “metáfora 

epistemológica”, no qual a obra está aberta para as possíveis interpretações. O leitor é 

livre na leitura, livre na construção de sentidos acerca do assunto apresentado.  A ideia de 

sujeito social recorre a uma análise sociológica, pois ele é ancorado em abordagens sócio, 

histórica e cultural. Esse sujeito “é um sujeito social, um sujeito no mundo” (FRANÇA, 

2005, p.7). O sujeito aqui está intrinsecamente ligado à sua atuação no mundo corriqueiro. 

Este mundo integra sua cultura, política, entre outros, de modo que esse mundo atua no 

indivíduo, em sua maneira de se relacionar, de julgar, de tomar decisões. É aqui também 

que a cultura é pensada na construção dos processos comunicativos, tornando o 

sociocultural um ponto de influência sobre o indivíduo.  

                                                 
4 O termo fanfic se trata de uma abreviação de fan fiction (ou fanfiction), designando a ficção feita por fãs, 

sem caráter comercial ou lucrativo, a partir de uma determinada história criada por terceiros. As proposições 

de que parte o escritor (ou ficwriter) para criação de uma fanfic são infinitas, podendo ser a justificativa de 

um aspecto da história “original”; a exploração de alguns personagens dessa trama ou a alteração de certos 

acontecimentos e desfechos, dentre infinitas outras.   
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“Pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da cultura, significa deixar 

de pensá-los a partir das disciplinas e dos meios” (BARBERO, 1997 apud FRANÇA, 

2005, p. 8).  

 Após a abordagem sobre os dois tipos de sujeitos em comunicação, França (2005) 

apresenta o que se denomina de “processo de construção do sujeito”. O processo aqui 

discutido reflete sobre a construção do ser social a partir de seu povo, ou seja, costumes 

e vivência com sua comunidade - cultura. Denomina-se “essência”. Mas nesta construção 

também está presente a identidade, que nunca se completa, que está em construção, um 

processo inacabado, pois o homem está sempre em evolução. Ainda na construção do 

sujeito, existe aquele “marcado por muitas faces e construído no outro”. Aqui, o indivíduo 

se constrói a partir deste coletivo. “O indivíduo não é um átomo, e só existe porque tem 

um papel numa ambiência de comunhão, que estimula as potencialidades de seu ser; é um 

ser heterogêneo que existe graças ao outro e aos recursos que seu ambiente social lhe 

proporciona.” (FRANÇA, 2005, p. 10).   

 Os sujeitos em comunicação ou os sujeitos da comunicação são parte do processo da 

construção do social, dos sentidos e significados do mundo externo e interno do ser. O 

sujeito aqui é constituído também pelo público. O que o tira de um papel de singularidade 

e o adiciona a um contexto plural. O público é tratado com o contexto, os produtos e obras 

produzidas pela sociedade. Experiências formam o público, e o indivíduo atua em sua 

construção como sujeito. “O público não apenas representa papéis dentro de um modelo 

interacional definido, mas ele se constitui enquanto experiência, portanto, ação” 

(FRANÇA, 2005, p. 17). As ações que constituem o sujeito estão postas em diversas áreas 

e situações. Não é apenas um fato/acontecimento que o faz. Essa construção se dá pela 

forma como o indivíduo é afetado e a reação diante desse deixar se afetar.   

  

A vida e a influência dos meios   

O afetar aqui tratado está relacionado principalmente com a sociedade de 

consumo. Afinal, o mundo hoje é repleto de imagens, sons, que levam a construção dos 

desejos e sentidos, e cujo foco central é o consumo de bens, serviços e até de 

entretenimento. Ao se deparar com um dado estímulo oferecido, o indivíduo poderá se 

sentir seduzido, e isso o remete a lembranças, boas ou ruins, e o fará julgar se aquele 

produto ou serviço é bom ou não para a sua vida. Moreira e Costa (2009) retratam a 

relação entre sentidos, memória, experiência e emoções evocadas pelo design, ou seja, 
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pela forma. O visual faz com que o sujeito se interesse, uma vez que parte da sociedade 

atual é construída de imagens e propagandas.   

“Entende-se, então, a sensação como um diálogo interativo entre a razão e os 

sentidos, ou entre as impressões do ambiente interior das pessoas com o exterior” 

(MOREIRA e COSTA, 2010, p. 3). Os sentidos atribuídos a determinado objeto torna-o 

para o indivíduo algo a se relacionar, a se amar, como o celular, para um jovem, por 

exemplo. Existe admiração, desejo de uma intensa relação com o objeto. Mas não 

simplesmente em tê-lo à mão, mas nas sensações que este dispositivo poderá provocar. 

Um exemplo são os jogos através de celular. A satisfação em ver as conquistas da trama, 

em ganhar, em vibrar. Mas também a tristeza em perder, em ser derrotado. Cria-se então 

o “dialogo interativo entre a razão e os sentidos” juntamente com aquilo que está 

armazenado em seu interior, “entre as impressões do ambiente interior das pessoas com o 

exterior”.   

Para gerar toda essa vontade de consumir um produto, e aqui se trata do produto 

(a máquina) e também da informação por ela alcançada, há a necessidade de se informar, 

o desejo de saber de tudo o que acontece: notícias, postagens em páginas de facebook, 

twitter, mensagem por whatsapp, entre tantas outras formas de se inteirar sobre as coisas 

do mundo: “pode-se definir a sensação como uma usina de energias do corpo total 

presente na memória de cada pessoa” (MOREIRA, COSTA, 2010, p.3). Ao ler uma 

matéria, se alegrar, se frustrar, irar, ou simplesmente pela sensação de estar lendo, ou seja, 

recebendo informações e aprendendo mais, é o que trata os autores quando dizem sobre a 

sensação ser a usina de energias do corpo. É gratificante abrir uma página de notícias e 

ler que o time para qual o sujeito torce, ganhou. Ou é revoltante ver que o partido político 

que ele apoia perdeu as eleições. Moreira e Costa comparam esses sentimentos a gatilhos 

para o desejo de obter informação.   

Remete também à discussão de França sobre sujeito que se constrói a partir do 

público, da cultura. Ora, futebol é parte integrante e importante da cultura Brasileira. 

Logo, se informar sobre isso para alguns sujeitos é uma atividade necessária. Segundo 

França (2005, p. 17), “o público não apenas representa papéis dentro de um modelo 

interacional definido, mas ele se constitui enquanto experiência, portanto, ação”. Moreira 

e Costa (2010), por sua vez, admitem que os estímulos obtidos por meio da experiência, 

na ação, acionam sensações que estão guardadas.   
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Os estímulos são sensações guardadas pelo cérebro humano, ou seja, a 

memória que armazena as informações através de sensações que se 

sobressaem das demais como, por exemplo, uma cor viva, uma 

superfície muito áspera ou um odor muito intenso. São por estes 

motivos que costuma-se chamar de sensacional o estímulo que, 

ultrapassando o limiar do previsível, produz uma sensação que vai além 

do horizonte do espectador (MOREIRA, COSTA, 2010, p. 3).  

  

 Moreira e Costa (2010, p.3) também apresentam discussões acerca de três níveis de 

experiências de consumo do indivíduo: “experiência estética, experiência de atribuição 

de sentidos e significados e experiência a nível emocional” (MOREIRA e COSTA, 2010, 

p. 3). O primeiro nível está relacionado com o que se pode dizer sobre o que o  

“consumidor considera a capacidade de um produto agradar suas modalidades sensoriais, 

como, por exemplo, através da beleza que desperta sua visão” (MOREIRA, COSTA, 

2010, p. 3). O que se entende é o ato de olhar, agradar e convidar o sujeito a consumir tal 

informação, tal produto. Mas aqui também está relacionado ao toque, ao sentir, ao aroma. 

O que leva a mais uma vez considerar o envolvimento das pessoas com tecnologias. Essas 

despertam esse interesse “estético”, de ter em mãos um celular, um notebook, ou tantas 

outras ferramentas que são atrativas aos sentidos estéticos.   

 O segundo item, “a experiência de atribuição de sentidos e significados está interligada 

com processos cognitivos que permitem realizar processos de interpretação, associação, 

significação, além de possibilitar o estabelecimento de relações simbólicas com os 

produtos” (MOREIRA e COSTA, 2010, p. 3). Neste nível, está a associação de 

significados, o prazer e lembranças que aquele dado objeto ativa na memória e quais 

significados essa lembrança atribui ao objeto, produtos ou fatos.  

 Em terceiro, na “experiência a nível emocional são desenvolvidos fenômenos 

como amor e desgosto, medo e desejo, orgulho e desespero” (MOREIRA e COSTA, 2010, 

p. 3). Aqui, no campo da comunicação, podemos admitir que uma dada informação, a 

depender do impacto, pode gerar um misto de emoções, sejam elas boas ou ruins.   

  

Entende-se que as experiências são promovidas a partir de algum 

estímulo e podem gerar reações junto aos indivíduos. Estas respostas 

estão associadas com possíveis emoções que os mesmos venham a ter 

após experiências de consumo. Desta forma, pode-se entender que a 

emoção acontece devido a ocorrência de uma experiência, pois “não 

reagimos às qualidades físicas das coisas, mas ao que elas significam 

para nós” (KRIPPENDORFF, 2001, p.89 apud MOREIRA e COSTA,  
20010, p.3).  
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 Entende-se que a memória, então, é a chave para as atribuições de todos os níveis de 

compreensão. As interpretações de notícias jornalísticas, por exemplo, resultam de 

vivências experienciadas anteriormente e armazenadas junto ao cérebro. Neste sentido, 

as tecnologias de informação podem ser consideradas estímulos anteriores que o corpo 

está lembrando ao sujeito. “Esta experiência inclui a percepção e identificação do produto, 

as associações e lembranças que ele ativa, os sentimentos e as emoções que ele evoca e 

os julgamentos que ele aciona” (MOREIRA e COSTA, 2010, p. 3).  

 A facilidade com que se é possível hoje fazer o uso diário de tecnologias de comunicação 

torna o consumo de informações mais fácil, simplificado, rápido e igualmente intenso. 

Segundo os autores, o nível da experiência de atribuições de sentidos e significados leva 

à reflexão da importância que se atribui aos conteúdos informativos, consumidos através 

de celulares. E o valor das máquinas, do aparelho? O que ele representa na vida de um 

indivíduo, ou melhor, como atua, se é que atua, nos sentidos normalmente atribuídos pelos 

sujeitos exclusivamente aos conteúdos acessados?   

  

Materialidade da comunicação  

A comunicação está presente em todos os atos do dia a dia: na padaria logo de 

manhã, ao desejar um bom dia, ao assistir a um telejornal para inteirar-se do que há no 

mundo, ao escrever uma postagem no Facebook, responder um e-mail, entre tantas outras 

formas de interlocução. A comunicação supõe um processo de compreensão, presente na 

relação entre os interlocutores. Tanto um quanto outro precisa estar ciente das palavras 

que estão sendo ditas, do texto lido, da imagem estampada, ou em outras formas de 

interação.  Olhar a comunicação a partir da materialidade, da plataforma, da máquina, do 

dispositivo é uma provocação.  

  

Em primeira instância, falar em “materialidades da comunicação” 

significa ter em mente que todo ato de comunicação exige a presença 

de um suporte material para efetivar-se. Que os atos comunicacionais 

envolvam necessariamente a intervenção de materialidades, 

significantes ou meios pode parecer-nos uma ideia já tão assentada e 

natural que indigna de menção. Mas é precisamente essa naturalidade 

que acaba por ocultar diversos aspectos e consequências importantes 

das materialidades na comunicação – tais como a ideia de que a 

materialidade do meio de transmissão influencia e até certo ponto 

determina a estruturação da mensagem comunicacional. (FELINTO, 

2001, p.3).  
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Os meios de comunicação, aqui entendidos como as materialidades existentes na 

comunicação, faz do indivíduo que os usa, por vezes, atribuir sentidos ao que se consome 

devido a influência material deste objeto pelo qual ele está se relacionando. “O corpo vai, 

portanto, tornar-se um importante elemento de ‘materialidade’ sobre os atos 

comunicacionais” (FELINTO, 2001, p. 6). Neste sentido há um convite a se repensar a 

comunicação. Pensá-la não somente como “troca de significados”, mas a partir desta 

materialidade, como uma “performance” posta em movimento por meio de vários 

significantes materializados” (PFEIFFER, 1994 apud FELINTO, 2001, P.6).   

  As materialidades estão o tempo todo com os indivíduos. Sem elas, a comunicação 

mediada não acontece. Olhemos para a materialidade de um corpo revestido por trajes de 

uma época, de uma rocha onde estão marcados os sinais de um povo, de um aparelho 

celular capaz de permitir ao seu usuário incontáveis mecanismos de interação. Esse meio, 

seja ele qual for, celular, computador, televisão, rádio, entre tantas novas tecnologias da 

informação, atua na construção do pensamento do indivíduo. Felinto continua sua 

abordagem sobre a teoria das materialidades com a seguinte discussão:   

  

Outro aspecto do pensamento de Gumbrecht que merece esclarecimento 

é a idéia de “campo não-hermenêutico”. Ou seja, um campo de 

conhecimento onde o sentido não é mais uma instância absolutamente 

determinável e nem sequer a preocupação fundamental. A teoria das 

materialidades da comunicação não se impõe como um substitutivo ao 

paradigma hermenêutico, mas como uma perspectiva alternativa, que 

questiona a primazia conferida ao sentido e ao espírito na tradição 

intelectual do Ocidente. (FELINTO, 2001, p.8).  

  

 Ou seja, a ideia de materialidade não se opõe, não substitui outras formas de pensar, 

tampouco intenta determinar o que está certo. Sugere apenas o repensar, um olhar mais 

crítico para as materialidades da comunicação. A reflexão, a partir desta proposta, não 

está somente centrada no sujeito. Agora, o sentido se faz a partir do espírito, do intelecto, 

da mente, da interação homem-máquina e suas influências no sujeito. “Em tal contexto, 

o corpo serve apenas como instrumento secundário, para a articulação ou mesmo 

ocultação do sentido, cuja criação cabe sempre ao espírito” (FELINTO, 2001, p.10).  

 É importante destacar que a materialidade (não somente da comunicação, mas a 

materialidade em si) não está apenas no físico, no tátil, naquilo que pode ser tocado ou 

olhado, mas na ideia de que materialidades “podem funcionar como uma metáfora geral 

para o impacto conjunto das instituições (igrejas, sistemas) e dos meios que elas 
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predominantemente empregam (rituais, livros de tipos especiais, etc.)” (FELINTO, 2001, 

p.13).  

 O processo teórico da materialidade da comunicação está em construção, uma vez que, 

por ser um estudo novo. Este estudo está se estruturando, ou como Felinto denomina: ele 

se encontra em Work in progress. A aplicabilidade da materialidade da comunicação não 

está totalmente definida. Por ser uma área de estudo ainda em progresso, autores tentam 

descrever sua aplicabilidade na comunicação e no entorno de outras áreas também. Mas 

o local em que ela mais se encaixa está entre a relação das novas tecnologias da 

comunicação e informação e corpo-máquina, “sistemas pensantes e sistemas binários”, 

“real e virtual”. Como sugere Felinto, esses são problemas pertinentes aos instrumentos 

das materialidades. Assim, uma abordagem apresentada por Sobhanck, segundo Felinto, 

provoca um questionamento que merece ser pensado:   

  

As novas tecnologias já estão promovendo o desaparecimento da 

cultura da imagem, assim como do corpo. Surge uma curiosa inversão, 

onde a materialidade das novas tecnologias determina um imaginário 

de imaterialidade para os sujeitos humanos. As fantasias sobre a 

transferência (donwload) de consciências humanas para computadores 

confirmam essa idéia. O ritmo da utilização de teclados e mouses – 

para buscar entender suas consequências sobre os usuários. (1994 

apud FELINTO, 2001, p.15)  

   

 Para tanto, esse novo campo de estudo está intrinsecamente ligado com o que se pode 

chamar de tecnologia da informação e comunicação. Assim como com o homem, ser 

pensante e racional. Logo, seu espírito (mente) está em constante conversa com as 

materialidades (o produto da interação homem-máquina). Com isso, surge a ideia de que 

os meios de comunicação não são mais apenas os meios para a comunicação acontecer.      

  

Relatos de experiências a partir do Projeto “Educomunicação”  

As novas tecnologias estão cada vez mais em uso nos dias atuais. De alguns anos 

atrás até agora, uma parcela significativa da sociedade possui (ou faz uso) de um aparelho 

celular, computador, tablet, seja qual for o modelo. Um número expressivo de pessoas 

manuseia estes equipamentos diariamente, o tempo todo. Diante deste cenário de intensa 

conversa entre o ser (homem) e a máquina (tecnologia da comunicação), não é raro que 

surjam questionamentos sobre como prosseguir em um universo tão globalizado e em 
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crescimento constante. E até mesmo, como é o relacionamento de um indivíduo com esta 

máquina.  

Para melhor exemplificar o que pretendemos com este debate sobre a 

materialidade, trazemos algumas experiências obtidas a partir do projeto  

“Educomunicação ciência e outros saberes”, desenvolvido por professores e alunos da 

Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso. O projeto 

abrange nove escolas do estado de Mato Grosso, distribuídas em zonas rurais e urbanas, 

que fazem uso do celular como uma ferramenta diferenciada de ensino e aprendizagem, 

de construção coletiva de conteúdos escolares e de saberes populares, unindo professores, 

disciplinas e histórias de vida e de comunidades.  

O projeto “Educomunicação, Ciência e Outros Saberes, um estudo do trabalho 

colaborativo e compartilhável em narrativas transmídias” é uma parceria da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) com a Secretaria de Esporte de Educação (SEDUC). 

Para a realização deste projeto, as escolas recebiam, semanalmente, uma equipe da UFMT 

para a condução de oficinas, voltadas a temas relacionados a fotografia, texto jornalístico, 

audiovisual, narrativas, poesia e trabalho colaborativo. A ferramenta utilizada na 

produção de exercícios propostos pelo projeto é o aparelho celular. Com o passar dos 

meses foi possível perceber como nós da UFMT, assim os jovens estudantes das escolas 

públicas, se relacionavam com a máquina.   

Para pensar em materialidades da comunicação é necessário um sujeito, como 

pensado por França (2005) e, igualmente necessário, pensar em um suporte material para 

que a informação aconteça (Felinto, 2001). É neste processo, nesta simbiose, máquina e 

conteúdo, que os sentidos são construídos. Ao usar um celular, olhar as horas no aparelho, 

compartilhar vídeos, fazer gravações de áudio, vídeo, fotografar, trocar mensagens por 

whatsapp, não estamos simplesmente usando um aparelho, não estamos a tocá-lo por 

tocar. Neste momento está em construção uma performance com o objeto. Uma espécie 

de “conversa” com o aparelho. Os olhos e tela do celular, dedos e teclas (que também 

pertence à tela), ouvido e áudio. Os sentidos dessa relação estão para além do simples 

manuseio. Os sentidos agora também dependem desta performance.  

Como lembrado por Felinto (2001), o corpo, o tangível, surge como um 

“instrumento secundário” no qual a construção de sentido se fará, em primeira instância, 

através do “espírito”. Esta performance exposta - o manusear do aparelho- é a primeira 
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manifestação de construção de sentidos e significados desta relação, já que está antes na 

memória, nas sensações apreendidas.   

 As materialidades atuam na construção dos sentidos, pelo menos em nossa experiência. 

Vejamos: Quando alguém pega seu celular para enviar uma mensagem para outro colega, 

nesta mensagem contém um vídeo por ele produzido, editado, uma peça que demonstra 

que o jovem entendeu o que era para ser feito e conseguiu executar a tarefa de forma a se 

sentir satisfeito. No momento em que este material vai ser compartilhado, qual é a reação 

dele ao ver que o aparelho celular (o material) o ajudou?  Nos momentos do projeto 

Educomunicação era claro e possível ver que o sentimento era de alegria, satisfação, 

felicidade, e plena consciência de que o “celular” o ajudara na construção daquela 

informação que estava sendo compartilhada, assim como muitos alunos com máquinas 

mais simples e antigas se isolavam ou expressavam insatisfação por não poder também 

assumir uma performance homem/máquina em plena atividade produtiva.   O celular 

deixa de ser um simples aparelho, torna-se um meio a ser zelado, cuidado e compartilhado 

com os colegas. É por meio deste suporte, por suas propriedades, virtudes e limitações, 

que o produto pode ser concebido, produzido e compartilhado. Olhando a questão por 

este ângulo, e acompanhando dezenas de jovens com diferentes máquinas, é possível 

admitir que a materialidade atua sobremaneira nos sentidos que atribuímos aos conteúdos. 

Ou seja, ao mostrar o produto construído, e as potencialidades da máquina que tornou isso 

possível, há o reconhecimento de habilidade humana e a eficácia da máquina.   

As materialidades, as máquinas, estão o tempo todo relacionadas às possibilidades 

criativas, limitando-as ou expandindo-as. Ao olharmos de modo mais crítico, mais atento 

aos nossos próprios procedimentos diante dos diferentes tipos de celulares, assim como a 

disposição ou indisposição dos jovens conforme o dispositivo ao seu alcance, como estas 

máquinas são utilizadas, e um desejo expresso, materializado em ações para estar cada 

vez mais perto deste aparelho, nos levam a admitir  que estas máquinas não são simples 

meios de encantamento. O emocional e o racional estão totalmente conectados com as 

potencialidades permitidas pela máquina.   
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