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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

As narrativas sobre ciência presentes na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora de 

Dinossauros (constituinte da trama) são elemento-chave para analisarmos o consumo de tais 

discursos e sua ressignificação por parte de estudantes do Ensino Fundamental. Morde & Assopra foi 

levada ao ar pela Rede Globo de Televisão (emissora aberta e líder de audiência), em 2011, no 

horário das 19 horas. Seu enredo destaca o universo do trabalho científico: a personagem principal, 

Júlia (Adriana Esteves), é paleontóloga e o blog Caçadora de Dinossauros traz textos sobre 

Paleontologia. Miramos nossa análise na proposta de detectar novas maneiras de narrar surgidas na 

intersecção entre televisão e internet. Objetivamos ainda verificar construções identitárias surgidas a 

partir da sociedade midiatizada que, na atualidade, é igualmente perpassada pela cultura da 

comunicação digital interativa. Outra finalidade consiste em detectar como se dá o processo 

cognitivo em um cenário de convergência tecnológica. Especificamente para este elemento, 

propomos a construção de um blog pelos alunos integrantes da pesquisa. Ancoramos nosso estudo 

nas mediações Tecnicidade, Identidade, Ritualidade e Cognitividade, propostas por Jesús Martín-

Barbero. Nossa metodologia mescla pesquisa quantitativa e qualitativa, incluindo atividade de 

pesquisa-ação em sala de aula. 

 

PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chavechavechavechave: Comunicação e Consumo. Educação. Telenovela. Recepção. Mediações. 



 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

The narratives about science shown in the Morde & Assopra TV Novel, and Caçadora de 

Dinossauros (Dinosaur Hunter) blog, present in the plot, are key to analyzing the consumption of 

such discourses and their redefinition by students of the Elementary School. Morde & Assopra aired 

in 2011 at 7 p.m. by Globo TV (broadcast TV and audience leader). Its plot highlights the universe of 

scientific work: the main character, Julia (Adriana Esteves) is a paleontologist, and Caçadora de 

Dinossauros – her Dinosaur Hunter blog – brings texts on paleontology. We aim our analysis in 

proposing new ways of narrating emerging from the intersection of television and the Internet. We 

aim to further verify identity constructions arising from mediatized society that, at present, is also 

pervaded by a culture of interactive digital communication. Another purpose is to detect the 

cognitive process in a scenario of technological convergence. Specifically for this element, we 

propose to build a blog by students participating in the study. We anchor our study in mediations 

such as: Technicality, Identity, Rituality and Cognition, proposed by Jesús Martín-Barbero. Our 

methodology blends quantitative and qualitative research, including action-research activity in the 

classroom. 

 

Key words:Key words:Key words:Key words: Communication and Consumption. Education. TV Novel. Reception. Mediations. 
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1 INTRODUÇÃO1 INTRODUÇÃO1 INTRODUÇÃO1 INTRODUÇÃO    

As intersecções entre Comunicação, Educação e Consumo são os balizadores desta 

dissertação, que tem como objeto o consumo dos discursos sobre Ciência presentes na telenovela 

Morde & Assopra e no blog Caçadora de Dinossauros, sua apropriação, no universo escolar, por 

parte dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e sua relação com novas construções identitárias, 

narrativas e cognitivas. 

Morde & Assopra foi levada ao ar pela Rede Globo de Televisão (emissora aberta e líder de 

audiência) num total de 179 capítulos, exibidos de 21 de março a 15 de outubro de 2011, no horário 

das 19 horas. Seu enredo destaca o universo do trabalho científico. A personagem principal, Júlia 

(Adriana Esteves), é paleontóloga. A telenovela foi ampliada para outras plataformas midiáticas, 

entre elas o blog Caçadora de Dinossauros. Atribuído à personagem Júlia, o blog traz textos sobre 

Paleontologia e foi elaborado pela produção da teleficção. 

Os objetivos que compõem o trabalho são verificar as ressignificações das narrativas da 

telenovela e do blog a partir da utilização delas no processo de ensino-aprendizagem; analisar 

identidades presentes no universo infanto-juvenil e na teleficção e maneiras de 

ver/ler/escrever/aprender surgidas a partir de um cotidiano midiatizado e da cibercultura; e refletir 

sobre a importância da teleficção na produção, distribuição e consumo de bens materiais/simbólicos. 

Por meio da análise da recepção dos produtos midiáticos (telenovela Morde & Assopra e 

blog Caçadora de Dinossauros) por alunos do Ensino Fundamental buscamos respostas para as 

seguintes questões: como a narrativa teleficcional é ressignificada pelos alunos diante de um contexto 

transmidiático? O que interessa ao aluno quando ele tem diante de si não só o livro educativo, mas a 

telenovela e seu blog? De que maneira os diversos fluxos informativos presentes na Internet podem 

proporcionar novas práticas de consumo relacionadas ao aprendizado, interferindo na cognitividade? 

Quais identidades estão sendo construídas nessa relação televisão – Internet? 

A partir de tal problemática, ancoramos nosso estudo no mapa noturno proposto por Jesús 

Martín-Barbero (2004, p. 230-61) para analisar as mediações e suas inter-relações. Verificamos que 

em nossa proposta cabia um estudo com foco nas mediações e na relevância da cultura no processo 

comunicacional. Centramos a análise nas mediações que esse autor apresenta como fundamentais na 

                                                                 

1 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. São 
Paulo: Loyola, 2004, p. 230-6. 
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contemporaneidade: Tecnicidade, Identidade, Ritualidade e Cognitividade (2009a e b2) – todas 

pertinentes às questões que motivaram este estudo. Tais mediações também foram balizadoras para a 

construção de nossas premissas teóricas e metodológicas. 

A proposta é analisar a maneira de os espectadores negociarem com os discursos 

produzidos pela telenovela e pelo blog, ressignificando-os de acordo com seus contextos sociais e 

culturais. Em nosso estudo, a comunicação acontece como um processo que articula produção com 

recepção/consumo. O consumo, assim, ocorre desde a decodificação do discurso elaborado pela 

produção (HALL, 2003, p. 357-63-88).3 

O viés educação-comunicação ocorre ao levarmos um produto midiático para a escola, 

tendo em vista a centralidade dos meios de comunicação de massa na contemporaneidade. Ao 

realizar tal escolha, compactuamos com Baccega, para quem o campo da Comunicação/Educação é 

espaço para a formação de sujeitos conscientes. A autora aponta os meios de comunicação como um 

novo lugar do saber (2004, p. 119-38).4 Da mesma forma, uma das propostas dessa dissertação é 

compreender como uma temática científica abordada pela narrativa ficcional da telenovela 

(Paleontologia), e tratada também nos livros escolares, é ressignificada pelos alunos. 

Os discursos sobre Ciência presentes na telenovela e no blog mencionados são o foco para 

verificar elementos sobre a construção de identidades (considerando o universo de múltiplas 

interações da Internet) e sobre como os saberes sedimentam-se diante de um consumo teleficcional 

mediado pela tecnologia digital (tecnicidade). Nesse aspecto, encontramos um interessante paralelo 

com a Educação, já abordado por Martín-Barbero: de um lado, temos a escola e o livro como 

elementos organizadores do saber. De outro, a mídia e, recentemente, a multiplicidade informativa 

presente na Internet. 

O olhar sobre as ritualidades encontra espaço em nossa análise ao observarmos os usos das 

mídias pelos alunos, considerando hábitos constituídos culturalmente e novas iniciativas surgidas 

com as mídias digitais. No que se refere à cognitividade, levaremos em conta a construção de um 

novo tipo de saber que, de acordo com Martín-Barbero, “conduz a um forte embaralhamento entre 

                                                                 

2 MARTÍN-BARBERO, Jesús. As formas mestiças da mídia. Pesquisa Fapesp Online, São Paulo, n. 163, 2009a. 
Disponível em: <http://revistapesquisa2.fapesp.br/?art=3933&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em: jan. 2013; e Uma 
aventura epistemológica. Entrevista concedida à Maria Immacolata Vassallo de Lopes. Matrizes, v. 2, n. 2, p. 143-62, 
2009b. 

3 HALL, Stuart. Codificac ̧ão/decodificação. In: SOVIK, Liv (Org.). Da diáspora: identidades e mediac ̧ões  culturais.
Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 357-63-88. 

4 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação: apontamentos para discussão. Comunicação, Mídia e 
Consumo: Cultura de Consumo, v. 1, n. 2, 2004, p. 119-38. 
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razão e imaginação, saber e informação, natureza e artifícios, arte e Ciência, saber especializado e o 

conhecimento popular”5 (2002, p. 12).6 

A escolha de alunos do Fundamental pode ser justificada pelas orientações contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a Educação Fundamental, disciplina Língua 

Portuguesa, que propõem: 

A presença crescente dos meios de comunicação na vida cotidiana coloca, para a 
sociedade em geral e para a escola em particular, a tarefa de educar crianças e 
jovens para a recepção dos meios. Para o desenvolvimento de uma ação mais 
efetiva, é preciso ultrapassar alguns estereótipos e considerar que: 

• a relação dos receptores com os meios não é unilateral, mas mediada pela 
inserção social do sujeito e por suas estruturas cognitivas; 

• a recepção é um processo, não é o ato de usar um meio. Inicia-se antes dele, com 
as expectativas do sujeito, e segue-se a ele, pois incorpora os comentários e 
discussões a respeito do que foi visto; 

• o significado de um meio não é único, é produzido pelos diversos receptores. 

Não se trata, porém, de tomar os meios como eventuais recursos didáticos para o 
trabalho pedagógico, mas de considerar as práticas sociais nas quais estejam 
inseridos para: 

• conhecer a linguagem videotecnológica própria desse meio; 

• analisar criticamente os conteúdos das mensagens, identificando valores e 
conotações que veiculam; 

• fortalecer a capacidade crítica dos receptores, avaliando as mensagens; 

• produzir mensagens próprias, interagindo com os meios.7 

Os mesmos PCNs nos dão argumento para a relevância da pesquisa relacionada ao modo 

como os alunos pesquisam utilizando a Internet: 

Um outro aspecto interessante é a possibilidade de, estando conectado com 
alguma rede, poder destinar os textos produzidos a leitores reais, ou interagir com 
outros colegas, também via rede, ampliando as possibilidades de interlocução por 
meio da escrita e permitindo acesso on line ao conhecimento enciclopédico permitindo acesso on line ao conhecimento enciclopédico permitindo acesso on line ao conhecimento enciclopédico permitindo acesso on line ao conhecimento enciclopédico 
acumulado pela humanidadeacumulado pela humanidadeacumulado pela humanidadeacumulado pela humanidade (grifo nosso). (BRASIL, 1998, p. 90). 

Em relação ao estudo dos discursos sobre Ciência Orientações Curriculares – Proposição 

de Expectativas de Aprendizagem Ciclo II, da Prefeitura Municipal de São Paulo, encontramos as 

seguintes colocações: 

Nas aulas de Ciências, assim como nas demais, a leitura é uma atividade básica, 

                                                                 

5 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la 
comunicación en el nuevo siglo. In: Diálogos de la Comunicación. Santiago de Cali, n. 64, 2002. Disponível em: 
<http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/martin_barbero1.pdf>. Acesso em: jan. 2013.  

6 Tradução nossa. No original: “lo que está conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e 
imaginación, saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana”. 

7 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental: língua portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 89-90. 
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uma exigência que se coloca aos alunos, um procedimento importante para 
aproximá-los dos conteúdos específicos da área, para organizar, sistematizar e 
ampliar informações. (São Paulo, Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de 
Orientação Técnica, 2007, p. 18). 

São alguns procedimentos, habilidades e competências dessa dimensão do 
conhecimento e do aprendizado de Ciências (2): 

• Ler e interpretar símbolos e códigos presentes no cotidiano, como rótulos 
de produtos, manuais de aparelhos e equipamentos, bulas de medicamentos, 
placas de trânsito, avisos de segurança, receitas, notícias e mapas meteorológicos. 

• […] Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e 
tecnologia veiculados por diferentes meiostecnologia veiculados por diferentes meiostecnologia veiculados por diferentes meiostecnologia veiculados por diferentes meios. 

• Elaborar comunicações orais ou escritas para registrar, relatar e sistematizar 
eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas. 

• Argumentar e posicionarArgumentar e posicionarArgumentar e posicionarArgumentar e posicionar----se criticamente em relação a temas de ciência e se criticamente em relação a temas de ciência e se criticamente em relação a temas de ciência e se criticamente em relação a temas de ciência e 
tecnologia tecnologia tecnologia tecnologia (grifos nossos).8 

 

Ao tomarmos uma telenovela como delimitador de nossa pesquisa, apoiamo-nos em Lopes, 

que explicita: 

[...] a telenovela no Brasil conquistou reconhecimento público como produto 
artístico e cultural, ganhou visibilidade como agente central do debate sobre a 
cultura brasileira e a identidade do país. Ela também pode ser considerada um dos 
fenômenos mais representativos da modernidade brasileira, por combinar o 
arcaico e o moderno, por fundir dispositivos narrativos anacrônicos e imaginários 
modernos e por ter a sua história fortemente marcada pela dialética 
nacionalização-massmediação (LOPES, 2005, p. 250).9 

A telenovela Morde & Assopra e o blog Caçadora de Dinossauros constituem uma sólida 

delimitação, pois trata-se de produtos midiáticos realizados pela Rede Globo de Televisão, emissora 

cuja transmissão chega a 98,44% do território brasileiro. A Globo também se destaca pela atividade 

de produção – cerca de 90% de seu conteúdo é produzido pela própria emissora.10 A telenovela no 

Brasil é o produto de maior sucesso, com percentual de audiência em torno de 60%.11 Morde & 

Assopra teve 32,15% de audiência (cada ponto representa 184.730 domicílios) e share de 54,1%.12 

                                                                 

8 São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares e 
proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: Ciências Naturais/Secretaria 
Municipal de Educação – São Paulo: SME/DOT, 2007, p. 44. 

9 LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Narrativas televisivas e identidade nacional: o caso da telenovela brasileira. 
In: LOPES, Maria Immacolata Vassallo de; BUONANNO, Milly (Orgs.). Comunicação social e ética. São Paulo: 
Intercom, 2005. 

10 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/TVG/0,,9648,00.html>. Acesso em: jan. 2013. 
11 MENDONÇA, Martha. O futuro da telenovela. Época Online, 29 maio 2011. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI236884-15220,00.html>. Acesso em: jan. 2013. 
12 LOPES, Maria Immacolata Vassallo de; MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Brasil: a “nova classe média” e as redes 

sociais potencializam a ficção televisiva. Op. cit., p. 153. 
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Enfatizamos que a centralidade da mídia na contemporaneidade garante aos meios de 

comunicação importante papel na construção da visão de mundo das pessoas e na edificação da 

cultura de uma sociedade, o que compactua com algumas colocações dos PCNs. Tais pensamentos 

foram trazidos por autores como Kellner (2001)13 e Silverstone (1999).14 A reflexão sobre a relação 

entre Comunicação, cultura e sociedade encontra espaço ampliado na produção bibliográfica de 

Jesús Martín-Barbero, que propõe pensar a relação entre essas três instâncias. Ele enxerga “a 

exigência de repensar as relações Comunicação/sociedade”. A questão que Martín-Barbero coloca 

sobre analisar a Comunicação a partir de “transformações no tecido coletivo” constitui uma sólida 

justificativa para este trabalho (2004).15 Ao analisarmos as narrativas do universo da Ciência 

presentes na telenovela e no blog e sua relação com o aprendizado, diante do fragmentado cenário 

das mídias digitais, trazemos ao bojo deste estudo um olhar para as mudanças sociais e culturais. 

No que se refere ao campo da Comunicação/Educação, a justificativa para este trabalho 

está embasada nos apontamentos de Baccega, que observa o papel da mídia na “formação de valores, 

na condução do imaginário e dos procedimentos dos indivíduos/sujeitos” (2005, p. 219). Os meios 

de comunicação de massa, dessa maneira, concorrem com as “tradicionais agências de socialização – 

escola e família” (2005, p. 219). A escola, então, é local de “circulação de ideologias”, e os receptores 

(alunos) de uma produção midiática – no caso, a telenovela – são “coprodutores do produto 

cultural”, pois ressignificam, ampliam leituras e abrem “trilhas que poderão desaguar em 

reformulações culturais” (2005, p. 228-32).16 

Ao utilizarmos uma mídia digital – no caso, o blog Caçadora de Dinossauros, constituinte 

da telenovela Morde & Assopra – para realizar uma análise sobre o viés dos meios tecnológicos em 

sala de aula, compartilhamos da visão de Adilson Citelli, que coloca o enfoque da reflexão não na 

questão comunicativo-tecnológica, mas na educação realizada com criticidade. Uma educação que 

considere os significados “sociais, culturais e históricos nela embutidos” (2010, p. 81-3).17 O autor 

ressalta o papel das formações discursivas e reconhece a relevância, para “as dinâmicas educativas”, de 

um projeto que relacione circulação discursiva a Comunicação/Educação: 

                                                                 

13 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru: Edusc, 2001. 
14 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 1999. 
15 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura. Op. cit., p. 

213-28. 
16 BACCEGA, Maria Aparecida. Apontamentos sobre a construção do campo Comunicação/Educação. In: LOPES, 

Maria Immacolata Vassallo de; BUONANNO, Milly (Orgs.). Comunicação social e ética. São Paulo: Intercom, 2005, 
p. 219-28-32. 

17 CITELLI, Adilson. Comunicação e educação: convergências educomunicativas. Comunicação, Mídia e Consumo, v. 
7, n. 19, p. 81-3, 2010. 
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O potencial oferecido pelos distintos dispositivos que fazem parte dos sistemas 
comunicacionais trouxe consigo a possibilidade de cruzamentos dos signos e 
códigos diferentes e de elaborar mensagens diversificadas. Os discursos verbais e 
não verbais, as hipertextualidades, as estratégias de interconectividade, para 
ficarmos nalguns marcadores, permitem à representação/construção de valores, 
conceitos, ideias, circular pelos vários suportes de comunicação, às vezes de 
maneira inusitada, mas que resultam em aberturas para novas formas de ler, 
compreender, sentir, produzir. O caráter multidimensional dos discursos pode 
estar assentado no telefone celular, na televisão, no computador ou na 
convergência entre eles, descortinando uma realidade alvissareira para o mundo da 
educação. [...] A tela do cinema e da televisão, a página do jornal, o programa de 
rádio, o visor do celular constituem mecanismos discursivos e estratégias de 
linguagem cujas dinâmicas merecem reconhecimentos sistemáticos dos processos 
de ensino-aprendizagem que ocorrem nos espaços educativos formais (CITELLI, 
2010, p. 81-2). 

Os mecanismos discursivos e as estratégias de linguagem que nos fala Citelli são questões 

que focamos nesta dissertação. Nossa proposta é analiar a integração entre a televisão (telenovela) e a 

Internet (blog), construindo ainda com os alunos um blog com narrativas destes sobre Paleontologia 

e Ciência presentes em Morde & Assopra. A construção discursiva adotada por eles é elemento de 

análise. Assim, buscamos contribuir para os estudos sobre Comunicação digital interativa e estudos 

de recepção, agora vistos a partir de uma nova participação do receptor. Buscamos as colocações de 

Carlos Scolari, que, ao dialogar com Martín-Barbero, apresenta: “As hipermediações, ao reinvindicar 

o papel ativo do receptor, marcam outro nível de continuidade como um dos pressupostos 

fundamentais da teoria das mediações” (2008, p. 117).18 

Entendemos as hipermediações como conceituado por Scolari em seu blog 

Hipermediaciones: conversaciones sobre la comunicación digital interactiva: consistem em um 

processo de “intercâmbio, produção e consumo simbólico desenvolvidos em um entorno 

caracterizado pela grande quantidade de sujeitos, meios e linguagens interconectados 

tecnologicamente e de maneira reticular entre si”19 (SCOLARI, 2008).20 

Reforçamos nossa proposta de estudar tanto a recepção quanto a produção – embora nosso 

foco esteja na recepção. Compreendemos a comunicação como um processo em que tais instâncias 

se relacionam. Assim, nosso olhar considera tanto os discursos presentes no âmbito da produção 

quanto aqueles resultantes da ressignificação dos receptores. 

                                                                 

18 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoria de la comunicación digital interativa. Barcelona: 
Gedisa, 2008, p. 117. 

19 Tradução nossa. No original: “a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un 
entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí”. 

20 Disponível em: <http://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-hipermediaciones/>. Acesso em: jan. 
2013. 
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As reflexões propostas anteriormente serão abarcadas em cinco capítulos. No primeiro, 

intitulado “Comunicação e Educação à luz do consumo”, empreendemos reflexões sobre o consumo 

de um produto midiático aplicado ao contexto educativo. Detalhamos o papel social do consumo de 

um produto cultural (a telenovela e seu desdobramento na Internet – o blog), apresentando 

articulações com a proposta da linha da Educomunicação, de se educar para os meios. Mostramos 

ainda a centralidade da telenovela na sociedade brasileira e o papel que ela pode desempenhar no 

processo educativo. Apresentamos ainda a telenovela Morde & Assopra e o blog Caçadora de 

Dinossauros como corpus de nossa dissertação. As práticas de consumo da narrativa da teleficção e 

do blog são os elementos para tratarmos das mediações que Jesús Martín-Barbero coloca como 

centrais na sociedade atual. Cada uma delas – tecnicidade, identidade, ritualidade, cognitividade – 

serve de base para pensar as relações entre telenovela e escola, ambos integrantes de uma cultura 

digital interativa. 

No segundo capítulo, denominado “As mediações como premissa”, seguimos o percurso 

dos estudos mediação social (a partir de Manuel Martín Serrano) e mediações culturais (Jesús 

Martín-Barbero). Acrescentamos à visão desses dois autores os aportes de Guillermo Orozco Gómez, 

sobre as mediações específicas da recepção de produtos televisivos; Alex Primo (interação mediada 

por computador); e Carlos Scolari (hipermediações). Lev Vigotski e suas ideias sobre aprendizagem 

mediada integram o capítulo. Os pensamentos de Vigotski são vistos ainda pela perspectiva do 

diálogo que estabelecem com a proposta bakhtiniana, na medida em que enxergam instrumentos e 

signos como mediadores. O capítulo engloba as imbricações teóricas para a elaboração metodológica, 

assim como detalha as atividades de pesquisa empírica. 

No capítulo sequente (“Telenovela e convergência midiática no contexto educativo: 

diferentes maneiras construir histórias e compor identidades”), aprofundamos o estudo de caso de 

Morde & Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros. Do ponto de vista da tecnicidade, nosso olhar 

concentra-se nas narrativas da produção num cenário de convergência midiática. Empreendemos 

também uma análise sobre a construção identitária do cientista, apresentando um paralelo entre os 

discursos midiáticos e aqueles presentes na educação formal – o ser cientista e o ensino da Ciência 

nos campos didático e midiático. Trata ainda da pesquisa de recepção realizada em sala de aula e seus 

resultados, com foco nas mediações Tecnicidade, Identidade e Ritualidade. 

No capítulo final (“Construção do blog: processo cognitivo em ambiente de convergência 

tecnológica”), mantemos o detalhamento da pesquisa, dessa vez abordando as ritualidades e o 

processo cognitivo. Nosso enfoque são as atividades de construção do blog e o trabalho de pesquisa-
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ação, verificando ainda de que maneira ritualidades de consumo interferem nos processos cognitivos. 

Na “Conclusão”, perpassamos as mediações analisadas e os resultados obtidos durante a pesquisa, 

apresentando perspectivas que contribuam para os estudos de Comunicação, Educação e Consumo. 

1.1 À GUISA DE CONCLUSÃO 

A dissertação tem como proposta discutir a utilização de um produto midiático no contexto 

educativo. Por meio do consumo da narrativa da telenovela Morde & Assopra e de seu blog Caçadora 

de Dinossauros, pretendemos conhecer aspectos do consumo cultural de estudantes brasileiros, bem 

como a aplicabilidade na escola de uma produção midiática e de temáticas por ela trazidas. Verificar 

as ressignificações dos alunos a partir da narrativa da teleficção e de seus elementos constituintes (no 

caso o blog) pode trazer elementos que contribuam para a elaboração de propostas de inserção de 

produtos midiáticos no processo de ensino-aprendizagem.  

Entendemos que o surgimento da Internet ampliou o acesso a informações, mas igualmente 

permitiu que a busca de dados seja feita de maneira fragmentada. Assim, esperamos encontrar 

subsídios para entender como o público infantojuvenil tem realizado pesquisas e o que tem 

apreendido deste processo. A transmidialidade presente em Morde & Assopra, bem como a temática 

da Ciência e da Paleontologia abordada por esta produção teleficcional, mostram-se pertinentes para 

um estudo com essa proposta.  

A construção narrativa, outro foco deste trabalho, pode da mesma forma apresentar 

características dessa fragmentação presente na Internet. A pesquisa que propomos abre 

possibilidades para analisar se essa característica se faz ou não presente, bem como verificar modos de 

construir a narrativa tanto por parte da produção teleficional quanto por parte do público 

infantojunivenil. Sobre a construção identitária, pretendemos verificar sua relação com os 

imaginários presentes nos produtos midiáticos. Buscamos compreender que identidades são essas, 

bem como conferir tanto elementos efêmeros quanto caracterísicas sedimentadas culturalmente. 
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1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A multidisciplinaridade, característica da pesquisa em Comunicação já abordada por 

LOPES (2000, 2003, 2006),21 está presente neste trabalho. As referências teóricas de nossa pesquisa 

incluem saberes e vozes de disciplinas distintas. Há desde autores específicos dos estudos da 

Comunicação até os que concentram suas reflexões na Educação e na Sociologia. Outro ponto 

colocado por Lopes que se revelou bastante efetivo na pesquisa para a dissertação foi o relativo às 

alterações na tradição teórico-metodológica, “postas em revisão nos últimos anos”, considerando a 

“complexidade e multidimensionalidade dos fenômenos comunicativos” (2006, p. 19). Assim, 

partimos de um mapa das mediações proposto por Martín-Barbero em Ofício de cartógrafo e 

chegamos à sua revisão (2009 a e b). Mantemos então as seguintes mediações como matrizes para 

esta dissertação – Tecnicidade, Identidade, Ritualidade e Cognitividade. 

Igualmente, encontramos na teorização de Carlos Scolari um diálogo com Martín-Barbero 

e demais autores na proposta de traçar elementos para uma teoria da Comunicação digital interativa. 

Todo esse percurso mostrou-se bastante enriquecedor para percorrermos as instâncias 

epistemológica, teórica e metodológica deste trabalho. 

Conforme colocação de Lopes, a teoria, como instância metódica da pesquisa, deve realizar 

as ligações entre os contextos da prova e da descoberta.22 Foi com essa finalidade que buscamos 

aportes para nossa defesa. 

No campo da Comunicação, trabalharemos preferencialmente com autores que integram o 

paradigma marxista da Pesquisa Crítica. Essa linha caracteriza-se pela análise centrada no produto e 

na produção de acordo com contexto social e histórico, opera com modelos macroestruturais, 

considera o nível ideológico das ações (Comunicação e cultura) e analisa o sistema simbólico por 

meio de produtos culturais, no qual está inserido o significado social e, finalmente, leva em conta na 

interpretação princípios que determinam sentido e formas de consciência dentro de um contexto 

sócio-histórico. Dentro dessa linha de pesquisa, apoiamo-nos ainda na perspectiva gramsciana do 

binômio hegemônica-culturas subalternas (LOPES, 2010).23 

                                                                 

21 LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Por um paradigma transdisciplinar para o campo da comunicação. In: 
DOWBOR, Ladislaw; IANNI, Octavio (Orgs.). Desafios da comunicação. Petrópolis: Vozes, 2000; Sobre o estatuto 
disciplinar do campo da comunicação. In: LOPES, Maria Immacolata Vassallo (Org.). Epistemologia da 
comunicação. São Paulo: Loyola, 2003; e O campo da comunicação: sua constituição, desafios e dilemas. Revista 
Famecos, Porto Alegre, n. 30, 2006. 

22 LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Loyola, 2010. 
23 Ibidem. 
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Buscamos ainda autores específicos de estudos sobre telenovela e narrativa midiática. 

Nosso foco está em retomar características de construção narrativa desse produto, bem como 

destacar propriedades específicas da telenovela – como a mescla de ficção e cotidianeidade – que irão 

ajudar na construção argumentativa do trabalho. Dos estudos sobre mídia digital, procuramos 

apreender pensamentos estabelecidos sobre a construção de novas sensibilidades, identidades e 

culturas a partir da fragmentação e multiplicidade presentes nesse universo. Esse eixo integrará a 

linha de raciocínio que propomos estabelecer com as mediações de Jesús-Martín Barbero. Os autores 

específicos de cultura em rede contribuem para que possamos utilizar conceitos como convergência 

digital (Manuel Castells e Bernard Miège), hipermediação (Carlos Scolari), transmidialidade (Henry 

Jenkins), bem como a tipologia do hipertexto (Alex Primo). 

Da mesma forma, trazemos as contribuições de Jesús-Martín Barbero e sua proposta de 

pensar a Comunicação a partir das práticas sociais, com um olhar voltado para a América Latina e 

privilegiando o contexto brasileiro. Especificamente na questão da educação, buscamos autores como 

Guillermo Orozco Gómez, contribuindo com pensamentos sobre estudos de recepção e 

alfabetização audiovisual. Orozco é aporte ainda para analisar mediações específicas do processo de 

assistir à televisão. Trazemos para o diálogo Maria Aparecida Baccega e Adilson Citelli, que nos 

ajudam a definir o campo da Comunicação/Educação, dando-nos suporte para reflexões sobre a 

formação de receptores críticos. Edgar Morin é chamado na medida em que enxerga o papel do 

cotidiano na construção do saber. Esse autor igualmente contribui por sua visão de ensino que 

considere o pensamento integral, e não a fragmentação presente na escola até a contemporaneidade. 

Especificamente sobre Educação, fomos buscar as reflexões de Paulo Freire – relacionadas à 

criação de criticidade nos alunos – e de Lev Vigotski sobre o processo de aprendizado na infância e 

sua relação com a imaginação. Vigotski advoga que a imaginação da criança é interna e externa, 

dependendo de sua experiência. Está relacionada ao meio, que pode estimular e orientar o processo 

de criação. Entendemos que a narrativa teleficcional faz parte do cotidiano infantil e de seu consumo 

cultural. Nossa proposta é transpor as reflexões de Vigotski para o universo da telenovela e seu 

contexto atual de cultura digital. 

Do ponto de vista do consumo, nosso aporte teórico é formado por autores que enxergam 

seu papel social e cultural (Mary Douglas e Baron Isherwood, Don Slater, Néstor García Canclini). 
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No diálogo do consumo com a recepção, damos ao cotidiano lugar de destaque. Nele ocorre a 

naturalização do consumo, e as práticas ganham sentido a partir do dia a dia (Michel de Certeau24). 

A Análise do Discurso entrará na dissertação no momento de realizarmos as análises das 

narrativas de Morde & Assopra e dos depoimentos colhidos nas entrevistas qualitativas com os 

estudantes (detalhes no capítulo 2). Lembramos do papel ideológico da linguagem, tratado por 

Bakhtin, ajustando nosso olhar para enxergar este elemento nos discursos da telenovela e do blog, 

bem como na construção narrativa dos estudantes. 

 

 

                                                                 

24 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1, artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
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2 2 2 2 CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I ––––    COMUNICAÇÃO E EDUCAÇCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO À LUZ DO CONSUMOÃO À LUZ DO CONSUMOÃO À LUZ DO CONSUMOÃO À LUZ DO CONSUMO    

Consumir na sociedade atual é também ter a oportunidade de comunicar algo. Estamos tão 

acostumados a conviver com essa característica do consumo que em muitos casos é praticamente 

impossível dissociar uma necessidade dos significados a ela agregados. Há um conjunto de signos e 

significações que valora os produtos e serviços, indo além do custo real de produção. A armadilha de 

se enxergar o consumo por suas características utilitárias ou relacionando-o somente à aquisição de 

mercadorias ou serviços pode, assim, ser facilmente desarmada. Mary Douglas e Baron Isherwood 

prudentemente observam a abrangência do consumo além de sua praticidade e utilidade: “a função 

essencial do consumo é dar sentido”. Mercadorias são “boas para pensar” e devem ser tratadas como 

“um meio não verbal para a faculdade humana de criar” (2004, p. 108).25 

Além de comunicar significados, o ato de consumir permite que se compartilhe essa 

experiência e que sejam criadas identidades. Se vivemos numa sociedade que garante amplo espaço 

ao consumo, seja ele de bens tangíveis ou intangíveis, temos o consumo como parte integrante de 

nossa cultura. Roberta Sassatelli nos dá uma colocação interessante sobre essa questão. 

Nossa sociedade se caracteriza por um extraordinário desenvolvimento da cultura 
material. Se por “cultura” entendemos o conjunto de práticas significativas 
mediante as quais os atores sociais se orientam no mundo, por “cultura material” se 
pretende dar a entender o conjunto de objetos, sejam eles artefatos ou não, 
dotados de sentido por tais práticas e que contribuem, por sua vez, para dar sentido 
às próprias práticas. Este é um conceito que vai além da distinção entre 
material/simbólico e enfatiza que os objetos fazem parte de um sistema aberto de 
significados, o que requer que sejam ajustados pelas atividades dos indivíduos26 

(2012, p. 17).27 

A preponderância das práticas de consumo no processo de reprodução social é elemento de 

reflexão para Alonso (2006, p. 104-105).28 Ele refuta tanto as análises que colocam o consumidor 

como alienado e dominado quanto aquelas que garantem a ele soberania total. Para esse autor, 

“perguntar sobre as formas de consumo de um objeto é perguntar pelas vivências temporais e 

                                                                 

25 DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2004. 

26 SASSATELLI, Roberta. Consumo, cultura y sociedade. Buenos Aires: Amorrortu, 2012. 
27 Tradução nossa. No original: Nuestra sociedad se caracteriza por un extraordinario desarrollo de la cultura material. 

Si por “cultura” se entiende el conjunto de prácticas significativas mediante las cuales los actores sociais se orientan en 
el mundo, por “cultura material” se pretende dar a entender el conjunto de objetos, sean artefactos o no, dotados de 
sentido por tales prácticas y que contribuyen, a su vez, a dar sentido a las própias prácticas. Se trata de un concepto 
que supera la distinción material/simbólico y hace hincapié en que los objetos forman parte de un sistema de 
significados abiertos, el cual requiere que sea puesto a punto por la actividad de los sujetos. 

28 ALONSO, Luis Enrique. La era del consumo. Madri: Siglo XXI, 2006. 
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espaciais de tal consumo. Perguntar pela estratégia é fazê-lo, assim, pelo processo de estruturação e 

pela maneira que um ator vive sua posição na estrutura social”. 

Transpondo tais reflexões para o consumo da telenovela, retomamos a proposta de analisar 

práticas de consumo de estudantes, relacionando ao processo educativo os discursos sobre Ciência 

presentes na produção teleficcional Morde & Assopra e seu desdobramento no blog Caçadora de 

Dinossauros. Ressaltamos o protagonismo da telenovela na cultura brasileira, produto midiático que 

alcança altos índices de audiência,29 ressaltando que é na dinâmica social que os sentidos se 

concretizam: 

As culturas dos sujeitos, as práticas socioculturais de ambos os polos (emissão e 
recepção) dão as trilhas da produção e da recepção e fundamentam a interpretação 
dos programas televisivos. E provavelmente servem de suporte às transformações 
desses conteúdos televisivos nas outras plataformas (BACCEGA, 2012, p. 1304).30 

Em Morde & Assopra, a Ciência fez-se presente como o fio condutor que tanto deu a vida 

aos robôs pelos estudiosos da robótica quanto retomou os dinossauros, remontados a partir de seus 

fósseis pelo trabalho dos paleontólogos. Com essa temática, a estratégia da telenovela mirou a 

manutenção de sua audiência tradicional ao mesmo tempo que pretendeu conquistar crianças e 

jovens.31 

Utilizando diversas plataformas midiáticas de suporte à telenovela, a Rede Globo destinou 

um site para Morde & Assopra. Nele, deu destaque a temas voltados especialmente para crianças e 

jovens. É o caso do blog Caçadora de Dinossauros, atribuído à personagem Júlia, vivida pela atriz 

Adriana Esteves. O blog transcende a trama da telenovela. Nesse cenário midiático, Júlia tem um 

importante espaço de interação com o público jovem. Os posts, de caráter informativo, são voltados 

para o universo da Paleontologia. 

                                                                 

29 A título de ilustração, no dia 30 de maio de 2012, entre os dez programas de maior audiência na televisão aberta 
brasileira, nove eram telenovelas, com a liderança da produção Avenida Brasil, com 33 pontos. Lembramos que cada 
ponto equivale a 60.204 aparelhos ligados no programa. Disponível em: <http://maxximotv. 
blogspot.com.br/2012/05/audiencia-da-teve-consolidados-30052012.html>. Acesso em: jun. 2012. 

30 BACCEGA, Maria Aparecida. Ressignificação e atualizac ̧ão das categorias de análise da “ficção impressa” como um 
dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional. Comunicación, Sevilha, v. 1, n. 10, p. 1290-308, 2012. Disponível 
em: <http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa8/100.Ressignificacao _e_atualizacao_das_categorias_ 
de_analise_daficcao_impressacomo_um_dos_caminhos_de_estudo_da_narrativa_teleficcional.pdf>. Acesso em: 
jan. 2013. 

31 De acordo com o site Jovem Pan Online, a escolha de uma temática que agradasse ao público infanto-juvenil ocorreu 
para evitar que a telenovela Rebelde, da Rede Record, afetasse a audiência da Rede Globo no horário. Fonte: 
VANNUCCI, José Armando. Globo concentra esforços para o lançamento de Morde & Assopra. JP Online, 16 mar. 
2011. Disponível em: <http://blog.jovempan.uol.com.br/parabolica/globo-concentra-esforcos-para-o-lancamento-
de-morde-assopra/>. Acesso em: set. 2011. 
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Morde & Assopra retrata uma estratégia já instalada na Rede Globo – a da convergência 

midiática. Segundo García Canclini, essa convergência faz surgir novos modos de produzir e 

consumir produtos culturais: 

As fusões multimídia e as concentrações de empresas na produção de cultura 
correspondem, no consumo cultural, à integração de rádio, televisão, música, 
notícias, livros, revistas e Internet. Devido à convergência digital desses meios, são 
reorganizados os modos de acesso aos bens culturais e às formas de comunicação 
(2008, p. 33).32 

De um lado, produtores realizaram ações diversas – tanto para assegurar sua presença no 

ambiente digital quanto para tentar garantir manutenção de público. De outro, consumidores 

encontram um novo cenário para consumir produtos midiáticos. Gisela Castro (2012, p. 33)33 chama 

a atenção para o surgimento de um modelo em que as lógicas estabelecidas pela comunicação de 

massa convivem com a ubiquidade das redes digitais. Ela define que “a ampla apropriação social das 

tecnologias digitais deu origem a uma nova forma cultural, denominada cibercultura”. 

A definição de Castro remete ao pensamento de Jesús Martín-Barbero e às conexões por ele 

propostas entre Comunicação e Cultura. O autor considera a tecnicidade um dos processos 

relevantes nas mudanças culturais ocorridas em nossa sociedade a partir da cibercultura. Ao fugir do 

determinismo tecnológico, Martín-Barbero direciona nosso olhar para enxergar a tecnicidade não 

como sinônimo de aparatos digitais, mas como uma nova maneira de percepção e linguagem surgida 

a partir da apropriação social das redes de comunicação digital interativa (2002, p. 10-11).34 Ainda, ao 

advogar contra as análises centradas no caráter puramente tecnológico, Martín-Barbero, no prefácio 

do livro Hipermediaciones, do argentino Carlos Scolari, reflete: 

Todas as tecnologias da comunicação são sociais pelo valor que imprimem a seus 
produtos, pelos processos de consumo que desatam e pelas ligações que 
estabelecem com outras tecnologias […]. Todas as tecnologias da comunicação 
são cognitivas, pelo modo que transformam nossa percepção de mundo, pela 
capacidade de nos reprogramarmos como usuários, pelo que nos deixam (e nós 
nos deixamos) fazer35 (2008, p. 14). 36 

                                                                 

32 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Leitores, espectadores e internautas. São Paulo: Iluminuras, 2008. 
33 CASTRO, Gisela G. S. Notas sobre a inserção da telenovela brasileira na cibercultura. Comunicación, Sevilha, v. 1, n. 

10, p. 32-41, 2012. Disponível em: <http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/003.Notas_ 
sobre_a_insercao_da_telenovela_brasileira_na_cibercultura.pdf>. 

34 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades: desubicaciones y opacidades de la comunicación 
en el nuevo siglo. Op. cit. 

35 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Prefácio. In: SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoria de la 
Comunicación Digital Interativa. Barcelona: Gedisa, 2008. 

36 Tradução nossa. No original: “Todas las tecnologías de la comunicación son sociales por los valores que imprimen a 
sus productos, por los procesos de consumo que desatan, por las concatenaciones que establecen con otras 
tecnologias […]. Todas las tecnologías de la comunicación son cognitivas, por la manera en que transforman nuestra 
percepción del mundo, por la capacidad de reprogramarnos como usuarios, por lo que nos dejan (y no nos dejan) 
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A partir de nossa compreensão da relação entre comunicação e práticas de consumo como 

lugar de significação, entendemos que a narrativa da telenovela está tomando novos caminhos na 

cibercultura. Recorremos a Slater (2002, p. 131),37 para quem “é através das formas de consumo 

culturalmente específicas que produzimos e reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a 

sociedade”. Assim, estabelecemos um diálogo entre a presença das telenovelas nas redes digitais e a 

construção social ocorrida a partir dos diversos modos de consumo da narrativa teleficcional. 

Mas, afinal, o que muda na narrativa teleficcional ao se espraiar para a mídia digital? Martín-

Barbero e Ochoa Gautier afirmam que “na era da informação, a memória popular segue habitando a 

narrativa; não só a que conserva os traços e formas tradicionais, mas também a que reinventa a partir 

dos novos dispositivos tecnológicos e das novas linguagens” (2005, p. 184).38 Assim, o contexto 

cultural cria novas possibilidades de produção e consumo das narrativas (mediação da tecnicidade) – 

um dos interesses presentes nessa dissertação. 

Temos como um dos focos de nossa pesquisa o olhar para a produção de narrativas a partir 

de uma narrativa mãe (no caso, a telenovela). Utilizamos o conceito de interator de Janet Murray 

(2003)39 para designar receptores que interagem com a produção em plataformas multimidiáticas, 

criando caminhos para a narrativa que dialogam com os propostos pelos produtores. Outra autora 

que traz contribuições neste sentido é Castro, para quem: 

De fato, interpelar e engajar o espectador como interator parece ser cada vez mais 
importante, não somente em termos propriamente comerciais como também para 
conferir uma roupagem contemporânea a formatos e gêneros midiáticos mais 
tradicionais, como no caso da telenovela, preservando seu interesse e relevância 
em tempos de convergência e transmidialidade. (2012, p. 36). 

A participação do receptor de maneira ativa – modificando até mesmo a trama – também 

não é inovação. O que muda no cenário de redes digitais é a agilidade e a capilaridade – “agora tudo 

ocorre com uma velocidade maior e tem condições de atingir um número quase incalculável de 

pessoas” (BACCEGA, 2012, p. 1298). Além da quantidade de pessoas, há ainda um caráter tribal 

(MAFFESOLI, 2007)40 estabelecido nesse tipo de consumo. São criadas novas redes de pessoas, que 

se relacionam tendo como base gostos em comum. Em defesa de seu caráter social, André Lemos 

                                                                                                                                                                                                        

hacer. 
37 SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 
38 MARTÍN-BARBERO, Jesús; OCHOA GAUTIER, Ana Maria. Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo 

popular. In: MATO, Daniel (Org.). Cultura, política y sociedade: perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 2005. p. 181-97. 

39 MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: Itaú Cultural/Unesp, 2003. 
40 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: 

Forense, 1987. 
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afirma que “a cibercultura não é uma cibernização da sociedade, mas a tribalização da cibernética” 

(2010, p. 90)41. Scolari igualmente traz reflexões sobre a participação social dos espectadores: 

Basta terminar a emissão de um episódio de uma série televisiva para que, poucos 
minutos depois, os fóruns e páginas web entrem em estado de agitação. Os 
espectadores discutem o texto que acabaram de ver, analisam suas possíveis 
continuações e debatem sobre os personagens e a trama do episódio. Ou seja, em 
muitos casos a construção de mundos possíveis deixou de ser um processo 
individual para converter-se em um processo coletivo que se desenvolve nas redes 
sociais (2011, p. 130).42 

Em diálogo com a teoria proposta por Martín-Barbero – de transferir os estudos 

comunicacionais dos meios para as mediações –, Scolari sugere que ampliemos nosso campo de visão 

para as hipermediações. Segundo esse autor, hipermediação é o processo de “intercâmbio, produção 

e consumo simbólico desenvolvidos em um entorno caracterizado pela grande quantidade de 

sujeitos, meios e linguagens interconectados tecnologicamente e de maneira reticular entre si”43 

(2008).44 

Ainda em seu blog, ao comentar sobre o conteúdo proferido por Martín-Barbero em 

conferências realizadas em universidades de Barcelona em 2010, Scolari enfatiza a atenção dada pelo 

teórico à narrativa: 

Jesús Martín-Barbero não deixou de mencionar a fragmentação das audiências e 
experiências de consumo audiovisual, a dissolução das barreiras entre os meios e os 
processos de convergência… Qual convergência? A tecnológica? A empresarial? 
Segundo ele a convergência mais interessante é a narrativa, a convergência de 
relatos que moldam nossas identidades e surfam pelos meios e pelas redes (2010). 
45, 46 

É interessante ressaltar o caráter híbrido da teleficção, que agora ganha novas nuanças em 

seu diálogo com as mídias digitais interativas. Herdeira do folhetim produzido na França no século 

XIX, a telenovela também descende do circo e da novela radiofônica. O melodrama televisivo traz em 

                                                                 

41 LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 5º ed. Porto Alegre: Sulina, 2010. 
42 SCOLARI, Carlos Alberto. A construção de mundos possíveis se tornou um processo coletivo. In: MUNGIOLI, M. 

C. Revista MATRIZes. Ano 4, n. 2, p. 127-136, São Paulo: PPGCOM-USP, 2011. Disponível em: 
<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/53/78>. Acesso em jun. 2012. 

43 Tradução nossa. No original: “Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a 
procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una 
gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.” 

44  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: elementos para una teoria de la comunicación digital interativa. Op. cit. 
45  Tradução nossa. No original: “JMB no dejó de mencionar la fragmentación de las audiencias y experiencias de 

consumo audiovisual, la disolución de las barreras entre los medios y los procesos de convergencia… ¿Cuál 
convergencia? ¿La tecnológica? ¿La empresarial? Según JMB la convergencia más interesante es la narrativa, la 
convergencia de relatos que moldean nuestra identidad y surfean por medios y redes. 

46  ________. Jesus Martín-Barbero entre la ecologia y las interfaces. In: Hipermediaciones: conversaciones sobre la 
comunicación digital interactiva.  Disponível em: <2013http://hipermediaciones.com/2010/04/22/jesus-martin-
barbero-entre-la-ecologia-y-las-interfaces>. Acesso em: jan. 2013. 
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sua construção desde os contos, passando pelo romance literário e até pelas radionovelas e pelos 

filmes produzidos pelo cinema (MARTÍN-BARBERO, 200947; MOTTER, 2004)48. Formato 

narrativo híbrido por natureza, a teleficção adapta-se rapidamente, adicionando novidades aos 

elementos que a compõem: “Sempre igual a si mesma do ponto de vista de sua estrutura, sua 

agilidade para incorporar inovações garante-lhe permanência como forma narrativa e mantém seu 

poder de sedução, ainda que a iminência de seu esgotamento seja permanentemente alardeada” 

(MOTTER, 2004, p. 251). Em época de novas mídias, retomamos a colocação de Arlindo Machado, 

que, ao mirar o futuro, considera o hibridismo “a própria condição estrutural dos produtos culturais” 

(2000, p. 68)49 e, em consequência, também da telenovela. 

Se do ponto de vista da narrativa temos a capilaridade e abertura das possibilidades de 

discursos, enxergamos da mesma forma um espaço para descobrir práticas de consumo no universo 

das mídias digitais. Lembramos o que ensinam Rocha e Rocha: “o consumo é um código e por meio 

dele é traduzida boa parte das relações sociais e são elaboradas muitas das experiências de 

subjetividade (2007, p. 75).50 O que interessa ao estudante quando ele tem diante de si não só o livro 

educativo mas a telenovela e seu blog? De que maneira os fluxos informativos diversos presentes na 

Internet podem proporcionar novas práticas de consumo relacionadas ao aprendizado, interferindo 

na cognitividade? Enxergamos a relação com o ritual de uso das mídias digitais, considerando hábitos 

constituídos culturalmente e novas iniciativas que surgem com tais mídias. Essa experiência também 

propicia olhar para novas formas de aprendizado. Nesse sentido, dialogamos com duas mediações 

apontadas por Martín-Barbero como relevantes no mundo atual – ritualidade e cognitividade. 

Outra mediação, a de identidade, surge em nossa pesquisa com a seguinte questão: quais 

identidades estão sendo construídas nessa relação televisão–Internet? Lembramos ainda as 

colocações de Hall (2006),51 para quem a identidade na contemporaneidade deixa de ser fixa e 

permanente para assumir características de seu entorno cultural. Que visão ou visões da Ciência são 

apresentadas pela telenovela? Como os consumidores de Morde & Assopra e do blog Caçadora de 

Dinossauros interpretam o que é representado na ficção e lhe dão novos significados, a partir de sua 

realidade sociocultural? 

                                                                 

47  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: … Op. cit. 
48  MOTTER, Maria de Lourdes. Mecanismos de renovação do gênero telenovela: empréstimos e doações. In: LOPES, 

Maria Immacolata Vassallo de. Telenovela: internacionalização e interculturalidade. São Paulo: Loyola, 2004. 
49  MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2000. 
50  ROCHA, Adriana; ROCHA, Everardo. Paradigma interpretativo nos estudos de consumo: retrospectivas, reflexões e 

uma agenda de pesquisas para o Brasil. RAE, FGV, São Paulo, v. 47, n. 1, jan.-mar. 2007. 
51  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006 [1987]. 
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Retomamos o papel da comunicação de explicitar os significados atribuídos ao consumo. 

Os meios de comunicação de massa, por sua vez, atuam fomentando o imaginário social – o que nos 

ajuda a entender a dimensão que o consumo simbólico ganhou na contemporaneidade. Conforme 

aborda Baccega: 

Nas metáforas e narrativas que definem o consumo e o consumidor, muito usadas 
pela linguagem publicitária e pela sociedade como um todo, parece haver um 
entrecruzamento de tendências que, contraditórias, acabam por revelar a 
complexidade do mesmo ato de consumir. Aí aparecem tanto os traços das 
representações promovidas pela mídia e pela transformação intensa das relações 
sociais em mercadoria quanto as múltiplas formas mais personalizadas de sua 
manifestação. É a “mescla realista” que caracteriza o consumidor; são formas que 
se desenvolvem de acordo com os novos territórios de pertencimento que formam 
a subjetividade e constituem as identidades do sujeito. A linguagem do consumo 
transformou-se numa das mais poderosas formas de comunicação social. 

O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e do 
imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas. Revela a 
identidade do sujeito, seu “lugar” na hierarquia social, o poder de que se reveste. 
Como os meios de comunicação, o consumo também impregna a trama cultural 
(2011, p. 33-34).52 

As colocações da autora dão força ao raciocínio que garante ao consumo, e ao consumidor, 

seu lugar na sociedade. Um lugar que permite a seus sujeitos um espaço idiossincrático. Ao pesquisar 

maneiras de consumir a narrativa e as produções simbólicas da obra teleficcional no contexto da 

cibercultura, vislumbramos a oportunidade de encontrar os sentidos construídos na maneira de 

aprender, apreender, ouvir e contar histórias. 

2.1 DO LIVRO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: NOVAS CONSTRUÇÕES 

DOS SUPORTES EDUCATIVOS 

Alunos dispostos em carteiras escolares, um professor ao centro e todos consumindo o 

mesmo produto – o manual escolar. O ensino da atualidade segue um modelo construído durante a 

Revolução Industrial. Um modelo baseado na padronização do conhecimento, com conteúdos 

pedagógicos determinados. O pensador italiano Mario Alighiero Manacorda foi ao cerne ao pontuar 

que “o nascimento da escola pública é contextual ao da fábrica e comporta grandes mudanças na vida 

                                                                 

52  BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo. In: 
CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo (Orgs.). Consumo midiático e cultura da convergência. 
São Paulo: Miró, 2011. 
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social dos indivíduos” (2002, p. 249).53 Uma escola criada para disciplinar e educar as pessoas a partir 

das necessidades da produção industrial. 

A padronização do conhecimento coloca historicamente os manuais escolares – ou livros 

didáticos – como os principais dispositivos pedagógicos. No caso brasileiro, departamentos e 

programas governamentais garantiram destaque a esse produto. Entre eles, a Comissão Nacional do 

Livro Didático, datada de 1938; o Programa Nacional do Livro Didático, de 1985, que instaurou a 

aquisição e distribuição de obras escolares para escolas públicas de Ensino Fundamental; o Programa 

do Livro Didático para o Ensino Médio, de 2003; e o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos, de 2007. 

A relevância do consumo do livro didático pode ser ratificada na pesquisa Retratos da 

leitura no Brasil, de 2011. Conduzida pelo Instituto Pró-Livro (IPL) e pelas entidades do livro – 

Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros); Câmara Brasileira do Livro 

(CBL); e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) –, ela revelou o didático entre os gêneros 

que crianças e jovens mais leem (conforme gráfico 1 a seguir). O universo da pesquisa englobou 12,5 

milhões de crianças de 5 a 10 anos, 8,6 milhões de 11 a 13 anos e 10 milhões de 14 a 17 anos. O livro 

didático surge como o produto principal de leitura para os públicos de 5 a 10 anos e 11 a 13 anos. 

 

Gráfico 1: Gêneros mais lidos X idade (%)Gráfico 1: Gêneros mais lidos X idade (%)Gráfico 1: Gêneros mais lidos X idade (%)Gráfico 1: Gêneros mais lidos X idade (%)    

 
Fonte: Gráfico gerado a partir dos dados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, de 2011.54 

                                                                 

53  MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos novos dias. São Paulo: Cortez, 2002. 
54  Pesquisa na íntegra disponível em: <http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2834>. Acesso em: jan. 

2013. 
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Alain Chopin, um dos maiores especialistas na pesquisa sobre a história do livro didático, dá 

seu parecer no prefácio da obra de Circe Bittencourt, intitulada Livro didático e saber escolar 1810-

1910 ().55 Para Chopin, o livro didático é: 

[...] instrumento iniciático da leitura, vetor linguístico, ideológico e cultural, 
suporte – durante muito tempo privilegiado – do conteúdo educativo, instrumento 
de ensino e de aprendizagem comum à maioria das disciplinas. Mas é também um 
objeto manufaturado, amplamente divulgado em todo o mundo, cuja produção e 
difusão se inscrevem em uma lógica industrial e comercial (2008, p. 9). 

Nas colocações de Chopin repousa nosso olhar para o entrelaçamento entre Comunicação, 

Educação e Consumo no universo do ensino. Como vetor cultural, o livro didático passa a trazer em 

seu conteúdo reflexos da sociedade para a qual se destina. Foi assim que os meios de comunicação 

ganharam as páginas de obras escolares. Ao longo do século XX, a mídia adquiriu papel fundamental 

como multiplicadora de informações e ideologias, além de estabelecer-se como peça-chave na criação 

de imaginários e identidades. A centralidade dos meios de comunicação de massa em nossa cultura 

deu a eles a condição de agentes socializadores, juntamente com a escola e a família (BACCEGA, 

2011, p. 31)56. 

Se os materiais escolares trazem reflexos da sociedade e se vivemos numa cultura com forte 

presença midiática, é natural que conteúdos abordados nos meios de comunicação passem a ter 

espaço nos livros didáticos, ou até que dividam com eles a condição de suporte pedagógico, seja para 

suscitar discussões reflexivas sobre abordagem de temas ou para discutir estéticas ou narrativas 

audiovisuais, entre outras possibilidades. 

No Brasil, essa relação foi potencializada pelo estabelecimento dos PCNs, publicados em 

1997 para atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei Federal 9.394), de 

1996. Ao abordar o papel da escola no processo de construção da cidadania, o texto dos parâmetros 

propõe: 

Os conteúdos escolares que são ensinados devem, portanto, estar em consonância 
com as questões sociais que marcam cada momento histórico. 

Isso requer que a escola seja um espaço de formação e informação, em que a 
aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno 
no dia a dia das questões sociais marcantes e em um universo cultural maior (1997, 
p. 33).57 

                                                                 

55  BITTENCOURT, Circe. Livro didático e saber escolar 1810-1910. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
56  Comunicação/Educação e a construção de nova variável histórica. In: CITELLI, Adilson; COSTA, Maria Cristina C. 

Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. 
57  Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: jan. 2013. 
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Em carta de apresentação, assinada por Paulo Renato Souza, então ministro da Educação e 

do Desporto, afirmou que o propósito dos PCNs “é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno 

a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus 

direitos e deveres” (p. 6). Ainda nos PCNs, da definição de seus princípios e fundamentos, 

encontramos a seguinte colocação: 

Não há desenvolvimento individual possível à margem da sociedade, da cultura. 
Os processos de diferenciação na construção de uma identidade pessoal e os 
processos de socialização que conduzem a padrões de identidade coletiva 
constituem, na verdade, as duas faces do mesmo processo (p. 34). 

A utilização de matérias de jornais, revistas, anúncios publicitários e telenovela, entre outros 

elementos produzidos pela mídia, permite que se traga o cotidiano para a sala de aula. Ao estabelecer 

uma relação com a rotina dos alunos fora da escola e com suas práticas de consumo cultural, vemos 

emergir os significados sociais. Dessa maneira, há possibilidades que se abrem para a utilização de 

práticas de ensino que se servem de produtos midiáticos além dos livros didáticos. É possível 

vislumbrar esse movimento na sociedade, com iniciativas e abertura de espaço para tratar do tema. 

Um desses exemplos é projeto educativo EducaRede, da Fundação Telefonica, na Espanha 

e na América Latina. Lançado em 2002, o EducaRede tem por objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação, estimulando a integração da Internet no cotidiano da escola pública. Outro 

exemplo que revela o movimento da sociedade para integrar a mídia ao ensino é a matéria de janeiro 

de 2006 da Revista Nova Escola.58 Com o título Liguem a TV: vamos estudar!, apresenta propostas 

de utilização de programas televisivos para “aprofundar conteúdos e discutir valores e 

comportamento”. 

A telenovela, produto cultural fundamental na cultura brasileira e um dos responsáveis pela 

“construção da ficção de nosso tempo” (MOTTER, 2000, p. 60)59 oferece múltiplas possibilidades de 

tratamento em sala de aula. Motter suscitou ainda uma reflexão da relação da telenovela com as 

práticas de consumo dos alunos. Para a autora, os estudantes “assistem à telenovela, gostam dela, a 

comentam e nela encontram seus momentos diários de ficção” (p. 55). Essa é a chave para 

refletirmos sobre a relação entre a utilização de um produto midiático no contexto educativo, bem 

como seu papel na constituição do imaginário e os reflexos trazidos pela telenovela no consumo de 

bens materiais. 

                                                                 

58  GENTILE, Paola. Liguem a TV: vamos estudar! Nova Escola, n. 189, jan.-fev. 2006. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/liguem-tv-vamos-estudar-431451.shtml>. 
Acesso em: jan. 2013. 

59  MOTTER, Maria de Lourdes. Telenovela e educação: um processo interativo. Comunicação & Educação, São Paulo, 
ano 6, n. 17, p. 54-60, jan.-abr. 2000. 
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2.2 DO COTIDIANO DA TELENOVELA PARA O COTIDIANO DA ESCOLA 

Conhecer as narrativas que se contam na mídia é mapear a cultura de uma sociedade 

(BACCEGA, 2012, p. 1300). A reflexão sobre os discursos presentes na telenovela e o diálogo que se 

estabelece entre eles e os receptores são elementos que nos dão sinais das ressignificações 

estabelecidas. 

Por isso podemos afirmar que, tal qual em outras obras ficcionais, a telenovela se 
caracteriza pela autonomia, mas não pela independência: suas raízes se fundam na 
cultura que a produz. A realidade que ela constrói não é nem pode ser separada de 
tudo o que a rodeia. Se assim fosse, não haveria possibilidade de compreendê-la, 
pois o sentido se forma a partir do que já é, do que já está. Ela se relaciona com 
outras telenovelas. Se a telenovela tem normas específicas, também é verdade que 
não é nela própria que ela vai encontrar substância para elaborar estas normas 
(BACCEGA, 2012, p. 1301).60 

O cotidiano representado na telenovela possui importante papel no processo de 

ressignificação por parte dos espectadores. Para Motter, a telenovela brasileira contém dois níveis 

constitutivos: o melodramático e o realista, elaborado pela estrutura do cotidiano (2004, p. 258).61 A 

cotidianeidade apresentada pela telenovela não é a real, mas dialoga com a realidade. Nesse processo, 

permite aos receptores construir sentido a partir das narrativas estabelecidas na teleficção. “Essa 

forma discursiva particular que se combina com a vida de milhões de pessoas para formar seus 

mundos imaginários” (GALINDO, 1988, p. 101-2).62 

Castro e Rocha observam a centralidade do entretenimento e a espetacularização do 

cotidiano na cultura midiática, num processo de sedução das audiências para que estas compactuem 

com as estratégias sociais e ideológicas propostas pelos produtores (2009, p. 50).63 Nas colocações de 

Baccega igualmente é reconhecida a existência de assuntos recorrentes no dia a dia na ficção 

televisiva, “alçados à condição de elementos do universo ficcional”. Eles atuam construindo uma 

lógica de consumo, que oferece estilos de vida, mas também temas sociais, políticos e econômicos 

(1999, p. 10).64 Conforme verifica Lopes em sua incursão pela recepção da telenovela A Indomada, 

                                                                 

60  BACCEGA, Maria Aparecida. Ressignificação e atualização das categorias de análise da “ficção impressa” como um 
dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional. Op. cit. 

61  MOTTER, Maria de Lourdes. Mecanismos de renovação do gênero telenovela. Op. cit. 
62  GALINDO, Jesús. Lo cotidiano y lo social: la telenovela como texto y pretexto. Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas, Cidade do México, Universidad de Colima, v. 2, ns. 4-5, p. 95-135, 1988. 
63  CASTRO, Gisela; ROCHA, Rose de Melo. Cultura da mídia, cultura do consumo: imagem e espetáculo no discurso 

pós-moderno. Revista Logos, Rio de Janeiro, Uerj, PPGCom, v. XXX, n. 1, 1. semestre 2009. 
64  BACCEGA, Maria Aparecida. Narrativa ficcional de televisão: encontro com os temas sociais. Revista Comunicação e 

Educação, São Paulo, Paulinas, n. 26, p. 7-16, 1999. 
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retratada em Vivendo com a telenovela (2002, p. 367)65, há uma agenda temática apresentada pela 

teleficção que se insere no cotidiano das pessoas, pautando assuntos na sociedade e promovendo 

ressignificações a partir deles. 

Ao trazer a cotidianeidade para a tela da televisão, a telenovela representa importante 

elemento na formação de sujeitos conscientes. Se considerarmos os meios de comunicação um novo 

lugar do saber (BACCEGA, 2004, p. 119-138),66 temos na teleficção um produto relevante para 

propiciar a formação de receptores críticos. A complexa trama de significações que é estabelecida a 

partir da telenovela e dos seus discursos constitui ainda lugar para construção da cidadania. Devemos 

considerar também a presença das mídias digitais interativas, espaço para construção de uma 

“cidadania diferenciada, que seria caracterizada pela localização do indivíduo no espaço-mundo, 

porém construindo e constituindo suas identidades a partir do cotidiano” (TONDATO, 2010, p. 

17).67 

As colocações de Tondato dialogam com as de Lopes, para quem a telenovela possui a 

função de construir uma identidade nacional diante de um mundo cada vez mais fragmentado e com 

zonas fronteiriças culturalmente difusas (LOPES, 2004). 

No caso de Morde & Assopra, delimitamos nosso olhar para os discursos sobre Ciência 

presentes na trama. No enredo criado por Walcyr Carrasco, Júlia é uma paleontóloga renomada 

internacionalmente. Ela viaja ao Japão para encontrar os fósseis de um dinossauro e conta com o 

auxílio dos assistentes Cristiano (Paulo Vilhena) e Virgínia (Bárbara Paz), além de pesquisadores 

estrangeiros. Mas, quando consegue localizar os ossos do animal pré-histórico, enfrenta um 

terremoto e perde sua descoberta. Ainda no Japão, conhece Ícaro (Mateus Solano), cientista que se 

dedica à robótica e está envolvido num grande e misterioso trabalho para construir um robô que seja 

a imagem e semelhança de sua esposa Naomi (Flávia Alessandra), que ele acredita ter falecido em um 

acidente durante uma tempestade em alto-mar. 

Ícaro conta para Júlia que no interior do estado de São Paulo, na fictícia cidade de Preciosa, 

há indícios de fósseis raros. Ele recomenda que Júlia vá para lá e inicie as escavações. Mas os estudos 

mostram que os fósseis estão localizados na fazenda de Abner (Marcos Pasquim), numa plantação de 

café. Júlia então tem a árdua tarefa de convencê-lo a iniciar as escavações no local. Abner e Júlia 

                                                                 

65  LOPES, Maria Immacolata Vassalo de et al. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade. São 
Paulo: Summus, 2002. 

66  BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação: apontamentos para discussão. Op. cit. 
67  TONDATO, Marcia Perencin. Uma perspectiva teórica sobre consumo e cidadania na contemporaneidade. 

Conexiones, Revista Iberoamericana de Comunicación: Discurso midiático, comunicação e consumo, Madri, v. 2, n. 
2, p. 5-18, 2010. 
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formam o par romântico central da trama, mas passam a maior parte do enredo brigando por suas 

diferenças. 

 Há um caráter socioeducativo dos discursos sobre a Paleontologia. Em entrevista, a atriz 

Adriana Esteves destacou a relevância da divulgação da Ciência, afirmando estar orgulhosa por 

interpretar a paleontóloga Júlia. 

“Uma novela tem um papel muito importante na sociedade e a divulgação da 
Paleontologia é algo muito importante. A novela acaba prestando este serviço e é 
mais um fator que me faz ter orgulho da minha profissão”, derrete-se (SOBREIRA, 
2011).68 

O próprio final da telenovela trouxe uma mensagem que reforça o papel da educação no 

futuro do Brasil. Na cena de encerramento, ao receber um prêmio por suas descobertas, Júlia 

discursa: 

Eu quero dizer a vocês que a descoberta desse Titanossauro, uma descoberta 
inteiramente nova, trouxe prestígio internacional para toda a região de Preciosa e 
de Marília, que tem tesouros inestimáveis no campo da Paleontologia. E eu espero 
que esse prestígio que essa descoberta trouxe, gere apoio à pesquisa para a 
formação de novos paleontólogos e apoio à educação para formação de gerações 
novas. A educação é tudo.69 

2.3 CULTURA, MEDIAÇÃO E CONVERGÊNCIA NA SALA DE AULA 

Na obra intitulada Os exercícios do ver,70 que realizou com Germán Rey, Martín-Barbero 

entrevê novos rumos para os estudos de recepção. Os autores consideram um novo lugar para a 

maneira de os receptores enxergarem o mundo na contemporaneidade, baseado na predominância 

da narrativa audiovisual e na ficção televisiva. Um local que se estabelece a partir dos não-lugares, 

num diálogo com as colocações de Marc Augé. Para Augé, a própria comunicação é baseada em 

“redes de cabo sem fio” e na ausência de espacialidade (1994, p. 75).71 A comunicação globalizada – 

sem delimitação física – e a sensação de aceleração do tempo promoveram mudanças nas maneiras de 

ver, interpretar, narrar, aprender e apreender o mundo (AUGÉ, apud MARTÍN-BARBERO; REY, 

                                                                 

68  SOBREIRA, Gabriel. Divulgação da Paleontologia é destaque para Adriana Esteves. RD Online, 19 jul. 2011. 
Disponível em: <http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/298542/divulgacao-da-paleontologia-e-destaque-para-
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de-outubro.html#cenas/1663275>. Acesso em: jan. 2013. 

70  MARTÍN-BARBERO, Jesús; GERMÁN, Rey. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São 
Paulo: Senac, 2004. 

71  AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma Antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994. 
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2004, p. 21)72. Não são apenas novas visualidades, mas também novas tecnicidades, cognitividades e 

identidades, instauradas na ritualidade de fruição da mídia. Essas mediações são desenhadas a partir 

da des-ordem cultural. 

Que mundo é possível “ver” a partir das mídias presentes na atualidade? Walter Benjamin, 

na primeira metade do século XX, debruçou-se sobre questões acerca da tecnologia como 

propiciadora de diferentes formas de enxergar e compreender um mundo cada vez mais tomado pelo 

imagético e pela Indústria Cultural.73 Ele refletiu sobre como as imagens perderam sua aura a partir 

da reprodutibilidade técnica. Benjamin trouxe-nos a seguinte colocação, ao comparar a imagem real 

com sua representação na pintura e no cinema: 

Para o homem de hoje, a imagem do real fornecida pelo cinema é infinitamente 
mais significativa, pois – se ela atinge estes aspectos das coisas que escapa a 
qualquer aparelhagem (o que é uma exigência de toda obra de arte) – ela só o 
consegue precisamente à medida que usa aparelhos para penetrar, de modo mais 
intensivo possível, no próprio coração desse real (BENJAMIN, 1990, p. 243).74 

Nessa reflexão de Benjamin, vislumbra-se um novo sensorium estabelecido a partir das 

diferentes maneiras de ver. Se de início a fotografia e o cinema foram fundamentais para essa 

construção, temos a televisão – e especificamente na América Latina e no Brasil, a telenovela – como 

produto relevante nesse processo, agora turbinado pela Internet e pelo enorme fluxo de informação e 

imagens. Ao que propõem Martín-Barbero e Rey: “que atenção estão prestando as escolas às 

modificações profundas do espaço e do tempo vividas pelos adolescentes?” (2004, p. 58).75 

Ao ingressarmos nessa discussão tecnológico-sensória, retomamos Marshall McLuhan, um 

dos principais teóricos da Comunicação a estudar as mídias nesse contexto. Embora seus estudos 

sejam contemporâneos ao nascimento da televisão, esse autor apresenta reflexões que se mostram 

pertinentes com o surgimento da Internet. Ele coloca os meios de comunicação como extensões de 

nossos sentidos, que ligam os indivíduos ao mundo e influenciam sua percepção. A simultaneidade é 

outro ponto tratado por McLuhan: 

Não se torna, pois, evidente que, a partir do momento em que o sequencial cede ao 
simultâneo, ingressamos no mundo da estrutura e da configuração? E não foi isto 
que aconteceu tanto na Física como na pintura, na poesia e na Comunicação? Os 
segmentos especializados da atenção deslocaram-se para o campo total, e é por isso 

                                                                 

72  MARTÍN-BARBERO, Jesús; GERMÁN, Rey. Os exercícios do ver: … Op. cit. 
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entretenimento, ocorrido a partir do início do século XX. 
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que agora podemos dizer, da maneira a mais natural possível: “O meio é a 
mensagem” (1995, p. 26).76 

Diante de um computador, por exemplo, vive-se um acontecer simultâneo, em que chegam 

ao mesmo tempo fatos ocorridos do outro lado do mundo e aqueles que se passaram em nossa cidade 

e em nosso bairro. Há assuntos diversificados e múltiplos hyperlinks conduzindo a interesses e 

caminhos diversos. A análise de McLuhan repousa na ideia de que os meios promovem mudanças na 

maneira de ver o mundo – o que a nosso ver estabelece um paralelo com as ideias propostas por 

Benjamin e retomadas por Martín-Barbero e Rey. 

Existe ainda uma ansiedade constante – para saber mais, participar de mais comunidades e 

estar inserido nas mídias sociais como blogs, Twitter e Facebook. Ficar à margem é, principalmente 

para os jovens, estar “fora do jogo”, deixar de compartilhar um tipo de consumo midiático que 

representa afirmação identitária. Haja vista a busca desenfreada de algumas pessoas para terem 

muitos amigos no Facebook, seguidores no blog e retweets77 aos montes. 

O movimento dialético de prostração e ansiedade é um embate que permeia a relação 

educador–aprendiz. Uma verdadeira batalha social e cultural velada, em que o que está em evidência 

é a hegemonia do saber/conhecer. Trata-se de lidar com o excesso e a fragmentação de informações e 

com a desordenada estrutura das principais questões a serem desvendadas. 

Existem mudanças diversas que tornam imprescindível a descoberta de novas maneiras de 

atuação – sempre com aporte teórico-metodológico. No entanto, essa ação pode estar hoje centrada 

mais nos meios que nos fins. Assim como os primeiros estudiosos do campo da Comunicação 

valorizaram as mídias e a influência delas no receptor e na sociedade, algumas linhas de estudo da 

Comunicação/Educação atualmente trilham um caminho bastante parecido. Há visões que colocam 

os meios digitais o o acesso à tecnologia como “salvadores”, deixando de lado a análise sobre a 

qualidade de tal ingresso ao universo das mídias digitais. 

Na contramão, há pesquisadores que reconhecem as mediações possibilitadas pelas mídias 

e pela tecnologia como fontes de descobertas enriquecedoras para o campo da Educomunicação. É o 

caso de Bernard Miège (2010, p. 177),78 que propõe analisar as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) por suas práticas sociais. Há para ele cinco “eixos de inquietação”: a 

                                                                 

76  McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. Rio de Janeiro: Cultrix, 1995. 
77  Retweet é a atividade de repostar para outras pessoas um comentário publicado no microblog Twitter. No caso 

abordado, há a ideia estabelecida de uma ligação direta entre a quantidade de pessoas que o seguem/reverberam o 
que se diz e seu prestígio (social, político, profissional) no Twitter/Internet. 

78  MIÉGE, Bernard. A questão das tecnologias de comunicação: novas perspectivas. In: MORAES, Dênis (Org.). 
Mutações do visível: da comunicação de massa à comunicação em rede. Rio de Janeiro: Pão e Rosa, 2010. 
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midiatização da comunicação; a ampliação da esfera midiática otimizada pela articulação entre 

“ferramentas/redes de comunicação/conteúdos”; a mercantilização das atividades comunicacionais; 

a possibilidade de a tecnologia perpetuar ou ampliar desigualdades sociais pelo fortalecimento de 

“lógicas de produção individual”; as consequências geracionais; e o esmaecimento da fronteira entre 

público/privado. Miège ressalta ainda o caráter coletivo da atuação na esfera da tecnologia digital, 

ressaltando a necessidade de análises que fujam de armadilhas reducionistas que enxergam a 

participação dos indivíduo somente como oportunidade de liberdade de expressão e poder de 

influência – principalmente diante da Internet.  

Trazemos para o diálogo com Miège as colocações de Stuart Hall, para quem a 

decodificação de uma mensagem pode ocorrer de diferentes formas, embora esta possua um discurso 

hegemônico em sua constituição, consolidado (codificado) a partir de múltiplos discursos presentes 

na sociedade. Interessa-nos ainda a visão que esse autor defende da comunicação como um processo 

que articula produção com recepção/consumo. O consumo, assim, ocorre a partir da decodificação 

do discurso elaborado pela produção (2003, p. 357-63-88).79 Desse modo, buscaremos verificar não 

somente os discursos hegemônicos presentes no processo de codificação, como também as 

ressignificações (decodificações) realizadas pelos receptores. A questão que propomos é a seguinte: 

que negociações permeiam os discursos hegemônicos e as ressignificações pelos receptores? 

A escola, como local de construção ideológica, pode ser espaço para a construção de 

exercícios de cidadania a partir das TICs. Ao tratar dos desafios do campo da 

Comunicação/Educação, Baccega ressalta que a atuação nesse campo deve 

[...] levar os alunos a uma produção que valorize aspectos da cultura em que vivem, 
que abra discussão sobre a dinâmica da sociedade, sua inserção na totalidade do 
mundo, conhecendo-o para modificá-lo – reformando-o e/ou revolucionando-o, 
numa nova linguagem audiovisual, num novo mundo (2011, p. 41).80  

Como bem lembraram Martín-Barbero e Germán Rey: 

Ao reduzir a comunicação educativa à sua dimensão instrumental, isto é, ao uso 
das mídias, o que se deixa de fora é justamente aquilo que é estratégico pensar: a 
interseção da educação nos processos complexos de comunicação da sociedade 
atual, no ecossistema comunicativo que constitui o entorno educacional difuso e 
descentrado produzido pelas mídias. Um entorno difuso de informações, 
linguagens e saberes, e descentrado em relação aos dois centros – escola e livro – 
que ainda organizam o sistema educativo vigente (2004, p. 26).81 

                                                                 

79  HALL, Stuart. Codificac ̧ão/decodificação. Op. cit. 
80  BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação e a construção de nova variável histórica. Op. cit. 
81  MARTÍN-BARBERO, Jesús; GERMÁN, Rey. Os exercícios do ver:... Op. cit. 
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As colocações de Martín Barbero e Germán Rey estabelecem nesse ponto um diálogo com a 

proposta de Edgar Morin para a educação. Na década de 1960, ao estudar a cultura de massa, Morin 

trazia questões relacionadas à tecnologia e sua relação com a fragmentação e a instantaneidade, 

considerando aquela importante elemento na constituição dos sujeitos (2011).82 Antes de 

embrenhar-se nas reflexões relacionadas à educação, o autor propôs uma análise extremamente atual 

sobre a cultura de massa. 

Para o autor, a cultura de massa, determinante para o surgimento de uma sociedade baseada 

no visual e na instantaneidade, tem seu poder de capilaridade atrofiado justamente pela característica 

de retratar o imediato. Ao mesmo tempo que permite que o instantâneo chegue rapidamente a 

milhares de pessoas, a cultura de massa e seus aparatos tecnológicos como câmeras e microfones – na 

atualidade amplificados pelo poder da Internet – têm a possibilidade da construção da memória, e 

igualmente de identidades coletivas. Mas a instantaneidade colabora para que essa memória seja 

encurtada. Há sempre novas imagens, novas histórias a serem abordadas. 

O contraponto entre cultura de massa e instituições tradicionais como a escola merece a 

atenção de Morin. Para ele, a cultura de massa é “evolutiva por natureza”. Ela possui uma evolução 

“superficial”, promovida pelo seu ritmo acelerado, mas também “profunda”, acarretada pela evolução 

técnica e social. “A cultura de massa adere a muito mais processos evolutivos que as culturas impostas 

pela autoridade ou tradição, como as culturas escolares, nacionais ou religiosas” (2010, p. 178). 

No nosso entendimento, ponderações como essa carregam elementos do pensamento 

complexo que Morin desenvolveu a partir da década de 1970. Seu olhar permitiu-lhe entrever o papel 

da cultura de massa na constituição de diferentes maneiras de vivenciar e apreender. Mas Morin não 

se atém apenas a ela, sugerindo a amplitude da sociedade em que vivemos: 

 

Nossa sociedade é policultural. Há a cultura das humanidades, matriz da cultura 
erudita, a cultura nacional, que cultiva e exalta a identificação com a nação, as 
culturas religiosas, as culturas políticas, a cultura de massa. [...] A cultura na nossa 
sociedade é constituída por um sistema simbiótico-antagônico de múltiplas 
culturas, em que não existe homogeneidade (2002, p. 187).83 

Entendemos a abrangência do pensamento complexo e a necessidade de aprofundamentos 

por parte dos pesquisadores que o utilizam. No entanto, interessa-nos aqui utilizá-lo relacionando o 

                                                                 

82  MORIN, Edgar. Cultura de massa no século XX: espírito do tempo 1: neurose. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2011. 

83  MORIN, Edgar. Da culturanálise à política cultural. Margem, São Paulo, n. 16, p. 183-221, dez. 2002. 
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papel do contexto sócio-histórico e cultural ao processo de aquisição do conhecimento pelo método 

complexo. Morin propõe o enfrentamento da complexidade: 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o 
que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 
inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 
inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, 
o todo e as partes, as partes entre si (2000, p. 38).84 

Tal digressão sobre o pensamento de Morin se faz pertinente quando falamos de educação 

na atualidade. Sem deixarmos de lado nossa proposta de tomar um produto midiático (telenovela 

Morde & Assopra) e seu constitutivo (blog Caçadora de Dinossauros) para compreender seu 

consumo aplicado ao contexto educativo, consideramos relevante a discussão sobre o processo 

cognitivo e seu contexto cultural, social e histórico. 

Chamamos ao diálogo Lev Vigotski e suas reflexões sobre imaginação e criação na infância. 

Para ele, a experiência constitui elemento fundamental no processo criativo. Dessa maneira, 

enxergamos nas ideias de Vigotski um paralelo com o que observa Morin: o ser humano como 

unidade complexa é “ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional” (2000, p. 38). 

Ao comentar sobre o processo de criação na infância, Vigotski estabelece a relação entre ficção e 

realidade, observando: 

Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; quanto 
maior a quantidade de elementos da realidade que ela dispõe em sua experiência 
[...], mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação. [...] A 
fantasia não se opõe à memória, mas apoia-se nela e dispõe de seus dados em 
combinações cada vez mais novas (2009, p. 23).85 

O processo cognitivo, assim, reflete a realidade vivida. Transpondo as colocações de 

Vigotski para a realidade atual, evidencia-se o papel da comunicação e da des-ordem cultural 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2004)86 amplificada pela simultaneidade e multiplicidade dos 

acontecimentos. Adilson Citelli contribui com os entendimentos por nós propostos ao discorrer 

sobre o papel do jovem na educação: 

O educando, entendido como sujeito em formação, possui uma história cultural e 
social que lhe deixa marcas e comportamentos. Ser no mundo antes de estar na 
escola, o jovem que se desloca da casa à sala de aula leva consigo conhecimentos, 
muitos de senso comum, que entrarão nalguma instância [...] no jogo discursivo 
ditado pelo professor (2004, p. 23).87 

                                                                 

84  MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do século XXI. 2. ed. São Paulo/Brasília: Cortez/Unesco, 
2000. 

85  VIGOTSKI, Lev S. Imaginação e criação na infância. São Paulo: Ática, 2009. 
86  MARTÍN-BARBERO, Jesús; GERMÁN, Rey. Os exercícios do ver:... Op. cit. 
87  CITELLI, Adilson. Comunicação e Educação: a linguagem em movimento. São Paulo: Senac, 2004. 
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Manuel Castells complementa o diálogo estabelecido com esses autores ao abordar o papel 

da comunicação no processo criativo. Para ele, um processo mental resulta em processo social ao 

“ultrapassar as fronteiras do cérebro do indivíduo onde se origina a criatividade. Esse cruzamento de 

fronteiras é o que conhecemos como ‘comunicação’” (2010, p. 184).88 Voltamos agora para Martín-

Barbero e Rey, que propõem a integração entre a cultura oral e a audiovisual com a letrada, pois elas 

configuram “modos muito diferentes de ver e ouvir, de aprender, de sentir e de experimentar” (2004, 

p. 61)89. 

Lembramos das ponderações do escritor e jornalista Arthur da Távola sobre o uso que as 

crianças fazem da televisão como elemento organizador e interpretativo das experiências vividas 

(1998, p. 48).90 Na contemporaneidade, o espraiamento da telenovela para a Internet possibilita um 

novo olhar sobre o imaginário infantojuvenil. Um imaginário que se constitui a partir da virtualidade, 

da predominância audiovisual (PACHECO, 1998)91 e também das jás citadas capilaridade e 

instantaneidade comunicacionais. 

Novamente recorremos a Martín-Barbero e a seus apontamentos sobre convergência 

tecnológica, a qual faz surgir uma “economia cognitiva regida pela transformação do estatuto do 

número, que de signo do domínio sobre a natureza está se transformando em mediador universal do 

saber e do operar técnico/estético” (2010, p. 223, grifo do autor).92 Para ele, o sensorial/simbólico 

ganha espaço em relação ao sensorial/motriz. Verificamos aqui que práticas de consumo 

estabelecidas em um cenário de convergência midiática propiciam novos valores cognitivos, que 

miramos pela intersecção Educação/meios de comunicação. 

É imperativo, entretanto, ponderar que o vínculo entre a Educação e os meios de 

comunicação não é novidade, como bem observa Gabriel Kaplún (2011).93 Esse autor recorda a 

esperança dominante na América Latina em relação ao rádio nas décadas de 1950 e 1960, e 

posteriormente ao vídeo na década de 1980, como mídias a serem aplicadas no contexto educativo. A 

crítica de Kaplún vai no sentido de enxergar os meios de comunicação como recursos importantes, 

porém tendo em mente que esses recursos precisam ser baseados na construção de um modelo 

                                                                 

88  CASTELLS, Manuel. Criatividade, inovação e cultura digital: um mapa de suas interações. In: MORAES, Dênis 
(Org.). Mutações do visível: da comunicação de massa à comunicação em rede. Rio de Janeiro: Pão e Rosa, 2010. 

89  MARTÍN-BARBERO, Jesús; GERMÁN, Rey. Os exercícios do ver:... Op. cit. 
90  TÁVOLA, Arthur da (Paulo Alberto Moretzsohn Monteiro de Barros). TV, criança e imaginário. In: PACHECO, 

Elza Dias. Televisão, criança, imaginação e educação. Campinas: Papirus, 1998. 
91  PACHECO, Elza Dias. Infância, cotidiano e imaginário no terceiro milênio: dos folguedos infantis à diversão 

digitalizada. In: ________. Televisão, criança, imaginação e educação. Campinas: Papirus, 1998. 
92  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Convergência digital e diversidade cultural. Op. cit. 
93  KAPLÚN, Gabriel. Educación y Comunicación en tiempos de Internet: burocratas, aborrados, desesperados y 

creativos. Conexiones, Comunicación y Educación, Barcelona, v. 3, n. 1, 2011. 
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educativo que promova a reflexão. Nesse mesmo sentido entendemos as ponderações de Baccega e 

Citelli trazidas anteriormente. 

Kaplún se refere ao que Paulo Freire denominou “pedagogia bancária” por ser fundada em 

“depósitos” de conhecimento feitos pelos educadores, o que levaria os alunos apenas a memorizar e 

repetir. A pedagogia bancária descrita por Freire engloba também as avaliações dos alunos realizadas 

como pagamento por pontos. Alinhado com o pensador brasileiro, Kaplún propõe que se 

potencialize a capacidade de emissão dos educandos em vez de apenas melhorar os meios para chegar 

a eles. O diálogo estabelecido por Kaplún com Paulo Freire remete-nos ao que Freire sabiamente 

enunciou: 

Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta destorcida visão da 
educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber 
na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros (FREIRE, 1987, p. 33).94 

Assim, com a telenovela e seus derivados convergentes para mídias digitais interativas, 

escola e educadores podem abordar temas culturais que representam um retrato da sociedade. Nossa 

proposta está longe de sugerir o abandono dos conteúdos clássicos e dos materiais didáticos 

tradicionais em sala de aula. Ela contempla a inclusão na agenda educativa de produções midiáticas 

que já fazem parte do cotidiano de nossas crianças e jovens. Parafraseando Freire, entendemos que é 

preciso inventar novas formas de promover o saber, formas que tragam o cotidiano dos estudantes e 

que dialoguem com essa rotina e com as discussões que pautam o dia a dia dos alunos. 
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3 3 3 3 CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO II ––––    ASASASAS    MEDIAÇÕES COMO PREMIMEDIAÇÕES COMO PREMIMEDIAÇÕES COMO PREMIMEDIAÇÕES COMO PREMISSASSASSASSA    

Definir os aportes teóricos deste trabalho representou logo de início mergulhar 

preferencialmente no conceito de mediação e compreender as reflexões empreendidas por Jesús 

Martin-Barbero, Manuel Martín Serrano e Guillermo Orozco Gómez. Desde o início de nossa 

pesquisa, a mediação mostrou-se a espinha dorsal para buscar respostas à problemática apresentada 

nesta dissertação – a) que ressignificações ocorrem a partir dos discursos sobre Ciência?; b) o que 

interessa ao aluno de Ensino Fundamental quando ele tem diante de si não só o livro educativo mas a 

telenovela e seu blog?; e c) que identidades são construídas na relação televisão–Internet? Tais 

mediações podem ser relacionadas a matrizes culturais – que se combinam com as recentes mutações 

culturais, tais como o acesso à multiplicidade de informações proporcionado pelo Internet, bem 

como com a velocidade e o esmaecimento de fronteiras culturais. Podem também ser tangenciadas 

por formatos industriais (o gênero melodrama e seu formato derivado telenovela, que passam a se 

combinar com a narrativa da Internet e dos blogs).  

Buscamos ainda as contribuições de Lev Vigotski sobre aprendizagem mediada, incluindo 

nesse diálogo o conceito de hipermediação empreendido por Carlos Scolari. Se o ponto de partida foi 

Jesús Martin-Barbero e seu mapa noturno para estudar o processo comunicacional, sentimos a 

necessidade de primeiramente buscar referências sobre o conceito de mediação – basilares para a 

construção das reflexões sobre mediação empreendidas por Martin-Barbero e Orozco Gómez.  

Em sua obra Dos meios às mediações, Martin-Barbero (2009, p. 330)95 afirma que em nota 

(de número 159) que mediação, para ele, é utilizada de acordo com o conceito de Manuel Martín 

Serrano. Pareceu-nos então fundamental buscar o paradigma teórico construído por este autor, que 

em sua proposta sobre mediação social (1977)96 trabalha com dois tipos de mediação – estrutural e 

cognitiva. Martín Serrano apresenta os meios de comunicação como agentes estruturantes. A 

mediação atua como elemento de controle social, determinando temas a serem abordados e maneiras 

a serem tratadas. Há, assim, um código social, um “sistema de ordem” (1986, p. 736)97 para a 

reprodução da realidade, que permite a compreensão das mensagens. Em texto de Mediaciones 

sociales98 destacando a edição especial da revista latino-americana de comunicação Chasqui (2011)99 
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dedicada a Martín Serrano, encontramos a seguinte colocação: 

Através das mediações cognitivas e estruturais, os meios selecionam 
acontecimentos relevantes e modelos de representação de mundo e de produção 
de comunicação, moldam identidades e proporcionam referenciais comuns à 
sociedade, atuando assim sobre as consciências, gerando assim coesão social e 
gerenciando conflitos inerentes a esse tipo de sociedade (MALAGÓN TERRÓN, 
2012, p. 199).100 

A mediação cognitiva pode ser compreendida por maneiras de interpretar o mundo, por 

formas de realizar narrativas e estabelecer discursos, que ressaltem determinados valores de uma 

sociedade. Já a mediação estrutural abarca modelos, rituais, institucionalização, relevância e 

expressividade (MALDONADO, 2008).101 Encontramos assim, nos modelos, chaves de leitura para 

o que é veiculado, da mesma forma que temos a ritualidade (se tomarmos a telenovela produzida no 

Brasil como exemplo, podemos citar o ritual que milhares de cidadãos estabelecem diariamente em 

seu cotidiano, dedicando determinado horário de seu dia para estar diante da televisão, fruindo uma 

narrativa ficcional que passa, assim, a fazer parte de suas vidas). Igualmente, o caráter institucional 

remete aos padrões utilizados para reforçar instituições. A relevância compreende a escolha de temas 

cuja abordagem interessa aos produtores de conteúdo midiático enquanto expressividade e pode ser 

entendida como maneiras de construir sentimentos e emoções comuns partindo de um contexto 

sociocultural midiatizado. 

De grande importância por considerar o contexto social nos estudos de Comunicação, a 

teoria de Martín Serrano concentra-se na análise das mediações pela atuação dos meios. Conforme 

reflete Pereira (2008, p. 284),102 Martín Serrano considera a mediação elemento resultante do 

controle social empregado pelos meios para representar a realidade aos receptores. Por meio dessa 

reflexão, este autor construiu aportes que permitiram ampliar o entendimento do papel dos meios de 

comunicação de massa no tecido social; contribuição que Martín-Barbero buscou posteriormente 

para tratar da mediação por um outro viés – o da cultura. 

                                                                                                                                                                                                        

99  Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, ns. 114-115, Quito, jun.-set. 2011. 
100  Tradução nossa. No original: A través de mediaciones cognitivas y estructurales, los medios seleccionan el acontecer 

relevante y los modelos de representación del mundo y de producción de comunicación, conforman identidades y 
proporcionan referencias comunesa la sociedad, actuando así sobre las conciencias, generando cohesion social y 
gestionando conflictos inherentes a este tipo de sociedad. 

101  MALDONADO, Alberto Efendy. Confluências epistemológicas: teoria da mediação social de Martín Serrano e 
pensamento crítico transformador latino-americano. In: Revista de Economía Política de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación www.eptic.com.br, vol. X, n. 3, Sep. – Dic. / 2008. 

102  PEREIRA, Sara. Recepção televisiva e mediação: práticas em contexto familiar. Mediaciones Sociales, Madri, n. 2, p. 
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3.1 MARTÍN-BARBERO E SUA PROPOSTA DE MAPA NOTURNO – UM NOVO OLHAR 

PARA AS MEDIAÇÕES 

Utilizando Martín Serrano como fonte para conceituar mediação e também para entendê-la 

como algo premente nos processos comunicacionais, Martín-Barbero propõe o olhar dos meios para 

as mediações, conceito que apresenta na edição de 1986 de seu Dos meios às mediações.103 A cultura 

é o elemento-chave em sua construção teórica. O contexto social presente na teoria de Martín 

Serrano se mantém nos estudos barberianos. No entanto, seu interesse perpassa “as articulações 

entre as práticas de comunicação e os movimentos sociais, observando as diferentes temporalidades e 

as pluralidades de matrizes culturais” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 65).104  

Este autor espanhol que escolheu a Colômbia como residência – decisão que influenciou 

sobremaneira seu olhar como pesquisador –, foi buscar nas matrizes culturais o cerne para construir 

sua teoria das mediações. O olhar para a cultura popular da América Latina e sua negociação com 

culturas midiáticas, num constante interpelar entre o popular e o massivo, faz surgir reflexões sobre 

como os estudos da Comunicação poderiam estar muito além do binômio produção-recepção.  

A proposta é tratar da comunicação como um processo em que as mediações culturais se 

fazem presentes tanto no âmbito da produção quanto no da recepção. “A comunicação, segundo 

Martín-Barbero, assume o sentido de práticas sociais onde o receptor é considerado produtor de 

sentidos e o cotidiano, espaço primordial da pesquisa”, analisam Escosteguy e Jacks.105 O convite 

teórico é deslocar o debate dos meios para as mediações, “para as articulações entre práticas de 

comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade das 

matrizes culturais” (2009, p. 261).106 

A recepção é lugar de negociação e ressignificação dos discursos. Nesse espaço, novamente, 

massivo e popular se interpelam. A hegemonia é negociada, seguindo a proposta gramsciana:107 

                                                                 

103  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit. 
104  ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. In: ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, 

Nilda. Comunicação e Recepção. São Paulo: Hacker, 2005.  
105  Idem. 
106  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit. 
107  O conceito de hegemonia para o pensador italiano Antonio Gramsci contempla questões econômicas, políticas e 

culturais. Para esse autor, a hegemonia ocorre por meio da articulação de grupos heterogêneos, permitindo que se 
mantenha a ideologia dominante. Segundo Dênis de Moraes, “a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da 
liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as outras. Além de congregar as bases 
econômicas, a hegemonia tem que ver com entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da 
ação política”. Ainda de acordo com Moraes: “Se pensarmos na sociedade midiatizada contemporânea, atravessada 
por fluxos hipervelozes, saturada de imagens e aparentemente conformada em expressar aspirações através do 
consumo, perceberemos ecos da apreciação gramsciana. Os meios de comunicação elaboram e divulgam equivalentes 
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São de massa o sistema educativo, as formas de representação e a participação 
política, a organização das práticas religiosas, os modelos de consumo e os usos do 
espaço. Assim, pensar o popular a partir do massivo não significa, ao menos não 
automaticamente, alienação e manipulação, e sim novas condições, de existência e 
luta, um novo modo de funcionamento da hegemonia (p. 311).108 

Martín-Barbero esmiúça as mediações e reflete sobre o papel delas na recepção dos meios e, 

também, na produção realizada por estes. Nas colocações do autor repousa a proposta de enxergar a 

própria produção como um jogo de negociações entre diversas culturas. Ao utilizar o exemplo do 

circo presente na periferia de São Paulo – e de como ele atrai seu público, encontrando espaço em 

meio a criações midiáticas massivas, como as advindas do cinema – revela o movimento de 

negociações e influências.  

Martín-Barbero ainda a importância de pensar em uma teoria crítica do discurso, 

enxergando os “discursos massivos como acontecimentos de poder” (2004, p. 66).109 A visão desse 

autor considera uma leitura aprofundada do que é dito – dos discursos presentes em uma sociedade e 

pertinentes para a liderança de classes dominantes – em contrapartida ao que é censurado.  

Também chama a atenção para a relevância dos movimentos históricos nos estudos de 

processos comunicacionais. Nesse ponto, enxerga o papel do consumo de produtos midiáticos na 

construção de sentidos e identidades. Sugere, assim, a elaboração de uma teoria que relacione o 

estudo “sobre o discurso às suas condições de produção, circulação e de consumo” (2004, p. 67); ir 

além dos estudos linguísticos dos discursos e analisar seu papel ideológico. Propõe o discurso como 

prática dos meios de comunicação de massa, como “lugar em que a língua se carrega e é carregada de 

história e de pulsão” (2004, p. 69). Para ele, é fundamental enxergar o processo comunicacional, 

fugindo da armadilha de vislumbrar produção e recepção como elementos estanques – o que leva a 

uma visão de transmissão passiva de informação.  

As questões suscitadas pelos estudos da Comunicação são desenhadas com uma redefinição 

– a relação entre popular e maciço. A ideia de Martín-Barbero é que se investiguem: 

– a história dessa relação, o paradoxal processo de gestação do maciço a partir do 
popular; 

– os modos de presença/ausência, de afirmação/negação da memória popular 
nos atuais processos de massmidiação; 

                                                                                                                                                                                                        

simbólicos de uma formação social constituída e possuidora de significado relativamente autônomo. O discurso 
midiático interfere na cartografia do mundo coletivo, na medida em que propõe óticas argumentativas sobre a 
realidade, aceitas por amplos segmentos sociais, dentro de uma lógica de identificação e correspondência”. MORAES, 
Dênis. Comunicação, hegemonia e contra-hegemonia: a contribuição teórica de Gramsci. Debates, Porto Alegre, v. 4, 
n. 1, p. 67, jan.-jun. 2010). 

108  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit. 
109  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo:... Op. cit. 
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– os usos populares do maciço, tanto experimentais ou de resenho como de 
ressemantização (p. 129) 110 

Em suas obras Dos meios às mediações e Ofício de cartógrafo, Martín-Barbero trabalha 

com a elaboração de uma teoria que contemple as mediações mais relevantes dentro do tecido 

cultural da sociedade. Ao mirar a recepção televisiva, ele parte da cotidianeidade familiar, da 

temporalidade social e da competência cultural. A cotidianeidade familiar funciona como lugar de 

“conflitos e fortes tensões”, um espaço para negociação dos receptores com discursos hegemônicos.  

Para o autor, “a análise crítica da família foi até agora incapaz de pensar a mediação social 

que constitui” (2009, p. 295).111 Novamente pensando na comunicação como processo, entrevê a 

cotidianeidade familiar também nos discursos realizados no âmbito da produção. Ainda no caso da 

televisão, analisada por ele, propõe uma simulação do contato, a existência de intermediários entre a 

narrativa ficcional e o cotidiano familiar (p. 296). Sugere igualmente a existência do que chama de 

retórica do direito, “dispositivo que organiza o espaço da televisão sobre o eixo da proximidade e da 

magia de ver” (p. 295-97). A sensação de estar diante de algo imediato – uma das características do 

cotidiano para Martín-Barbero – e a proximidade dos personagens e fatos com o dia a dia constituem 

simulações que proporcionam familiaridade aos receptores.  

Em relação à temporalidade social, as colocações recaem sobre um tempo de “repetição e 

fragmento”, um tempo que também é o do ritual dos receptores quando se posicionam diariamente 

diante da televisão. Esse tempo combina o caráter em série da programação televisiva com a estética 

da repetição (p. 297-98). Sobre a mediação competência cultural, o autor sugere uma aproximação 

com a análise dos gêneros: “Pode-se afirmar que o gênero é justamente a unidade mínima do 

conteúdo de comunicação de massa [...] e que a demanda de mercados por parte do público (e do 

meio) aos produtores se faz no nível do gênero” (p. 300).  

É o gênero o grande responsável por “ativar a competência cultural [...]. São eles que 

acionam as serialidades, constituindo “uma mediação fundamental entre as lógicas do sistema 

produtivo e as do sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos” (p. 300-1). 

A proposta de vislumbrar gêneros como formatos culturais provém de Raymond Williams, teórico 

dos Estudos Culturais,112 que enxerga as formas como matrizes culturais. Williams trata dessa questão 

                                                                 

110  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit. 
111  Idem. 
112  Paradigma surgido a partir dos estudos desenvolvidos pelo Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), 

fundando por Richard Hoggart em 1964 na Universidade de Birmingham (Inglaterra). Os Estudos Culturais têm 
como premissa as relações entre cultura e sociedade na contemporaneidade. 
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em seu livro de 1974, Television and Cultural Forms (OROZCO GÓMEZ, 1997, p. 116).113 

Da proposta inicial de mediações (cotidianeidade familiar, temporalidade social e 

competência cultural), Martín-Barbero revê114 as dimensões mediadoras para socialidade, ritualidade 

e tecnicidade (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005;115 RONSINI, 2010116). Embora suprima as mediações 

iniciais, as mantém em suas reflexões, na medida em que considera socialidade como mediação 

relacionada às negociações que os receptores fazem com a mídia e com os gêneros/produtos que ela 

realiza (GOMES, 2011).117 Considera ainda socialidade às as negociações dos discursos hegemônicos 

com aqueles presentes no cotidiano. Assim, temos implicitamente tanto a cotidianeidade familiar 

quanto a competência cultural.  

Já ritualidade é vista pelo autor como gramática de ação, que implica tanto o uso social dos 

meios quanto a relação dos receptores com tempo, espaço e formas de fruição dos produtos 

midiáticos (sempre relacionadas à cultura de uma sociedade). Dessa vez, temos uma mediação que 

engloba o cotidiano familiar, a temporalidade social e a competência cultural. 

A questão da tecnicidade sugere novas formas de elaboração de produtos midiáticos – 

relacionados tanto a narrativas quanto a estéticas – que resultam também em novas maneiras de 

assimilar e ressignificar os produtos midiáticos. Os meios agem como organizadores perceptivos 

(RONSINI, 2012, p. 60).118 A visão de tecnicidade que Martín-Barbero apresenta inclui a questão da 

tecnologia como elemento influenciador – mas não determinante.  

No prefácio à 5. edição espanhola de Dos meios às mediações,119 escrito em 1998, Martín-

Barbero reflete sobre sugestões que recebeu de elaborar um livro que respondesse à inversão do 

título: “Das mediações aos meios, pois este parecia ser o novo rumo de que a investigação sobre as 

relações entre comunicação e cultura está necessitando” (2009 [1987], p. 11). A retumbante crítica 

de Martín-Barbero exclui o olhar tecnocentrista e tecnodeterminista, mantendo as mediações como 

elementos determinantes.  

                                                                 

113  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Tendencias generales en la investigación de los medios: un encuentro pendiente. 
Comunicación y Sociedad, Guadalajara, n. 30, p. 101-25, maio-ago. 1997. 

114  MARTÍN_BARBERO, Jesús. De los medios a las practicas sociales. Cuadernos de Comunicación y Practicas 
Sociales, Cidade do México, PROIICOM/UIA, n. 1, 1990. 

115  ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. In: ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, 
Nilda. Comunicação e recepção. São Paulo: Hacker, 2005. p.67. 

116  RONSINI, Veneza. A perspectiva das mediações de Jesús Martín-Barbero: ou como sujar a mão na cozinha empírica 
da recepção. In: JANOTI JUNIOR, Jeder; GOMES, Itânia Maria M. Comunicação e estudos culturais. Salvador: 
Edufba, 2011. p. 82-3. 

117  GOMES, Itânia Maria Mota Gomes. Gênero televisivo como categorial cultural. Revista Famecos, Porto Alegre, v. 18, 
n. 1, p. 119, jan.-abr. 2011. 

118  RONSINI, Veneza V. M. A crença no mérito e a desigualdade. Porto Alegre: Sulinas, 2012.  
119  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit.    
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Pervertendo o sentido das demandas políticas e culturais, que encontram de algum 
modo expressão nos meios, deslegitima qualquer questionamento da ordem social 
à qual somente o mercado e as tecnologias permitiriam dar forma. Este último é o 
projeto hegemônico que nos faz submergir numa crescente onda de fatalismo 
tecnológico, e frente ao qual resulta, mais necessário do que nunca, manter a 
estratégica tensão, epistemológica e política, entre as mediações históricas que 
dotam os meios de sentido e alcance social e o papel de mediadores que eles 
possam estar desempenhando hoje (2009 [1987], p. 11-2). 

Para o autor, os meios podem até assumir na atualidade o papel de mediadores. Mas são os 

contextos históricos e culturais e a relação do receptor com esses meios que deve permanecer na mira 

do pesquisador. A partir da emaranhada relação entre comunicação, cultura e política, Martín-

Barbero propõe reflexões que considerem o complexo cenário da sociedade nos dias de hoje. Em 

relação à comunicação, observa a existência de uma razão comunicativa. Na medida em que 

encontramos na atualidade uma hegemonia comunicacional, propõe desvendar como as culturas 

locais negociam com culturas propostas pelas mídias.  

Martín-Barbero chama a atenção também para a forte presença do elemento cultural na 

sociedade. Tudo é cultural e permeado por sua influência. Há culturas tão diversas quanto as juvenis, 

organizacionais e tecnológicas, observa o autor. A comunicação “especializa” o cultural, elaborando 

“bens simbólicos ajustados a seus ‘públicos consumidores’”. Ela cria discursos, imagens e imaginários, 

construindo um repertório compartilhado por setores e segmentos diversos da sociedade (2009, p. 

13-4). 

Sobre a política, Martín-Barbero recorre aos meios, observando que eles são mediadores, 

“fazendo parte da trama dos discursos e da própria ação política”. O autor lança mão do conceito de 

cultura política para explicitar que os meios de comunicação possuem uma maneira própria de criar 

linguagens e estabelecer culturas políticas. Assim, tornam-se responsáveis pelo surgimento de 

“ingredientes simbólicos e imaginários presentes no processo de formação do poder”. 

3.2 RENOVAÇÕES DO MAPA NOTURNO – REVISÕES PARA UM MODELO TEÓRICO 

Ainda no prefácio da 5. edição espanhola de Dos meios às mediações, o autor propõe a 

renovação de seu mapa, esquematizando-o da seguinte forma: 
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Figura 1: Figura 1: Figura 1: Figura 1: Reprodução do Mapa das mediaçReprodução do Mapa das mediaçReprodução do Mapa das mediaçReprodução do Mapa das mediações de Jesús Martínões de Jesús Martínões de Jesús Martínões de Jesús Martín----Barbero (1998)Barbero (1998)Barbero (1998)Barbero (1998)    
 

 

Nesse mapa, acrescenta a mediação Institucionalidade – proposta a partir da relação entre 

matrizes culturais e lógicas de produção, ou, nas palavras do autor, como mediação “de interesses e 

poderes contrapostos, que tem afetado e continua afetando, especialmente a regulação dos discursos” 

(2009, p. 17).  

No centro do mapa, o autor apresenta a tríade Comunicação, Cultura e Política, e insere 

ainda dois eixos, definindo um deles como anacrônico ou histórico e outro, sincrônico (simultâneo). 

Na análise barberiana, é na cultura que ocorre a gestação de formatos industriais. Novamente 

bebendo na fonte de Raymond Williams, remete à proposta de mediação cultural ocorrida em três 

categorias: residual, dominante e emergente. Assim, embora existam discursos/formatos/gêneros 

dominantes, eles estão em constante negociação com os residuais (aqueles que surgem no passado 

mas mantêm sua presença na atualidade) e com os emergentes (matrizes culturais recentes). Aqui há 

um paralelo com o conceito gramsciano de hegemonia, que propõe as negociações como elemento 

de manutenção de um status quo.  

As mediações Socialidade, Ritualidade e Tecnicidade já estavam presentes em seus 

trabalhos anteriores para a construção de uma teoria das mediações. O que Martín-Barbero explicita 

(inclusive visualmente) em seu novo mapa são as relações que tais mediações estabelecem com as 

matrizes culturais, o consumo (recepção), os formatos industriais e as lógicas de produção. No caso 

da Socialidade, são os “modos e usos coletivos de comunicação”, nascidos da relação entre as 

Matrizes Culturais, que criam maneiras e formas para que se deem determinadas práticas de 
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Consumo (recepção).  

Sobre a Ritualidade, instala a relação entre formatos industriais e competência de recepção 

(consumo), que criam usos sociais dos meios e trajetórias de leitura, estabelecidas a partir de antigas 

práticas sociais. Aqui, novamente retomamos o rastro das ideias propostas por Williams e seu 

conceito dominante, residual e emergente. Finalmente, em relação à Tecnicidade encontramos os 

eixos formatos industriais e lógicas da produção como responsáveis por possibilitar novas maneiras 

de fruir e de permitir a recepção/significação por parte dos receptores.  

No texto de apresentação de Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da 

comunicação na cultura,120 Martín-Barbero ressalta que o mapa apresentado em Dos meios às 

mediações era uma proposta de “indagar a dominação, a produção e o trabalho”, tendo como base o 

lado das “brechas, do prazer”. Assim, vislumbra o olhar para o periférico e para a cultura produzidas 

nas bordas, analisando as negociações entre o que é cultura de massa e o que é cultura popular. O 

autor retoma ainda o seu caminho de cartógrafo e seu empenho por traçar “modos de investigar”. 

Tais maneiras levaram-no da proposta de “mapas sobre as mediações socioculturais a partir dos quais 

operam e são percebidos os meios, para cartografar as mediações comunicativas da cultura – 

Socialidade, Institucionalidade, Tecnicidade e Ritualidade – que [...] reconfiguram hoje as relações 

entre sociedade, cultura e política” (p. 18-9). 

Mas Martín-Barbero mantém seu olhar de cartógrafo na busca de um modelo que não se 

propõe definitivo, mas que reflita a realidade da sociedade e da cultura na contemporaneidade. Ainda 

em Ofício de cartógrafo, instiga: “Mas quem disse que a cartografia só pode representar fronteiras e 

não construir imagens das relações e dos entrelaçamentos, dos caminhos em fuga e dos labirintos?” 

(2004, p. 12). É nesse movimento de investigador em busca pelos caminhos constantemente 

reconfigurados que nasce uma nova versão de seu mapa.  

Dessa vez, a atenção está voltada para a transformação do tempo e do espaço, o intenso 

fluxo de imagem e de informação e as migrações populacionais. O meio Internet pode motivar (ou 

contribuir para) as reflexões, mas as mudanças na sociedade e as mediações culturais continuam 

sendo o foco do autor. As mudanças ocorridas na cultura da atualidade – principalmente as 

transformações tecnológicas e globais – deram lugar a novos eixos (tempo, espaço, migrações e 

fluxos) e as mediações relevantes são Tecnicidade, Ritualidade, Cognitividade e Identidade 

(2009):121 

                                                                 

120  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofícios de cartógrafo:... Op. cit. 
121  MARTÍN-BARBERO. Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
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Figura 2: Figura 2: Figura 2: Figura 2: Mapa das mutações culturais (2009)Mapa das mutações culturais (2009)Mapa das mutações culturais (2009)Mapa das mutações culturais (2009)    
    

    

 

A nosso ver, o mapa revisto tem relação com a proposta anterior. Vislumbramos que os 

eixos Lógicas de Produção, Formatos Industriais, Competências de Recepção e Consumo e Matrizes 

Culturais, embora não estejam presentes, permanecem indiretamente contemplados. Na revisão de 

Martín-Barbero, “as mediações passam a ser transformação do tempo e transformação do espaço a 

partir de dois grandes eixos, ou seja, migrações populacionais e fluxos de imagens”.122 

Verificamos que, sob a ótica das Lógicas de Produção, há novos modos de construir 

linguagens e escritas e novas maneiras de narrar (Tecnicidade). As Matrizes Culturais também se 

fazem presentes na mediação Tecnicidade. Martín-Barbero traz os seguintes argumentos: 

A experiência cultural abalada pela revolução digital aponta para a constituição de 
novas modalidades de comunidade (artística, científica, cultural) e de uma nova 
esfera de coisa pública. Ambas se encontram ligadas ao surgimento de uma 
visibilidade cultural que é o cenário de uma batalha política decisiva, que passa 
hoje pela deslocalização dos saberes [...], disseminando os espaços onde o 
conhecimento é produzido e os circuitos pelos quais transita e possibilitando que 
indivíduos e coletividades insiram suas culturas orais, sonoras e visuais cotidianas 
nas novas linguagens e nos novos escritos. Na América Latina, nunca antes o 
palimpsesto das memórias culturais múltiplas de seu povo teve maior possibilidade 
de se apropriar do hipertexto no qual se entrecruzam e interagem a leitura e a 
escrita, saberes e fazeres, artes e Ciências, paixão estética e ação política (2010, p. 

                                                                 

122  MARTÍN-BARBERO. Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
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223).123 

Assim, produtores encontram novas lógicas de produção a partir das possibilidades 

apresentadas pela Internet. No caso da teleficção, a telenovela – um formato industrial originado da 

matriz cultural melodrama – a partir do processo de hibridização promovido pela interface de meios 

(televisão e Internet) ganha outras características. Conforme observa Ronsini, nos formatos 

industriais podemos detectar “um tratamento das formas simbólicas e sua transformação em 

discursos, gêneros e programas”, assim como as matrizes culturais são ressaltadas como o lugar de 

negociação entre produções hegemônicas – que nós entendemos também como massivas – e as 

criações provenientes do “imaginário subalterno” (2012, p. 65).124 

As competências de recepção e consumo, por sua vez, perpassam as quatro mediações 

Identidade, Tecnicidade, Cognitividade e Ritualidade. Se entendemos a recepção como espaço de 

ressignificação e produção de sentidos, verificamos que a sociedade midiatizada ganha contornos de 

sociedade de convergência digital e diversidade cultural. Em relação à Identidade, inferimos que a 

circulação de informação, fortalecida pelos meios digitais, e a facilidade e rapidez com que se cruza o 

mundo e se toma conhecimento de culturas distintas fornecem um paralelo com as migrações 

populacionais citadas por Martín-Barbero (2009).125 A associação com a ideia de mobilidade e de 

uma viagem real e simbólica, como bem coloca Lopes (2010, p. 9),126 parece-nos a chave da 

interpretação para a construção identitária – e o papel das mídias nesse processo. 

Ainda no viés do consumo, é nesse espaço que podemos verificar como as mutações 

culturais se fazem presentes no universo dos receptores – seja para que estes criem novas maneiras de 

contar histórias e interagir com o universo do hipertexto presente na Internet, para aprender e 

apreender informações ou para estabelecer rotinas/rituais de fruição das mídias. Nesse sentido, 

defendemos a pesquisa qualitativa como ferramenta para verificar o que Martín-Barbero coloca como 

novos campos de experiência em que atualmente ocorrem tais modificações (2002, p. 22).127 

                                                                 

123  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Convergência digital e diversidade cultural. In: MORAES, Dênis de. Mutações do 
visível: da comunicação de massa à comunicação em rede. Rio de Janeiro: Pão e Rosa, 2010.  

124  RONSINI, Veneza V. M. A crença no mérito e a desigualdade. Op. cit. 
125  MARTÍN-BARBERO. Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
126  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Ficc ̧ão televisiva e identidade cultural da nac ̧ão. Alceu, Rio de Janeiro, v. 10, n. 

20, jan.-jun. 2010. Disponível em: <http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu20_ Lopes.pdf>. Acesso em: jan. 
2013. 

127  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la 
comunicación en el nuevo siglo. Diálogos de la Comunicación. Santiago de Cali, n. 64, 2002. Disponível em: 
<http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/martin_barbero1.pdf>. Acesso em: jan. 2013. 
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3.3 GUILLERMO OROZCO GÓMEZ E SUA PROPOSTA METÓDICA A PARTIR DAS 

MEDIAÇÕES 

Em 1986,128 Martín-Barbero propunha a mediação como o “lugar onde a comunicação 

ganha sentido”. Dava assim os primeiros passos para pavimentar o caminho teórico desse conceito e 

da intrínseca relação entre Comunicação, Cultura e Política. Paralelamente, outro autor olhava para 

as mediações, na busca da construção de um modelo que tornasse o conceito barberiano mais 

tangível (LOPES, 2002).129 Esse pensador é Guillermo Orozco Gómez. Em artigo publicado em 

1987,130 parte da relação entre meios, audiências e processos de recepção para propor a noção de 

“mediações múltiplas”. 

Segundo Orozco Gómez, é o jogo estabelecido entre tais mediações que determina o 

alcance dos meios, a apropriação e ressignificação de seus discursos por parte dos receptores, bem 

como os usos estabelecidos por estes a partir do que é apresentado pela mídia massiva (1997, p. 28). 

As mediações múltiplas de Orozco Goméz foram classificadas em individuais, 

institucionais, massmediáticas ou videotecnológicas (esta última nomenclatura para o caso das 

mediações relacionadas à recepção de TV), situacionais e de referência. A mediação individual, como 

o próprio nome diz, é originada a partir da maneira singular de construir o conhecimento e de se 

comunicar com os outros indivíduos. Orozco entende-a como aquela que “surge do sujeito, tanto 

como indivíduo com um desenvolvimento cognoscitivo e emotivo específico, quanto em sua 

qualidade de sujeito social, membro de uma cultura. Em ambas as situações, a agência do sujeito 

social-indivíduo se desenvolve em diferentes cenários”.131 

Ao longo de seu trabalho sobre mediações múltiplas, verificamos que o autor passa a tratar a 

mediação individual como cognitiva ou cognoscitiva,132 propondo-a como uma mediação que 

provém das suas próprias capacidades, história e condicionamentos genéticos e culturais específicos” 

(2005, p. 32). Nesse mesmo artigo, o autor enfatiza que seu conceito de mediação cognoscitiva 

corresponde à experiência dos receptores interagindo com a programação televisiva, o que difere da 

                                                                 

128  MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. Cidade do México: Gili, 1986.... 
129  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela:... Op. cit. 
130  OROZCO GOMÉZ, Gillermo. Medios, audiências y mediaciones. Comunicar, Huelva, v. 5, n. 8, p. 25-30, 1. 

semestre/mar. 1997.  
131

  OROZCO GOMÉZ, Guillermo. Hacia una dialéctica de la recepción televisiva. Comunicación y Política na América 
Latina, São Paulo, Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela), ano 13, n. 23, p. 61, 1993. 

132  Vide OROZCO GOMÉZ, Guillermo. O telespectador frente à televisão: uma exploração do processo de recepção 
televisiva. Comunicare, São Paulo, Faculdade Cásper Líbero, v. 5, n.1, p. 27-42, 1. semestre 2005.  
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teoria de Martín Serrano (1986) de apropriação dos fatos sociais realizada pelos meios de 

comunicação de massa.  

Outra mediação oriunda do conceito de mediação individual é a de referência. Ela se 

constitui pelo contexto mediador representado pelo sexo, idade, etnia, classe social ou origem 

geográfica (entre outras) em sua relação com os meios massivos, conforme apresenta Orozco 

Gómez:  

As “comunidades de apropriação” do conteúdo televisivo não são necessariamente 
as de “interpretação”, onde se produz o sentido. A comunidade interpretativa do 
público telespectador, que é onde esse adquire identidade como tal, é resultante de 
um determinado jogo de mediações (2005, p. 37).133 

No caso das mediações institucionais, considera-as as realizadas sob uma instituição social 

(escola, família, grupo de amigos etc.). Em suas reflexões sobre a recepção televisiva, realça o papel 

influenciador dessas instâncias sociais.  

Por ser um participante ativo nessas instituições, o telespectador está sujeito à 
influência e acaba sendo objeto de diversos recursos de legitimação – que 
frequentemente entram em concorrência com os da TV – desde a “apelação” à 
autoridade moral e acadêmica, até a utilização de recursos “disciplinadores”, 
empregados para reforçar a socialização desde a escola e a família (2005, p. 35).134 

 Sobre as mediações videotecnológicas, o autor as tem tem como tangenciadas por 

gênero, linguagem e tecnologia próprios de cada meio massivo. A mediação situacional diz respeito 

aos modos de recepção, que englobam desde o lugar onde se está, os limites físicos, verificando até se 

há companhia e interação de outros receptores. Uma importante reflexão do autor sobre esta essa 

mediação faz referência ao fato de que a recepção não termina ao no final do contato com o conteúdo 

massivo – ele ganha novas nuanças quando é, por exemplo, levado pelo receptor para uma discussão. 

“O processo de recepção ‘sai do lugar’ em que está a televisão e ‘circula’ em outros cenários, em que 

seguem atuando os telespectadores” (p. 34)135. 

Outra contribuição de Guillermo Orozco Gómez diz respeito à aplicação de seus aportes 

teórico-metodológicos relativos à mediação aplicados aos estudos da intersecção entre a 

Comunicação e a Educação. Especificamente sobre a análise da televisão no contexto educativo – 

seja por sua influência na maneira com que crianças e jovens apreendem o mundo e aprendem com 

essa visão de mundo apresentada pelos meios de comunicação, seja pela ambiência comunicativa 

estabelecida pela midiatização de nossa sociedade. Propõe que, na atualidade, há uma alteração na 

                                                                 

133  Vide OROZCO GOMÉZ, Guillermo. O telespectador frente à televisão: uma exploração do processo de recepção 
televisiva. Comunicare, São Paulo, Faculdade Cásper Líbero, v. 5, n.1, p. 27-42, 1. semestre 2005.. 

134  Ibidem. 
135  Ibidem. 
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estrutura dos sujeitos, que possuem uma dimensão de audiência múltipla das mídias massivas e da 

mídia em rede constituída pela Internet.  

Além disso, transpõe a relação audiência–mídia massiva–educação para sujeitos–

audiência–mediações múltiplas. Sua proposta é contribuir para uma “pedagogia de televidência” 

(OROZCO, 2001),136 que contemple tanto o olhar crítico para o que é veiculado nas mídias quanto a 

utilização dos meios massivos como elementos integrados do processo pedagógico. Realiza uma 

análise dos sujeitos-audiência, caracterizados cada vez mais por uma mediação dos meios massivos e 

menos pelas mediações múltiplas (institucionais, de referência, individuais etc.). Dessa forma, 

entende que existem subjetividades elaboradas primordialmente por intercâmbios simbólicos e de 

gostos, construídas a partir do que é veiculado pela mídia massiva. Por sua relação com os meios de 

comunicação, as audiências estabelecem ainda uma outra relação com fontes clássicas de informação 

(instituições educativas e governamentais, por exemplo) – agora mediadas pela atuação das mídias. 

Isso faz que sejam estabelecidas novas maneiras de enxergar o mundo e construir conhecimentos e 

pensamentos. Também reflete sobre a fluidez dos limites espaço/tempo, abalados pelo excesso de 

informação e pelas múltiplas possibilidades de navegação da Internet. Há, para o autor, um desafio 

pedagógico – diante da multiplicidade de elementos, permitir que floresçam mediações capazes de 

contribuir para a compreensão, o conhecimento e o crescimento dos sujeitos-audiência (2001, p. 

156).137 

Mantendo-nos nesta análise de desconstrução pedagógica do ver televisão, trazemos os 

quatro âmbitos que o autor destaca do processo de assistir à televisão: as linguagens e gramáticas do 

audiovisual, a midiacidade televisiva, a tecnicidade videoletrônica e a institucionalidade da televisão. 

Em relação ao primeiro elemento, entende como uma negociação entre a gramática televisiva, 

[...] onde se colocam em jogo signos e significantes icônicos e sonoros de distintos 
tipo, criando gramáticas peculiares de interpretação, sustentadas, por sua vez, por 
uma lógica de justaposição resultante da fruição entre gramáticas auditivas e 
visuais (2001, p. 160).138, 139  

                                                                 

136  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la 
“televidencia” y sus mediaciones. Revista Iberoamericana de Educación, Madri/Buenos Aires, n. 27, p. 155-78, set.-
dez. 2001.  

137  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: ... Op. cit. 
138  Idem. 
139

  Tradução nossa. No original: “donde se ponen en juego signos y significantes icónicos y sonoros de distinto tipo, 
conformando desde la televisión gramáticas peculiares de interpelación, sustentadas a su vez en una lógica de 
yuxtaposición resultante de la fruición entre gramáticas auditivas y visuales en movimiento”. 
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 Na midiacidade televisiva, destaca a padronização de formatos, gêneros e fluxos. A 

problemática educativa, nesse caso, consiste tanto na permanência de um padrão dominante quanto 

na monopolização dos momentos de lazer das audiências.  

Ao tratar de midiacidade televisiva, Orozco Gómez amplia o diálogo também para a 

tecnicidade, vista com a mesma proposta de Martín-Barbero. São os estatutos da técnica que 

orientam novas formas de assistir à mídia e interagir com ela, possibilitando ainda novas maneiras de 

aprender e criar narrativas. No aspecto educativo, Orozco Gómez propõe: 

[...] aqui, o desafio pedagógico implica tanto o desenvolvimento de habilidades 
cognoscitivas e psicomotrizes para atuar com a televisão quanto a expansão do 
olhar e da capacidade de interação racional, visual e auditiva dos fragmentos, que 
permitam aos sujeitos uma construção de sentidos cada vez mais integral, 
inteligente e autônoma (2011, p. 161).140141 

Assim, a transmidialidade (em nosso estudo, telenovela e blog) apresenta diferentes portas 

de entrada e de compreensão, elementos que propomos analisar nessa dissertação.  

Sobre a institucionalidade da televisão, o autor apresenta a supremacia do poderio político-

econômico-educativo televisivo, regido por ordens monetárias e por discursos totalizantes. Neste 

item, a questão educativa surge da necessidade de educar para os meios, de maneira que as 

sociedades possam cobrar novas formas de construir a televisão (2011, p. 162).  

Orozco Gómez enfatiza ainda a característica facilitadora dos meios massivos:  

Enquanto na escola queremos produzir uma situação propicia para o ensino-
aprendizagem, os meios de comunicação estão reproduzindo situações reais, que 
se não têm muito que ver com o ensino, têm a ver e muito mais com a facilitação da 
aprendizagem (1997, p. 60).142 

Especificamente sobre a construção de sentidos oriunda do processo de assistir à televisão, 

apresenta as seguintes mediações como centrais: 

a) Micromediações – ocorrem primeiro no âmbito individual (por meio das experiências, 

criatividade, aprendizado adquirido) e, depois, nos pactos de leitura e interpretação de uma produção 

a partir da relação com o outro e com o contexto sociocultural.  

b) Televidência de primeira ordem – é a primeira apropriação ou significação, ocorrida em 

frente ao televisor. Pode se dar tanto individual quanto coletivamente. Está relacionada a contextos 

                                                                 

140  Ibidem. 
141  Tradução nossa. No original: “Aquí el desafío pedagógico implica tanto el desarrollo de habilidades cognoscitivas y 

psicomotrices para interactuar con la televisión, como la expansión de la mirada y la capacidad de integración 
racional, visual y auditiva de los fragmentos, que permitan a los sujetos una construcción de sentido cada vez más 
integral, inteligente y autónoma”.  

142  Professores e meios de comunicação: desafios, estereótipos. Comunicação & Eduçacão, São Paulo, [10]: 57 a 68, 
set./dez. 1997. 
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racionais e emocionais, oriundos de decisões e intuições anteriores, de estratégias e ritualidades 

construídas previamente e de várias outras mediações individuais e sociais, ocorridas em 

determinado espaço/tempo.  

c) Televidência de segunda ordem – ocorridas posteriormente ao contato audiovisual 

(direto ou indireto). Referem-se às reapropriações, reproduções e negociações de sentido.  

d) Macromediações – referentes à formação identitária (individual e coletiva), à percepção 

como atividade cognosciva e às mediações institucionais.  

No caso da identidade, o autor enxerga dois tipos: as temporárias e as profundas. As 

primeiras são relacionadas a determinada programação veiculada pelos meios. Ela perde força 

quando o programa deixa de ser veiculado. Já as profundas reforçam características culturais. Estão 

presentes na sociedade e são potencializadas pela mídia. Conforme observam Missau e Ronsini, na 

leitura que realizam da teoria de Orozco,  

[...] é possível sugerir que as identidades profundas das audiências estão presentes, 
reafirmando-se ou transformando-se nos seus atos televisivos, e que configuram 
seus processos de televidência em direções particulares e até canalizam seus usos 
do televisivo (2012, p. 127).143  

Já as mediações de percepção são vistas como as que dão noção aos receptores do que é a 

televisão e do que ela propõe como programa. Tais mediações se combinam com outras (sensorial, 

estética, emocional etc.) em um processo cognitivo-significante. As mediações institucionais abarcam 

tanto as quatro mediações tratadas anteriormente quanto aquelas originadas de todos os outros 

intercâmbios sociais, políticos, econômicos e culturais realizados pelo receptor (OROZCO 

GÓMEZ, 2001).144 Para o autor, e por meio das mediações que esquadrinha, há espaço para 

intervenções pedagógicas que permitam uma televisão como espaço de aprendizagem e, igualmente, 

como lugar de democracia, igualdade e participação social (2001, p. 24-5). 

3.4 A APRENDIZAGEM MEDIADA DE VIGOTSKI E A HISTORICIDADE EM BAKTHIN – A 

RELEVÂNCIA DO SOCIAL NOS PROCESSOS COGNITIVOS 

Vimos que, tanto para Orozco Gómez quanto para Martín-Barbero, o processo de recepção 

resulta em mediações que influenciam os processos cognitivos. Tais colocações levam-nos em busca 

                                                                 

143  MISSAU, Lucas Dürr; RONSINI, Veneza Mayora. A representação de identidades juvenis no audiovisual 
comunitário. In: Cuadernos de Información, Santiago de Chile, n. 31, p. 117-28, dez. 2012. 

144  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la 
“televidencia” y sus mediaciones. Op. cit. 
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das ideias sobre mediação e aprendizagem postuladas pelo psicólogo bielo-russo Lev Vigotski (1896-

1934). Entendemos que elas constituem relevante contribuição para nossa dissertação, 

especificamente na intersecção entre Comunicação e Educação que este trabalho propõe. Na obra de 

Vigotski, o aprendizado é defendido como resultado da mediação social. É pela interação entre o 

indivíduo e a sociedade que se dá a experiência pessoal significativa.  

Todo aprendizado ocorre a partir de um recorte da realidade, proporcionado pela relação 

de quem aprende com outras pessoas, pela interação com o contexto sócio-histórico-cultural e com 

instrumentos e signos disponibilizados na sociedade. Os instrumentos englobam ferramentas (uma 

bússola para se guiar, uma vara para pescar, uma enxada para trabalhar a terra, lápis e caderno para 

escrever, entre outros), e os signos podem ser entendidos como algo que representa o mundo. A 

linguagem (escrita, visual, sonora, gestual etc.) é um dos principais exemplos de signos. Os 

instrumentos e os signos estabelecem uma relação mediadora com a realidade, na medida em que são 

construções humanas para representar o real. 

Em diversos textos (VYGOTSKY; LURIA, 1996, 2007; VYGOTSKY, 1994, 1995 
[1931]), dois tipos de mediadores foram postos em pauta: os instrumentos – 
condutores e potencializadores da influência humana sobre os objetos – e os 
signos – meios auxiliares para a realização de operações mentais, proporcionando 
ao sujeito uma regulação da própria conduta e de condutas alheias (VYGOTSKY, 
1996 [1927]) (BARROS, 2012, p. 135).145, 146, 147 

Nosso interesse especial em Vigotski se dá essencialmente pela relação da linguagem com a 

cognição e, num sentido mais amplo, com a historicidade. O aprendizado humano é carregado de 

construções históricas – e aqui enxergamos um paralelo também com Mikhail Bakhtin. Lembramos o 

papel ideológico da linguagem, tratado por Bakthin: “O centro organizador de toda enunciação, de 

toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo” 

(1999, p. 121).148 

Assim como em Vygotsky, no pensamento de Bakhtin também ganharam relevo o 

                                                                 

145  BARROS, João Paulo Pereira. Constituição de “sentidos” e “subjetividades”: aproximações entre Vygotsky e Bakhtin. 
ECOS – Estudos contemporâneos da subjetividade, vol. 1, n. 2, Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 
2012. 

146  O artigo de João Paulo Pereira Barros faz referência aos seguintes textos: 
  Vigostki, Lev; LURIA, Alexander. Estudos sobre a história do comportament: o macaco, o primitivo e a criança. Porto 

Alegre: Artmed, 1996. 
  ________. El instrumento y el signo em el desarrollo del nino. Madri. Fundación Infancia e Aprendizage, 2007. 
  VYGOTSKY, Lev.  Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
  ________. Obras Escogidas, Tomo III [1931]. Madri: Visor, 1995. 
  ________. O significado histórico da crise da psicologia [1927].  Teoria e Método em Psicologia. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996. 
147  Para Bakhtin, o signo tem sempre uma representação material. Logo, signo e ferramenta não se separam. 
148  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência 

da linguagem. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 
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caráter social dos signos e a sua relevante condição de matéria-prima da 
consciência. Em sua formulação a esse respeito, Bakhtin (2002, p.35) afirmou que 
a consciência seria um produto do signo, logo, da interação social, sendo, portanto, 
um “fato sócio-ideológico”. (BARROS, 2012, p. 137). 149150 

A similaridade teórica apresenta-se ainda no pensamento de que cada indivíduo possui um 

estatuto social da memória (PÊCHEUX, 1990, p. 285-94),151 espécie de conjunto de costumes 

sociais guardado na memória e não sistematizado. Esse estatuto social carrega consigo informações 

comuns ao coletivo, que permitem a interpretação ou a produção de um discurso de acordo com os 

signos utilizados pela sociedade. Tais características guardadas na memória são, da mesma forma, 

buscadas para construir um discurso. Cada formulação discursiva carrega outras já vistas, de alguma 

forma presentes no novo discurso. Como bem colocou Orlandi, “o interdiscurso é todo o conjunto 

de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2010, p. 33).152 E 

é nesse interdiscurso que todos os indivíduos apoiam-se a fim de encontrar as referências para o dizer.  

Voltando a Vigotski e ao papel de mediador do signo no processo cognitivo, encontramos o 

espaço da historicidade na formação do entendimento, bem como na construção de significados para 

o que se aprende. Vigotski sugere: “o pensamento não é somente mediado externamente pelos 

signos. Ele é mediado internamente pelos significados”153 (1987, p. 282).154 Aí reside a dimensão 

histórica, social e cultural do processo cognitivo. Lembramos que para o autor há uma relação entre o 

que é interno e subjetivo e o que é externo (social), e que a mediação entre essas duas instâncias é 

realizada pelo signo. Portanto, todo processo cognitivo baseia-se numa mediação que carrega em si o 

contexto sociocultural. Vale ressaltar que é necessário entender por sociocultural o papel das relações 

sociais como catalisadoras de pensamentos, ideias, modos de agir. 

                                                                 

149  BARROS, João Paulo Pereira. Constituição de “sentidos” e “subjetividades”: aproximações entre Vygotsky e Bakhtin. 
ECOS – Estudos contemporâneos da subjetividade, vol. 1, n. 2, Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 
2012. 

150  O artigo de João Paulo Pereira Barros faz referência à: BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: … 
Op. cit. [1999]. 

151 O conceito de estatuto social da memória é abordado em: PÊCHEUX, Michel. Lecture et mémoire: projet de 
recherche. In: ________. L’inquietude du discours. Textos apresentados e escolhidos por Denise Maldidier. Paris: 
Cendres, 1990. 

152  ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 9. ed. Campinas: Pontes, 2010. 
153  Tradução nossa. No original: “Thought is not only mediated externally by signs. It is mediated internally by 

meanings”. 
154  VIGOTSKY, Lev. Thinking and Speech: the Collected Works of L. S. Vigotski (V I. Problems of General 

Psychology). Nova York: Plenum, 1987.  
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3.5 AS HIPERMEDIAÇÕES, A INTERAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADOR E UM OUTRO 

OLHAR PARA O CONSUMO 

Além da centralidade dos meios massivos, o contexto social contemporâneo é também o da 

multiplicidade informativa da Internet, com fronteiras difusas e múltiplas possibilidades de acesso, 

conforme tratamos anteriormente. É desse lugar que nos fala Carlos Scolari, observando que, “sem 

perder de vista a especificidade de cada sociedade, os processos que hoje nos afetam não são 

exclusivos de uma classe geográfica ou de um continente social, mas pertencem a uma dimensão 

global”155 (2008, p. 13).156 

Para esse autor, vivemos em uma realidade de hipermediações, que consistem em um 

processo de “intercâmbio, produção e consumo simbólico desenvolvidos em um entorno 

caracterizado pela grande quantidade de sujeitos, meios e linguagens interconectados 

tecnologicamente e de maneira reticular entre si”157 (2008).158 Scolari crê que o panorama atual faz 

surgir a necessidade de novos paradigmas teóricos, que misture conceitos, hipóteses e métodos 

tradicionais mas igualmente proponha novas categorias de análise (2008, p. 144).  

Scolari ressalta ainda que as novas formas de comunicação são baseadas na digitalização, 

reticularidade, hipertextualidade, multimidialidade e interatividade, definindo-as como: 

 

a)  Digitalização – tomando por base a matéria-prima, temos uma tecnologia que passa de 

analógica para digital, o que permite que se possam armazenar mais dados com mais 

agilidade. Ao citar Manovich159 Scolari (2001, p. 52),160 ajuda a clarear um elemento 

mestre do processo de digitalização: a conversão dos meios em dados, pois eles se 

tornam programáveis. A grande possibilidade de armazenamento de dados foi 

                                                                 

155  Tradução nossa. No original: “Sin perder de vista la especificidad de cada sociedad, los processos que hoy nos afectan 
no son exclusivos de una clase geográfica o de un continente social, sino que pertencen a una dimensión global”.  

156  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones:… Op. cit. 
157  Tradução nossa. No original: “a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un 

entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 
manera reticular entre sí”. 

158        SCOLARI, Carlos.    Definiendo las hipermediaciones. Hipermediaciones: conversaciones sobre la comunicación 
digital interactiva, 2008.    Disponível em: <http://hipermediaciones.com/2008/11/02/definiendo-las-
hipermediaciones/>. Acesso em: jan. 2013. 

159  MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001. 
160  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones:… Op. cit. 
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fundamental para que surgissem elementos que se caracterizaram como natos da 

comunicação digital, como o hipertexto e a interação (p. 82)161. 

b) Reticularidade – permite que a comunicação passe do modelo “um para muitos” 

praticado dos meios massivos tradicionais, para uma proposta “muitos para muitos”. 

Com esse novo modelo, surge a possibilidade de criação de redes (p. 92-3)162.  

c)  Hipertextualidade – construção textual caracterizada pela não sequencialidade. Nela, o 

leitor pode partir de um texto a outro, criando “novas conexões de associação” (p. 85)163. 

d)  Multimidialidade – permite a convergência de meios e linguagens em um único suporte 

(p. 78)164. 

e)  Interatividade – possibilita que receptores participem ativamente, suscitando 

questionamentos como o surgimento do prosumidor (aquele que combina dois papéis 

no processo comunicacional: o de produtor e consumidor (p. 78-93)165. 

  

Quatro elementos em especial nos são caros no trabalho de Scolari, pois enxergamos 

tangências em questões relacionadas com o que propomos nesta dissertação – recordando um de 

nossos objetivos é, a partir das narrativas da telenovela Morde & Assopra e do blog Caçadora de 

Dinossauros, analisar a construção de identidades e de novas maneiras de ver/ler/escrever/aprender 

surgidas a partir de um cotidiano midiatizado e da cibercultura. 

O primeiro elemento abordado por Scolari é a questão das construções discursivas. Em 

diálogo com obra de Eliseo Verón (1995)166, adverte sobre a necessidade de se desvendar quais são as 

condições de produção discursiva no universo das hipermediações. Outro ponto é refletir sobre o 

intercâmbio massivo de dados ocorrido nas redes digitais, verificando como eles se relacionam com 

formas tradicionais de produção/distribuição e de que maneira modificam – ou podem modificar – 

as subjetividades (p. 212).167 Interessa-se ainda pela questão cognitiva no universo da 

hipertextualidade, colocando-o como “sempre suscetível de ser reorganizado” (p. 238).168  

                                                                 

161  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones:… Op. cit. 
162  Ibidem. 
163  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones:… Op. cit. 
164  Idem. 
165  Ibidem. 
166  VERÓN, Eliseo. Semiosis de lo ideológico y del poder. In: Cuadernos de información y comunicación, n. 4, p. 149-

55. 
167  SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones:… Op. cit. 
168  Idem. 
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A relação com o consumo, por sua vez, se torna mais pertinente quando o autor sugere que 

a teorização das hipermediações enxergue o consumidor além do seu papel de ressignificador de 

conteúdos, indo para o “território onde o consumo se volte à produção – lugar em que a criação 

intertextual se manifesta” (p. 241).169 Da mesma forma que Martín-Barbero propôs em seu mapa 

noturno um lugar de destaque para a mediação Ritualidade, relacionada às competências de 

recepção/consumo (vista na intersecção entre os eixos formatos industriais e competências de 

recepção/consumo), e depois revista pelo autor para os eixos fluxos e espaços, enxergamos um novo 

espaço para o consumo. Há um diálogo entre Scolari e Martín-Barbero. Quando este propõe que se 

passe a analisar os fluxos e espaços, entendemos que os formatos industriais e as competências de 

recepção permanecem implicitamente contemplados. Entretanto, o interesse passa a ser nos fluxos 

informativos que nascem dos Formatos Industrias – narrativas realizadas a partir da lógica da 

produção (RONSINI, p. 78),170 no nosso caso, a telenovela e o blog realizados pela Rede Globo –, 

mas que, com a capilaridade da Internet, ganha outros espaços e reconfigura os próprios Formatos 

Industriais. A instância do consumo, conforme observou Scolari, passa a ser também a da produção 

de conteúdos. Assim, como as formas consolidadas de produzir uma narrativa (ritualidade) são 

apropriadas pelos consumidores – agora vistos como produtores de conteúdo? Essa é uma das 

questões pertinentes ao trabalho que nos propusemos a estudar.  

Especificamente sobre o consumo, vislumbramos uma trajetória conceitual que tem 

ganhado diferentes matizes, passando do caráter econômico ao papel simbólico e cultural. 

Busquemos inicialmente a ideia de Douglas e Isherwood, que colocam o consumo na condição de dar 

sentido (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 108).171 Ampliemos com García Canclini, para quem 

o consumo cultural é o “conjunto de processos de apropriação e usos de produtos em que o valor 

simbólico prevalece sobre os valores de uso e de troca, ou onde pelo menos estes últimos prevalecem 

subordinados à dimensão simbólica”172 (1992, p. 6).173 Nele estão ressaltadas as reflexões sobre o 

consumo como algo intrinsecamente relacionado à questão cultural. Don Slater observou que “é 

                                                                 

169  Tradução nossa. No original: “al territorio donde el consumo se vuelve producción, y la creación intertextual se 
manifiesta”. 

170  RONSINI, Veneza Mayora. A perspectiva das mediações de Jesús Martín-Barbero:... Op. cit. 
171  DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens:... Op. cit. 
172  Tradução nossa. No original: “conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre os valores de uso y de cambio, donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 
dimensión simbólica”.  

173  GARCÍA CANCLINI, Nestor. Los estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo interdisciplinario en tiempos 
neoconservadores. Dialogos de la Comunicación, Lima, Felafacs, n. 32, 1992. 
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através das formas de consumo culturalmente específicas que produzimos e reproduzimos culturas, 

relações sociais e, na verdade, a sociedade” (2002, p. 131).174 

Assim, o consumo amplia sua dimensão econômica (uso e troca) para garantir seu lugar na 

construção cultural de uma sociedade. O encontro entre consumo e comunicação ocorre igualmente 

nas mídias, que reverberam modos, imaginários e culturas de consumo. No viés da recepção, linha na 

qual esta dissertação se insere, interessa-nos identificar discursos dominantes e as negociações de 

sentido realizadas pelos receptores. 

Transferindo a característica cultural do consumo para os programas televisivos, lembramos 

a classificação de valores dos conteúdos midiáticos fornecida por Fernando Checa Montúfar (2011): 

valor de uso (satisfação de necessidades), valor de troca (o que damos ao consumir um meio) e valor 

simbólico. Tal organização alinha-se com as colocações de Douglas, Isherwood e Slater. Checa 

Montúfar propõe um diálogo com García Canclini (2002)175 e sua defesa do consumo que “serve 

para pensar”. Novamente o simbólico ganha espaço e, nas linhas finais do artigo, relaciona as práticas 

de consumo à “construção de novos sentidos e manifestações de cidadania comunicativa”, que 

merecem destaque nas investigações empreendidas no campo da Comunicação176 (2011, p. 17).177 

Apoiamo-nos ainda em Roberta Sassatelli, autora que relaciona o papel identitário do 

consumo. “Na cultura contemporânea os sujeitos colaboram e competem por suas culturas de 

consumo; por meio do consumo modificam as mercadorias e, ao fazê-lo, modificam-se também a si 

mesmos” 178 (SASSATELLI, 2012, p. 258).179 É essa questão da modificação das mercadorias – que 

transpomos para a narrativa produzida nos Formatos Industriais, ganhando agora um espaço de 

negociação com o consumidor/produtor – um de nossos pontos de interesse.  

Quais os limites dessa produção realizada pelo consumidor? O que permanece dos modelos 

anteriores elaborados pelos Formatos Industriais? Questões como essa se tornaram pertinentes no 

trabalho. Então, para auxiliar nossa construção de um modelo teórico-metódico que contemplasse 

                                                                 

174  SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. Op. cit.. 
175  GARCÍA CANCLINI, Néstor. El consumo cultural: una proposta teórica. In: SUNKEL, Guillermo. La prensa 

sensacionalista y los sectores populares. Bogotá: Norma, 2002. p. 26-49. 
176  Tradução nossa. No original: “[...] en las prácticas de consumo también se están construyendo los nuevos sentidos y 

manifestaciones de la ciudananía, en el caso que nos ocupa de una ciudadanía comunicativa que desde distintos 
àngulos y atividades, como la investigación, debemos fortalecer”. 

177  CHECA MONTÚFAR, Fernando. De la “recepción” al “consumo”: una necessária reflexión conceptual. In: JACKS, 
Nilda (Org.). Análisis de recepción en América Latina: un recuento histórico con perspectivas al futuro. Quito: 
Quipus, 2011. p. 14-5. 

178  Tradução nossa. No original: “[...] en la cultura contemporanea los sujetos colaboran y compiten por sus culturas de 
consumo, y que por medio deste último modifican también a sí mismos”. 

179  SASSATELLI, Roberta. Consumo, cultura y sociedade. Op. cit.. p. 258. 
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essa problemática e dialogasse com os autores que já trouxemos para o diálogo, fomos em busca das 

contribuições de Alex Primo sobre o hipertexto. 

[...] a navegação em um hipertexto demanda a ativa escolha do interagente dos 
caminhos que quer seguir e que qualquer leitura subentende uma recriação 
particular do texto, a partir da historicidade singular de cada um. Porém, o que 
mais importa [...] não é a “escrita” do percurso próprio em uma rede hipertextual 
predisposta, mas as modalidades de produção textual coletiva mediadas pelo 
computador. Ou seja, a possibilidade de intervir no conteúdo, de sugerir novos 
links e abrir novos caminhos ainda não disponíveis no site. [...] quer-se tratar de 
autoria não apenas no que toca a leitura ou escolha entre alternativas 
preconfiguradas, mas fundamentalmente no que se refere à própria redação 
hipertextual (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 55).180 

Com sua tipologia de hipertextos elaborada em 2002), Primo fornece elementos relevantes 

para a construção de nosso modelo metodológico. Na visão desse autor, os blogs funcionam como 

mediadores da produção textual. Ele classifica o hipertexto em potencial, cooperativo e colagem. O 

potencial é aquele em que o internauta trilha caminhos previstos. “Apenas o internauta se modifica, 

permanecendo o hipertexto com sua redação original.” O cooperativo ocorre quando todos os 

envolvidos participam da construção textual “à medida que exercem e recebem impacto do grupo, do 

relacionamento que constroem e do próprio produto criativo em andamento”. O hipertexto colagem, 

por sua vez, é realizado coletivamente e exige “mais um trabalho de administração e reunião das 

partes criadas em separado do que um processo de debate e invenção cooperada” (2003, p. 55).  

Primo (2011 [2007]) também apresenta dois tipos de interação mediada por computador – 

a mútua e a reativa. A primeira retrata as interações que são negociadas com base em um tema 

comum, tornando comunitário o procedimento construção de informação/conhecimentos. No caso 

da interação reativa, define-as como aquelas previamente moldadas, que permitem ao consumidor 

reagir a propostas apresentadas.  

A interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e 
processos de negociação, em que cada interagente participa da construção 
inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente; já a interação 
reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta (2011, p. 
57).181 

                                                                 

180  PRIMO, Alex; RECUERO, Raquel da Cunha. Hipertexto cooperativo: uma análise da escrita coletiva a partir dos 
blogs e da Wikipédia. Revista Famecos, Porto Alegre, n. 23, p. 54-63, dez. 2003.  

181  PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 
2011 [2007]. 
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3.6 TRILHAS PARA UMA CARTOGRAFIA METODOLÓGICA PARA ESTUDOS DE 

COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSUMO 

3.6.1. Imbricações teóricas para a definição metodológica 

A definição de nossa metodologia teve início com a escolha de aportes teóricos que 

consideram o atual cenário de convergência midiática e o surgimento de uma cultura cibernética. Já 

que nos propusemos a utilizar como material de análise a telenovela Morde & Assopra e o blog 

Caçadora de Dinossauros, entendemos a necessidade desta etapa para orientar e justificar nossa 

escolha metódica. Em artigo sobre os desafios da pesquisa sobre as interações na sociedade de rede, 

Guillermo Orozco Gómez questiona: “Como fazer uma investigação sobre as interações com as telas 

que seja comunicativa, social e politicamente relevante?”182 (2011, p. 377).183 

A pergunta desse autor mexicano e um dos coordenadores do grupo Observatório Ibero-

Americano da Ficção Televisiva (Obitel) é essencial, pois coloca no centro da discussão a 

necessidade de repensar a pesquisa comunicacional. Repensar no sentido de fugir do determinismo 

tecnológico e vislumbrar caminhos para estudar o que ocorre com a comunicação na convergência de 

televisão com Internet. Repensar, da mesma forma, quais os novos modos de narrar, mas também de 

assistir à televisão, ver/acessar a Internet, ler um livro e, da mesma forma, de se compreender, 

considerando as características culturais do processo de convergência. Orozco Gómez indica que 

sejam aproveitados os conhecimentos e resultados dos estudos da cultura analógica para a 

investigação da cultura digital. Assim construímos nossas premissas. 

Partimos do modelo de mapa noturno elaborado por Martín-Barbero e apresentado no 

prefácio da 5. edição espanhola de Dos meios às mediações (1998) a fim de analisar as mediações 

comunicativas da cultura. Consideramos, entretanto, as revisões apresentadas pelo autor em artigos 

mais recentes (2009),184 conforme tratado no início deste capítulo. Combinamos os modelos de 

mapa, utilizando também aportes teóricos de Vigotski, Orozco Gómes, Carlos Scolari e Alex Primo.  

Primeiramente, entendemos a necessidade de explicar o que nos motivou a utilizar o mapa 

revisto por Martín-Barbero. Vislumbramos que a nova cartografia proposta pelo autor dá conta da 

                                                                 

182  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. La condición comunicacional contemporânea: desafios latinoamericanos de la 
investigación de las interaciones en la sociedade red. In: JACKS, Nilda. Análisis de recepción en America Latina. 
Quito: Quipus, 2011. 

183  Tradução nossa. No original: ¿Como hacer una investigación de las interacciones com las pantallas que sea 
comunicativa, social e politicamente relevante? 

184  MARTÍN-BARBERO. Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
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centralidade que a comunicação digital ganhou na cultura contemporânea. Mas se faz necessário 

reforçar que a tecnologia não é central na visão barberiana. Ela somente é suporte para 

transformações no sensorium de nossa época, para novas formas de imaginação e de criatividade 

social (1998),185 e, ao trazer os eixos tempos, fluxos, espaço e migrações, o autor ajusta o olhar para o 

entorno tecnocomunicativo (2009).186 À medida em que propomos como objeto o consumo dos 

discursos sobre Ciência presentes na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora de 

Dinossauros, sua apropriação, no universo escolar, por parte dos alunos do 5. ano do Ensino 

Fundamental e sua relação com novas construções identitárias, narrativas e cognitivas, temos esse 

entorno como elemento determinante.  

O caminho que escolhemos difere, por exemplo, da proposta de Ronsini (2011).187 Para 

essa autora, “identidades e cognitividades podem ser noc ̧ões  embutidas  tanto  na  mediação da 

socialidade quanto da ritualidade” (2011, p. 7). Embora exista relação entre usos coletivos da 

comunicação e trajetórias de leitura (ritualidade/socialidade), as Identidades e Cognitividades são 

mediações que, em nossa proposta de estudo, merecem ser estudadas além desses vieses mediadores. 

Martín-Barbero advoga que “falar de identidade hoje implica também – se não quisermos condená-la 

ao limbo de uma tradição desconectada das mutações perceptivas e expressivas do presente – falar de 

redes e fluxos, de migrações e mobilidades, de instantaneidade e desconexões” (2006, p. 61).188  

Assim, embora relacionado à sociabilidade e ritualidade, entendemos que a questão 

identitária propõe análises específicas, inclusive por sua centralidade na reconfiguração cultural da 

contemporaneidade. Reforçamos nossa escolha ainda pelo que foi proposto analisar nesta 

dissertação, ratificando a centralidade das questões identitárias e cognoscivas em nossa proposta 

investigativa. 

Ainda em relação à Identidade, o autor recomenda que se dê atenção às construções 

narrativas, hibridizadas pelo intenso fluxo cultural e pela linguagem multimídia, que alia oral e escrito, 

audiovisual com informático (p. 63). 

Em relação à relevância da Cognitividade, vislumbramos a necessidade de tratar desta 

mediação, especialmente pela mudança ocorrida na contemporaneidade, que transfere o processo 

cognitivo de um caráter sensorial-motriz para sensorial simbólico (2002, p. 13).189 Possibilidades 

                                                                 

185  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit.  
186  MARTÍN-BARBERO, Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
187  RONSINI, Veneza Mayora. A perspectiva das mediações de Jesús Martín-Barbero:... Op. cit. 
188  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades: mudanças e opacidades da comunicação no 

novo século. In: MORAES, Dênis. Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 
189  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades:... Op. cit. 
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como o uso do hipertexto e a interatividade presentes na Internet promovem novos estatutos 

cognitivos, que a nosso ver devem ser analisados como mediação central.  

Apresentada a ideia de manutenção das mediações Identidade e Cognitividade, passemos 

então para a proposta do que pretendemos analisar, combinando o mapa/circuito de Jesús Martín-

Barbero em suas duas versões, assim como autores e conceitos que dialoguem com as mediações 

estudadas. Do ponto de vista da Tecnicidade, analisaremos novos organizadores perceptivos e 

diferentes maneiras de construir narrativas surgidas a partir da interação dos meios massivos e digitais 

– examinados sob os eixos do fluxo de imagens e textos e a retração do tempo. Nessa mediação, nosso 

foco é a telenovela Morde & Assopra e o blog Caçadora de Dinossauros (Formatos Industriais), 

construídos a partir das Matrizes Culturais como o romance folhetinesco, a novela e a radionovela 

(no caso da telenovela) e, para o blog, da combinação de gêneros diversos, como cartas/diários, com 

gêneros informativos tais quais o jornalístico (reportagem, entrevista). A partir da telenovela e do 

blog, propomos uma atividade com os receptores (alunos do 5. ano do Ensino Fundamental) para 

construção de um blog com base nas narrativas apresentadas. O objetivo é analisar novos modos de 

narrar.  

Especificamente para essa mediação, utilizaremos a tipologia de hipertexto de Primo, 

desenvolvida em 2002, bem como sua classificação de mútua ou reativa para a interação mediada por 

computador. Contribuem para a análise empreendida os aportes de Carlos Scolari sobre construção 

discursiva e suas reflexões sobre o espaço do consumidor na cultura digital, assim como as colocações 

de Omar Rincón (2006) 190 sobre narrativa midiática e Baccega (2012)191 sobre análise de narrativa 

teleficcional.  

Passando à mediação Ritualidade, mirada pela perspectiva dos diversos fluxos de imagens e 

texto e pela ampliação dos espaços, a proposta é analisar os usos sociais da telenovela Morde & 

Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros. Quais são as gramáticas de ação estabelecidas quando a 

telenovela se transmidializa? Que trajetórias de leitura são estabelecidas? Tais questões orientam 

nosso olhar para essa mediação. Interessa-nos também saber como as crianças estão fazendo uso dos 

meios massivos e digitais, verificar quais são os mais presentes em sua rotina, seja nos usos sociais e 

de entretenimento seja na utilização para fins educativos. Nessa instância, propomos utilizar a 

atividade de construção do blog como suporte para análise. Igualmente, a atividade de assistir às 

cenas da telenovela editadas será útil para verificar essa mediação.  
                                                                 

190  RINCÓN, Omar. Narrativas mediáticas: o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona: Gedisa, 2006. 
191  BACCEGA, Maria Aparecida. Ressignificação e atualizac ̧ão das categorias de análise da “ficção impressa” como um 

dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional. Comunicación, Sevilha, v. 1, n. 10, p. 1290-308, 2012. 
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Na Ritualidade, temos a presença dos formatos industriais (telenovela e blog), estudados a 

partir das competências de recepção (consumo). No caso da televisão (telenovela), inferimos que 

duas das multimediações de Orozco Gomes podem ser analisadas pelo âmbito das Ritualidades: as 

micromediações e as mediações provindas do que chama de “televidência de primeira ordem”. O 

nosso apoio em Orozco ocorre no sentido que o próprio autor dá a seu trabalho – o de fornecer 

estratégias de operacionalizar as distintas mediações (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 71).192  

Instaurada nos eixos da ampliação dos espaços e das migrações culturais, a mediação 

Cognitividade nasce pela “emergência de uma nova economia cognitiva” (MARTÍN-BARBERO, 

2009, p. 19).193 Uma economia pautada pela realidade de crianças e jovens que têm no computador 

algo que vai além da máquina – criando uma “tecnicidade cognitiva e criativa”, conforme explicita 

Martín-Barbero sobre as reflexões de Scolari, Miranda e Cruz e Dede194 (2010, p. 224).195 

Compreendemos que nos formatos industriais (telenovela Morde & Assopra e blog Caçadora de 

Dinossauros) e em nossa proposta de utilizá-los em um contexto educativo, poderemos apreender 

descobertas relevantes sobre o processo cognitivo das crianças. Refletindo sobre as práticas de 

consumo e as matrizes culturais no processo cognitivo, buscamos encontrar negociações entre 

modelos estabelecidos e novas formas de aprender. O conceito de mediação social de Vigotski nos é 

caro porque possibilita o olhar para o papel do educador no cenário atual. Da mesma forma, as 

contribuições desse autor sobre a importância do contexto social no processo cognitivo nos 

permitem vislumbrar uma experiência de aprendizado realizada a partir de um produto massivo 

como a telenovela, levada com o blog para o espaço da interatividade digital. As denominadas 

macromediações e mediações de segunda ordem de Orozco Gómez auxiliam na construção de 

elementos de análise, bem como as contribuições de Scolari sobre hipermediações e interatividade, 

além dos aportes teóricos de Primo sobre hipertexto e interação mediada pelo computador.  

Finalmente em relação à Identidade, as migrações culturais e a volatilidade do tempo 

esmaecem a historicidade e configuram heterogeneidades na sociedade, fazendo surgir novas 

construções identitárias (Martín-Barbero e Orozco Gómez). Nosso olhar para as subjetividades se 

                                                                 

192  ESCOSTESGUY, Ana Carolina; JACKS, Nilda. Visão latino-americana. Op. cit., 52-78.  
193  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 6. ed. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2009 [1987]. 
194  O autor apresenta tais reflexões com base nas seguintes obras: SCOLARI, Carlos. Hacer clic: hacia una 

sociosemiótica de las interaciones digitales. Barcelona: Gedisa, 2004; MIRANDA, José A. Bragança de; CRUZ, Maria 
Teresa (Orgs.). Crítica das ligações na era da técnica.  Lisboa: Tropismos, 2001; e DEDE, Chris (Org.). Aprendendo 
con tecnologia. Barcelona: Paidós, 2000. 

195  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Convergência digital e diversidade cultural. In: MORAES, Dênis de. Mutações do 
visível:... Op. cit. 
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mantém nos discursos sobre Ciência presentes na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora 

de Dinossauros. A partir deles, o objetivo é verificar construções identitárias e refletir sobre a 

ressignifição da narrativa midiática. A proposta de Orozco Gómez sobre identidades temporárias e 

profundas estão abarcadas nessa etapa.  

Segundo Orofino, em produções ficcionais televisivas há uma “estrutura de sentimento 

coletiva, que fala de uma identidade social, de um self coletivo” (2006, p. 188).196 É com esse 

pensamento que propomos analisar os discursos sobre Ciência da telenovela e do blog, verificando, 

na recepção infantojuvenil, como se apresentam tais identidades relacionadas ao ser cientista. 

Como complemento, do ponto de vista da Identidade e da Tecnicidade, interessa-nos 

verificar construções narrativas e discursos que se mantêm, em uma combinação entre passado, 

presente e futuro. Em relação ao contexto transmidiático, recorremos a Baccega: 

Quando a telenovela reaparece nas outras plataformas podemos também verificar 
as camadas de sentido presentes nos novos produtos. Ou seja: acompanhar o 
palimpsesto, verificar quais “pergaminhos” foram apagados, quais os mantidos nas 
transformações de linguagem, logo de sentidos, que caracteriza cada uma das 
plataformas – e acompanhá-las na sua apropriação pelas várias plataformas nas 
quais se desdobre essa matriz. Cada nova plataforma carrega as anteriores, 
modifica-as, mas sem se desfazer delas (2012, p. 1306).197  

A partir dessas reflexões, apresentamos o seguinte esquema do que pretendemos analisar, 

confeccionado a partir do mapa/circuito de Martín-Barbero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                 

196  OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre O Auto da Compadecida. Porto Alegre: 
EdiPUC-RS, 2006. 

197  BACCEGA, Maria Aparecida. Ressignificação e atualizac ̧ão das categorias de análise da “ficção impressa” como um 
dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional. Op. cit. 
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Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3::::    Mapa das mediações para a pesquisaMapa das mediações para a pesquisaMapa das mediações para a pesquisaMapa das mediações para a pesquisa    

 

 

3.6.2. Do protocolo multimetodológico à empiria 

Especificamente sobre a escolha pela pesquisa-ação, entendemos que essa técnica se faz 

pertinente pois permite abarcar questões relativas principalmente às mediações Tecnicidade (novas 

maneiras de consumir narrativas midiáticas e construir outras a partir da ressignificação) e 

Cognitividade (novos modos de consumir informação e aprender). Conforme explicitado, uma das 

propostas da pesquisa consiste na construção de um blog com os alunos, baseado nas narrativas sobre 

Ciência da telenovela Morde & Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros.  

Consideramos pertinente explanar sobre algumas questões relacionadas à pesquisa-ação e, 

também, ao que nos motivou a tê-la como ferramenta. A primeira delas é a distinção entre pesquisa-

ação (PA) e pesquisa participativa (PP). Buscamos as colocações de Michel Thiollent, ao enfatizar 
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que a pesquisa-ação é uma forma de realizar a pesquisa participativa (lembrando que nem toda 

pesquisa participativa é uma pesquisa-ação). Para esse sociólogo, o foco da pesquisa participativa é o 

investigador. No entanto, a pesquisa-ação conta com o envolvimento de investigadores e 

investigados em torno de determinada ação. “A PA faz parte de um projeto de ação social ou da 

resolução de problemas coletivos” (1987, p. 83-4).198 No caso da pesquisa-ação, a investigação deve 

envolver um “processo de aprendizagem” (1987, p. 96).  

A pesquisa-ação segue o modelo de espiral da investigação-ação participativa adotado por 

Martín-Barbero e Gemma Lluch (2011, p. 107).199  

 

1. Observação da experiência 

2. Compilação e sistematização das informações 

3. Atuação e participação 

4. Reflexão e análise do material produzido 

5. Avaliação200 

 

Em relação à escolha pelo Questionário de Consumo (QC), entendemos que as práticas de 

consumo trazem dados relevantes para mapear costumes culturais. Especificamente em relação ao 

consumo midiático, contribuem para este trabalho na medida em que mostram hábitos de utilização 

dos meios de comunicação tradicionais como a televisão e os surgidos a partir da Internet – 

Ritualidades. 

As entrevistas semiestruturadas possuem roteiro estabelecido de questões. Elas serão 

centralizadas nas medições Identidade e Cognitividade. Em nosso entendimento, as informações 

obtidas na pesquisa-ação e no questionário sobre consumo cultural necessitam ser complementadas 

com questionários específicos sobre essas duas mediações: 

 

Entrevista de identidade: procura elementos que contribuam para a compreensão sobre a 

relação estabelecida entre a narrativa ficcional e o cotidiano e a cultura dos receptores. O foco são as 

                                                                 

198  THIOLLENT, Michel. Notas para o debate sobre pesquisa-ação. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). 
Repensando a pesquisa participante. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987 [1984]. 

199  MARTÍN-BARBERO, Jesús; LLUCH, Gemma. Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información. 
Bogotá, Cerlalc/Unesco, 2011. Disponível em: <http://gemmalluch.com/esp/portfolio-item/lectura-escritura-y-
desarrollo-en-la-sociedad-de-la-informacion/>. Acesso em: jan. 2013. 

200  Tradução nossa. No original: 1. Observar la experiência; 2. Recopilar y sistematizar la información; 3. Actuar y 
participar; 4. Reflexionar y analizar; 5. Evaluar; 6. Proponer cambios. 
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narrativas sobre Ciência, a fim de encontrar subsídios sobre como os discursos presentes na 

telenovela se relacionam com outros discursos da sociedade. Consideramos ainda os diversos fluxos 

de informação estabelecidos a partir de uma cultura que se faz cada vez mais digital, permitindo o 

alargamento de fronteiras e o surgimento de novas sociabilidades. 

Entrevista de cognitividade: centralizada nas práticas estabelecidas de construção do 

conhecimento, que na contemporaneidade negociam com novas formas e lugares (meios de 

comunicação de massa e mídia digital, por exemplo). 

Especificamente sobre o corpus, a seleção das cenas da telenovela considerou a técnica da 

semana composta, abarcando principalmente os discursos sobre Ciência presentes em Morde & 

Assopra e no blog Caçadora de Dinossauros. Essa seleção de capítulos compõe um DVD, que foi 

apresentado aos alunos durante a pesquisa qualitativa e consta como item anexo deste trabalho. Os 

diálogos presentes nas cenas também estão transcritos no final da dissertação, nos anexos. 

No caso do blog Caçadora de Dinossauros, a escolha dos posts levou em conta os seguintes 

elementos: 

 

1. Narrativa transmídia – a emissora utilizou uma estratégia que visava à integração entre 

narrativa ficcional e informativa, ampliando no blog Caçadora de Dinossauros dados 

sobre elementos citados na novela. Na ficção, por exemplo, a Teoria da Terra Oca esteve 

inserida como parte do contexto da história de Júlia e de seus pais, cientistas que 

desapareceram quando ela era criança. A mesma teoria foi abordada em alguns textos do 

blog, mas com conteúdo informativo. A escolha da narrativa transmídia está relacionada 

à mediação Tecnicidade. Entendemos que se trata de novas maneiras de construir a 

narrativa, por parte da produção, que modificam o consumo e interferem no processo de 

ressignificação. No exercício de confecção do blog, nosso foco é verificar se a influência 

da convergência digital na construção narrativa dos estudantes cria novas 

possibilidades/habilidades narrativas. Da mesma maneira, interessa-nos a análise com 

foco na mediação Cognitividade (diferentes modos de aprender e buscar 

conhecimento). 

Discursos sobre Ciência na telenovela e no blog – utilizados como subsídio na pesquisa-

ação com os alunos para verificar a presença das mediações (com atenção especial para Identidade). 

A seguir, utilizamos como referência o protocolo multimetodológico adotado por Lopes (2002, p. 
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49)201 em sua análise multidisciplinar da telenovela, realizado a partir das mediações. Adaptamos as 

mediações, bem como as ações propostas, considerando o público receptor (infantojuvenil) e o local 

de aplicação da pesquisa (escola e casa). 

 

FiguraFiguraFiguraFigura    4444::::    Protocolo multimetodológicoProtocolo multimetodológicoProtocolo multimetodológicoProtocolo multimetodológico    
    

MEDIAÇÕESMEDIAÇÕESMEDIAÇÕESMEDIAÇÕES    TecnicidadeTecnicidadeTecnicidadeTecnicidade    IdentidadeIdentidadeIdentidadeIdentidade    RitualidadeRitualidadeRitualidadeRitualidade    CognitividadeCognitividadeCognitividadeCognitividade    
Coleta de dadosColeta de dadosColeta de dadosColeta de dados        
1. Trabalho de campo: duas salas de aula do Ensino 1. Trabalho de campo: duas salas de aula do Ensino 1. Trabalho de campo: duas salas de aula do Ensino 1. Trabalho de campo: duas salas de aula do Ensino FundamentalFundamentalFundamentalFundamental    
Técnica quantitativaTécnica quantitativaTécnica quantitativaTécnica quantitativa    QC QC QC QC 
Técnica qualitativaTécnica qualitativaTécnica qualitativaTécnica qualitativa    PA PA – EI PA PA – EC 
2. Corpus2. Corpus2. Corpus2. Corpus    
Telenovela reeditada (TVN-R) 
com cenas da narrativa 
relacionadas ao universo da 
Ciência, em especial da 
Paleontologia. 
Seleção de posts do blog 
Caçadora de Dinossauros (SB) 
para a pesquisa com estudantes. 
Dois desses textos são entrevistas 
com paleontólogos, um é 
informativo sobre dinossauros e o 
outro é relacionado à Teoria da 
Terra Oca, presente também na 
narrativa da telenovela.    

(TVN-R) – SB (TVN-R) – SB (TVN-R) – SB (TVN-R) – SB 

Tratamento dos dadosTratamento dos dadosTratamento dos dadosTratamento dos dados        
1. Transcrição dos instrumentos1. Transcrição dos instrumentos1. Transcrição dos instrumentos1. Transcrição dos instrumentos    Todos Todos Todos Todos 
2. Tabulação2. Tabulação2. Tabulação2. Tabulação    Categorização Categorização Categorização Categorização 
3. Análise3. Análise3. Análise3. Análise    Interpretativa 

(realização de 
Análise de  
Discurso tanto  
para a narrativa  
da telenovela  
quanto para a  
dos estudantes) 

Interpretativa 
(realização de 
Análise de  
Discurso tanto  
para a narrativa  
da telenovela  
quanto para a  
dos estudantes) 

Interpretativa Interpretativa 

QC: Questionário de Consumo 
PA: Pesquisa-Ação 
EI: Entrevista de Identidade 
EC: Entrevista de Cognitividade 
TVN-R: Telenovela Reeditada 
SB: Seleção de posts do blog Caçadora de Dinossauros 
 
 
 Retomamos novamente o objeto da dissertação: o consumo dos discursos sobre Ciência 

presentes na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora de Dinossauros (atribuído à 

personagem Júlia), sua apropriação no universo escolar por parte de estudantes do Ensino 

Fundamental e sua relação com novas construções identitárias, narrativas e cognitivas. Para cumprir 

com o que é proposto, realizamos a pesquisa com onze alunos do 5. ano do Ensino Fundamental da 

                                                                 

201  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela:... Op. cit. 
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Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Campos Salles (ensino público). 

Posteriormente, reunimos cinco estudantes da Escola Vera Cruz (ensino privado) para 

empreendermos uma análise comparativa. No caso dos alunos da Campos Salles, a atividade foi 

realizada na própria escola, em encontros paralelos às atividades curriculares. Já com os estudantes da 

Vera Cruz, a pesquisa ocorreu fora da escola, mais especificamente na casa da pesquisadora.  

As duas escolas estão localizadas na cidade de São Paulo. A Emef Campos Salles encontra-

se na região sudeste da capital, no bairro de Sacomã – mais especificamente às margens da favela de 

Heliópolis, a segunda maior de São Paulo e a décima maior do Brasil, com 41.118 habitantes, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).202 Já a segunda está 

localizada no bairro Alto de Pinheiros (zona oeste), com população de 43.117 habitantes. Para 

contextualizar, Heliópolis possui renda familiar média de R$ 479,48203 e Alto de Pinheiros, segundo 

dados do Ibope Inteligência, de R$ 10.715,00. Em 2010, o analfabetismo de Sacomã, bairro no qual 

Heliópolis está incluída, era de 2,6%. Alto de Pinheiros tinha percentual de 0,4.204 

No caso da Escola Campos Salles, foram realizadas cinco atividades com onze alunos, cada 

uma delas com duração de 1h30, nos dias 31 de outubro, 9, 14, 21 e 28 de novembro. A direção 

convidou um grupo de vinte crianças para participar da atividades, mas os encontros ocorreram com 

onze alunos. 

O primeiro encontro com os estudantes da Campos Salles contou inicialmente com uma 

explicação sobre a atividade a ser realizada, bem como aplicação do mapa de consumo cultural. No 

segundo dia de atividade, dividimos a turma em três grupos, pois estávamos em três pessoas para 

realizar a coleta de dados. Assistimos às cenas editadas da novela – o trabalho de pesquisa ficou 

concentrado em tomar nota dos comentários que os alunos faziam enquanto assistiam à telenovela. 

Também nessa data, acessamos o blog Caçadora de Dinossauros e as crianças leram alguns posts.  

No terceiro dia, iniciamos a atividade de construção do blog. Igualmente dividimos a turma 

em dois grupos (três alunos em um e dois em outro), cada um acompanhado por um pesquisador. O 

                                                                 

202  Os dados são do Censo 2010. Entretanto, tais números foram contestados por lideranças em favelas e entidades como 
a União de Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (Unas). Seu 
tesoureiro, José Geraldo de Paulo Pinto, afirma que há dez anos constava no Censo um número próximo a 100 mil e 
questiona: “Onde foi parar o restante?”. Disponível em: <http://www.dcomercio.com.br/index.php/cidades/sub-
menu-cidades/80341-milagre-do-ibge-favelas-qencolhemq-em-sao-paulo>. Acesso em: jan. 2013. No site do 
Programa Nosso Bairro, da Prefeitura Municipal de São Paulo, constam 70 mil habitantes. Disponível em: 
<http://www.nossobairro.sp.gov.br/portal.php/heliopolis_numeros>. Acesso em: jan. 2013.  

203  Dado disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/paulistana/posts/2010/09/09/a-disputa-eleitoral-em-
heliopolis-maior-favela-do-brasil-323051.asp>.  

204  Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp. 
gov.br/htmls/8_populacao_total_e_analfabeta_de_15_anos__2000_10517.html>. Acesso em: jan. 2012. 
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foco no terceiro encontro foi verificar como as crianças realizam pesquisas na Internet. Levamos 

também a unidade 6 da obra didática Ciências, do Projeto Buriti, da Editora Moderna,205 pois trazia 

conceitos sobre o que é ser cientista e sobre a Paleontologia, tratando igualmente do tráfico de fósseis 

(assuntos também abordados na telenovela). Assistimos novamente a cenas sobre Paleontologia dos 

capítulos editados de Morde & Assopra (as que apresentavam a Teoria da Terra Oca, abordavam o 

tráfico de fósseis e a rotina do paleontólogo). Ainda nesse encontro, realizamos a pesquisa sobre 

Cognitividade, optando por realizar um grupo de discussão com as crianças em vez de solicitar que 

preenchessem o questionário individualmente. Entendemos que, dessa maneira, as respostas foram 

mais espontâneas, refletindo de maneira mais fiel o processo de aquisição de conhecimento dos 

alunos. 

No quarto dia de atividade, continuamos a confecção do blog dos alunos, mantendo nossa 

proposta de ter Morde & Assopra e o blog Caçadora de Dinossauros como referências. Realizamos 

ainda entrevistas individuais com cinco alunos, que aceitaram participar dessa atividade e relatar sua 

história de vida. O quinto dia de atividade foi concentrado na entrevista sobre Identidade, que seguiu 

o mesmo padrão da realizada para verificar a Cognitividade. Nesse encontro, também finalizamos a 

construção do blog elaborado pelos alunos.  

Com os cinco alunos da Escola Vera Cruz realizamos atividade única, com duração de 7 

horas e envolvimento de três pesquisadores. Seguimos o mesmo modelo adotado na pesquisa-ação 

da Campos Salles, cumprindo da mesma forma todas as etapas e ações propostas. Embora nossa 

intenção inicial fosse realizar a atividade na escola, verificamos que a proposta de reunir cinco alunos 

estudantes do 5. ano do Ensino Fundamental foi plenamente satisfatória para nossa proposta, como 

será visto posteriormente nos capítulos que trazem as análises das atividades. Por meio da pesquisa-

ação realizada com os alunos da Escola Vera Cruz, pudemos ter dados comparativos com os obtidos 

com as crianças da Campos Salles.  

Os encontros realizados com os alunos foram gravados em áudio e/ou vídeo. Em relação ao 

tratamento dos dados, realizamos transcrição e, posteriormente, categorização a partir das mediações 

analisadas. Nos capítulos “Telenovela e convergência midiática no contexto educativo: diferentes 

maneiras de construir histórias e compor Identidades”; e “Construção do blog: processo cognitivo 

em ambiente de convergência tecnológica”; cruzaremos as informações obtidas nas técnicas diversas 

(questionário de consumo, pesquisa-ação e entrevistas semiestruturadas) para compor nossa análise. 

Esta, por sua vez, ocorrerá com base na interpretação dos dados e na Análise de Discurso de Linha 

                                                                 

205  PROJETO ARARIBÁ. Ciências/Ensino Fundamental. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2007. 
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Francesa, tanto para a narrativa da telenovela quanto para a dos estudantes. Retomamos Lopes, para 

quem:    

Investigar a recepção exige pensar tanto o espaço da produção como o tempo do 
consumo, ambos articulados pela cotidianeidade (usos/consumo/práticas) e pela 
especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos (gêneros) da 
comunicação de massa (LOPES, 2011, p. 47).206 

Compactuamos com os pesquisadores que entendem a comunicação como um processo 

que articula produção e recepção. Por isso, embora o foco da dissertação esteja na recepção, 

realçamos que nossa análise incide nos discursos tanto da produção quanto dos receptores – lugar em 

estes registram suas marcas e se fazem presentes. 

 

                                                                 

206  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Pesquisas de recepção e educação para os meios. In: CITELLI, Adilson; 
COSTA, Maria Cristina. Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. 
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4 4 4 4 CAPÍTULO III CAPÍTULO III CAPÍTULO III CAPÍTULO III ––––    TELENOVELA E CONVERGTELENOVELA E CONVERGTELENOVELA E CONVERGTELENOVELA E CONVERGÊNCIA MIDIÊNCIA MIDIÊNCIA MIDIÊNCIA MIDIÁTICA NO CONTEXTO ÁTICA NO CONTEXTO ÁTICA NO CONTEXTO ÁTICA NO CONTEXTO 

EDUCATIVO: DIFERENTEEDUCATIVO: DIFERENTEEDUCATIVO: DIFERENTEEDUCATIVO: DIFERENTES MANEIRAS CONSTRUIRS MANEIRAS CONSTRUIRS MANEIRAS CONSTRUIRS MANEIRAS CONSTRUIR    HISTÓRIAS E COMPOR HISTÓRIAS E COMPOR HISTÓRIAS E COMPOR HISTÓRIAS E COMPOR 

IDENTIDADESIDENTIDADESIDENTIDADESIDENTIDADES    

4.1 PISTAS PARA RECONSTITUIR A HISTÓRIA 

Após dedicarmos um capítulo à apresentação de nosso lugar de fala no campo da 

Comunicação, Educação e Consumo e outro voltado para a construção teórica e metódica da 

dissertação, partimos agora para a análise das mediações Tecnicidade e Identidade. Iniciaremos 

analisando o âmbito da produção, passando posteriormente para os resultados da pesquisa empírica. 

Optamos por essa organização por entender que ela compactua com a proposta de vislumbrar a 

comunicação como um processo.  

Do ponto de vista da produção, olhemos inicialmente para as matrizes culturais e formatos 

industriais presentes em Morde & Assopra. Analisar os gêneros parece-nos a porta de entrada para 

estudar a mediação Tecnicidade, considerada pela ótica dos eixos tempos e fluxos.  

O gênero atua como organizador perceptivo, na medida em que determina portas de 

entrada para a compreensão e fruição de determinada obra. Ele implica um repertório compartilhado 

(BAKHTIN, 1999).207 Valemo-nos de Macedo e Baccega que, ao tratar da dificuldade de classificar 

gêneros e formatos televisivos, elucidam: “Tenta-se entender mais sobre essa dinâmica entre gêneros 

e formatos, quando se pode considerar por gênero modelos mais gerais, e por formato a maneira 

concreta de realização de um programa, ou seja, propriedades mais específicas” (2010, p. 61).208 

Também enfatizam que no caso da telenovela, o gênero é drama, comédia romântica ou melodrama.  

Embora entendamos que uma análise sobre gênero deve abarcar uma proposta deste como 

estratégia de comunicabilidade (MARTÍN-BARBERO, 1992, p. 26),209 acreditamos que a 

característica de cada textualidade contribui para a percepção do receptor, bem como para sua 

ressignificação. No caso de Morde & Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros, temos uma 

comédia romântica (telenovela) em cujo blog predominam gêneros informativos (reportagem, 

entrevista), mas que, da mesma forma, traz características dos textos confessionais (memórias, 

                                                                 

207  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem:... Op. cit. 
208  MACEDO, Diana Gualberto de; BACCEGA, Maria Aparecida. Afinal, o que é gênero em comunicação? O consumo 

da programação midiática televisiva. Comunicação & Informação, Goiás, Universidade Federal de Goiás, v. 13, n. 1, p. 
58-68, jan.-jul. 2010. 

209  MARTÍN-BARBERO, Jesús. El proyecto: producción, composición y usos del melodrama televisivo. In: MARTÍN-
BARBERO, Jesús; MUÑOZ, Sonia. Televisión y melodrama. Bogotá: Tecer Mundo, 1992. 
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diários, cartas), pois mantêm a narrativa na primeira pessoa, propondo também um diálogo entre a 

personagem e o leitor, como pode ser visto no exemplo: 

 

Figura Figura Figura Figura 5555    ––––    Recorte de tela do Recorte de tela do Recorte de tela do Recorte de tela do blogblogblogblog    Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros    

 

 

Na medida em que esta dissertação sugere uma análise para os caminhos da narrativa 

quando esta se transmidializa, consideramos pertinente olhar para esse elemento. No caso do blog, a 

utilização de uma narrativa em primeira pessoa, centrada na personagem Júlia, e o uso de 

informações verídicas e, em alguns casos atuais, são artefatos de “leitura”, um jogo entre 

ficção/realidade adotado pela produção e “lido” pelos receptores de acordo com suas matrizes 

culturais.  

Tomemos ainda por base Pallottini, que, ao estudar o gênero novela (do qual a telenovela 

descende), busca na gênese da palavra sua forma de construção: de novo para enovelado/trançado. 

Essa autora nos conta que a novela bebeu na fonte das canções dos trovadores e da utilização da 
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prosa que esses bardos passaram a fazer (1998, p. 33-4)210 Inverossímil e fantástica por origem, a 

telenovela busca nos dias atuais fincar seus pés na realidade, daí o espaço que o merchandising social 

e temas contemporâneos ganham na narrativa. Assim, encontramos um movimento dialético de 

reconhecimento/inovação. Ao mesmo tempo que a telenovela mantém sua origem fabulosa, busca 

elementos reais, estabelecendo o jogo fantasia/verdade. É o movimento entre a fidelidade a uma 

memória e apego ao formato, combinado com o desejo pela inovação e adaptação descrito por 

Martín-Barbero (1992, p. 34).211 

Eis que recorremos a Omar Rincón (2006, p. 102)212 e suas colocações sobre os modos de 

contar. Para esse autor, a narração ocorre a partir de regras narrativas para compreender e imaginar 

histórias. Ele entende que as regras narrativas são estabelecidas “pela presença rotineira na vida” e 

pela retomada de “modelos de referência canônicos a partir dos quais se constrói o imaginário 

narrativo”. O filósofo Ricoeur (2000, p. 194)213 apresenta uma elucidativa reflexão sobre inovação e 

sedimentação no discurso: qualquer desvio só é possível com base numa cultura tradicional, que cria 

expectativas para o que será revelado por quem cria a narrativa. 

Nos pensamentos de Rincón e Ricouer, é possível vislumbrar um diálogo com o papel das 

temporalidades no processo cultural. Williams (1979)214 classifica as mediações culturais em três 

categorias: residual, dominante e emergente. Embora haja narrativas dominantes, elas estão em 

constante negociação com os discursos residuais – aqueles que surgem no passado mas mantêm sua 

presença no processo cultural da atualidade, “não só como elemento do passado mas como um 

elemento efetivo do presente” (1979, p. 125) e com os emergentes (matrizes culturais recentes). 

Williams enfatiza que uma cultura emergente “não é nunca apenas uma questão de prática imediata” 

(1979, p. 129). Ele defende que se analise a estrutura de sentimento, que podemos traduzir por 

matizes ideológicas e culturais que afloram diante do que é tradicional. Assim, são discursos que se 

fazem presentes e convivem com os dominantes e residuais. A questão, segundo o autor, é a “hipótese 

de um modo de formação social, explícito e reconhecível em seus tipos específicos de arte, que se 

distingue de outras formações sociais e semânticas pela sua articulação de presença” (1979, p. 137).  

Consideramos que a narrativa assume um importante papel pois, ao mesmo tempo que 

revela discursos e suas ideologias, também apresenta diferentes maneiras de contar. Compactuamos 

                                                                 

210  PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Moderna, 1998.  
211  MARTÍN-BARBERO, Jesús. El proyecto:… Op. cit. 
212  RINCÓN, Omar. Narrativas mediáticas: o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Barcelona: Gedisa, 2006. 
213  RICOEUR, P. Narratividad, fenomenologia y hermenêutica. In: Analisi. Barcelona, n. 25, p. 189-207, 2000. 

Disponível em: http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/view/15057/14898. Acesso em jan. de 2013. 
214  WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1979. 
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com Baccega, que postula a aplicabilidade de algumas das categorias básicas de análise de ficção na 

intersecção entre telenovela e demais plataformas digitais interativas: 

Assim, são apresentadas, como construtoras da produção ficcional televisiva, 
categorias como: ficção/realidade, polifonia/dialogia, autonomia e independência, 
construção de personagens, foco narrativo/autor implícito, convergência de 
sujeitos produtores, memória discursiva, interdiscursividade. Um dos objetivos é, a 
partir delas, desvelar as modificações maiores ou menores das narrativas ficcionais
no trânsito das plataformas e verificar o papel dos receptores coprodutores, os 
quais, se não passaram a existir a partir da rede, têm nela um forte aliado para a 
disseminação rápida das contaminações de sua coprodução e possível extensão ou 
diminuição do peso das categorias. É nesses territórios que se conformam os 
cenários para a construção conceitual de consumo, categoria que vem regendo as 
práticas socioculturais/econômicas na contemporaneidade e que atua fortemente 
na construção das identidades (2012, p. 1291).215 

No caso da telenovela Morde & Assopra, comecemos pelos temas dominantes que, como 

apresenta o Anuário Obitel 2012, foram Paleontologia, robótica, política/corrupção, ambição e 

conflito de classes. Entre as temáticas sociais, foram listados os direitos básicos da cidadania, 

desenvolvimento sustentável, preconceito e discriminação, prevenção e tratamento de doenças, 

saúde da gestante e do bebê, atividades ilegais/corrupção e trabalho voluntário (LOPES; 

MUNGIOLI, 2012, p. 155).216 Do ponto de vista deste estudo, nossa análise concentra-se na 

Paleontologia (tema central) e atividades ilegais (tráfico de fósseis), bem como na construção 

ideológica dos personagens.  

A descrição da personagem Júlia, publicada pelo site UOL por ocasião do lançamento da 

novela, traz as seguintes informações: 

Júlia (Adriana Esteves): paleontóloga, é noiva de John Lewis (Michel Bercovitch) 
e sonha sonha sonha sonha em dar aulas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para isso, depende 
da entrega de uma pesquisa inovadora sobre Paleontologia. Após perder toda a sua 
pesquisa no Japão durante um terremoto, vem ao Brasil decidida a encontrar uma 
nova espécie de Titanossauro. Em sua busca por um esqueleto completo, entra em entra em entra em entra em 
guerraguerraguerraguerra com Abner (Marcos Pasquim), dono de uma fazenda de café, e apaixonaapaixonaapaixonaapaixona----sesesese 
por ele (UOL TELEVISÃO, 2011).217 

As características atribuídas a Júlia reforçam o estereótipo de heroína forte e feminista 

(entra em guerra entra em guerra entra em guerra entra em guerra para lutar por seus ideais). Igualmente, mostram uma mulher sonhadora e 

apaixonada (sonha/apaixonasonha/apaixonasonha/apaixonasonha/apaixona----sesesese). Júlia pode lembrar-nos Catarina, a personagem de Shakespeare em 

A megera domada, obra que Walcyr havia adaptado em sua novela O cravo e a rosa, cuja personagem 
                                                                 

215  BACCEGA, Maria Aparecida. Ressignificação e atualizac ̧ão das categorias de análise da “ficção impressa” como um 
dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional. Op. cit. p. 1290-308. 

216  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de; MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Brasil: a “nova classe média” e as redes 
sociais potencializam a ficção televisiva. Op. cit. p. 129-86. 

217  Grifos nossos. UOL TELEVISÃO. Conheça os personagens de Morde & Assopra: Júlia. Disponível em: 
<http://televisao.uol.com.br/album/morde-e-assopra-personagens_album.jhtm?abrefoto=6>. Acesso em: jan. 2013. 
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central foi igualmente vivida por Adriana Esteves. Como enfatiza Motter, a telenovela é feita de 

empréstimos – da literatura, de outros personagens etc. –, num movimento antropofágico que 

adiciona elementos de outras criações e da própria realidade (2004, p. 268).218 

A autora credita à cultura e ao cotidiano um papel importante na criação da telenovela: “É 

essa parceria do melodrama com o capital cultural acumulado e com o capital em gestação circulando 

no cotidiano que firmou o modo de ser da telenovela brasileira enquanto história” (2004, p. 269).  

Assim, toda telenovela narra uma história que está inserida num contexto histórico e social. 

Acrescentamos, ainda, que Foucault dá à História o seu lugar no discurso. Ao analisar o 

acontecimento e sua relação com a historicidade, apresenta-nos uma nova proposta de movimento 

dialético. Diante do acontecimento, o discurso é formulado tanto pela busca na História – na 

memória discursiva – quanto pela singularidade de elaborar algo novo. O enunciado “de um lado, é 

um gesto; de outro, liga-se a uma memória, tem uma materialidade; é único, mas está aberto à 

repetição e se liga ao passado e ao futuro” (1986, p. 32).219 

Considerando as colocações anteriores, propomos inicialmente tratar da realidade histórica 

e social de que nos falam a personagem Júlia e o blog Caçadora de Dinossauros. A historicidade em 

Morde & Assopra está presente no tema (Paleontologia) e na projeção que a Paleontologia e áreas 

científicas afins, como a Arqueologia, têm ganhado na mídia brasileira há alguns anos. O trabalho de 

cientistas como Niéde Guidon, diretora-presidente da Fundação Museu do Homem Americano 

(Fumdham), localizada em São Raimundo Nonato, no sertão do Piauí, passou a integrar reportagens 

diversas. Da mesma forma, ocorreu a implantação de cursos de pós-graduação com áreas e/ou linhas 

de pesquisa no setor (caso da Universidade Federal do Ceará, que em 2012 abriu sua segunda turma 

de especialização em Paleontologia). Isso contribuiu para ampliar as descobertas e a divulgação do 

assunto, sendo uma das mais recentes a identificação do fóssil do maior dinossauro carnívoro do 

Brasil – o Oxalaia quilombensis. A constatação foi feita pela equipe do Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e divulgada no dia 16 de março de 2011, cinco dias 

antes da estreia da novela (BESSA, 2011).220 

Aliado a tais temas científicos e divulgação de profissões com denotada necessidade de 

carreira acadêmica – a personagem Júlia –, encontramos na mídia amplo espaço sobre a qualidade do 

                                                                 

218  MOTTER, Maria de Lourdes. Mecanismos de renovação do gênero telenovela:... Op. cit. 
219  FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. 
220  BESSA, Priscila. Museu Nacional anuncia descoberta de maior dinossauro brasileiro. IG, 16 mar. 2011. Disponível 

em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/museu+nacional+anuncia+descoberta+de+maior+dinossauro+bras 
ileiro/n1238173011806.html>. Acesso em: jan. 2013. 
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ensino no Brasil. O assunto é tratado como premente para o crescimento do país, que na atualidade 

desponta como uma das maiores economias do mundo (em 2012, ocupava a 7. posição). Uma 

tradução da baixa qualidade do ensino brasileiro é a prova do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (Pisa): mesmo tendo progredido recentemente, o Brasil ainda ocupa a 53. posição entre 65 

países participantes.  

Esse é o contexto de Morde & Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros. Outros 

elementos que contribuem para analisarmos as construções narrativas e os discursos vigentes é 

conhecer o autor e seu lugar de fala. No caso de Morde & Assopra, Walcyr Carrasco domina a 

narrativa infantojuvenil, reunindo em sua carreira de escritor livros de sucesso como Balança coração, 

Vida de droga e Meu primeiro beijo. O escritor é especialista em adaptações de clássicos da literatura 

como Dama das camélias, de Alexandre Dumas Filho; Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; Os 

miseráveis, de Victor Hugo; e Viagem ao centro da Terra, Vinte mil léguas submarinas e A volta ao 

mundo em 80 dias, de Júlio Verne.  

Walcyr Carrasco é autor de várias novelas de sucesso. Entre elas, Xica da Silva, 1996, na 

extinta TV Manchete; e, pela Rede Globo, O cravo e a rosa, 2000; A padroeira, 2001; Chocolate com 

pimenta, 2003; Sete pecados, 2007; Alma gêmea, 2005; e Caras & bocas, 2009; tendo feito ainda a 

adaptação do remake da telenovela Gabriela, 2012. 

Retratar o universo caipira é um dos elementos recorrentes nesse autor – quatro de suas 

telenovelas representam a zona rural ou cidades interioranas. Carrasco igualmente apresentou o 

mundo das Ciências naturais em sua telenovela Sete pecados, com o arqueólogo Flávio, personagem 

vivido pelo ator Paulo Betti. Outra característica de Walcyr é a comédia romântica ambientada no 

interior, que traz seus costumes, bem como dos tipos caipiras. Walcyr é natural de Bernardino de 

Campos, cidade próxima de Marília (oeste do estado de São Paulo, a 438 quilômetros da capital), 

região retratada em Morde & Assopra. A ideia desta telenovela nasceu quando o autor descobriu que 

o local abriga ossadas de dinossauros.  

Os efeitos especiais foram outro destaque em Morde & Assopra. Uma cena de terremoto no 

Monte Fuji, no Japão, exibida no primeiro capítulo, levou dez dias para ser realizada: 

O diretor de núcleo Rogério Gomes captou imagens da montanha no Japão e toda 
a parte de ação da cena foi realizada em uma locação externa em Curicica, no Rio 
de Janeiro, com cerca de 70 figurantes. 

“No final, ainda construímos uma maquete de 12 m x 12 m que simula as 
consequências do terremoto, com duas rachaduras, como se fosse o solo abrindo”, 
conta Ricardo Menezes, produtor de efeitos especiais, que ressalta que a 
finalização do trabalho foi feita em conjunto com a equipe de computação gráfica. 
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[…] As cenas do vale dos dinossauros, recorrente nos sonhos da personagem Júlia 
(Adriana Esteves), foram realizadas em parceria com a equipe de computação 
gráfica. “Houve modelagem em 3D em sintonia com movimentos gravados no 
cenário”, adianta Ricardo (IPCTV).221 

Morde & Assopra contou com a consultoria de paleontólogos do Museu Nacional da UFRJ. 

Eles contribuíram na composição dos personagens paleontólogos e para o conteúdo relativo à área 

apresentado na trama.  

A trama de Morde & Assopra também traz referências ao livro Viagem ao centro da Terra, 

do francês Júlio Verne. A obra de ficção científica foi lançada em 1864 e tornou-se um clássico do 

gênero. O livro teve duas adaptações cinematográficas – a primeira na década de 1950 e a segunda 

em 2008. Nela, um geólogo (dr. Otto Lidenbrock) descobre um manuscrito que, em códigos, relata a 

existência de um outro mundo no centro da Terra. Um universo onde há água e luz – esta última 

ocorre por um fenômeno elétrico – e um ecossistema que abriga animais extintos, como os 

dinossauros. Junto com o sobrinho Axel, o geólogo viaja para a Islândia, pois acredita que a entrada 

desse mundo está na cratera de um vulcão, localizado naquele país. Mas a proposta de um universo 

paralelo no centro da Terra não foi invenção de Verne. Essa linha de pensamento – que propunha 

que nosso planeta fosse formado por uma camada externa e um núcleo separado – foi elaborada pelo 

astrônomo Edmond Halley e estudada por outros cientistas, que contribuíram com ideias distintas, 

como a que inspirou os autores Verne e, posteriormente, Walcyr Carrasco. 

Há outras semelhanças da narrativa teleficcional com o livro de Verne. Assim como o 

geólogo do livro encontra um manuscrito com códigos a serem decifrados sobre o mundo no centro 

da Terra, Júlia descobre pistas relacionadas aos pais. No último capítulo, a paleontóloga descobre que 

uma caverna no sítio de Abner levava ao centro da Terra, onde estavam seus pais e muitos 

dinossauros. Na teleficção, os pais desapareceram durante uma expedição ao Himalaia, realizada para 

encontrar a entrada ao centro da Terra. 

Na estratégia de integrar televisão e Internet, a denominada Teoria da Terra Oca esteve 

presente tanto na narrativa teleficcional – inserida como parte do contexto da história de Júlia e de 

seus pais – quanto no blog Caçadora de Dinossauros. No blog, a teoria foi abordada com detalhes 

informativos em alguns textos.222 

                                                                 

221  IPCTV, televisão por satélite no Japão, transmissora do canal Globo Internacional. Disponível em: 
<http://www.ipctv.jp/ipctv-news/95-estreia-de-qmorde-a-assopraq-tem-cena-especial-com-homenagem-ao-
japao.html>. Acesso em: jan. 2013.  

222  Disponível em: <http://tvg.globo.com/platb/mordeeassopra-julia/2011/05/24/os-dinossauros-e-a-teoria-da-terra-
oca/comment-page-2/>. Acesso em: jan. 2013. 
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Além da criação de Verne, a estética proposta pela produção da telenovela para o núcleo da 

Paleontologia remete aos sucessos cinematográficos Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), Viagem 

ao Centro da Terra (Eric Brevig, 2008) e a série que retrata o arqueólogo Indiana Jones, levada às 

telas pelos cineastas George Lucas e Steven Spielberg em quatro filmes (1981, 1984, 1989, 2008). 

4.2 DA TELA DA TV PARA A INTERNET 

 Na narrativa de Morde & Assopra há paleontólogos com carreira nacional (caso do 

personagem Tiago, vivido pelo ator Andre Bankoff, que busca fósseis no interior de São Paulo, e 

Tânia, interpretada por Carol Abras), mas a maioria é retratada como pesquisadores com trajetória 

internacional. É o caso da protagonista Júlia, que fazia doutorado na Inglaterra, viajou ao Japão para 

dar andamento ao seu trabalho e chefia uma equipe de paleontólogos. Entre eles, Cristiano (Paulo 

Vilhena) e Virgínia (Bárbara Paz). Também é inglês o noivo de Júlia (John Lewis), vivido pelo ator 

Michel Bercovitch. O personagem Ícaro (Mateus Solano) é um cientista da área de Robótica. Rico, 

vive na fictícia Preciosa, no interior de São Paulo, mas mantém contato com estudiosos 

internacionais.  

As representações sobre a profissão de paleontólogo e sobre a Ciência em Morde & Assopra 

revelam antagonismo nos discursos. Uma descoberta é ao mesmo tempo importante por sua 

contribuição à evolução do conhecimento e uma oportunidade de conquistar a fama, como podemos 

verificar no diálogo a seguir, estabelecido entre Júlia e Cristiano quando encontram o fóssil raro no 

Japão: 

Júlia – Vai mudar tudo o que nós sabemosVai mudar tudo o que nós sabemosVai mudar tudo o que nós sabemosVai mudar tudo o que nós sabemos de evolução da vida na Terra. Depois de 
anos de pesquisa, a vitória! 

Cristiano – Júlia, você vai ficar famosa no mundo você vai ficar famosa no mundo você vai ficar famosa no mundo você vai ficar famosa no mundo todotodotodotodo. 

Júlia – Eu vou poder realizar todos os meus sonhos.realizar todos os meus sonhos.realizar todos os meus sonhos.realizar todos os meus sonhos. 

Cristiano – Júlia, quando você apresentar o esqueleto completo com o crânio pra quando você apresentar o esqueleto completo com o crânio pra quando você apresentar o esqueleto completo com o crânio pra quando você apresentar o esqueleto completo com o crânio pra 
comunidade científica em Londres, você vai ser aplaudida de pécomunidade científica em Londres, você vai ser aplaudida de pécomunidade científica em Londres, você vai ser aplaudida de pécomunidade científica em Londres, você vai ser aplaudida de pé. Parabéns! (grifos 
nossos). 

A conversa entre Júlia e Cristiano reflete a polifonia da narrativa, característica vista por 

Bakhtin no romance e igualmente presente na teleficção. “O ser, refletido no signo, não apenas nele 

se reflete, mas também se refrata. O que determina essa refrac ̧ão do ser no signo ideológico? O 

confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica [...]” 

(BAKHTIN, 1999, p. 46). 
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Retomando a narrativa da telenovela, em vários diálogos, a personagem Júlia relaciona sua 

pesquisa a um sonho que deseja realizar: 

Júlia – Olha, eu sei que você não me conhece, mas eu apelo pra sua generosidade. 
Eu preciso muito do meu emprego na Inglaterra. Com a pesquisa terminada, eu já 
tenho a garantia de conseguir um bom emprego nessa universidade inglesa. A A A A 
minha vida depende dessa minha vida depende dessa minha vida depende dessa minha vida depende dessa pesquisa. Eu tenho um sonho, me ajuda vai?pesquisa. Eu tenho um sonho, me ajuda vai?pesquisa. Eu tenho um sonho, me ajuda vai?pesquisa. Eu tenho um sonho, me ajuda vai? Por favor? 

Abner – Moça, você tem um sonho e eu tenho uma realidade.Moça, você tem um sonho e eu tenho uma realidade.Moça, você tem um sonho e eu tenho uma realidade.Moça, você tem um sonho e eu tenho uma realidade. É, tá puxado! Eu vou 
perder a minha fazenda se eu não fizer uma colheita no tempo certo e se essa 
colheita não for boa demais, eu perco do mesmo jeito. Eu perco as terras que meu 
pai deixou pra nós. Eu perco esse teto aqui que é da minha mãe, da minha irmã, da 
minha filha, que nem tem mais mãe pra cuidar dela. Então moça, eu sinto muito Então moça, eu sinto muito Então moça, eu sinto muito Então moça, eu sinto muito 
pelo seu sonho, mas eu tenho que pensar nos que dependem de mpelo seu sonho, mas eu tenho que pensar nos que dependem de mpelo seu sonho, mas eu tenho que pensar nos que dependem de mpelo seu sonho, mas eu tenho que pensar nos que dependem de mimimimim (grifos 
nossos). 

Outro elemento que emerge no interdiscurso é a Ciência como lugar de poder e de 

legitimação de algo ilustre. Abner possui formação acadêmica: é engenheiro agrônomo. Entretanto, 

seus objetivos são apresentados como menos relevantes à sociedade que os de Júlia – ele precisa 

pensar em ganhar dinheiro, pensar nos que dependem dele. Embora tal posicionamento seja 

igualmente altruísta, Abner pensa nas pessoas de sua família, e Júlia, no desenvolvimento da Ciência. 

Em artigo sobre os aspectos ideológicos das divulgações científicas, o museólogo e professor do 

Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas, Daniel Maurício Viana de Souza, traz 

a seguinte reflexão: 

O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, desde o início do período moderno, 
desempenhou papel fundamental para a expansão quantitativa da produção 
industrial, o que demonstra o forte vínculo existente entre as noções de saber e 
poder. A essência de uma racionalidade herdeira do Iluminismo cultivou o solo 
para um cientificismo que se sustentaria na missão postulada da “organização 
científica” da humanidade (2009, p. 157).223 

O mesmo discurso de “bem maior” surge na conversa de Tiago com seu pai, o diretor de 

banco Oséas (Luís Mello).  

Oséas – Deixa ver se eu adivinho? Veio me pedir dinheiro?Veio me pedir dinheiro?Veio me pedir dinheiro?Veio me pedir dinheiro?    

Tiago    –––– Pai, eu não tenho como colocar a gasolina no carro.não tenho como colocar a gasolina no carro.não tenho como colocar a gasolina no carro.não tenho como colocar a gasolina no carro.    

Oséas    –––– Não tem! Não tem porque não trabalha!não trabalha!não trabalha!não trabalha! 

Tiago    –––– TraTraTraTrabalho muito. Escavo de manhã até de noite e você sabe que numa balho muito. Escavo de manhã até de noite e você sabe que numa balho muito. Escavo de manhã até de noite e você sabe que numa balho muito. Escavo de manhã até de noite e você sabe que numa 
universidade do Rio de Janeiro já reconheceram uma espécie de crocodilo que eu universidade do Rio de Janeiro já reconheceram uma espécie de crocodilo que eu universidade do Rio de Janeiro já reconheceram uma espécie de crocodilo que eu universidade do Rio de Janeiro já reconheceram uma espécie de crocodilo que eu 
descobri aqui na região.descobri aqui na região.descobri aqui na região.descobri aqui na região.    

                                                                 

223  SOUZA, Daniel Maurício Viana de. Museu de Ciência, divulgação científica e informação: reflexões acerca de 
ideologia e memória. Perspectivas em Ciência da Informação. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), v. 14, n. 2, p. 155-68, maio-ago. 2009.  
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Oséas –    E você comprou pelo menos um sanduíche de mortadela com essa E você comprou pelo menos um sanduíche de mortadela com essa E você comprou pelo menos um sanduíche de mortadela com essa E você comprou pelo menos um sanduíche de mortadela com essa 
descoberta?descoberta?descoberta?descoberta? Filho, vvvvocê tem curso de Direito, poderia estar aqui no banco do meu ocê tem curso de Direito, poderia estar aqui no banco do meu ocê tem curso de Direito, poderia estar aqui no banco do meu ocê tem curso de Direito, poderia estar aqui no banco do meu 
ladoladoladolado. 

Tiago    –––– Mas, eu tô falando do meu sonho, pai!eu tô falando do meu sonho, pai!eu tô falando do meu sonho, pai!eu tô falando do meu sonho, pai! Quando eu penso que exatamente 
aqui, onde nós estamos, há milhões de anos viveram dinossauros num mundo 
totalmente diferente do nosso, mas é um mundo que tá aqui, bem debaixo dos 
nossos pés. É o mundo que eu vejo quando remexo a terra. Eu quero mostrar como 
é esse mundo. 

Oséas    –––– Com o meu dinheiro, desista!Com o meu dinheiro, desista!Com o meu dinheiro, desista!Com o meu dinheiro, desista! Eu não te dou mais nem um centavo. Nem 
pra aquela carroça que você insiste em chamar de carro (grifos nossos). 

É no papel do trabalho na construção identitária que identificamos outro embate 

ideológico. Elemento fundamental para a conquista do dinheiro para uns (caso de Oséas), é visto por 

outros como espaço para realização dos sonhos e da felicidade. Essa temática (dinheiro versus 

sonho) está presente com frequência na telenovela brasileira, trazendo representações de 

sentimentos comuns à sociedade. Isso não quer dizer que o dinheiro seja irrelevante para os 

personagens que saem em busca de seu sonho. A diferença é que na formação de tais personagens, o 

dinheiro pode ser consequência, mas não objetivo principal. A fé, como vemos a seguir, é outro 

elemento trabalhado nas narrativas. Fé em vencer as adversidades, e, com muita garra, conquistar o 

que se almeja: 

Tiago –––– Tô muito contente, porque uma peleontóloga do nível da Júlia veio pra cá. 
Quem sabe agora levam as descobertas aqui da região a sério? Talvez até apareça Talvez até apareça Talvez até apareça Talvez até apareça 
dinheiro pras pesquisasdinheiro pras pesquisasdinheiro pras pesquisasdinheiro pras pesquisas. 

Cristiano    –––– Mas eu acho que não vai ser tão fácil como a Júlia tava pensando, não. 

Tiago – Eu tenho fé no futuro.Eu tenho fé no futuro.Eu tenho fé no futuro.Eu tenho fé no futuro. Preciosa ainda vai ser a terra dos dinossauros. E eu 
já vi que a Júlia tem fibra tem fibra tem fibra tem fibra (grifos nossos). 

O elemento fama/reconhecimento, conforme apresentado no diálogo do personagem 

Cristiano com Júlia e no diálogo de Tiago com seu pai, surge como uma característica socialmente 

elaborada nas narrativas. Uma qualidade do trabalho como catalisador do sucesso – outro 

componente de representação de sentimentos de uma sociedade, que contribui para criar 

identificação e, da mesma forma, construir identidades coletivas. 

 Dificuldades, inclusive financeiras, e pressões para cumprir prazos e lidar com 

gerenciamento do dinheiro investido em pesquisa, elementos que fazem parte do trabalho de um 

cientista, foram apresentadas na trama. Depois de enfrentar o terremoto, por exemplo, Júlia e 

Cristiano falam sobre a verba da pesquisa: 

Cristiano –––– Júlia, eu sinto muito, mesmo. Eu sei o que tudo isso significa pra vocês, 
mas você vai ter que se conformar. E há riscos de novos terremotos por lá, a área tá 
toda interditada. O dinheiro da pesquisa já está quase no fim, não dá pra você O dinheiro da pesquisa já está quase no fim, não dá pra você O dinheiro da pesquisa já está quase no fim, não dá pra você O dinheiro da pesquisa já está quase no fim, não dá pra você 
recomeçar tudo do zero recomeçar tudo do zero recomeçar tudo do zero recomeçar tudo do zero (grifo nosso). 
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Em outra cena e outro momento da narrativa, quando Júlia é afastada da equipe responsável 

por montar um museu dos dinossauros na cidade, outra pesquisadora é contratada e trava-se uma 

conversa com Minerva (Elizabeth Savalla), a primeira-dama da cidade: 

John    ––––    Esta é Tânia, que veio do Rio pra entrar na equipe. 

Minerva –––– Ah sim, e o que é que você faz exatamente, Tânia? 

Tânia    –––– Eu faço a cópia dos ossos encontrados. Eu pego cada pedaço da ossada dos 
dinossauros e faço um molde de silicone e depois eu uso esse molde pra fazer um 
osso igual ao original, só que de resina. 

Virgínia –––– E com esses ossos falsos é que nós montamos os esqueletos. 

Minerva – Peraí, então quer dizer que o Titanossauro, ele não é montado com os Peraí, então quer dizer que o Titanossauro, ele não é montado com os Peraí, então quer dizer que o Titanossauro, ele não é montado com os Peraí, então quer dizer que o Titanossauro, ele não é montado com os 
fósseis?fósseis?fósseis?fósseis?    

Virgínia    –––– Não, PrimeiraNão, PrimeiraNão, PrimeiraNão, Primeira----dama. Os fósseis originais são guardados pra serem dama. Os fósseis originais são guardados pra serem dama. Os fósseis originais são guardados pra serem dama. Os fósseis originais são guardados pra serem 
estudados sempre que forestudados sempre que forestudados sempre que forestudados sempre que for    necessárionecessárionecessárionecessário. 

John    –––– Os ossos estão petrificados. 

Minerva – Quer dizer então que logo logo teremos o nosso Titanossauro montado logo logo teremos o nosso Titanossauro montado logo logo teremos o nosso Titanossauro montado logo logo teremos o nosso Titanossauro montado 
para engrandecer a nossa Dino City. Ah, Tânia, seja muito bempara engrandecer a nossa Dino City. Ah, Tânia, seja muito bempara engrandecer a nossa Dino City. Ah, Tânia, seja muito bempara engrandecer a nossa Dino City. Ah, Tânia, seja muito bem----vinda e olha, mãos vinda e olha, mãos vinda e olha, mãos vinda e olha, mãos 
à obra. Pode começar.à obra. Pode começar.à obra. Pode começar.à obra. Pode começar.    

Esta questão nos leva ao pensamento do filósofo Yves Schwartz sobre o trabalho científico. 

Na visão dele, a atuação do cientista, muitas vezes ensimesmado em sua pesquisa, deixa de considerar 

interesses econômicos, sejam eles relacionados à verba para pesquisa ou, como no caso da conversa 

retratada anteriormente, aos desejos políticos (2003, p. 33).224 No diálogo promovido pela 

telenovela, vislumbramos um discurso implícito da Ciência sendo utilizada a serviço de interesses 

políticos. Afinal, inaugurar o museu dos disnossauros era algo que daria visibilidade ao prefeito e à 

sua esposa, contribuindo para a manutenção do poder. Abordamos tais questões pois entendemos 

que elas são pertinentes à discussão que promovemos na escola. Lembramos que a presença de 

produtos massivos em sala de aula é oportunidade para promover diálogos sobre assuntos relevantes 

para a sociedade.  

O papel da mulher no mercado de trabalho esteve presente em diversos momentos de 

Morde & Assopra. A seguir, reproduzimos uma conversa de Júlia com Virgínia: 

Júlia –––– Gente, a minha vida depende dessa pesquisa, de achar esse esqueleto, achar 
esse crânio e levar tudo pra Londres e provar a minha tese. Ai, minha cabeça tá 
doendo! 

Virgínia    –––– Júlia, minha amiga querida, escuta! Olha pra mim, Júlia. Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você 
precisa ter sprecisa ter sprecisa ter sprecisa ter sucesso pra se casar com o John Lewisucesso pra se casar com o John Lewisucesso pra se casar com o John Lewisucesso pra se casar com o John Lewis, eu sei disso. Eu sei que ele é um sei que ele é um sei que ele é um sei que ele é um 
homem importante no mundo das pesquisas e eu sei que você quer estar à altura homem importante no mundo das pesquisas e eu sei que você quer estar à altura homem importante no mundo das pesquisas e eu sei que você quer estar à altura homem importante no mundo das pesquisas e eu sei que você quer estar à altura 

                                                                 

224  SCHWARTZ, Yves. Trabalho e saber. Trabalho e Educação. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), v. 12, n. 1, jan.-jun. 2003. 
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deledeledeledele, mas Júlia, ele te ama! Ele casa com você nem que seja pra você virar a rainha ele te ama! Ele casa com você nem que seja pra você virar a rainha ele te ama! Ele casa com você nem que seja pra você virar a rainha ele te ama! Ele casa com você nem que seja pra você virar a rainha 
do lardo lardo lardo lar. 

Júlia –––– VirgínVirgínVirgínVirgínia, pelo amor de Deus, você acha que eu quero passar a minha vida ia, pelo amor de Deus, você acha que eu quero passar a minha vida ia, pelo amor de Deus, você acha que eu quero passar a minha vida ia, pelo amor de Deus, você acha que eu quero passar a minha vida 
fritando omelete? fritando omelete? fritando omelete? fritando omelete? Eu quero retomar a minha pesquisa! (grifos nossos). 

Nas palavras de Virgínia e Júlia, temos um “não dito”, um discurso implícito sobre o papel 

da mulher. Ficar em casa, ser rainha do lar e manter o papel culturamente e historicamente 

determinado para a mulher durante muito tempo na patriarcal sociedade brasileira ou assumir uma 

postura surgida na contemporaneidade – estudar, trabalhar e construir uma carreira. Eni Orlandi 

enfatiza a relevância das formas de silêncio. “Se ao falar sempre afastamos sentidos não desejados, 

para compreender um discurso devemos perguntar sistematicamente o que ele ‘cala’” (2007, p. 

152).225 

Merece igual destaque na trama de Morde & Assopra o do tráfico de fósseis. Na cena a 

seguir, Virgínia e John travam um diálogo sobre isso: 

John –––– Você é esperta, Virgínia. Apesar do terremoto, conseguiu desviar os fósseis conseguiu desviar os fósseis conseguiu desviar os fósseis conseguiu desviar os fósseis 
que a Júlia encontrou aqui no Japãoque a Júlia encontrou aqui no Japãoque a Júlia encontrou aqui no Japãoque a Júlia encontrou aqui no Japão e renderam um bom dinheiroe renderam um bom dinheiroe renderam um bom dinheiroe renderam um bom dinheiro. Aqui está a sua 
parte. 

Virgínia    –––– Ah! O verde me cai tão bem. Adoro a cor dos dólaresAdoro a cor dos dólaresAdoro a cor dos dólaresAdoro a cor dos dólares. 

John    –––– E agora nós podemos ganhar ainda mais dinheironós podemos ganhar ainda mais dinheironós podemos ganhar ainda mais dinheironós podemos ganhar ainda mais dinheiro. 

Virgínia    –––– Onde? 

John    –––– Na nova pesquisa da Júlia (grifos nossos). 

Em outro momento, Júlia reconhece o valor financeiro dos ossos de dinossauro: “Tá 

perfeito. Isso aqui deve valer uma fábuladeve valer uma fábuladeve valer uma fábuladeve valer uma fábula”    (grifos nossos). Assim, em temas específicos como a 

Paleontologia, a telenovela aborda questões sobre ética profissional. Igualmente representativa é a 

fala final da teleficção, em que Júlia, após conquistar o sucesso e finalmente encontrar os ossos do 

titanossauro, é homenageada na abertura do museu: 

Júlia    –––– Muito obrigada. Eu quero dizer a vocês que a descoberta desse a descoberta desse a descoberta desse a descoberta desse 
TitanossauroTitanossauroTitanossauroTitanossauro, uma espécie inteiramente nova, trouxe prestígio internacional pra trouxe prestígio internacional pra trouxe prestígio internacional pra trouxe prestígio internacional pra 
toda regiãtoda regiãtoda regiãtoda região de Preciosa e de Maríliao de Preciosa e de Maríliao de Preciosa e de Maríliao de Preciosa e de Marília, que tem tesouros inestimáveis no campo da tesouros inestimáveis no campo da tesouros inestimáveis no campo da tesouros inestimáveis no campo da 
Paleontologia,Paleontologia,Paleontologia,Paleontologia, e eu espero que esse prestígioesse prestígioesse prestígioesse prestígio que essa descoberta trouxe gere apoio gere apoio gere apoio gere apoio 
à pesquisa para a formação de novos paleontólogos. E apoio à Educação para a à pesquisa para a formação de novos paleontólogos. E apoio à Educação para a à pesquisa para a formação de novos paleontólogos. E apoio à Educação para a à pesquisa para a formação de novos paleontólogos. E apoio à Educação para a 
formação de gerações novas. A Educação é tudo formação de gerações novas. A Educação é tudo formação de gerações novas. A Educação é tudo formação de gerações novas. A Educação é tudo (grifos nossos). 

Nas palavras de Júlia, enxergamos o papel social do pesquisador conforme defendido por 

Álvaro Vieira Pinto: “a criação de uma sociedade justa e humana é o objetivo imediato, final, 

incondicionado, para o qual o pesquisador tem de contribuir com seu trabalho de estudo e 

                                                                 

225  ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas: Unicamp, 2007. p. 152. 
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descoberta” (1979, p. 535).226 

Buscamos em Lopes o papel da telenovela como espaço para que os receptores busquem 

exemplos de conduta e lidem com seus próprios problemas e situações cotidianas. “A televisão 

funciona como o outro, a referência na qual é possível espelhar-se, buscar modelos e parâmetros para 

conformar ações, escolhas e condutas.” Mas esse outro tem o poder de elaborar e dizimar modelos, 

como bem coloca a autora (2002, p. 192).227 

 Da mesma forma que temáticas e discursos, o foco narrativo é um elemento de 

interesse para esta dissertação. Na medida em que analisamos as mediações Tecnicidade e 

Identidade, o narrador e sua posição na construção torna-se importante no estudo. Pallottini 

classifica como narradores o autor e as temáticas que propõe – no nosso caso, o interesse recai sobre 

o universo científico –, o diretor e a câmera (1998, p. 166).228 Eles são mediadores nos formatos 

industriais, levando ao receptor características que ajudam a construir o processo de significação. 

Vale ressaltar que figurino, trilha sonora, cenografia, efeitos especiais, direção de arte, entre outros 

elementos, compõem a construção narrativa. Tomemos como base a cena da escavação inicial em 

Morde & Assopra. Primeiro, são apresentados paleontólogos em atividade. São enfocados 

instrumentos e pessoas, buscando mostrar a rotina de trabalho deles. Depois, Júlia é enquadrada 

também em atividade. Em seguida ela se levanta, coloca o chapéu e mira o horizonte. Seu olhar 

transmite características da personagem – ela mira o futuro que pode conquistar se conseguir 

encontrar a ossada rara dos dinossauros. Transmite ainda que está pensando nos dados que obteve na 

escavação e relacionando-os para que consiga fazer a descoberta maior.  

 Na sequência, a câmera se movimenta para um plano geral, mostrando detalhes do 

cenário e, depois, segue para um plano plongée absoluto – aquele em que se enxerga a cena do alto da 

locação. Essa sequência nos dá indícios que comunicam a dimensão do trabalho de um paleontólogo 

– imagens que revelam que é preciso lidar com os dados práticos, aliá-los ao universo em que a 

pesquisa ocorre, combinando-os para a descoberta maior: o dinossauro. Júlia e outros pesquisadores 

surgem então pequenos perto do fóssil. A imagem, assim, revela um interdiscurso presente na 

sociedade: a necessidade de uma postura humilde do pesquisador, que, mesmo tendo muito 

conhecimento, mantém-se constantemente aprendendo. 

 Um pouco depois, o tom épico da cena dá lugar ao cômico característico do diálogo 

                                                                 

226  PINTO, Álvaro Vieira. Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979. 

227  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela:... Op. cit. 
228  PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. Op. cit. 
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entre Cristiano e Virgínia: 

Virgínia – Às vezes eu não entendo o entusiasmo da Júlia por esses ossos velhos. 
Toda vez que encontra um faz uma comemoração... 

Cristiano    –––– Ossos velhos? São fósseis de milhões de anos. Eu é que não entendo 
você, Virgínia. Por que você estudou Paleontologia? 

Virgínia    –––– É o único curso que eu consegui passar no vestibular. E eu sempre achei 
muito chique ser intelectual. 

Cristiano    –––– Mas isso não é o jeito de uma intelectual falar... 

Virgínia    –––– Intelectual também tem pele, meu bem. E olha pra mim, vou ficar com 
cara de peixe seco de tanto tomar sol. A Júlia se entusiasma... 

A cena é um exemplo da combinação de recursos comunicativos para construir “portas de 

entrada” para a leitura e construir a personagem, estabelecendo as mediações de percepção descritas 

por Orozco Gómes. Na imagem de Morde & Assopra, a câmera focaliza as expressões dos atores, a 

trilha sonora muda para um tema cômico, oferecendo pistas para que o receptor aceite a modificação 

da construção narrativa, passando de uma cena épica para a comédia.  

Já nas cenas do terremoto e aquelas em que Júlia sonha que é perseguida pelos dinossauros, 

a câmera imprime a agilidade e movimento necessários nas produções de ação. Orofino229 enfatiza 

que a câmera registra a realidade somente na medida em que retrata algo que alguém deseja 

comunicar. “A realidade é sempre enquadrada sob um ponto de vista mediado pela câmera. [...] Os 

quadros que resultam na tela são sempre o resultado de escolhas; eles não são reflexos, mas retratos” 

(2006, p. 168).  

Assim como a telenovela, o blog Caçadora de Dinossauros também apresenta caminhos 

para a compreensão/significação de sua narrativa. A utilização de uma narrativa em primeira pessoa, 

característica dos blogs, é uma delas. Outro elemento é o caráter interativo. Conforme explica Primo, 

eles “surgiram como uma ferramenta para os internautas disponibilizarem seus diários pessoais e suas 

impressões sobre os mais diversos assuntos” (2001, p. 132).230 Ele elucida que, com o tempo e graças 

aos recursos que disponibilizam, os blogs tornaram-se espaço de discussões, ampliando seu caráter 

inicial de mediador de interações reativas para mediador de interações mútuas. É a reticularidade de 

que nos fala Scolari, a qual permitiu a mudança de um modelo comunicativo um para muitos para 

algo baseado em muitos para muitos (comunicação em redes). Caçadora de Dinossauros permite 

ainda a utilização do hipertexto, embora o faça com parcimônia, conduzindo-o a páginas de outros 

produtos/serviços do conglomerado Globo. Esse uso com ressalvas deve-se muito à possibilidade de 

                                                                 

229  OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV:... Op. cit. 
230  PRIMO, Alex. Interação mediada por computador:... Op. cit.. 
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o receptor seguir outras redes/caminhos na Internet, saindo da página de entrada.  

Embora o blog Caçadora de Dinossauros crie essas “portas de entradas” para que ocorra a 

significação do receptor, compreendemos que ele propicia interações reativas mas não mútuas, na 

medida em que aceita comentários mas não permite a criação de conteúdo por parte do receptor.  

Do ponto de vista da produção, a narrativa em Morde & Assopra mostra-se transmidiática, 

considerando esse conceito pela visão de Jenkins.231 Citamos como exemplo a presença do 

titanossauro na trama da telenovela e no blog. Esse é o dinossauro que Júlia busca encontrar na 

cidade fictícia de Preciosa, local em que se passa a trama. O animal surge nos sonhos da paleontóloga 

e é tema de conversas entre vários personagens em muitos capítulos. Mas o telespectador que 

acompanha o blog tem acesso a mais informações sobre esse animal extinto que não caberiam na 

narrativa ficcional: 

[...] Recentemente foi descoberto no Brasil o fóssil de um Tapuiassauro 
(Tapuisaurus macedoi), que nada mais é do que uma espécie de Titanossauro. O 
nome Tapuia foi escolhido em homenagem aos índios que viveram na região de 
Coração de Jesus (MG), local da descoberta. E Macedo, em agradecimento ao 
morador que colaborou com os paleontólogos para conseguirem chegar até o 
crânio. 

Após encontrarem embriões fossilizados de Titanossauros na Patagônia, 
pesquisadores acreditam que as fêmeas se reuniam em bando para depositar os 
ovos em locais seguros. Elas improvisavam ninhos no chão e cobriam com plantas 
para protegê-los dos predadores [...]. (CAÇADORA DE DINOSSAUROS, 
2011).232 

A produção de Caçadora de Dinossauros publicou 49 textos ao longo de sete meses. Três 

deles tinham temática relacionada à teleficção, dez tratavam da profissão de paleontólogo, doze eram 

posts informativos sobre dinossauros com dados atuais e 24 eram postagens informativas sobre os 

dinossauros. Nesse universo, 32 propunham links para outros espaços, sendo que nove deles eram 

para produções da Globo e programas do canal (como o dominical Fantástico, o Jornal Hoje e o 

portal de notícias G1) e dezoito levavam a outras publicações do próprio blog (o que confirma nossa 

análise de que o blog orinta para uma interação reativa).  

Voltando a atenção aos discursos que ele engloba, propomo-nos a analisar os comentários 

nele publicados. Essa análise foi importante para guiar alguns pontos de atenção na pesquisa 

                                                                 

231  Para Henry Jenkins, uma história é transmídia quando “desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com 
cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal da narrativa transmídia, cada 
meio faz o que faz de melhor [...]. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A 
compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiências que motiva mais 
consumo. JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 

232  Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/morde-e-assopra/julia/platb/2011/05/06/conheca-o-titano 
ssauro/>. Acesso em: jan. 2013. 



92 
  

 

qualitativa com os alunos. Nos posts, distinguimos quatro principais categorias temáticas: 1. 

informativa ou relacionada ao tema postado (Paleontologia); 2. centrada no personagem; 3. 

enfatizadora do caráter de fã do telespectador; e 4. centrada na trama da teleficção.  

Para tratar do primeiro item, selecionamos dois exemplos que revelam significações 

existentes a partir do consumo do blog: 

Prof Ana Paula: 29 junho, 2011 às 11:40  

“Sou historiadora e adoreiadoreiadoreiadorei a sugestão do blog. Indiquei para os meus alunos que 
estão estudando sobre a Vida dos Dinossauros e eles também amaramamaramamaramamaram! Parabéns 
pela ideia! Prof Ana Paula – Blog Cavucar – História” (grifos nossos). 

lorrane santos fraga: 24 junho, 2011 às 18:04  

“óla, sempre fui apaixonadaapaixonadaapaixonadaapaixonada por dinos… tenho dois bonecos e vários livros sobre 
eles (dinossauros) e quase todo dia pego neles para ler. AdoreiAdoreiAdoreiAdorei conhecer o passado 
desse Braquiossauro, tem um tambem que è bem famoso è um tal de um Titã. 
Quando eu terminar meus estudos a profissão que eu irá escolher vai ser 
Paleotòloga porque além de ser interessante deve ser bem divertido. Beijos” (grifos 
nossos). 

As palavras grifadas remetem ao gostar. A Paleontologia, tanto como Ciência quanto como 

profissão, carrega uma interpretação relacionada ao prazer, ao amor, à adoração. É um trabalho 

“interessante” e “divertido. Já os posts a seguir trazem a interatividade (nos dois primeiros 

comentários) e a aproximação com a personagem e seu universo (terceiro comentário): 

diele: 20 junho, 2011 às 12:13  

“seria ótimo um post explicando a diferença entre Arqueologia e Paleontologia…” 

sarah cardoso ribeiro: 16 junho, 2011 às 13:39  

“Júlia adoro o seu blog tenho dez ano mais eu queria irar uma duvida vc sabe me 
dizer quantos anos mais ou menos faizem que os dinousarous existiam” 

mara: 4 agosto, 2011 às 18:14  

“Juuuuu! que máááximuuuu! eu queria achar pegadas dedinosauro aqui no meu 
quintal tb…..” 

Na análise dos comentários centrados nos personagens, nota-se uma aproximação com as 

características de Júlia descritas no site UOL. Reproduzimos o texto do UOL novamente, a título de 

compreensão: 

Júlia (Adriana Esteves): paleontóloga, é noiva de John Lewis (Michel Bercovitch) 
e sonhasonhasonhasonha em dar aulas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para isso, depende 
da entrega de uma pesquisa inovadora sobre Paleontologia. Após perder toda a sua 
pesquisa no Japão durante um terremoto, vem ao Brasil decidida a encontrar uma 
nova espécie de titanossauro. Em sua busca por um esqueleto completo, entra em entra em entra em entra em 
guerraguerraguerraguerra com Abner (Marcos Pasquim), dono de uma fazenda de café, e apaixonaapaixonaapaixonaapaixona----sesesese 
por ele (UOL TELEVISÃO, 2011, grifos nossos). 

Os elementos que destacamos no texto (sonha, entra em guerra e apaixona-se) também 
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possuem alguma associação ou proximidade com as características e os comentários a seguir. 

Julia longo: 28 junho, 2011 às 13:14  

“Adooreei é lindo veer vc lutandolutandolutandolutando pelos seus soonhos sua carrera é muito boooa 
Julia te adoooooro de maais. Parabééns por teer ese lindo trabalho Te adorooo 
amg!” (grifo nosso). 

beatriz melo: 16 junho, 2011 às 12:41  

“a julia tem o coracão taõ puro mas sofresofresofresofre tanto.” (grifo nosso). 

Assim, temos a seguinte associação, que mostra o discurso fundante da telenovela 

ressignificado pelos telespectadores: 

UOLUOLUOLUOL    POST DO POST DO POST DO POST DO BLOGBLOGBLOGBLOG    

entra em guerra lutando 

sonha/apaixona-se lutando pelos sonhos/sofre 

 

Nos posts com declarado posicionamento de fã, encontramos o desejo de proximidade: 

“tem orkut manda para min [...]”; “[...] Muitos beijos paleozóicos para você!”; “[...] quero ser sua 

amiga me manda um depoimento bem bonito [...]”. Verificamos da mesma forma a presença de 

sentimentos de amor e admiração: “[...] eu te amo.”; “[...] para a paleontóloga mais extraordinária da 

face da Terra! [...]”: 

thais: 24 junho, 2011 às 17:12  

“e muito legal caça dimousauro eu e amor vc tem orkut manda para min o meu e 
tatazinhasousa@bol.com.br ta escrito assim tatazinha linda vc ta linda eu te amoeu te amoeu te amoeu te amo” 
(grifo nosso). 

Caçador de Aventuras: 17 junho, 2011 às 23:21  

“Parabéns para a paleontóloga mais extraordináriaa paleontóloga mais extraordináriaa paleontóloga mais extraordináriaa paleontóloga mais extraordinária da face da Terra! Muitos fósseis 
e muita sorte para você, Júlia! Que todos seus sonhos se realizem! Aproveito para 
elogiar os desenhos postados. É uma atividade bem legal! Continue postando! 
Muitos beijos paleozóicos para vocêMuitos beijos paleozóicos para vocêMuitos beijos paleozóicos para vocêMuitos beijos paleozóicos para você!” (grifos nossos). 

jordana: 17 junho, 2011 às 12:50  

“julia eu te amoeu te amoeu te amoeu te amo vc e uma pessoa do coraçao bom.julia eu tenho 11 anos sou uma 
pequena menina beijao amo vc quero ser sua amiga me mandquero ser sua amiga me mandquero ser sua amiga me mandquero ser sua amiga me manda um depoimento a um depoimento a um depoimento a um depoimento 
bem bonitobem bonitobem bonitobem bonito jordana.sb11@hotmail.com manda mesmo amo vc ass: jordana” 
(grifos nossos). 

Para finalizar a análise dos comentários de Caçadora de Dinossauros, encontramos posts 

que mantêm a centralidade da trama da telenovela. Eles tanto propõem a intervenção no enredo 

quanto citam outros personagens, desejando sorte ou alertando a Júlia: 

Rozilene: 9 junho, 2011 às 19:53  

“Amei, por voçê querer valorizar o Dinossauro, é um animal muito interressante. 
[...] amei o seu trabalho com Dinossauro viu? e os seus sonhos? parou de sonhar? e os seus sonhos? parou de sonhar? e os seus sonhos? parou de sonhar? e os seus sonhos? parou de sonhar? 
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um Abrço!” (grifo nosso). 

Luciana barbosa: 9 abril, 2011 às 17:53  

“ola, Julia estou amando seu trabalho [...]. Sou sua fã, boa sorte com o Abnerboa sorte com o Abnerboa sorte com o Abnerboa sorte com o Abner” 
(grifo nosso). 

Marii *__*: 9 abril, 2011 às 18:39  

“Muito legal seu trabalho, Julia! Boa sorte com o titanossauro! Espero que o Abner Boa sorte com o titanossauro! Espero que o Abner Boa sorte com o titanossauro! Espero que o Abner Boa sorte com o titanossauro! Espero que o Abner 
se convença de que será importante que vc examine as plantações…se convença de que será importante que vc examine as plantações…se convença de que será importante que vc examine as plantações…se convença de que será importante que vc examine as plantações… ;D Parabéns!” 
(grifo nosso). 

Camila Paiva: 9 abril, 2011 às 22:49  

“Julia, vc é muito perfeita *—*. Cuidado com a Virginia ok?Cuidado com a Virginia ok?Cuidado com a Virginia ok?Cuidado com a Virginia ok? RS beijoos!” (grifo 
nosso). 

Analisadas as produções midiáticas, propomos um olhar para os discursos presentes nos 
livros educativos (didáticos), adotados em massa pelas escolas brasileiras como principal elemento 
de suporte educativo. Tais obras seguem a grade curricular indicada pelo governo e, em sua maioria, 
são elaboradas por especialistas na área abordada (Português, Matemática, Ciências etc.). Nossa 
meta é verificar discursos presentes na sociedade atual, ideias e concepções sobre a Paleontologia e a 
Ciência que contribuem para a formação de um imaginário coletivo; elementos que constituem as 
matrizes culturais brasileiras sobre o tema, moldadas a partir dos formatos industriais telenovela e 
blog.  

4.3 UM PARALELO COM A EDUCAÇÃO FORMAL – O SER CIENTISTA E O ENSINO DA 

CIÊNCIA NOS CAMPOS DIDÁTICO E MIDIÁTICO 

Na apresentação da unidade 6 da obra didática Ciências, do Projeto Araribá, da Editora 

Moderna,233 encontramos a definição da atividade científica. Ela é apresentada como “social, realizada 

por homens e mulheres”. O texto destaca ainda a relação da Ciência com os “aspectos econômicos, 

políticos e culturais de determinadas sociedades”. O grupo dos cientistas é tido como o responsável 

por “questionar, interpretar alguns fatos considerados importantes socialmente e obter recursos 

financeiros para a realização de seu trabalho”. Por meio de tais definições, podemos detectar os 

interdiscursos presentes na sociedade atual sobre a atuação científica.  

Em nosso entendimento, detectamos na obra didática citada um discurso historicamente 

predominante na sociedade – aquele que coloca o cientista como um profissional que trabalha em 

busca do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, vislumbramos uma ruptura com a ideologia 

dominante. Tal quebra se dá quando a atividade científica revela-se permeada por questões 

econômicas, políticas e sociais. Em determinado trecho, os autores observam: “Dependendo da 

época, um conhecimento pode ser considerado mais válido que outro”. Da mesma forma, a 

                                                                 

233  PROJETO ARARIBÁ. Ciências/Ensino Fundamental. Op. cit., Unidade 6. p. 3. 
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necessidade de buscar recursos financeiros para a pesquisa é abordada, mesmo que rapidamente. O 

cientista se mantém como profissional que busca o conhecimento, mas, assim como em outras 

profissões, lida com questões financeiras, políticas e sociais. A visão idealizada de um profissional que 

trabalha apenas pelo conhecimento, enclausurado em seu laboratório de pesquisa, parece-nos perder 

força na sociedade – algo também presente na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora de 

Dinossauros, conforme apresentado na análise dos discursos da teleficção e do blog.  

Nas cenas iniciais, a personagem Júlia, depois de perder a ossada de um dinossauro raro em 

um terremoto no Japão, é lembrada por seu assistente Cristiano que a verba da pesquisa está no fim. 

No blog Caçadora de Dinossauros, em entrevista com o paleontólogo Sergio Azevedo, da UFRJ, o 

cientista ressalta: “As pessoas, no final dos anos 1980, tinham uma relação muito distante com a 

Ciência. O cientista tinha aquela imagem do ‘cientista louco’ que vivia fechado dentro do laboratório 

tentando criar fórmulas mirabolantes”.234 Ainda no blog, a paleontóloga Luciana Barbosa, do Museu 

da UFRJ, conta sobre a experiência de gerenciar um grande projeto, denominado Em busca de 

dinossauros, reforçando a visão do cientista: 

Trabalhamos cerca de quatro anos nele. Criamos um grupo formado não só por 
paleontólogos, mas também por uma equipe de vídeo, direção, o pessoal de 
logística… Gerenciar todas essas pessoas, cada uma com os seus próprios 
objetivos e visões diferentes, foi bem complexo. Correr atrás de dinheiro para 
realizar este projeto tão grande, que gerou um documentário, gerou uma 
exposição, gerou um livro, vários trabalhos, inclusive a descoberta do Oxalaia 
quilombensis, um dos maiores dinossauros carnívoros de que temos notícia aqui 
no Brasil.235 

Um outro aspecto abordado no livro didático (PROJETO ARARIBÁ, 2007, p. 58-9) e na 

telenovela é a questão do tráfico de fósseis. No livro, um texto retirado da Revista IstoÉ, de agosto de 

2001, revela que uma das maiores reservas fossilíferas do planeta está no Brasil – mais precisamente 

na chapada do Araripe, no Ceará – e é saqueada diariamente. Os “peixeiros”, termo popular para 

denominar os contrabandistas de fósseis, são responsáveis pelo desfalque de cerca de 5 milhões de 

fósseis por ano. “O valor depende do tamanho e da raridade. Insetos, jacarés ou peixes pré-históricos 

valem até R$ 1 mil. Fósseis mais comuns saem por R$ 40”. 

Na telenovela, Virgínia (Bárbara Paz) e John Lewis (Michel Bercovitch) são cientistas 

envolvidos nessa atividade ilegal. O primeiro capítulo retrata a negociação entre ambos. Virgínia 

desviou fósseis encontrados por Júlia e é paga por John para isso. O cientista afirma que eles podem 

                                                                 

234  Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/morde-e-assopra/julia/platb/2011/07/26/sergio-azevedo-e-a-
emocao-de-ser-um-paleontologo/>. Acesso em: jun. 2012. 

235  Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/morde-e-assopra/julia/platb/2011/07/19/uma-paleontologa-sem-
frescura/>. Acesso em: jun. 2012. 
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ganhar ainda mais dinheiro na pesquisa de Júlia no Brasil. John afirma que Júlia é muito honesta e não 

precisa saber como ele faz para manter seu alto padrão de vida. 

O tema tráfico de fósseis ganhou espaço na novela (com os personagem Virgínia e John) e 

repercussão no blog. Em um comentário sobre um post, por exemplo, encontramos o seguinte relato: 

Olga Alcantara: 

19 maio, 2011 as 0:46 

Sou estudante de biologia e trabalho com Paleontologia especificamente com 
peixes fósseis da Bacia do Araripe! Vcs estão de parabéns em divulgar a 
Paleontologia e alertar a não comercialização e ao tráfico de fósseis! Infelizmente 
vivemos com essa realidade, muitos “pesquisadores” estrangeiros ou não, vem aqui 
para realizar estudos e acabam levando as peças fósseis para ser vendidas no 
exterior já que em alguns países não tem fiscalização quanto à comercialização de 
fósseis, no Brasil existe uma lei mais mesmo assim ainda existe a comercialização 
ilegal. Existem sites que vendem os fósseis para colecionadores e que são extraídos 
ilegalmente, muitos oriundos aqui da Bacia Sedimentar do Araripe. Obrigada! 

PS: Julia se não encontrar a cabeça do titanossauro venha para o Ceará 
precisamente na Bacia do Araripe aqui existe milhares de fósseis, inclusive em 
preservação 3D que são conhecidos mundialmente, aqui tem Dino também viu! 
Heheheh. Abraços.236 

4.4 A RITUALIDADE NA EMEF PRESIDENTE CAMPOS SALLES: USOS SOCIAIS DOS 

MEIOS E TRAJETÓRIAS DE LEITURA 

Retomamos nosso olhar para a mediação Ritualidade, agora analisada a partir do estudo de 

recepção realizado com os alunos da Emef Presidente Campos Salles e da Escola Vera Cruz. No caso 

da Escola Presidente Campos Salles e a título de contexto, recuperemos os resultados da Prova Brasil 

2011, que teve taxa de participação de 92% dos alunos matriculados. A Prova Brasil avalia todos os 

alunos brasileiros do 5. e 9. anos do Ensino Fundamental, matriculados em escolas públicas com mais 

de vinte alunos:237 No caso da Campos Salles, dos 102 alunos analisados, 31% aprenderam o 

adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 5. ano. O movimento Todos pela 

Educação238 recomenda que, até 2022, o nível seja de no mínimo 70%. O índice obtido pelos alunos 

da Campos Salles indica que apenas 4% dos que realizaram a prova possuem nível avançado, 

                                                                 

236  Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/morde-e-assopra/julia/platb/2011/03/18/ser-paleontologo-e/>. 
Acesso em: jun. 2012.     

237  Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial.    
238  Segundo o site da organização Todos pela Educação: “Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento 

da sociedade civil brasileira que tem a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência 
do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade”. Disponível em: 
<http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos/>. Acesso em: jan. 2013. 
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conforme gráfico a seguir, que ilustra o nível de proeficiência dos alunos da escola nas últimas três 

edições da Prova Brasil: 

 

Figura Figura Figura Figura 6666::::    Resultados EMEF PresideResultados EMEF PresideResultados EMEF PresideResultados EMEF Presidente Campos Salles/Prova Brasilnte Campos Salles/Prova Brasilnte Campos Salles/Prova Brasilnte Campos Salles/Prova Brasil    

 

 

Além desses dados, temos que, em 2011, 30% dos alunos que realizaram a prova estão em 

nível insuficiente de aprendizado.  

Tomando por base o contexto geral do universo pesquisado, os 94 alunos que responderam 

ao questionário da Prova Brasil239 informaram, em relação ao consumo sociocultural: 

 

Figuras Figuras Figuras Figuras 7777    a 1a 1a 1a 12222::::    Gráficos sobre consumo cultural do 5º ano do Ensino Fundamental da EMEF Presidente Gráficos sobre consumo cultural do 5º ano do Ensino Fundamental da EMEF Presidente Gráficos sobre consumo cultural do 5º ano do Ensino Fundamental da EMEF Presidente Gráficos sobre consumo cultural do 5º ano do Ensino Fundamental da EMEF Presidente 
Campos SallesCampos SallesCampos SallesCampos Salles    

 

                                                                 

239  Disponível em: <http://www.qedu.org.br/escola/189683-emef-campos-salles-pres/panorama/aluno5ano>. Acesso 
em: jan. 2013. 
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Especificamente em relação aos onze alunos que participaram de nossa pesquisa qualitativa, 

cinco têm computador em casa, sendo que um possui notebook e computador e outro possui um 

notebook. O aluno que possui um notebook fez até questão de trazer seu equipamento para as 

atividades que realizamos. Todos declararam acessar a Internet, sendo que nove disseram realizar 

essa atividade na escola. No grupo, sete fazem uso da Internet na casa de amigos ou parentes. Oito 

alunos afirmaram ter e-mail e sete deles são membros de alguma rede social – Facebook é a mais 

citada, seguida pelo Orkut. Dos onze alunos, quatro declararam ficar mais de três horas na Internet 

(um deles disse que passa oito horas conectado), outros quatro gastam entre uma e duas horas nessa 

atividade, dois ficam menos de uma hora e um declarou ficar entre duas e três horas. Todos disseram 

não possuir blogs.  

Em relação à leitura de livros, três indicaram os títulos que estavam lendo: As mil e uma 

noites e outro sobre “fantasias de ficar imaginando”; o da aula de Matemática (o aluno não recordava 

o título. Aparentemente, tratava-se de uma obra didática ou paradidática) e Robin Hood. Um deles 

disse que já havia lido O príncipe dos magos. Sobre a leitura de revistas, oito citaram as histórias em 

quadrinhos da Turma da Mônica. Jornal não é uma mídia massiva presente na rotina dos alunos – 

apenas dois disseram realizar a leitura deles, e mesmo assim o fazem raramente.  

Todos informaram que assistem a programas televisivos diariamente e apenas um disse que 

o faz raramente. Entre os alunos, sete afirmaram passar mais de três horas em frente à TV, dois 

disseram que o fazem entre duas e três horas por dia e outros dois afirmaram ficar menos de uma 

hora. A Rede Globo e o SBT foram os canais mais citados como preferidos. A Band foi citada por dois 

alunos e estatal TV Cultura por um deles. Três alunos disseram ser assinantes de TV a cabo. Todos 

assistem à telenovela, sendo que as mais citadas foram Carrossel, produção destinada ao público 

infantil e levada ao ar pelo SBT às 20h30, Salve Jorge, Avenida Brasil (ambas do horário das 21 horas 
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da Globo, e classificação indicativa para maiores de 12 anos) e Malhação (novela da Rede Globo 

destinada ao público adolescente que conta com vinte temporadas). Vale ressaltar que todos os 

estudantes da Emef Campos Salles que participaram da pesquisa tinham entre 11 e 12 anos. Sobre 

Morde & Assopra, sete declararam ter assistido a essa teleficção. Já em relação ao blog Caçadora de 

Dinossauros, os estudantes afirmaram que não tinham acessado. A pesquisa mostra que os alunos 

assistem à televisão realizando outras atividades, entre elas conversar com outras pessoas, dormir, 

descansar, almoçar fazer a lição e – o que nos chamou a atenção – jogar videogames como Nintendo.  

Em relação ao uso de celulares, todos afirmaram possuir, embora apenas uma das alunas 

tenha comparecido às atividades com seu aparelho. A maioria utiliza os celulares para ouvir música e 

se comunicar com outras pessoas (seis deles). Três afirmaram utilizar também para assistir à televisão 

– um deles usa ainda para fotografar, enviar torpedos/mensagens e navegar na Internet.  

4.5 UMA ANÁLISE DA TECNICIDADE POR MEIO DA RECEPÇÃO NA EMEF PRESIDENTE 

CAMPOS SALLES 

Dos dados sobre Ritualidade, passemos para o estudo da mediação Tecnicidade, lembrando 

que buscamos encontrar respostas a duas das questões propostas: como a narrativa teleficcional é 

ressignificada pelos alunos diante de um contexto transmidiático? O que interessa ao aluno quando 

ele tem diante de si não só o livro educativo mas a telenovela e seu blog?  

De início, a atividade ganhou corpo com a reunião do grupo para assistir às cenas editadas 

de Morde & Assopra. Como não tínhamos um televisor, optamos por dividir o grupo em dois, 

passando as cenas editadas em dois computadores. Durante essa atividade, cada grupo foi 

acompanhado por uma pesquisadora, que tomou nota de informações e comentários pertinentes à 

dissertação. No caso do elemento videotécnico, alguns comentários merecem destaque: 

É um sonho, não é? É um sonho, não é? É um sonho, não é? É um sonho, não é? (Carlos, sobre a cena do terremoto no Japão). 

Acho que é um efeito. Acho que é um efeito. Acho que é um efeito. Acho que é um efeito. (Renan, respondendo a Carlos). 

Acho benfeitobenfeitobenfeitobenfeito os efeitos. Os filmes têm efeitos da hora, mas esse está benfeito. 
Harry Potter e Prometeus têm efeitos da hora. (Juan, sobre a cena do terremoto no 
Japão). 

Ela está sonhando, né? Dá pra ver que é diferenteé diferenteé diferenteé diferente. (Suellen, na cena em que Júlia é 
perseguida pelos dinossauros). 

Professora, é de verdade?é de verdade?é de verdade?é de verdade? (Ana Karolyna, sobre a cena do último capítulo, em que 
os personagens são perseguidos pelos dinossauros, no Centro da Terra). 
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Tudo isso é computadorTudo isso é computadorTudo isso é computadorTudo isso é computador. (Renan, sobre as cenas que representam o Centro da 
Terra e os dinossauros, de acordo com a visão de um mundo paralelo, em que os 
dinossauros ainda estariam vivos). 

 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 13333::::    Alunos da EMEF Campos Salles assistem a Alunos da EMEF Campos Salles assistem a Alunos da EMEF Campos Salles assistem a Alunos da EMEF Campos Salles assistem a Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra    

 

 

Em relação à mediação videotécnica, verificamos a atuação dos recursos adotados pela 

produção nos modos de perceber o que era narrado pela telenovela. O fato de assistir coletivamente 

permite que sentidos sejam negociados. Quando Carlos pergunta se é um sonho, Renan diz que é um 

efeito. Inferimos que, por efeito, Renan se refere a um recurso videotecnológico que reproduz um 

sentido de real (terremoto). Verificamos uma atividade de micromediação, primeiramente 

estabelecida individualmente (Carlos), e depois na relação com o outro (Carlos–Renan). Da mesma 

forma, o comentário de Suellen, quando faz referência a uma cena ser diferente, traduz o uso de um 

recurso videotécnico representando uma mudança na narrativa ou transmitindo um sensorium 

diferente. Novamente Renan entra em cena quando Ana propõe o mesmo questionamento de 

Carlos. Renan adora desenho e computação gráfica. Quando conversamos em outro momento, conta 

que constantemente busca informações na Internet sobre esses temas. O repertório cultural de 
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Renan relacionado aos recursos videotécnicos nas negociações de sentido que realiza torna-as 

distintas das de Carlos, Ana e Suellen.  

A memória discursiva surge nas associações com demais produções e conhecimento 

armazenado, revelando o lugar das matrizes culturais no processo de recepção. Está presente ainda 

nas falas das crianças ao recordarem a narrativa de Morde & Assopra, passado mais de um ano de sua 

veiculação:240 

Tem um filme chamado Tem um filme chamado Tem um filme chamado Tem um filme chamado Centro da TerraCentro da TerraCentro da TerraCentro da Terra. (Renan, reconhecendo as referências de 
outras produções culturais na telenovela).  

O Abner é paleontólogo?O Abner é paleontólogo?O Abner é paleontólogo?O Abner é paleontólogo? (Alexandre). 

Não, é o dono da fazenda de cafédono da fazenda de cafédono da fazenda de cafédono da fazenda de café. (Samuel). 

Ele vai morrerEle vai morrerEle vai morrerEle vai morrer. (Suellen, sobre John, no capítulo final). 

Comeram ele. (Renan, recordando o final trágico do personagem). 

Parece uma girafa esse dino. Vai correr atrás dela. Eu vi esse episódio. Ela cai e fica Vai correr atrás dela. Eu vi esse episódio. Ela cai e fica Vai correr atrás dela. Eu vi esse episódio. Ela cai e fica Vai correr atrás dela. Eu vi esse episódio. Ela cai e fica 
deitadadeitadadeitadadeitada. (Juan, prevendo o que acontece em um dos sonhos de Júlia com os 
dinossauros).  

Tem um cara que vai fazer um robô e se apaixonar por ela (Renan, falando de Ícaro 
e Naomi). 

Essa é a fim dele. Ou não? (Suellen, sobre a personagem Celeste, vivida pela atriz 
Vanessa Giácomo, que passa boa parte da trama tentando conquistar Abner).  

Olha a cauda, ele era um dinossauro marinho. (Carlos, na cena do museu no Japão 
em que aparece um fóssil). 

Qual era o primeiro que ela encontrou? (Alexandre) 

Era o Tiranossauro rex. (Samuel). 

Passemos da atividade de assistir à telenovela para o contato com o blog Caçadora de 

Dinossauros. Os alunos estavam igualmente separados em grupos, dessa vez em três, acompanhados 

por três pesquisadoras. No início, deixamos o computador no post sobre a Teoria da Terra Oca. 

Solicitamos que as crianças lessem o texto. Depois, sugerimos outros posts que tratavam da profissão 

de paleontólogo e traziam informações sobre os dinossauros. Em seguida, deixamos os alunos 

decidirem o que gostariam de ler/fazer no blog. Um grupo formado por quarto alunos escolheu que 

um deles leria um dos textos publicados no blog em voz alta para os outros do grupo. Assim, foram se 

revezando na leitura e, depois, decidiram postar comentários no blog. No início, copiaram um trecho 

de um post e colaram, numa tentativa de brincar com a pesquisadora. Eles queriam verificar se ela iria 

perceber o “truque”, conforme disseram, rindo. Depois, passaram a ler os comentários publicados por 

outras pessoas no blog e a se revezar entre si para deixar seus comentários. O caráter interativo do 

                                                                 

240  O último capítulo de Morde & Assopra foi ao ar em 15 de outubro de 2011 e a pesquisa com os alunos foi realizada 
em novembro de 2012.  
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blog atraiu a atenção dos alunos. Deixar suas opiniões transformou-se em uma atividade de 

negociação entre eles. Enquanto um escrevia o que pensava e lia em voz alta, os outros do grupo 

faziam observações. Se um deles achava que alguma palavra não cabia, sugeria ao outro a mudança. 

Igualmente, elogiavam quando entendiam que o comentário havia ficado bom.  

Outro grupo afirmou que preferia escolher fotos. Então, passou parte da atividade 

selecionando imagens de Caçadora de Dinossauros que depois seriam utilizadas no blog dos alunos. 

Enquanto isso, o terceiro grupo escrevia no computador, em arquivo Word, o que depois viria a 

postar no blog dos alunos. Notamos que mesmo as crianças que ainda não dominavam os recursos de 

copiar e colar imagens, após orientação, rapidamente passavam a realizar essa atividade com destreza.  

No momento de construção do blog dos alunos, oferecemos outros materiais informativos 

além do blog e da telenovela. Entre eles, o livro de Ciências do Projeto Araribá, da Editora Moderna, 

já citado na dissertação, e a edição 663 da Revista Recreio Seres Mitológicos, de novembro/2012. A 

revista traz uma matéria sobre os dinossauros recordistas (maior, menor, com maior pescoço etc.). A 

seguir, as imagens de capa das duas publicações: 

 

Figuras 1Figuras 1Figuras 1Figuras 14444    e 1e 1e 1e 15555::::    Edição 663 da Edição 663 da Edição 663 da Edição 663 da Revista RecreioRevista RecreioRevista RecreioRevista Recreio    Seres MitológicosSeres MitológicosSeres MitológicosSeres Mitológicos    e Unidade 6 da obra didática e Unidade 6 da obra didática e Unidade 6 da obra didática e Unidade 6 da obra didática CiênciasCiênciasCiênciasCiências    

 

 

Optamos por deixar as crianças desenvolverem narrativas que mais interessassem a elas 

dentro do universo da Paleontologia, de Morde & Assopra e do blog Caçadora de Dinossauros. A 

proposta do livro didático e da revista foi adotada para verificar como os alunos se comportavam 

diante de um suporte educativo tradicional (livro didático), um suporte de mídia impressa (revista), 

a telenovela e o blog. Em relação ao blog, enfatizamos que sua presença propôs ainda a utilização de 

outras informações da Internet. Do ponto de vista da Tecnicidade, analisada pelos eixos de fluxos 

informativos e temporalidades, o interesse é a combinação da fruição proposta pelo livro (que atua 
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em um processo temporal mais constante), passando pela revista até a fragmentação e multiplicidade 

informativa propostas na narrativa da televisão e da Internet. 

No blog dos alunos da Emef Campos Salles foram feitas sete postagens – quatro delas 

mantendo a telenovela e o Caçadora de Dinossauros como história central. Embora tenham sido 

desenvolvidos em grupos, quatro textos mantêm o foco narrativo na primeira pessoa. Ressaltamos 

que a grafia dos alunos foi mantida para garantir a fidelidade da pesquisa: 

 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 16666::::    PostPostPostPost    do do do do blog blog blog blog feito pelas crianças da EMEF Presidente Campos Sallfeito pelas crianças da EMEF Presidente Campos Sallfeito pelas crianças da EMEF Presidente Campos Sallfeito pelas crianças da EMEF Presidente Campos Salleseseses    
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Figura 1Figura 1Figura 1Figura 17777::::    Post do Post do Post do Post do blog blog blog blog dos alunos com texto do site e comentário do alunodos alunos com texto do site e comentário do alunodos alunos com texto do site e comentário do alunodos alunos com texto do site e comentário do aluno    

 

 

Figuras 1Figuras 1Figuras 1Figuras 18888    e 1e 1e 1e 19999::::    Posts do Posts do Posts do Posts do blog blog blog blog que utilizam as ique utilizam as ique utilizam as ique utilizam as imagens para compor a informaçãomagens para compor a informaçãomagens para compor a informaçãomagens para compor a informação    
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O segundo post é especialmente ilustrativo. As imagens anteriores são de um trecho do 

texto, que foi feito por três alunos – Carlos, Renan e Juan. Eles iniciaram a postagem com uma 

pesquisa na Internet, onde encontraram o site Sua pequisa.com,241 que serviu de base à construção 

narrativa por eles desenvolvida. Ao mesmo tempo que copiavam e colavam trechos do site (frases na 

terceira pessoa), buscavam imagens que representassem os animais. Carlos, por sua vez, escolheu 

manter o foco narrativo na primeira pessoa, acrescentando frases sobre o que ele notava nos 

dinossauros, por meio da ilustração do animal: “Eu percebi que as patas dele e de nadador” (figura 

15)242; “Eu percebi que ele tem uma unha    maior do que a outra”. A figura 16 foi selecionada por 

retratar o comparativo entre o tamanho do homem e do dinossauro. Já no último exemplo, Carlos 

expõe com a imagem o que havia descrito textualmente para a pesquisadora – “Olha o tamanho da 

                                                                 

241  Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/dinossauros/dinossauros_brasileiros.htm>. Acesso em: jan. 2013. 
242  Lembramos que nossa opção foi manter a grafia original adotada pelos alunos. 
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gente perto do bicho!”. Ele despendeu parte do seu tempo buscando essa ilustração, pois ela 

representa uma narrativa que surgiu pelo site, mas que se tornou narrativa do Carlos quando este 

imprimiu na história sua subjetividade. O sentido que se apresenta na análise de Carlos ratifica a 

colocação de Paulo Freire, para quem a leitura do mundo precede a leitura da palavra (1986, p. 12)243. 

O aluno faz uso de seu contexto social e de seu repertório sígnico para construir um discurso próprio 

e elaborar seu conhecimento. 

Na atividade, notamos a relevância das imagens na narrativa. Verificamos ainda que o 

excesso de informações presente na cultura digital e um tempo cada vez mais fragmentado 

influenciam na construção do que se conta. Outro ponto interessante é a escolha do gênero. Os 

alunos optaram por manter no blog o caráter informativo visto em Caçadora de Dinossauros, ao 

mesmo tempo que estão presentes as características de diário (especialmente quando as crianças 

mantêm a narrativa na primeira pessoa). Nenhum aluno escolheu uma história ficcional a partir de 

Morde & Assopra e Caçadora de Dinossauros, embora tenhamos permitido isso a eles. As portas de 

entrada organizadoras da percepção (matrizes culturais) dos alunos permitem que façam uso do 

gênero diário e informativo. No caso das crianças da Campos Salles, não houve utilização do livro 

didático, tampouco da revista Recreio Seres Mitológicos.  

Histórias trazidas pela telenovela foram integradas aos dados presentes em Caçadora de 

Dinossauros, gerando uma narrativa que compõe tanto elementos da teleficção (Texto 1) quanto 

outros informativos (Texto 2): 

Texto 1Texto 1Texto 1Texto 1    

Na novela Morde & Assopra, a Júlia e seus amigos entraram no centro da terra. Lá, 
eles encontraram dinossauros, diamantes e várias cavernas. Tinha a casa do pai e 
da mãe da Júlia e lá ela encontrou a cabeça do titanossauro que estava procurando. 

Eles voltaram para a superfície e a Júlia ficou famosa. 

Texto 2Texto 2Texto 2Texto 2    

O titanossauro é um dinossauro carnívoro. A novela Morde & Assopra mostrou 
que no Centro da Terra existiam dinossauros. Ele é um dos dinossauros que vivia 
lá. Mas, será que o centro da Terra é mesmo assim? Descobrimos que não. O blog 
da paleontóloga Júlia, personagem de Adriana Esteves na novela, conta sobre a 
Teoria da Terra Oca.  

Os estudantes da Campos Salles usaram recursos de hipertexto, conforme apresentado a 

seguir: 

 

 

                                                                 

243  FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1986. 
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Figuras Figuras Figuras Figuras 20202020    e 2e 2e 2e 21111::::    Uso do hipertextoUso do hipertextoUso do hipertextoUso do hipertexto    como ferramenta de construção narrativa e informativacomo ferramenta de construção narrativa e informativacomo ferramenta de construção narrativa e informativacomo ferramenta de construção narrativa e informativa    

 

 

 

No blog elaborado pelos alunos, em sete postagens, o recurso de gerar um link para outra 

página foi utilizado duas vezes. Embora o blog tenha feito pouco uso do recurso do hipertexto, 

notamos nessa atividade uma disposição por parte dos alunos para a construção de uma narrativa 

baseada no modelo hipertextual. Vale ressaltar que a Internet, tal qual é configurada na 

contemporaneidade, permite poucos exercícios de construção textual em grupos. Um dos exemplos é 

a Wikipédia, enciclopédia virtual de produção coletiva, que permite a criação de redes de informação 

por meio da criação colaborativa de textos e da utilização de hiperlinks, que levam o leitor para outras 

páginas. O caráter do hipertexto é também aquele da construção de um conhecimento com base em 

redes de discussão.  

No caso do blog dos estudantes, não chegamos a esse ponto, tampouco era essa nossa 

proposta. O que nos mobilizou foi o interesse em observar a construção narrativa a partir da 

telenovela e do blog criado pela produção. Da mesma forma, nosso interesse era verificar como os 

estudantes lidavam com a questão autoral – elemento que notamos ser nebuloso na elaboração de 

uma narrativa por parte dos alunos. Na visão das crianças, qualquer texto pode ser “copiado e colado” 

e passar a integrar suas construções narrativas, sem que seja necessário citar a fonte ou então fazer uso 

do hipertexto para ligá-lo à fonte original. Em nosso entendimento a construção do blog com os 
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alunos revela uma disposição ao uso do hipertexto potencial (PRIMO; RECUERO, 2003)244. 

Entretanto, os alunos ainda precisam aprender a atuar diante de um modelo cooperativo de 

construção de conhecimento.  

4.6 ELEMENTOS DA RITUALIDADE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA VERA CRUZ 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 22222: As crianças da Vera Cruz durante a construção do : As crianças da Vera Cruz durante a construção do : As crianças da Vera Cruz durante a construção do : As crianças da Vera Cruz durante a construção do blogblogblogblog    

 

 

                                                                 

244  PRIMO, Alex; RECUERO, Raquel da Cunha:... Op. cit... 
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O segundo público de interesse de nossa pesquisa é formado por cinco alunos do 5. ano do 

Ensino Fundamental da Escola Vera Cruz. Tradicional instituição de ensino paulistana localizada no 

bairro de Alto de Pinheiros, com 45 anos de existência, prega como compromisso “a Educação como 

um espaço de transformação”.245 Possui um instituto superior para a formação de educadores, com 

cursos de graduação e pós-graduação em Pedagogia. Em material publicado pelo jornal O Estado de 

S. Paulo246 de 15 de outubro de 2009, a Escola Vera Cruz é apresentada, pela voz do ex-aluno Luiz 

Roberto Barradas Barata, como uma escola cujo foco não era apenas o vestibular. Uma escola que lhe 

deu poder de argumentação. Nosso interesse específico pela Vera Cruz surgiu desde o início do 

projeto, pois entendemos como enriquecedora a comparação não somente de uma escola pública 

com uma particular, mas principalmente a possibilidade de ter como elemento comparativo alunos 

de uma instituição que valoriza o poder argumentativo.  

Por ser uma instituição privada, a Vera Cruz não participa de avaliações de Ensino 

Fundamental como a Prova Brasil – daí a dificuldade de índices educacionais comparativos com os 

da Campos Salles. Mesmo no Enem, a escola não esteve presente na edição de 2012 e, portanto, o 

dado disponível é referente ao ano de 2011. Ocupava a 31. posição entre as escolas particulares de 

São Paulo. Mas a taxa de estudantes participantes era abaixo da metade. Mais especificamente, 40,3% 

de seus alunos participaram do exame.247  

Os cinco estudantes da Vera Cruz (três meninas e dois meninos) que participaram de nossa 

pesquisa têm nível econômico bastante distinto dos de Heliópolis. Entre suas viagens de férias 

preferidas estão a floresta Amazônica, a Disney, Buenos Aires e uma estação de esqui no Chile – 

enquanto as crianças de Heliópolis, em sua maioria, passam as férias em casa e alguns sonham 

conhecer a praia e lugares como o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Mas há elementos em comum 

nesses dois universos – a onipresença dos meios de comunicação massivos. Propositalmente 

deixamos que dois deles, que chegaram antes do restante do grupo, pudessem assistir à televisão. Eles 

escolheram o Disney Channel, informando que esse é um dos canais a que mais assistem. O 

programa exibido naquele momento era uma produção estrangeira, categoria que impera na 

programação do canal.  

                                                                 

245  Informação disponível no site da escola: <http://www.veracruz.edu.br/?unidade=1>. Acesso em: jan. 2013. 
246  SALDAÑA, PAULO; FRAZÃO, Lucas. Reduto humanista. O Estado de S. Paulo, 15 out. 2009. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,reduto-humanista,451014,0.htm>. Acesso em: jan. 2013. 
247  FOLHA DE S.PAULO. Confira ranking das particulares da cidade, 12 set. 2011. Disponível em: 

<http://media.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/09/12/folhadespaulo_c4_12-09-2011.pdf>. Acesso em: jan. 2013. 
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Em meio ao processo de implantação da Lei 12.485 que obriga os canais pagos a destinar 2 

horas e 20 minutos de sua programação semanal à produção brasileira, o canal da Disney pediu 

dispensa da obrigatoriedade em 2012, alegando dificuldade em encontrar finalizadas produções que 

pudessem ir ao ar de imediato. A lei começou a vigorar em setembro de 2012.  

Quando começamos a conversar sobre telenovela, uma das crianças – Caio, um menino de 

11 anos – afirmou assistir às telenovelas. Ele citou Avenida Brasil, que “adorava” e dizia estar sentindo 

falta. As outras crianças informaram não acompanhar telenovela.  

Enquanto assistiam às cenas editadas de Morde & Assopra, entretanto, surgiram 

comentários: “Olha a Carminha!”, numa referência à personagem da atriz Adriana Esteves em 

Avenida Brasil. Depois de viver a paleontóloga Júlia, a atriz deu vida à popular vilã da novela das 21 

horas. Curiosamente, na cena em que Júlia reencontra o pai (vivido pelo ator Zé Carlos Machado), 

no centro da Terra, a aluna Julia disse: “Esse é o Santiago!”, personagem que era o pai de Carminha e 

que foi interpretado por Juca de Oliveira. Nessa situação, notamos que os receptores acompanhavam 

a telenovela Avenida Brasil, pois conheciam os personagens, e faziam referências cruzadas entre eles – 

no caso o pai de Júlia foi jocosamente comparado com o pai de Carminha. 

Em relação à pesquisa sobre o consumo cultural, encontramos o seguinte cenário: todos 

possuem computador em casa, com acesso à Internet. Segundo os estudantes, a escola não realiza 

atividades educativas com apoio da Internet. Mas algumas lições de casa exigem pesquisa na rede. 

Quatro estudantes possuem e-mail pessoal. O aluno que não tem informou que os pais “não deixam 

porque ele ainda não tem idade para isso”. Esse mesmo garoto é o único do grupo que não está nas 

redes sociais. O Facebook é utilizado por duas crianças e o MSN é citado por outras duas. Dois 

alunos informaram passar menos e uma hora na Internet, outros dois entre uma e duas horas e um 

deles afirmou ficar entre duas e três horas, nos dias de aula. Uma criança afirmou ter blog (sobre o 

personagem Harry Potter) e outra disse que tinha, mas cancelou. Ele publicava notícias esportivas. 

Este mesmo menino que tinha o blog disse produzir vídeos e publicá-los na Internet. Já as meninas 

afirmaram que criam videoclipes utilizando os recursos de seus celulares e computadores.  

No caso da televisão, dois alunos passam entre uma e duas horas em frente ao televisor, 

outro fica por uma hora e outros dois entre duas e quatro horas. Os canais a cabo são os mais 

assistidos. Foram citados Disney Channel, Nickelodeon, TLC, Telecine e Fox. Os programas 

prediletos são: iCarly (Nickelodeon), Jessie (Disney), Programa de talentos (Disney), Boa sorte, 

Charlie (Disney), Cake Boss (TLC), Once upon a time (Sony) e Os Simpsons (Fox). iCarly é 

classificada como comédia de situação e apresenta a história de uma garota que, junto com o irmão e 
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amigos, decide criar um webshow na Internet. Jessie conta a história de uma jovem que muda do 

Texas para Nova York e passa a ser babá dos filhos de um astro da televisão. Programa de talentos 

retrata a rotina de uma escola diferente, destinada a alunos superdotados. Boa sorte, Charlie conta a 

história de uma família que passsa por grandes mudanças após a chegada de sua filha caçula. Cake 

Boss é uma produção em formato de reality show e retrata a rotina de uma família proprietária de 

uma padaria cuja especialidade é a confecção de bolos artesanais. Once upon a time é uma séria 

baseada em conto de fadas, e Os Simpsons, um desenho animado que parodia o estilo de vida 

americano. Nenhum deles afirmou ter assistido à Morde & Assopra e acessado o blog Caçadora de 

Dinossauros. Três alunos informaram não realizar outras atividades enquanto assistem à TV e outros 

dois informaram que conversam com amigos e pais sobre personagens, sobre acontecimentos do 

programa e erros ocorridos nas produções. “Quando não assisti, também quero saber o que 

aconteceu no outro episódio”, diz um deles.  

Sobre o uso de celulares, quatro disseram possuir (três, pré-pago e um, pós-pago). As 

meninas compareceram à atividade de pesquisa com seus aparelhos. A maioria utiliza os celulares 

para ouvir música e se comunicar com outras pessoas (quatro deles). Duas crianças afirmaram utilizar 

também para navegar na Internet, duas para jogar e uma para fotografar e armazenar dados. As 

crianças entrevistadas disseram não ter o hábito de assistir à televisão pelo celular. Em relação à 

leitura de jornais, revistas e livros, três disseram que estavam lendo livros, sendo os títulos citados 

Albert Einstein e seu universo inflável, Judy Moody e Diário de uma garota nada popular.  

A leitura de revistas é realizada por três das cinco crianças. Mundo estranho (lida 

semanalmente), Veja (raramente) e a revista do Clube Paulistano248 (mensalmente), do qual a 

família de uma delas é sócia, foram as publicações citadas. Dois afirmam não realizar a leitura de 

jornais, outros três disseram fazê-lo – um diariamente (Folha de S.Paulo); outro raramente, (Folha 

de S.Paulo); e outro raramente (O Estado de S. Paulo).  

4.7 TECNICIDADE PELO OLHAR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA VERA CRUZ 

Após a aplicação do questionário de consumo cultural, demos andamento à exibição de 

cenas da telenovela (as mesmas apresentadas às crianças da Campos Salles). As cenas mostradas 

privilegiaram a Paleontologia e a narrativa de Júlia sobre a busca do titanossauro, bem como sua 

incursão pela Terra oca e os sonhos que tinha com os animais pré-históricos.  

                                                                 

248  O Paulistano é um tradicional clube da elite paulistana, localizado no bairro dos Jardins. 
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Durante a exibição, as crianças comentaram entre si sobre as cenas. O que nos chamou a 

atenção é que na resposta dada ao questionário de consumo cultural, três haviam dito que não 

realizavam outra atividade – incluindo conversar assistindo à TV. Pela proximidade com a exibição de 

Avenida Brasil, que terminou em 19 de outubro (recordamos que essa atividade foi feita em 17 de 

dezembro), as comparações com Carminha, também vivida por Adriana Esteves, foram muitas. “É a 

Carminha, mas ela está mais bonita!” (Alice). No momento em que Júlia grita, ao encontrar o crânio 

do dinossauro, novamente Alice faz a remissão: “Gente, é o grito da Carminha!”. Todos riem. Na 

cena do terremoto, quando Júlia está tentando não ser engolida pela terra que se abre, Julia sugere: 

“Deixa morrer, é a Carminha!”. Na cena no hospital em que Júlia conversa com Virgínia e Cristiano: 

“Gente, a minha vida depende dessa pesquisa, de achar esse esqueleto, achar esse crânio e levar tudo 

pra Londres e provar a minha tese”, a aluna Julia rebate” “E sair do lixão!”, outra referência a Avenida 

Brasil, dessa vez ao local de origem de Carminha. Interessante é que brincadeiras como essa, assim 

como a comparação que a aluna Julia faz entre o pai de Júlia/pai de Carminha, parece-nos constituir 

uma atividade de construção narrativa. A partir de uma atriz que representou as duas personagens 

(Júlia e Carminha), tanto Julia quanto Alice buscaram um espaço para mesclar as duas histórias, 

realizando uma ação intertextual (ORLANDI, p. 68).249 A questão da temporalidade se fez presente 

nessa negociação. 

Diante da fragmentação de tempos proposta pela grade televisiva e de fluxos informativos 

de informação e histórias, vislumbramos a construção de uma percepção que possibilita esse tipo de 

“brincadeira” narrativa. 

[...] a relação que o homem estabelece com equipamentos de comunicação pode 
colocar em crise a noção de dimensão espaçotemporal porque forja-se outra 
superfície no limite do espaço físico: a tela é lugar de passagem de conteúdos, do 
trânsito incessante de atividades de trocas; funciona como membrana que a tudo 
absorve e dissimula (LOPES, 2002, p. 194-5).250 

Sobre os recursos audiovisuais e técnicos, bem como a utilização da câmera na construção 

da narrativa, alguns comentários merecem destaque. No momento do terremoto, Caio exclama: 

“Caraca!”. Mas depois, conversando com os colegas, conclui que a cena não teve qualidade técnica. 

Aqui notamos a mediação em grupo (televidência de segunda ordem, abordada por Orozco 

Gómez(2001)251. Embora alguns tenham elogiado, quando a maioria disse que não gostou, os outros 

acabam por concordar. Em outro momento, Alice observa: “Só mostra a cara para mostrar que está 

                                                                 

249  ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso:... Op. cit. 
250  LOPES, Maria Immacollata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela:... Op. cit. 
251  OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educacion:... Op. cit. 
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preocupado”, referindo-se ao close do rosto de Cristiano ao tentar salvar Júlia. Um pouco mais 

adiante, Caio diz: “Realístico os dinos”. Nas cenas finais, em que Júlia, Abner, Tonica, Cristiano, John 

e Virgínia acabam caindo no centro da Terra, a estudante Alice afirma: “Isso parece um quadro”. A 

imagem tem predominância de tons alaranjados – com espécies de grandes estalactites e um mar ou 

rio constando no cenário. Julia então responde: “Mas isso é real!” para uma cena seguinte, em que os 

personagens estão em uma canoa. O lugar apresentado é similar ao de um mangue ou um riacho 

próximo a uma praia. 

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 23333::::    Reprodução de cena de Reprodução de cena de Reprodução de cena de Reprodução de cena de Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra    que, segundo uma das crianças, parece um quadroque, segundo uma das crianças, parece um quadroque, segundo uma das crianças, parece um quadroque, segundo uma das crianças, parece um quadro    
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Figura 2Figura 2Figura 2Figura 24444: Reprodução de cena de : Reprodução de cena de : Reprodução de cena de : Reprodução de cena de Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra    que outra criança disse parecer realque outra criança disse parecer realque outra criança disse parecer realque outra criança disse parecer real    

 

 

As cenas do centro da Terra em Morde & Assopra promoveram ainda interpretações 

diferentes por parte das crianças: 

 

“Tá todo mundo vendo!” (Antonio) 
“Mas é um sonho dela.” (Alice) 
“Não!” (Antonio e Julia, ao mesmo tempo). 

  
O sensorium promovido tanto pela estética quanto pela narrativa nonsense promove 

diferentes negociações de sentido. Novamente retomamos Lopes, que afirma:  

Toda imagem tem efeito ilusório, que tanto pode se manter, como também pode 
se pulverizar. Através da relação com o outro, certificamo-nos se a imagem que 
construímos do objeto corresponde ou não à realidade (2002, p. 191).  

Os alunos mostram que compactuam com as lógicas de produção, na medida em que 

estabelecem relações como a que reproduzimos aqui: “Eles não podem morrer, Caio! (Julia, na cena 

em que os dinossauros estão prestes a engolir os vilões Virgília e John, bem no centro da Terra). “Mas 

eles podem, é o último capítulo!” (resposta de Caio).  
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Com base na recepção de Morde & Assopra pelos alunos, tomemos agora a construção do 

blog realizada pelos alunos da Escola Vera Cruz. Recordamos que utilizamos como referência posts 

do blog Caçadora de Dinossauros, o livro de Ciências do Projeto Araribá, da Editora Moderna, e a 

edição 663 da Revista Recreio Seres Mitológicos, de novembro de 2012.  

Os alunos criaram quatros posts, sendo: 1. Texto voltado para os fósseis de dinossauros 

encontrados no Brasil; locais para escavar; descobertas recentes; os peixeiros, que são os vendedores 

clandestinos de fósseis; explica que os asteroides não foram a causa da extinção dos dinossauros; 

conta sobre um curso de preparação de fósseis da Universidade Regional do Cariri; apresenta os 

dinossauros recordistas. 2. Curiosidades sobre o mundo da Paleontologia e Ciências; rotina e 

trabalho de um paleontólogo; dieta dinossauro; 3. Teoria da terra Oca. 4. Vale dos Dinossauros, na 

Paraíba. 

    

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 25555::::    Detalhe de publicação do Detalhe de publicação do Detalhe de publicação do Detalhe de publicação do blog blog blog blog criado pelos estudantes da Vera Cruzcriado pelos estudantes da Vera Cruzcriado pelos estudantes da Vera Cruzcriado pelos estudantes da Vera Cruz    
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Especificamente sobre a primeira postagem, notamos a utilização de uma combinação 

narrativa que inclui o uso do livro didático, da revista Recreio Seres Mitológicos e do blog Caçadora 

de Dinossauros. O primeiro trecho, ilustrado anteriormente, tem como base o livro, mas contou com 

um trabalho por parte das crianças de primeiramente selecionar as informações e depois redigi-las da 

maneira que consideraram melhor para o blog. Ainda nesse post, temos o exemplo da construção 

narrativa realizada integralmente com a apropriação de um texto, conforme verificamos pelas 

imagens.  

    

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 26666::::    Texto do Texto do Texto do Texto do blogblogblogblog    Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros    

 

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 27777::::    O mesmo texto no O mesmo texto no O mesmo texto no O mesmo texto no blogblogblogblog    dos estudantesdos estudantesdos estudantesdos estudantes    

 

 

Mantendo nossa análise no primeiro post do blog dos alunos, há um trecho que reproduz 

um trecho de Caçadora de Dinossauros. Mas notamos que os alunos tiveram o cuidado de selecionar 

somente a parte informativa do post, excluindo a abertura, que consistiria em uma fala da 

personagem Júlia. Tal iniciativa revela que há um processo de edição refletido, de maneira que a 

construção de um texto em comum, com aporte das informações presentes em outras mídias, 

orienta-se pela lógica dos criadores do blog (no caso, a das crianças). Elas não utilizaram recursos de 
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hiperlink nos posts, embora tenhamos nos oferecido para ensiná-los ou ajudá-los caso fosse 

necessário.  

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 28888::::    Texto sobre fóssil encontrado no Ceará no Texto sobre fóssil encontrado no Ceará no Texto sobre fóssil encontrado no Ceará no Texto sobre fóssil encontrado no Ceará no blogblogblogblog    Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros    

 

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 29999::::    Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no blogblogblogblog    dos alunos do Vera Cruzdos alunos do Vera Cruzdos alunos do Vera Cruzdos alunos do Vera Cruz    

 

 

Interessante também é a maneira como os estudantes empregaram o texto da revista 

Recreio Seres Mitológicos. Notamos um processo de edição do material em relação ao da revista. Em 

vez da utilização de um modelo informativo que lembra um fichário (adotado pela revista) e com 

destaque para as imagens, os alunos deram preferência à construção textual. Utilizaram também a 
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informação sobre dois dinossauros para exemplificar o conjunto – o maior e o menor –, optando por 

não colocar todos os nove animais presentes na publicação.  

 

Figura Figura Figura Figura 30303030::::    Reprodução da matéria da revista Reprodução da matéria da revista Reprodução da matéria da revista Reprodução da matéria da revista RecreioRecreioRecreioRecreio    Seres MitológicosSeres MitológicosSeres MitológicosSeres Mitológicos    

 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 31111::::    Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no Edição do mesmo texto publicado no blogblogblogblog    dos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruz    
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Em outro post, os alunos buscaram informações no blog Caçadores de fósseis,252 criado em 

2004 pelo paleontólogo Alexander Kellner, pesquisador do Museu Nacional da UFRJ. Como a 

universidade prestou consultoria à Globo na ocasião da realização de Morde & Assopra, esse blog 

parace-nos uma referência e inspiração para a produção da teleficção. O blog de Kellner fica 

hospedado no site da revista Ciência Hoje, no portal UOL. Novamente, o recurso de montar um 

texto com base em várias referências está presente. As crianças adaptaram o texto de Kellner, unindo-

o a outros que buscaram no site da personagem Júlia (mas mantendo o nome de Alexander sem 

explicar quem este seria). Mas, para manter a unidade textual, nomearam o post como Curiosidades 

da Paleontologia. A seguir, reproduzimos um trecho dessa publicação: 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 32222::::    Trecho publicado no Trecho publicado no Trecho publicado no Trecho publicado no blogblogblogblog    dos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruzdos alunos da Vera Cruz    

 

 

                                                                 

252  Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis/feras-brasileiras/?searchterm=Feras 
%20brasileiras>. Acesso em: jan. 2013. 
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A construção narrativa realizada pelos cinco alunos do Vera Cruz fez apenas uma referência 

direta a Morde & Assopra:  

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 33333::::    Trecho do Trecho do Trecho do Trecho do blogblogblogblog    dos alunos da Vera Cruz que aborda dos alunos da Vera Cruz que aborda dos alunos da Vera Cruz que aborda dos alunos da Vera Cruz que aborda Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra    

 

 

O blog, no entanto, tratou da temática da Teoria da Terra Oca e da rotina de um 

paleontólogo (temas presentes na teleficção). Em um dos posts publicados, os alunos reproduziram 

um trecho do blog Caçadora de Dinossauros, sem alterar seu conteúdo ou acrescentar alguma 

informação.  

Em uma análise comparativa das atividades dos alunos da Emef Campos Salles e das 

crianças que estudam na Vera Cruz, notamos elementos em comum entre suas construções 

narrativas. Os dois grupos pesquisados utilizaram o ato de copiar e colar. Ambos entendem como 

natural a apropriação de um texto presente em outro espaço da Internet. No entanto, os alunos da 

Vera Cruz conseguem organizar melhor suas ideias, revelando ainda desenvoltura ao hiperarquizar 

informações dentre de um mesmo post. Notamos nesse elemento reflexos dos dados revelados pela 

Prova Brasil, em que a competência leitora (e por consequência escrita) dos alunos de 5. ano da Emef 

Campos Salles está abaixo do esperado (no caso, 69% das crianças que realizaram a prova 

apresentaram índice de aprendizado inferior à meta).  

Mesmo com mais dificuldades para se expressar, os alunos da Campos Salles apresentaram 

mais independência de conteúdos da Internet. Seus posts revelam bem mais uma escrita própria do 

que as postagens dos alunos da Vera Cruz. Em relação à narrativa de Morde & Assopra, notamos que 

ela se fez mais presente entre as crianças da Campos Salles. Inferimos que a predominância da 

teleficção brasileira na rotina deles é um dos elementos que permitiu tal ocorrência. Afinal, quando 

no primeiro grupo temos um universo de 100% das crianças telespectadoras da telenovela, no 

segundo impera a produção internacional (especialmente estadunidense) voltada ao público 

infantojuvenil como preferência das crianças.  
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Em relação à hibridização de gêneros na elaboração do blog, percebemos que os alunos da 

Emef Campos Salles utilizaram mais o recurso do hipertexto, remetendo a outros espaços que 

continham vídeos e jogos, que os da Vera Cruz.  

Retomando a questão proposta em nossa problemática, há uma brecha entre as atividades 

exercidas pelos alunos das escolas Campos Salles e Vera Cruz e o exercício de uma construção 

narrativa coletiva feita na rede. Scolari (2008)253, ao citar Landow (2003)254, explica que para este 

autor existe uma mudança radical das experiências no universo do hipertexto, o que altera também os 

conceitos ler, escrever e texto. Acaba-se a linearidade da construção narrativa no modelo linear da 

imprensa. Da mesma forma, a estabilidade da construção narrativa se desestabiliza.  

Pudemos perceber elementos dessa desestabilização. Verificamos no blog das crianças que 

as narrativas baseadas em depoimentos dos alunos (figura 39), ou mesmo aquelas que combinavam 

fontes diversas – livro, telenovela e blog – (figura 25) apresentavam narrativa linear e apresentavam 

encadeamento de ideias. Entretanto, aquelas em que as crianças iniciavam fazendo buscas diversas na 

Internet, entrando de uma página a outra, resultaram em um texto mais fragmentado (figura 32).  

Outra mudança que vale ser mencionada é a alteração nas relações produtor-leitor, o que 

para Landow exige uma atitude mais ativa por parte do leitor. O leitor, na visão de Landow, adota 

uma postura mais próxima do produtor, na medida em que elege os caminhos a serem percorridos 

(SCOLARI, 2008, p. 216). Vista nesse contexto proposto por Landow, as atividades de construção 

narrativa empreendidas pelos estudantes nos blogs que criaram ainda estão muito próximas da 

atividade leitora. Inferimos que isso ocorreu devido ao ineditismo da criação de uma narrativa em 

blog para a maioria dos participantes da pesquisa.  

 “Falar do produto hipermediático implica, portanto, descrever suas contaminac ̧ões  e

hibridizações  com  os  formatos  tradicionais  da  comunicação” (SCOLARI, 2008, p. 214).255 Em 

relação à hibridização, pudemos verificá-la, mas ela foi principalmente praticada do ponto de vista da 

própria lógica do blog, que, conforme abordado anteriormente, mescla características de cartas e 

diários com textos informativos. As crianças da Emef Campos Salles propuseram utilização do 

recurso de hipertexto (conforme já abordado): um deles conduzia a um vídeo disponível no Youtube 

sobre a Teoria da Terra Oca e outro, a jogos sobre dinossauros disponibilizados na Internet. Mas 

                                                                 

253  Hipermediaciones: elementos para una teoria … . Ops.cit.. 
254  LANDOW, George. The paradigma is more important than the purchase: education, innovation, and hypertext teory. 

In: LIESTOL, G. MORRISON, A.; RAUSMUSSEN, T. Digital media revisited: theoretical and conceptual 
innovations in digital domains, Cambridge, MIT Press, 2003. 

255  Tradução nossa. No original: “Hablar del produto hipermedial implica, por lo tanto, describir sus contaminaciones e 
hibridaciones con los formatos tradicionales de la comunicación”. 
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verificamos que, para as crianças pesquisadas, a utilização de gêneros e formatos distintos em mídias 

digitais interativas é visto como natural e até solicitado. Vale lembrar que um dos alunos sugeriu a 

elaboração de um vídeo. No material, eles explicariam sobre Paleontologia e “fariam uma historinha”. 

A historinha a que se referiu era uma narrativa ficcional. 

4.8 A MEDIAÇÃO IDENTIDADE VISTA PELA RECEPÇÃO DOS ALUNOS DA EMEF 

CAMPOS SALLES 

A construção identitária analisada pela obliquidade das migrações culturais e da 

fragmentação temporal é o foco dessa etapa de nossa pesquisa. Lembramos que a Identidade nesta 

dissertação é vista pela construção de significados a partir da imagem do ser cientista. Neste trabalho, 

trouxemos a análise dos discursos presente na telenovela Morde & Assopra e de comentários 

publicados em Caçadora de Dinossauros. Agora, iremos apresentar as ressiginificações a partir dos 

comentários dos estudantes ao assistir a telenovela reeditada, ao conversar com as pesquisadoras e ao 

publicar posts no blog que construíram. Como nota Lopes, o sujeito “escolhe os critérios para 

transitar entre a história da novela e sua própria história, segundo a percepção crítica que tem dos 

espaços de realidade e de ficcionalidade” (2002, p. 198).256 À medida que ressignifica narrativas e 

discursos, ele pode (ou não) “rever e atualizar seus valores” (idem). Diante de uma sociedade de 

construções identitárias fluídas e descentradas, cada vez mais permeada pela premência de figuras 

midiáticas, propusemo-nos a atentar para a subjetividade das crianças nesse processo. 

Relembramos aqui que o sujeito social é característico da Modernidade. Nesse período, a 

sociedade tornou-se mais coletiva, pautada por elementos burocráticos e administrativos propostos 

pela indústria/empresa. Surgiu assim outra subjetividade, baseada na coletividade e na construção do 

“eu” em combinação com a sociedade e seus contextos culturais, políticos e econômicos, entre 

outros. (Hall, 2006).257 Este autor traz cinco principais tipos de descentramemtos do sujeito, 

característicos do período moderno. São eles: 1. o papel dado ao contexto social, que ganhou 

relevância pelas ideias de Karl Marx; 2. A descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, que 

propõe o papel do inconsciente na construção das subjetividades. Aqui, vale acrescentar a 

contribuição de Jacques Lacan para o processo de edificação do “eu” da criança, elaborado a partir de 

sua relação com o outro; 3. A proposta de Ferdinand Saussure de tomar a língua como elemento que 

                                                                 

256  LOPES, Maria Immacollata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela:... Op. cit. 
257  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Op. cit. 
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carrega significados e sistemas culturais. 4. As contribuições de Michel Foucault sobre “poder 

disciplinar”, voltado para a regulação e vigilância dos sujeitos. 5. A força do feminismo na elaboração 

da subjetividade, por propor uma participação política do sujeito e que identidades são formadas 

também por questões sexuais e de gênero (HALL, 2006 [1987]).  

Retomando nosso interesse na construção identitária a partir dos discursos sobre Ciência (e 

trabalho) presentes em Morde & Assopra, partimos da pergunta já apresentada em nossa 

problemática: Quais identidades estão sendo construídas nessa relação televisão–Internet? 

Ampliamos ainda para a seguinte questão: que indentidades estão sendo contruídas no contexto de 

culturas cada vez mais globalizadas e pautadas pela temporalidade das mídias massivas e digitais? 

Vislumbrando o cenário dos alunos da Emef Campos Salles, imergimos nos discursos das 

crianças, inicialmente relacionados à construção do universo científico e à construção de um 

imaginário sobre o trabalho do paleontólogo: 

Ela trabalha. Mas não trabalha para os outros. Trabalha para si mesmo (Ana 
Karolyna). 

 A mesma aluna, em post publicado no blog, ressalta a criatividade da personagem Júlia: “O 

paleotólogo e uma pessoa que procura foseis ou seja eles caçan dinossauros omo a autora da novela 

Morde & Assopra chamada Júlia (Adriana Esteves) ela fez na novela uma personagem sendo uma 

paleontologa muito criativamuito criativamuito criativamuito criativa”””” (grifos nossos). 

Dois outros posts também nos dão indícios das ressignificações da narrativa: 

Por exemplo, na novela Morde & Assopra, a Júlia e seus amigos entraram no 
centro da Terra. Lá, eles encontraram dinossauros, diamantes e várias cavernas. 
Tinha a casa do pai e da mãe da Júlia e lá ela encontrou a cabeça do titanossauro 
que estava procurando. 

Eles voltaram para a superfície e a Júlia ficou famosaJúlia ficou famosaJúlia ficou famosaJúlia ficou famosa (grifos nossos). 

Eu não gostaria de ser paleontólogo, pois ele viaja muitoele viaja muitoele viaja muitoele viaja muito. O que achei legal é ele legal é ele legal é ele legal é ele 
poder achar vários dinossauros históricospoder achar vários dinossauros históricospoder achar vários dinossauros históricospoder achar vários dinossauros históricos.  

A necessidade de estudo é outro elemento destacado: “Precisa fazer bastante curso e 

faculdade” (Alexandre). Mas ela é relacionada ainda à inteligência e ao gostar da profissão. “Para ser 

paleontólogo precisa ter capacidade. Eles demonstraram que gostam da profissão” (Ana Karolyna). 

“Eles têm vontade de procurar fósseis” (Juan). A profissão, quando realizada no exterior, é vista de 

maneira distinta. “Os paleontólogos estrangeiros pesquisam com mais frequência” (Alexandre). “No 

Brasil é mais difícil fazer pesquisa e ganhar dinheiro. Eu não queria ser isso porque é mais difícil de 

ganhar dinheiro e ficar famoso” (Renan). “Aqui é mais difícil de as pessoas dar valor a esse tipo de 

trabalho” (Carlos).  
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Nas ressignificações dos estudantes, notamos a manutenção do discurso que relaciona o 

sucesso profissional à fama. “Pessoas como a Júlia sabem viver da fama de jeito diferente. Elas pensam 

de jeito diferente” (Jackson). A criatividade é outro elemento presente. A necessidade de os cientistas 

realizarem muitas viagens, retratada na teleficção, foi notada e registrada no blog dos estudantes. Nas 

entrevistas com as crianças, emergem discursos cristalizados na sociedade, reforçados por instituições 

familiares e escolares e amplificados pelos meios massivos. No caso da Ciência, a necessidade de se 

dedicar muito ao estudo, as dificuldades constantes dos profissionais que atuam no Brasil e a ausência 

de investimentos na educação e na formação das pessoas estão presentes no interdiscurso dos alunos.  

Ao conversarmos sobre a história de vida de cada um deles, bem como sobre seus sonhos e 

aspirações profissionais, confirmamos a relevância que a fama tem para as crianças da 

contemporaneidade. A força dos meios massivos e dos modelos identitários que ela constrói emerge 

nas falas das crianças. “Eu sonho ser jogador de futebol, porque fica famoso e ganha dinheiro. Quero 

ser assim que nem o Neymar” (Samuel). “Eu quero ser um megadesenhista, ir pra Hollywood, morar 

lá e conhecer a cidade, ver se é mesmo agitado lá. Aqueles caras que desenham os filmes de lá são 

maneiros e ganham muito” (Renan). “Se eu for artista vou ficar famosa, bem bonita e ganhar 

dinheiro. Vai ser legal!” (Micaelli). “Eu quero ser ator, estou fazendo curso de teatro e já fiz uma peça. 

Eu até participei de um filme sobre Heliópolis. Mas eu quero mesmo ser ator, as pessoas podem me 

reconhecer. Isso é uma coisa muito boa” (Jackson). Ser famoso para as crianças de Heliópolis é 

sinônimo de riqueza.  

É ainda por tais modelos de referência que as crianças constroem comportamentos e 

praticam exercícios identitários. Assim, Neymar e o jogador Tufão, personagem vivido pelo ator 

Murilo Benício na telenovela Avenida Brasil, são exemplos seguidos na maneira de vestir e até nos 

gostos. Juan, que almeja ser jogador de futebol, explica que dedica algumas horas por mês para ir ao 

cabeleireiro “fazer o penteado maneiro”. Ele faz luzes para criar mechas claras e adota um corte 

“arrepiado”, um pouco parecido com o do jogador Neymar. Mas, além da estética, as crianças 

revelam características da personalidade dos ídolos que procuram adotar. No caso de Neymar, a 

identificação ocorre pela construção identitária de um jovem bem-humorado, “gente boa” e pelo 

gosto musical. Já as meninas almejam ser bonitas e “produzidas” como as atrizes das telenovelas ou as 

modelos internacionais. Mesmo as profissões tradicionais são formatadas por construções midiáticas. 

Juan, que deseja ser jogador de futebol, sonha também em ser um advogado rico, ter uma mansão e 

ser inteligente, “assim como vê nas novelas”. Apenas duas crianças revelaram modelos profissionais 

familiares: a tia administradora de empresas (Karolyna) e o pai, também administrador (Carlos).  
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Para os alunos da Campos Salles, esse exercício de construção identitária é permeado pelo 

desejo de acabar com a violência que espreita a rotina de cada um deles. “O que eu gostaria se 

pudesse mudar alguma coisa aqui é mudar essa violência. Eu não queria mudar daqui. É muito bom. 

Mas outro dia tinha um homem morto na rua. Isso é perigoso. Isso eu não queria” (Alexandre). Já 

Juan, ao contar o que mudaria no Brasil se pudesse, é enfático: “Mandaria a polícia matar os bandidos 

e faria casa para os mendigos e rezaria pra Deus ‘mudar esse negócio aí’”.258 

4.9. CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS IDENTIFICADAS NO ESTUDO DE RECEPÇÃO DOS 

ALUNOS DA ESCOLA VERA CRUZ 

Na pesquisa realizada com os cinco estudantes da Escola Vera Cruz, a construção do 

imaginário sobre a Ciência e a profissão do paleontólogo mostrou discursos em comum com o dos 

alunos da Emef Campos Salles. A “dedicação e a paciência” foram elementos citados como relevantes 

ao paleontólogo (Alice). “Necessidade de formação, de estudo específicos” (Luiza), “ter 

conhecimento de dinossauros, de História e Geografia” (Antonio) também estiveram presentes nas 

falas dos estudantes. Entretanto, há frases que retratam um embate discursivo – a nobreza da 

profissão versus a força do dinheiro/da propriedade: “Se ela (Júlia) fosse verdadeira eu não deixaria 

ela cavar minha fazenda. Não é só sair cavando em tudo que é canto” (Alice) – referindo-se a uma 

cena em que Júlia briga com Abner para poder realizar escavações nas terras que são de propriedade 

dele. Eis que se faz presente a interdiscursividade. Discursos sobre propriedade privada – inclusive os 

circulantes na sociedade em relação aos movimentos dos sem-terra, surgem nas palavras da menina: 

Esta relação de interdiscursividade mobiliza, inescapavelmente, a relação entre 
textos diferentes, ou seja, mobiliza a intertextualidade. Esta relação é aquela que 
nos dá o lugar da historicidade específica da enunciação, ou seja, a enunciação em 
um texto se relaciona com a enunciação de outros textos efetivamente realizados, 
alterando-os, repetindo-os, omitindo-os, interpretando-os. 

Assim, pela interdiscursividade e sua necessária intertextualidade, o sentido não é 
formal, mas tem uma materialidade, tem uma historicidade (ORLANDI, p. 68).259 

A visão sobre o mercado de trabalho para o cientista brasileiro é outro elemento negociado 

pelas crianças. “Acho que a rotina do cientista brasileiro não é muito parecida com a da novela 

porque lá eles tinham trabalho todos os dias e fora, na vida, eu acho que não é assim” (Alice). Mas, de 

                                                                 

258  Ressaltamos que a pesquisa foi feita no período em que facções criminosas de São Paulo realizaram ataques contra 
policiais. Houve toque de recolher em alguns locais da cidade e aumento do número de mortos (o que inclui tanto 
civis como militares). A mídia divulgou amplamente esses ataques. Em Heliópolis, dois policiais militares foram 
mortos no dia 1 de novembro de 2012, mês em que iniciamos a pesquisa com os alunos da Emef Campos Salles.  

259  ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso:... Op. cit. 



127 
  

 

modo geral, a representação da Paleontologia da telenovela foi aceita pelos alunos. Houve até 

observação sobre as roupas utilizadas, “pois os paleontólogos procuram em lugar quente e, por isso, a 

roupa foi apropriada” (Luiza). O tráfico de fósseis foi um tema que chamou a atenção especialmente 

de uma das crianças. Quando assistiram às cenas editadas e o assunto surgiu, Alice comentou: “Que 

feio esses dois!”. Foi essa aluna quem decidiu utilizar a abordagem sobre o tráfico de fósseis do livro 

didático, extraindo um trecho do livro e publicando-o no blog dos estudantes, mas mantendo 

implícito o juízo de valor que expressou ao assistir às cenas de Morde & Assopra: 

 

FFFFigura 3igura 3igura 3igura 34444::::    Página do livro didático Página do livro didático Página do livro didático Página do livro didático CiênciasCiênciasCiênciasCiências,,,,    com o texto sobre os peixeiroscom o texto sobre os peixeiroscom o texto sobre os peixeiroscom o texto sobre os peixeiros    

 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 35555::::    Postagem do Postagem do Postagem do Postagem do blogblogblogblog    sobre o tráfico de fósseissobre o tráfico de fósseissobre o tráfico de fósseissobre o tráfico de fósseis    
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A exibição das cenas sobre o Centro da Terra em Morde & Assopra despertaram interesse 

de uma das crianças para a sustentabilidade. A menina Julia observa que viu no programa Fantástico 

(Rede Globo) que “em 5 bilhões de anos a camada de ozônio já era. Vocês viram isso? Caraca!”. A 

narrativa de Julia expõe a premência dessa temática e da necessidade de cuidar do planeta. No 

processo de construção identitária dessas crianças, ser um cidadão responsável em relação ao planeta 

é atributo relevante e de diferenciação perante outros grupos. Tal característica surge ainda na 

entrevista individual com Antonio, que, ao ser questionado sobre o que faria se ganhasse na loteria, 

respondeu: “Eu plantaria mais árvores nele” (Brasil). Caio, da mesma forma, estabeleceu o seguinte 

diálogo: 

Caio – E o Brasil, eu mudaria várias coisas. Eu falaria com... Esse dia do rodízio, 
ninguém pode andar de carro. Ninguém. A rua tem que ficar vazia pra deixar mais 
oxigênio. Porque tem o... Como é que fala? Camada de ozônio? 

Entrevistadora – Isso. 

Caio – Que ela já tá se destruindo e se continuar assim vai demorar mais ou menos 
cinco mil anos, mas se a gente cuidar mais do planeta, ficaria cinco bilhões de anos. 

Quando conversamos sobre profissões que almejavam, novamente foram citadas atividades 

em destaque na mídia. “E meu sonho é conseguir crescer sendo amigo de várias pessoas. Eu quero ser 

quando crescer um jogador de futebol” (Antonio). Caio explica: “gosto bastante de esporte. Meu 

sonho mesmo é ser um jogador de futebol. Goleiro. E eu quero ser quando crescer goleiro de futebol 

do Palmeiras, né? Ou de outro time”. No entanto, elas não são relacionadas ao discurso de fama e 

riqueza praticado pelos alunos da Emef Campos Salles. Funcionam mais como um exercício de 

subjetividade como pertencimento a um grupo, ou a uma característica da profissão (popularidade, 

na medida em que encontramos uma fala que ressalta a necessidade de se ter muitos amigos).  

Notamos ainda a influência de atividades que realizam como elemento influenciador das 

escolhas (“gosto bastante de esporte”), bem como a importância de pessoas próximas: “Eu acho que 

meu sonho quando eu crescer é ser uma bailarina profissional e uma atriz profissional. Porque eu faço 

aula de balé e de teatro e quando eu crescer, eu quero ser isso. E quando eu crescer, ser exatamente 

isso. Ser atriz ou bailarina, ou os dois, não sei...” (Alice). Para Luiza, o sonho consiste em “fazer 

faculdade de Moda em Paris, quando eu crescer [...] Minha mãe, os meus avós vêm trazendo essa 

cultura de costura. E eu já fiz vários cursos com a minha mãe e eu gosto muito de costurar, pintar, 

marcenaria”. 

Quando questionados sobre personagens midiáticos que gostariam de ser, Caio citou o 

Tufão, porque ele é “ricão, famoso e jogador de futebol”. Já Luiza queria ser a atriz, cantora e 
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compositora estadunidente Selena Gomez, porque ela é “bonita, canta bem e é legal”. Recordamos a 

colocação da autora Gisela Castro que, ao tratar do consumo cultural, observa: 

A indústria do entretenimento investe no consumo cultural. Entre as estratégias 
elaboradas para atingir este alvo, destaca-se a constituição da demanda através da 
hipersegmentação do público. Deste modo, percebe-se a estruturação de grupos 
afinitários atrelados pelo consumo coletivo de certas produções culturais e/ou 
celebridades midiáticas, por exemplo (CASTRO, 2008, p. 142). 260 

Retornando aos alunos, embora não citem como alguém que gostariam de ser, outra 

cantora estadunidense admirada pela “maluquice” é Lady Gaga. A maluquice citada por Caio é 

entendida como uma atitude rebelde – mas uma rebeldia negociada, “engraçada” e bem-humorada. 

Ser diferente, mas sem perder o bom humor. Essa parece ser uma das características identitárias desta 

geração, um atributo identificado tanto nos discursos das crianças de Heliópolis quanto nas do Alto 

de Pinheiros. “Por meio da música, do cinema ou do vídeo, as culturas juvenis ingressaram nas 

mídias, impregnando de seu estilo outros campos, como a própria política ou até mesmo a economia 

[...]” (MARTÍN-BARBERO; REY, 2009, p. 75).261 

Na análise que empreendeu sobre as construções identitárias de jovens a partir da 

telenovela Rebelde e da banda RBD, Budag conclui que “as ressignificações de nossos jovens rebeldes 

(ou Rebeldes) restringem-se à construção de um estilo ‘diferente’”. Porém, um diferente que não 

diverge da coletividade. Uma representação de si que permita um ingresso de pertencimento” (2008, 

p. 127).262 Embora o foco desta dissertação seja distinto do objeto de estudo de Budag, ambos 

revelam esse pertencimento proporcionado pelas construções identitárias. Partimos do cientista para 

primeiramente verificar as ressignificações dos discursos sobre essa profissão. Na sequência, 

verificamos nos desejos do “que quero ser quando crescer” a predominância de um modelo midiático 

relacionado a uma construção de identidade. Mesmo que essa identidade seja fugaz como os 

personagens em destaque nos meios massivos, ela representa o próprio exercício de construção da 

subjetividade.  

Orozco Gómez traz, inseridas no conceito de macromediações no exercício de televidência, 

as identidades temporárias e as profundas. Assim, o que personagens midiáticos reforçam enquanto 

estão em evidência contribuem para sedimentar elementos culturais. No caso de Júlia, de Morde & 

Assopra, ela foi vista por parte dos alunos como esforçada, estudiosa, batalhadora. A Paleontologia, 

                                                                 

260  CASTRO, Gisela. Mídia, consumo, globalização e contemporaneidade. In: BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). 
Comunicação e Culturas do Consumo. São Paulo: Atlas, 2008.  

261  MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, Germán. Os exercícios do ver:... Op. cit. 
262  BUDAG, Fernanda Elouise. Comunicac ̧ão, recepção e consumo: suas inter-relac ̧ões  em  Rebelde-RBD. São Paulo: 

ESPM, 2008. 
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por sua vez, é para as crianças dos dois universos pesquisados uma profissão que exige dedicação, 

muito estudo e que, no Brasil, remunera pouco. O que verificamos como elemento de identidade 

profunda provém de discursos culturalmente construídos e mantidos, como aqueles presentes na 

interdiscursividade: o Brasil é um país com poucos investimentos para a Ciência; ser famoso e rico é 

melhor do que se dedicar a uma profissão que garanta pouco dinheiro. Ainda no caso de Morde & 

Assopra, vislumbramos a permanência de um discurso sedimentado na sociedade brasileira e 

amplificado pela teleficção – aquele que mostra que o esforço e a luta pelo sonho valem a pena. Na 

fala de Juan, um dos alunos da Campos Salles, “a Júlia fez tudo que imaginou e conseguiu”. É essa 

negociação dos discursos dos meios massivos e ressignificação por parte dos alunos que verificamos 

quando eles abordam o sonho de ganhar dinheiro e ser famoso. Na ressignificação dos estudantes, o 

sonho está presente – desde que pague bem e, na maioria dos casos, lhes garanta fama. 

Especificamente sobre as crianças da Vera Cruz, conversamos longamente sobre a 

identificação que possam vir a ter com personagens midiáticos presentes na programação 

internacional dos canais aos quais assistem com predominância. Para Caio e Alice, as representações 

das crianças e jovens não traduzem características dos brasileiros. “Eles são muito americanos”, diz 

Alice. “Nada a ver com a gente. Tem tipo de americano. Mas é zoeira. Engraçado. Eles são 

engraçados. Tem uma que é meio macho, e fica pagando para todo mundo”, explica Caio sobre uma 

personagem de iCarly que enfrenta os garotos.  

Antes de terminar a pesquisa, propuseram que descêssemos para o espaço destinado às 

crianças no prédio para que brincassem de queimada. Depois, as meninas pegaram seus celulares e 

ficaram por um tempo fotografando entre si. Elas faziam pose de modelo fotográfico e, depois da 

imagem capturada, verificavam se tinham gostado. Disseram que publicariam no Facebook e que 

usariam nos videoclipes que criam. “A gente faz clipe”, explicou Julia. Nesse universo midiatizado, 

temos por um lado as construções narrativas sedimentadas historicamente – inclusive aquelas 

características de culturas locais – e as representações que transitam globalmente, a todo momento. 

Um contexto em que a imaginação atua para encontrar no global espaço para atuações locais 

(APPADURAI, 2004, p. 16).263 

É a imaginação, nas suas formas colectivas, que cria ideias de comunidade de bairro 
e de nação, de economias morais e governos injustos, de salários mais altos e 
perspectivas de trabalho no estrangeiro. A imaginação é hoje um espaço para a 
acção e não apenas para a evasão (APPADURAI, 2004, p. 19-20). 

                                                                 

263  APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalizac ̧ão. Lisboa: Teorema, 2004.  
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Assim, a imaginação coletiva é espaço de exercício cidadão. Dessa forma, enxergamos na 

existência de uma ficção televisiva nacional a possibilidade de amplificar discursos, saberes e 

representações de uma cultura local. Como bem observa Lopes:264 

[...] a televisão pode contribuir para a identidade nacional, não porque narra 
conteúdos, nem porque constrói tempos sociais ou cria sentidos de pertencimento, 
mas porque dá espaço para representações, constituindo um fórum eletrônico [...] 
no qual as diversas partes sociais podem ter acesso ou ser representadas, e no qual, 
ao menos potencialmente, exprime-se a sociedade civil. Todavia, esta é uma via até 
agora não muito praticada na televisão, mas que, surpreendentemente, no Brasil, 
costuma ser encontrada na ficção televisiva (2010, p. 38). 

Na pesquisa empreendida com as crianças de universos distintos como Heliópolis e Alto de 

Pinheiros, encontramos elementos dessa construção imaginária de identidade – ou identidades. A 

busca por uma cidade menos violenta e poluída, com mais espaços para árvores, são indícios de 

subjetividades trabalhadas no plano da imaginação pelas crianças entrevistadas neste estudo. São 

subjetividades como essas que a teleficção nacional pode trazer à baila, promovendo discursos e 

discussões que negociem com aqueles contruídos globalmente.  

Para finalizar este capítulo, trazemos as palavras de Adilson Citelli,265 que com propriedade 

ressalta a importância do ensino infantil e fundamental. “A identidade do indivíduo, processo 

dinâmico que se constrói ao longo da vida, tem na infância seu momento crucial. Valorizar a si 

mesmo, gostar de suas características físicas, é um aprendizado [...]” (2011, p. 57). Assim como é 

aprendizado descobrir-se cidadão local e ao mesmo tempo global. 

 

                                                                 

264  LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Ficc ̧ão televisiva e identidade cultural da nac ̧ão. Op. cit. 
265  CITELLI, Adilson. Comunicação educação: um olhar para a diversidade. In: CITELLI, Adilson; COSTA, Maria 

Cristina C. Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011.  
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5 5 5 5 CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV ––––    CONSTRUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO CONSTRUÇÃO DO BLOGBLOGBLOGBLOG: PROCESSO COGNITIVO: PROCESSO COGNITIVO: PROCESSO COGNITIVO: PROCESSO COGNITIVO    EM AMBIENTE DE EM AMBIENTE DE EM AMBIENTE DE EM AMBIENTE DE 

CONVERGÊNCIA TECNOCONVERGÊNCIA TECNOCONVERGÊNCIA TECNOCONVERGÊNCIA TECNOLÓGICALÓGICALÓGICALÓGICA    

A proposta de análise da mediação Cognitividade foi, em conjunto com a Tecnicidade, o 

que nos motivou a pensar na técnica de pesquisa-ação. Naquele momento, ainda moldando o que 

seria nosso modelo teórico-metodológico, conjeturamos que somente uma atividade de construção 

coletiva poderia fornecer elementos suficientes para verificar a questão cognitiva e de construção de 

novas textualidades no contexto digital e interativo. Após a pesquisa concluída, podemos nos colocar 

satisfeitos com os resultados obtidos. Foram cinco atividades com os onze alunos da Emef Campos 

Salles e um dia – mais especificamente, sete horas – com os cinco estudantes da Escola Vera Cruz.  

Optamos pela utilização do modelo de blog do Google, denominado Blogger, pois é uma 

boa alternativa para pessoas que não são especialistas no desenho de páginas da Internet. A definição 

do Wikipédia nos parece a mais adequada para justificar nossa escolha. Segundo a encicplopédia 

virtual, o Blogger “oferece ferramentas para edição e gerenciamento de blogs, de forma semelhante ao 

WordPress, mas indicado para usuários que nunca tenham criado um blog, ou que não tenham muito 

familiaridade com a tecnologia”.266 

Tal cuidado foi relevante para o andamento da pesquisa, pois precisávamos dominar as 

ferramentas do blog para poder auxiliar as crianças e, da mesma maneira, ensiná-las. Notamos que 

embora algumas crianças tenham citado que confeccionavam blogs, foi preciso ensinar a todas como 

realizar postagens e incluir imagens, por exemplo.  

Retomemos então o objetivo que buscamos em relação aos processos cognitivos quando 

propusemos analisar as atividades das crianças na construção de um blog: os fluxos informativos 

diversos presentes na Internet podem proporcionar novas práticas de consumo relacionadas ao 

aprendizado, interferindo na cognitividade? A partir das narrativas sobre Ciência e Paleontologia 

presentes na telenovela Morde & Assopra e no blog Caçadora de Dinossauros, já analisamos a relação 

criança–computador pela mediação Tecnicidade. Agora, passemos à questão cognitiva – analisada 

tanto pelo apreender dados quanto pelo aprendizado. 

                                                                 

266  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogger>. Acesso em: jan. 2013.  
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5.1 O PROCESSO COGNITIVO NA ELABORAÇÃO DO BLOG PELOS ALUNOS DA EMEF 

CAMPOS SALLES 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 36666::::    Alunos durante a atividade de construção do Alunos durante a atividade de construção do Alunos durante a atividade de construção do Alunos durante a atividade de construção do blogblogblogblog    

 

 

Na atividade com os alunos da Emef Campos Salles, duas crianças disseram não ter feito 

pesquisa para a escola utilizando a Internet. O restante do grupo afirmou já ter realizado. Os temas 

procurados foram as pirâmides do Egito, “coisas de História”, megafauna e Paleontologia – os alunos 

tinham recebido a visita de um paleontólogo em 2012, que encontrou os fósseis de uma preguiça 

gigante. Uma das crianças disse que a pesquisa realizada era só para “procurar imagens”. Eles acham 

mais fácil realizar pesquisas na Internet, porque “eu escrevo o que eu quero”; “é só clicar”; “eu acho o 

que tô procurando e eu gosto disso”; “acho muito fácil porque eu leio as coisas”; “ela explica direito”; 

“é só copiar”; “o acesso é rápido”. 

Das atividades que consideram mais difícil, entretanto, foram citadas: “achar o que procuro, 

porque aparece uma lista falando coisas parecidas”; “ficar lendo o texto. Eu não gosto de ler”; “os 

textos são muito grandes”; “quando não explica a pergunta que eu fiz”. Cinco alunos contaram que 

buscam informações em um mesmo site. Os outros seis informaram procurar em mais de um. Assim, 
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“fica mais fácil”, resumiu um deles. Quatro alunos disseram que usam só a Internet como fonte de 

pesquisa. Seis informaram que utilizam livro e Internet: “às vezes nos livros mais na Internet”; e um 

informou que utiliza somente o livro: “eu uso os livros porque quando eu tô na escola minha 

professora fala para mim ler alguns e quando eu tenho uma dúvida eu leio e respondo”.  

Quando questionados se acham que todo o conteúdo da Internet é verdadeiro, obtivemos 

como retorno: três alunos acreditam que “mais ou menos, porque algumas coisas são teorias” e 

“algumas sim, outras não.” “Mais ou menos. É difícil saber”; seis acham que a Internet é totalmente 

fidedigna, porque “coloca muitas palavras”, “porque eles estudaram muito sobre o que tá na 

Internet”, “porque não tem provas que aquilo não é verdade” e outros dois entendem que não, pois 

“algumas coisas podem ser mentira” e “porque isso tudo é mídia”. 

Durante a atividade de pesquisa-ação, o site de buscas Google mostrou-se o mais utilizado. 

“É só escrever paleontólogo professora, e clicar na primeira que aparecer”. Explicamos então aos 

alunos que isso não correspondia exatamente à verdade, porque o primeiro nem sempre seria o que 

melhor ofereceria informações para nossa atividade. Entretanto, no caso da Paleontologia, a primeira 

busca trouxe dados importantes e confiáveis (o site do IBGE teen, por exemplo): 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 37777::::    Imagem da página do Google quando os alunos pesquisaram aImagem da página do Google quando os alunos pesquisaram aImagem da página do Google quando os alunos pesquisaram aImagem da página do Google quando os alunos pesquisaram a    palavra paleontólogopalavra paleontólogopalavra paleontólogopalavra paleontólogo    
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Realizamos então outra atividade, pesquisando as palavras Terra Oca. Chegamos a sites 

confiáveis do ponto de científico, mas fomos levados ainda para páginas religiosas e de ufologia. 

Explicamos para as crianças que, crenças à parte, nosso foco era o conhecimento do ponto de vista da 

Ciência. Esse foi o mote para que pudéssemos conversar sobre a questão da veracidade das fontes de 

informação e temática de interesse.  

Na sequência, os alunos tomaram a frente da pesquisa. Carlos encontrou uma informação 

sobre fósseis na Bahia. Resolveu acessar o Google para pesquisar imagens sobre um dinossauro que 

vivia no estado da Bahia, mas o resultado gerou o seguinte comentário: “Isso me dá raiva. A gente 

pesquisa e vem Casas Bahia”, referindo-se à propaganda da loja de eletroeletrônicos homônima.  

As crianças passaram a procurar imagens e salvá-las. Carlos e Renan mostram habilidade 

com os recursos do computador: sabem salvar, ampliar ou reduzir e guardar em pastas. Só pedem 

auxílio para inseri-las na página do blog. Jackson sugere a utilização do hipertexto – “para tornar mais 

atrativo quando forem procurar no Google”. Esse garoto sugere que se faça uma busca para jogos 

educativos, outro elemento que, segundo ele, vai “fazer mais gente ler nosso blog”. 

Os alunos investem bastante tempo copiando e colando informações da Internet para o 

blog. De maneira geral, não se preocupam se a seleção de vários textos e fontes fará sentido. Mas, em 

determinado momento, Carlos disse: “Júlia, se a gente colocar só Júlia ninguém vai saber quem é. 

Precisa explicar que é da novela.”  

A atividade de construção do blog revelou-nos que, do ponto de vista da alfabetização 

digital (ou literacia digital), os alunos apresentam diferentes estágios. Valemo-nos das colocações de 

Pereira, Pessôa e Costa, que nos auxiliam na abrangência do tema: 

A literacia para os media envolve, portanto, a leitura, a interpretação e a produção 
no que diz respeito aos media, combinando a análise crítica e a produção criativa. 
Será pela experimentação e pela expressão e partilha de ideias e de conhecimentos 
que as crianças melhor podem aprender sobre os media. A produção de conteúdos 
mediáticos tem o ‘aprender fazendo’ como princípio de base e a aprendizagem 
ativa como filosofia (2012, p. 113)267.268 

Ainda tomando como base informação fornecida por tais autoras neste artigo, usemos a 

definição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 

documento de 2008, que determina as competências essenciais na alfabetização digital: 

compreensão, pensamento crítico, criatividade, consciência intercultural e cidadania, de que as 
                                                                 

267  Mantivemos a grafia das autoras, que são da Universidade do Minho e se comunicam utilizando a construção textual 
da Língua Portuguesa falada e escrita em Portugal. 

268  PEREIRA, Sara; PESSÔA, Clarice; COSTA, Patrícia. Literacia digital e tecnologias criativas: um estudo qualitativo 
com crianças dos 10 aos 13 anos a partir do “Ateliê de Formas para Animação”. Comunicação e Sociedade, v. 22. p. 
110-30, 2012. 



136 
  

 

autoras lançaram mão (2012, p. 114). A partir de tais competências, passemos à análise das falas dos 

alunos, classificando-as de acordo com as definições anteriores.  

Notamos que em relação à compreensão, eles demonstraram domínio das ferramentas, 

especialmente na questão instrumental. Revelaram também conhecimento de formas narrativas 

hipertextuais, inclusive na proposta de sua utilização no blog que elaboraram, conforme ilustra a 

imagem a seguir: 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 38888::::    Trecho do Trecho do Trecho do Trecho do blogblogblogblog    dos alunos da Campos Salles com utilização hipertextualdos alunos da Campos Salles com utilização hipertextualdos alunos da Campos Salles com utilização hipertextualdos alunos da Campos Salles com utilização hipertextual    

    
    

O mesmo revela-se quando encontramos a proposta de relacionar o blog a sites de jogos, o 

que poderia aumentar o número de acessos da página. Do ponto de vista da escolha de uma narrativa 

em primeira pessoa, comum a muitos blogs, tal característica foi utilizada como recurso por uma das 

alunas, demonstrando um reconhecimento da discursividade dos blogs, assimilando assim uma 

característica do formato industrial (blog Caçadora de Dinossauros), instaurado a partir de matrizes 

culturais como as cartas e diários: 

 

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 39999::::    Presença da narrativa em primeira pessoa no Presença da narrativa em primeira pessoa no Presença da narrativa em primeira pessoa no Presença da narrativa em primeira pessoa no blogblogblogblog    dos ados ados ados alunos da Campos Salleslunos da Campos Salleslunos da Campos Salleslunos da Campos Salles    
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As dificuldades de comunicação apresentadas por alguns alunos na alfabetização gráfica são, 

entretanto, transportadas para a mídia digital. Da mesma maneira, a lógica do hipertexto que domina 

a Internet é influenciadora no processo cognitivo dos alunos. Ela conduz leitores de uma página a 

outra, criando redes complexas de espaço e ampla oferta de conhecimentos/culturas diversas, o que 

conduz o interesse e a atenção para outros caminhos. Durante a pesquisa-ação, foi necessário lembrar 

algumas vezes aos alunos sobre o que estavam procurando, pois haviam percorrido tantas trilhas de 

hipertexto que esqueciam o objetivo inicial. A atividade com os estudantes da Escola Campos Salles 

mostrou ainda que existem brechas para aprimorar o processo de aprendizagem em relação à 

realização de pesquisas na Internet. Lembramos que, entre as dificuldades apresentadas, estão: “achar 

o que procuro, porque aparece uma lista falando coisas parecidas” e “quando não explica a pergunta 

que eu fiz” (neste último, inferimos como uma busca elaborada de maneira incorreta).  

Em relação ao pensamento crítico, foi o elemento que se mostrou mais problemático 

durante a pesquisa-ação – em especial sobre o tema da veracidade das informações disponíveis na 

Internet. Falas como “porque coloca muitas palavras”, “porque eles estudaram muito sobre o que tá 

na Internet”, “porque não tem provas que aquilo não é verdade” são reveladores da necessidade de 

ações educativas nesse sentido. A visão crítica, entretanto, se faz presente, mesmo que de maneira 

reducionista, nos seguintes comentários: “algumas coisas podem ser mentira” e “porque isso tudo é 

mídia”.    

A criatividade foi bastante presente no trabalho dos alunos. Eles utilizaram imagens como 

elementos comunicativos. O desejo das crianças era fazer um vídeo que pudesser ser postado no blog, 

o que demonstra domínio e interesse pelo uso de recursos de outras mídias apropriadas no contexto 

do blog. Sobre consciência intercultural, houve somente uma breve oportunidade de tratarmos desse 

tema (quando os alunos pesquisaram sobre a Teoria da Terra Oca e caíram em sites religiosos). 

Nesse momento, foi possível abordar também, mesmo que rapidamente, a categorização textual (a 

partir da nossa proposta de elaborar um texto de gênero informativo). Em relação à cidadania, ela não 

se fez presente nos assuntos escolhidos pelos alunos no blog.  

Também verificamos na entrevista que a principal utilidade da Internet para os alunos é 

realizar pesquisas, comunicar-se com amigos e/ou familiares e acessar jogos eletrônicos. Há, assim, 

um espaço aberto para a realização de outras atividades (tanto curriculares como extracurriculares) 

que colaborem para a expansão dessa educação voltada à cidadania, utilizando-se nesse contexto 

digital a capilaridade da Internet e a possibilidade de acesso a dados globais.  
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Da mesma forma, os alunos mostraram-se abertos ao diálogo e às negociações sobre o 

conteúdo publicado. A construção do blog consistiu em uma atividade efetivamente coletiva, o que 

colabora para a construção de práticas cidadãs.  

5.2. UMA ANÁLISE SOBRE A COGNITIVIDADE NO EXERCÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO 

BLOG PELAS CRIANÇAS DA VERA CRUZ 

Figura Figura Figura Figura 40404040::::    As crianças da Vera Cruz na atividade coletiva de construção do As crianças da Vera Cruz na atividade coletiva de construção do As crianças da Vera Cruz na atividade coletiva de construção do As crianças da Vera Cruz na atividade coletiva de construção do blogblogblogblog    

    
 

Durante a entrevista com os alunos da Escola Vera Cruz, indagamos sobre a utilização da 

Internet para realização de pesquisas escolares. Todos afirmaram ter realizado esse tipo de atividade. 

Google, Wikipédia e site do IBGE foram citados pelas crianças, que apresentaram os seguintes 

discursos: “Qualquer trabalho da escola pode ser realizado com computador”; “Eu fiz, entrando no 

Google”; “Eu entrei no Google e pesquisei o que eu queria saber, muitas vezes eu entrei no Wikipédia 

e outras em outros sites desconhecidos”; “Pesquisei sobre os imigrantes no IBGE, no Google e na 

Wikipédia”; e “Procurando na Wikipédia”.  
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Entre as facilidades da pesquisa na rede digital, as crianças apontaram: “Acho mais fácil 

pesquisar na Internet porque consigo entender por que estou pesquisando isso. Porque muitas vezes 

estou pesquisando para achar uma resposta. Então, tem uma pergunta, que eu coloco lá”; “eu acho 

bem fácil usar o computador porque eu já tenho bastante prática”; “É mais fácil e rápido pesquisar e 

achar uma página que fala sobre o que eu quero. É só digitar e esperar para que a página apareça”; “é 

mais fácil porque você só escreve a pergunta e já aparece a resposta, não precisa procurar” e “porque 

você não tem que pensar”.  

Já sobre as dificuldades, disseram que “é difícil achar um bom resultado, porque existem 

vários resultados enganosos”; “encontrar as informações, porque a Internet é enorme”; “você ter que 

pegar as informações mais importantes e ler várias vezes”. Três crianças afirmaram pesquisar somente 

na Internet e outras duas, utilizando os suportes livro e Internet: “Eu uso a informação 

complementando-a nos livros”. Em relação à veracidade do conteúdo publicado na rede, todos 

acreditam que nem tudo é verdade: “dá para fazer montagem”; “tem pessoas que escrevem o que 

estão pensando e nem sempre os pensamentos estão certos”; “as pessoas também escrevem mentira”; 

“eu sei que algumas são verdade e outras não porque as pessoas podem mentir assim como falar a 

verdade” e “tem pessoas que só querem aparecer”. 

Em relação ao elemento compreensão, esse grupo de crianças revelou domínio das 

ferramentas de utilização da Internet. Embora não conhecessem o Blogger e seu modo de 

funcionamento, rapidamente dominaram os recursos desse serviço. Utilizaram o blog priorizando o 

gênero informativo e revelaram desenvoltura para lidar com diferentes fontes de informação (livro, 

revista e Internet). Entretanto, mostraram-se também bastante apegados ao recurso de “copiar e 

colar” o texto de outras páginas. Em algumas situações, aproveitaram integralmente o texto original, 

sem acréscimos ou adaptações. A seguir trazemos um exemplo: 
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Figura 4Figura 4Figura 4Figura 41111::::    Texto publicado no Texto publicado no Texto publicado no Texto publicado no blogblogblogblog    Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros    

    
    
    

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 42222::::    O mesmo texto publicado no O mesmo texto publicado no O mesmo texto publicado no O mesmo texto publicado no blogblogblogblog    dos alunosdos alunosdos alunosdos alunos    
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Já havíamos abordado essa questão na mediação Tecnicidade. Mas, sob o prisma da 

cognição, encontramos elementos que contribuem para a própria compreensão por parte das 

crianças do uso que elas podem fazer das ferramentas digitais na aprendizagem. As falas dos alunos – 

“porque você não tem que pensar” – são reveladoras da noção de construção do conhecimento 

utilizando os recursos da Internet. 

Outro exemplo é a prática de copiar informações. Ela não é novidade no processo de 

aprendizado, tendo como fonte livros e enciplopédias, por exemplo. No entanto, a cultura digital 

potencializa tal exercício. A agilidade com que se buscam informações, assim como a facilidade 

ferramental para copiar algo (teclas Control + C para copiar e Control + V para colar) são 

características que criam distintos usos e apropriações dos meios. Assim, para as crianças 

participantes, há ritualidades de consumo das ferramentas e dos recursos tecnológicos que propiciam 

naturalização no ato de se apropriar de conteúdos disponibilizados na Internet (fato ocorrido em 

ambos os grupos pesquisados).  

Construir conhecimentos implica um processo contínuo de interação entre 
indivíduos, culturas, considerando principalmente os princípios éticos. 

Isso, porém, torna-se demasiadamente oneroso em tempos de aceleração dos 
fazeres, quando o estudante quer mais do que pistas para sua educação. Como 
solução simplista – embora enganosa – o modelo de educação atual muitas vezes 
apresenta o conhecimento como algo construído a partir de “recortes”, como se 
fossem instâncias independentes das áreas do saber. Essa “solução” compromete o 
sentido de aprender, que se desloca para o nível de apresentação de conceitos e 
inibe a capacidade de criação: forma-se o aluno que “sabe um pouco de tudo”, mas 
é incapaz de articular novas idéias (TEMER; TONDATO; JACOB, 2004, p. 6).269 

Em relação ao pensamento crítico, os alunos da Vera Cruz integrantes desta pesquisa 

mostraram um discurso bastante analítico sobre a veracidade das informações disponibilizadas na 

rede, de maneira mais articulada que os da Campos Salles. Isso ocorreu durante a entrevista realizada 

antes da construção do blog. Mas, no momento da elaboração do blog, utilizaram dados sem 

questionar se eram verdadeiros e se as fontes de acesso tinham credibilidade. Notamos nas palavras 

das crianças o interdiscurso – as falas dos alunos surgem atravessadas pelas dos professores e pais. 

Entretanto, a atividade revelou a distância entre discurso e prática.  

                                                                 

269  TEMER, Ana Carolina R. P.; TONDATO, Marcia Perencin; JACOB, Maria Marta. Control-C, Control-V - a relação 
escola-Internet na construção do conhecimento. In: XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Porto 
Alegre: 2004. Anais eletrônicos. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2004/ 
resumos/R0431-2.pdf>. Acesso: fev. 2013. 
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Sobre o elemento criatividade, destacamos a apropriação de informações contidas no livro 

didático, na revista Recreio Seres Mitológicos e no blog Caçadora de Dinossauros. Elas se fizeram 

presentes em alguns posts, revelando domínio por parte das crianças no uso de informações distintas, 

adequando-as e imprimindo uma ordem narrativa própria. A consciência intercultural só se fez 

presente implicitamente, durante a entrevista, na fala “a Internet é enorme”. Durante a atividade, as 

crianças citaram “pessoas do mundo todo colocavam coisas na Internet” e “tem muita coisa doida e 

diferente”, o que nos deu a oportunidade de tratar da diversidade de culturas. A prática da cidadania 

mostrou-se presente na atividade coletiva de construção do blog. Assim como ocorrido com os 

alunos da Campos Salles, argumentação e negociação sobre o que seria publicado caracterizaram a 

atuação das crianças.  

As atividades com as cinco crianças da Escola Vera Cruz e com os alunos da Emef Campos 

Salles deram indícios sobre o papel do professor no processo de construção cognitiva no universo 

digital. Retomemos a proposta de Vigotski para o educador, vendo-o como um mediador do 

conhecimento. A nosso ver, esse parece ser o caminho para a formação de crianças e jovens no 

ambiente digital. Para Vigotski, o professor é a ponte entre o saber e a realidade da criança. Em seu 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o autor delineia como se dá a construção do 

conhecimento, apresentando o papel do professor no processo: 

É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (1998, p. 112).270  

 O professor coloca andaimes (CAZDEN, 1979)271 para a construção de um caminho 

de conhecimento. Nesse sentido, Harry Daniels – estudioso da obra de Vigotski e de seus discípulos 

– observa que na “construção de andaimes”, o educador atua assistindo o aluno para a resolução de 

uma tarefa que estaria além de sua ciência. Cria-se um contexto educativo colaborativo, unindo 

esforços para promover a solução de determinadas questões (2003, p. 140).272 

Assim, entrevemos espaço para a construção de uma pedagogia colaborativa. Ao citar 

Brumer (1997)273 – outro estudioso a dar andamento nas propostas vigotskianas, Daniels explicita a 

ZPD como espaço entre a Pedagogia e a intersubjetividade. Vale ressaltar a atenção de se manter fiel 

ao significado do termo e trabalhar com pressupostos teóricos relacionados à construção de 

                                                                 

270  VIGOTSKI, Lev S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
271  CAZDEN, C.  Curriculum/language contexts for bilingual education. In E. Briere (Ed.) Language Development in a 

Bilingual Setting. Pomona, California: National Multilingual Multicultural Materials Development Center. p. 129-38. 
272  DANIELS, Harry. Vygostky e a pedagogia. São Paulo: Loyola, 2003.  
273  BRUNER, J. S. Celebrating divergence: Piaget and Vygotsky. Human Development, Chicago, v. 40, n. 2, 1997. 
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andaimes, conforme Daniels propõe (2003, p. 149). No entanto, nossa questão é conjeturar sobre tal 

atuação, mantendo-nos fiéis à aplicação de produtos midiáticos massivos e digitais no contexto de 

uma aprendizagem mediada.  

Ainda baseados em Daniels, encontramos relevante contribuição sobre ensino recíproco, 

elemento que integra a Pedagogia colaborativa. “No ensino recíproco, a criança trabalha com a 

compreensão do professor sem necessariamente ser diretamente ensinada” (2003, p. 148). O autor 

exemplifica práticas pedagógicas criadas em contexto de Pedagogia colaborativa. Uma delas é o 

Projeto Comunidade de Aprendizes, experiência estadunidense cuja proposta é “promover o 

desenvolvimento da prática discursiva típica do discurso acadêmico em geral, e do científico em 

particular”. Na medida em que o projeto ganha corpo, são partilhados não somente gêneros 

discursivos, mas também uma “base de conhecimento comum, um sistema compartilhado de 

significado, crenças e atividade” (2003, p. 156-7).  

Utilizamos o projeto como exemplo por encontrarmos proximidade entre tal proposta e a 

que empreendemos nesta dissertação – embora tenhamos consciência de que nossa proposta é uma 

breve iniciativa, voltada para o desenvolvimento deste trabalho. Divisamos nela a oportunidade de 

levar a narrativa teleficcional e seu espraiamento para uma mídia digital (no caso o blog Caçadora de 

Dinossauros) para contribuir no desenvolvimento das crianças na escrita de gêneros narrativos 

diversos. 

Vigotski enxerga o papel da imitação no processo de construção do aprendizado. Toda 

imitação só é possível a partir do entendimento. Exemplifiquemos com o caso dos estudantes e do 

blog sobre Paleontologia. A criança se apropriou de um gênero narrativo a partir de seu 

entendimento do que era solicitado – construir um blog sobre Paleontologia e sobre o universo dos 

paleontólogos. Outro ponto trazido por Vigotski é que, ao imitar, o aprendiz carrega consigo 

elementos culturalmente instituídos, o que garante ao processo de imitação um aprendizado inserido 

na cultura de seu tempo. Novamente tomemos o caso do blog sobre Paleontologia. A imitação abarca 

elementos culturalmente instituídos. Ao reproduzir a narrativa do blog e seu gênero que mescla 

características informartivas com cartas/diários, a criança espelha, à sua maneira, uma narrativa da 

contemporaneidade (inclusive pela característica hipertextual), ainda que tal narrativa carregue 

matrizes culturais diversas: 
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Figura 4Figura 4Figura 4Figura 43333::::    Texto do Texto do Texto do Texto do blogblogblogblog    elaborado pelas crianças, demonstrando utilização da narrativa informativaelaborado pelas crianças, demonstrando utilização da narrativa informativaelaborado pelas crianças, demonstrando utilização da narrativa informativaelaborado pelas crianças, demonstrando utilização da narrativa informativa    

    
 

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 44444::::    Texto do Texto do Texto do Texto do blogblogblogblog    elaborado pelas crianças, que traz fragmentos de elaborado pelas crianças, que traz fragmentos de elaborado pelas crianças, que traz fragmentos de elaborado pelas crianças, que traz fragmentos de Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros. Um . Um . Um . Um 
exemplo de imitação praticada no processo cognitivoexemplo de imitação praticada no processo cognitivoexemplo de imitação praticada no processo cognitivoexemplo de imitação praticada no processo cognitivo    
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Figura 4Figura 4Figura 4Figura 45555::::    Reprodução do post de Reprodução do post de Reprodução do post de Reprodução do post de Caçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de DinossaurosCaçadora de Dinossauros    utilizado como modelo pelas criançasutilizado como modelo pelas criançasutilizado como modelo pelas criançasutilizado como modelo pelas crianças    

    
 

Vigotski observou que “[...] em nosso cérebro, estímulos fortes ou que se repetem com 

frequência abrem novas trilhas” (2009, p. 13).274 São tais trilhas que foram reveladas durante a 

atividade de construção do blog dos alunos, baseada nos discursos sobre Ciência e Paleontologia 

presentes na telenovela Morde & Assopra. A partir da imitação, pudemos motivar as crianças a inserir 

suas próprias narrativas. Ao mesmo tempo, encontramos a possibilidade de rapidamente abordar 

questões relacionadas ao plágio e direitos autorais.  

 Para concluir este capítulo, voltemos à questão proposta em nossos objetivos: de que 

maneira os fluxos informativos diversos presentes na Internet podem proporcionar novas práticas de 

consumo relacionadas ao aprendizado, interferindo na cognitividade?  

A pesquisa realizada nos mostrou que, nas ritualidades propostas pela Internet são 

estabelecidas formas de buscar conhecimento que valorizam a agilidade. Uma lógica de 

conhecimento ao modelo das lanchonetes fast food – seu pedido em cinco minutos ou o dinheiro de 

volta. As falas de algumas crianças mostraram essa questão. Outra característica que pudemos 

detectar foi a fragmentação. Em muitas das construções narrativas das crianças não há uma unidade. 

                                                                 

274  VIGOTSKI, Lev. S. Imaginação e criação na infância. Op. cit. 
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As informações passam da narrativa da telenovela para a do blog Caçadora de Dinossauros ou vice-

versa. Igualmente, são mescladas com outros dados presentes na Internet. Trazemos um exemplo que 

ilustra nossa colocação: 

 

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 46666::::    Texto do Texto do Texto do Texto do blogblogblogblog    das crianças que demonstra a fragmentação narrativadas crianças que demonstra a fragmentação narrativadas crianças que demonstra a fragmentação narrativadas crianças que demonstra a fragmentação narrativa    

    
 

Em entrevista disponível no site da revista Nova Escola, Roger Chartier empreende uma 

análise sobre as mudanças promovidas pela cultura digital e fala sobre os desafios do universo letrado, 

defendendo o papel do educador na manutenção do gosto pela leitura: 

Nunca houve uma transformação tão radical na técnica de produção e reprodução 
de textos e no suporte deles. O livro já existia antes de Guttenberg criar os tipos 
móveis, mas as práticas de leitura começaram lentamente a se modificar com a 
possibilidade de imprimir os volumes em larga escala. Hoje temos no mundo 
digital um novo suporte, a tela do computador, e uma nova prática de leitura, 
muito mais rápida e fragmentada. Ela abre um mundo de possibilidades, mas 
também muitos desafios para quem gosta de ler e sobretudo para os professores, 
que precisam desenvolver em seus alunos o prazer da leitura.275 

É contra essa lacuna que os educadores devem atuar. A compreensão abrange não apenas 

dominar o ferramental da Internet, mas, principalmente, construir senso crítico para distinguir fontes 

                                                                 

275  Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/fundamentos/roger-chartier-livros-resistirao-
tecnologias-digitais-610077.shtml>.  
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fidedignas e, especialmente, ser capaz de, a partir das informações disponíveis, elaborar sua própria 

narrativa.  

Se o conhecimento é socialmente constituído, como verificamos nas teorias de Bakhtin e 

Vigotski – e entendendo que sua edificação se dá a partir das interações na e com a sociedade –, é a 

partir das condições de aprendizado e dos recursos oferecidos que esse saber será estabelecido. O 

signo age como elemento de mediação entre os indivíduos e a sociedade. A palavra (que é um signo), 

carrega em si discursos e ideologias. 

 [...] não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 
etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial (BAKHTIN, 2002, p. 95).276 

Na sociedade contemporânea, as crianças são interpeladas constantemente pelas narrativas 

das mídias massivas e digitais. A espacialidade é ampliada e a cultura local encontra-se perpassada por 

elementos globais. O tempo é pautado pela rapidez e pela fragmentação. Os saberes são mosaico 

(Moles)277 e as narrativas, também. Diante desse cenário, o letramento digital mostra-se fundamental, 

pois pode permitir que o processo cognitivo seja baseado em compreensão, pensamento crítico, 

criatividade, consciência intercultural e cidadania. 

 

 

                                                                 

276  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência 
da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002. 

277  MOLES, Abraham Antoine. Sociodinâmica da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
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6 CONCLUSÃO6 CONCLUSÃO6 CONCLUSÃO6 CONCLUSÃO    

Após passar por todas as etapas propostas nesta dissertação, retomaremos pontos que 

consideramos relevantes para costurar nossas considerações. O primeiro deles é a escolha do objeto. 

Desde o início do percurso, nossa busca tangenciava a questão dos meios massivos na escola. 

Utilizando a perspectiva da educação para os meios, vislumbramos igualmente a possibilidade de usar 

conteúdos e temas presentes na mídia aplicados no contexto educativo. A veiculação da telenovela 

Morde & Assopra e sua temática relacionada à Ciência e, especificamente, à Paleontologia, 

mostraram-se pertinentes ao estudo que pretendíamos desenvolver.  

Aliada à temática da telenovela, a produção do blog Caçadora de Dinossauros pela Rede 

Globo foi elemento de grande importância para abordar os caminhos que a narrativa estava tomando 

quando migrava para as mídias digitais. Pelo prisma da recepção, o enfoque escolhido foi verificar as 

histórias que seriam contadas tendo por base a telenovela e o blog citados. O público infantojuvenil 

desde o início era de nosso interesse para realizar o estudo, assim como verificar práticas de uso 

(consumo) da Internet realizadas com fins educativos. Mas, como analisar essa construção narrativa 

baseada na intersecção entre um meio massivo (televisão e seu produto telenovela) e as mídias 

digitais (Internet e seus frutos, como o blog)? Como verificar o consumo de produtos 

comunicacionais aplicados em práticas educativas?  

Tais questões traziam em si outra problemática – como classificar o uso dos meios massivos 

na escola? Como abarcar uma problemática que incluía tanto as construções narrativas 

transmidiáticas quanto a aplicabilidade de um meio massivo no contexto educativo? Nossa 

preocupação era, da mesma forma, não perder de vista a primazia da Comunicação como área mestra, 

embora a multidisciplinaridade se faça presente e necessária.  

Remetemos a Pierre Bourdieu, para quem um objeto de pesquisa “só pode ser definido e 

construído em função de uma problemática teórica que permita submeter a uma interrogação 

sistemática os aspectos da realidade colocados em relação entre si pela questão que lhes é formulada” 

(1999, p. 60).278 Dessa forma, nossa ruptura epistemológica (LOPES, 2010)279 ocorreu pela escolha 

das mediações – especificamente pelo mapa das mediações de Jesús Martín-Barbero (2009),280 bem 

como as atualizações propostas pelo autor. Esse seria o modelo teórico sobre o qual iríamos desenhar 

e categorizar nosso estudo.  
                                                                 

278  BOURDIEU, Pierre et al. A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 1999. 
279  LOPES, Maria Immacolata V. de. Pesquisa em comunicação. Op. cit. 
280  MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações:... Op. cit. 
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 À medida que ampliávamos aportes teóricos, abarcávamos autores que de alguma 

maneira e dentro de suas especificidades abordavam a mediação. Assim, delineamos o constructo 

teórico para responder às questões propostas. Com o mapa atualizado de Martín-Barbero (2009),281 

conseguimos abranger tanto elementos comunicacionais – a construção narrativa no contexto das 

mídias digitais – quanto educativos – os caminhos do aprendizado em uma cultura midiatizada. 

Assim, Tecnicidade, Identidade, Ritualidade e Cognitividade passaram a ser as mediações principais, 

atravessadas por outras mediações, conforme descrito nos capítulos anteriores.  

Da mesma maneira, a definição de uso do modelo multimetodológico proposto por Lopes 

foi relevante para organizar temas e técnicas diversas de pesquisa (entrevistas, pesquisa-ação, 

categorização de dados, telenovela reeditada). Ao longo das atividades, a utilização de tais técnicas 

mostrou-se adequada para uma pesquisa-ação com crianças, pois alguns elementos foram tratados 

em mais de uma técnica. Isso nos permitiu recorrer a outras técnicas se por algum motivo dado 

elemento não conseguisse ser tratado em uma das técnicas ou durante uma atividade de interação 

durante a pesquisa de recepção. Além disso, conseguimos ratificar, em determinadas técnicas, 

elementos que se revelavam em outras.  

Consideramos a escolha da pesquisa-ação correta, pois nos permitiu verificar a interação 

das crianças com o computador e, especificamente com a Internet e as mídias digitais interativas. 

Enquanto atuávamos na construção do blog, auxiliando as crianças, pudemos acompanhar e fazer 

anotações que posteriormente se revelaram necessárias no momento da análise. A manutenção de 

dois grupos pequenos de crianças na pesquisa também foi uma decisão correta, pois com turmas 

menores pudemos interagir melhor, ao mesmo tempo que nossa análise ganhou riqueza de detalhes – 

tanto relacionada às práticas de consumo das narrativas quanto dos usos que as crianças fazem da 

televisão e da Internet. Outra conquista da pesquisa-ação foi a proximidade que conseguimos 

estabelecer com as crianças – especialmente com o grupo da Emef Campos Salles, com quem 

estivemos durante cinco encontros. Vale ressaltar que tal proximidade não nos afastou da vigilância 

epistemológica (Bachelard)282 necessária para analisarmos o objeto, objetivos e problemática 

apresentados nesta dissertação.  

Em relação à primeira questão do trabalho – como a narrativa teleficcional é ressignificada 

pelos alunos diante de um contexto transmidiático?, utilizamos a mediação Tecnicidade. Igualmente 

buscamos elementos para verificar outra problemática – O que interessa ao aluno quando ele tem 

                                                                 

281  MARTÍN-BARBERO, Jesús. As formas mestiças da mídia. Op. cit. 
282  BACHELARD, Gastón. O racionalismo aplicado. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 
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diante de si não só o livro educativo mas a telenovela e seu blog?  

Oferecemos aos alunos a possibilidade de exercer a função de consumidor (assistindo a 

Morde & Assopra e lendo e interagindocom Caçadora de Dinossauros), assim como a de produtor 

(criando um blog para cada grupo pesquisado). A partir da análise das narrativas construídas pelos 

estudantes, verificamos a questão das ressignificações e das construções narrativas.  

Sobre o elemento organizador perceptivo, verificamos a presença das matrizes culturais, 

tanto na recepção da narrativa de Morde & Assopra e de Caçadora de Dinossauros quanto na 

construção do blog por parte dos alunos. As lógicas da produção também foram evidenciadas como 

mediadoras do processo, orientando a “televidência” e a leitura do blog. Assim, durante a atividade de 

assistir às cenas, as crianças fizeram observações sobre a utilização dos efeitos especiais e da câmera 

(mediações videotecnológicas), remetendo ainda às sensações que provocavam. A narrativa de 

Morde & Assopra e sua utilização de elementos que trabalham com percepções de realidade/ilusão 

promoveram negociações de sentido entre as crianças (micromediações e televidência de segunda 

ordem, de acordo com Orozco Gómez). O gênero melodrama e seu formato derivado telenovela 

igualmente serviram de orientadores da recepção – como no caso em que uma das crianças afirma 

que os vilões podem morrer, pois a cena integra o último capítulo. Detectamos assim a presença de 

um repertório compartilhado entre produtores e consumidores (Lopes, 2002). 283Ambos estão 

banhados no mesmo interdiscurso e, é por meio desse pacto entre audiência e recepção que se dá a 

ressignificação. 

Entendemos como adequadas as escolhas de realizarmos a análise com base na mediação 

Tecnicidade, vistas sobre fluxos (de imagens e textos, realidade e ilusão) e tempos propostos pela 

telenovela e Internet (descontínuo, editado e da mesma forma ubíquo). Consideramos ter englobado 

matrizes culturais, formatos industriais, lógicas de produção e competências de recepção (eixos do 

modelo anterior de Martín-Barbero). Os organizadores perceptivos proporcionados pelos meios 

criam lógicas distintas de produção e recepção. Nesse sentido, o meio é a mensagem (Marshall 

McLuhan). Mas a mensagem é carregada de matrizes culturais – para Renata Pallottini, matizes 

ideológicas e culturais.  

Do ponto de vista das lógicas de produção, analisamos a transmidialidade de dois formatos 

industriais – telenovela e blog criado pela emissora. Conforme apresentamos no primeiro capítulo, o 

recurso da transmidialidade, embora não seja inovação, tornou-se constante nas telenovelas da Rede 

Globo (emissora que produziu Morde & Assopra). Como a proposta desta dissertação inclui a 

                                                                 

283  LOPES, Maria Immacollata Vassallo de et al. Vivendo com a telenovela: … Op. cit.. 



151 
  

 

elaboração narrativa do blog por parte dos alunos, consideramos que o mapa revisto por Martín-

Barbero lançou nosso olhar para tempos (a transformação do tempo e do espaço) e fluxos (intenso 

fluxo de imagem), eixos pertinentes à realidade de nosso estudo e mais compatíveis com o cenário 

das mídias digitais interativas.  

Detectamos que a narrativa dos blogs produzidos pelas crianças perpetuaram as matrizes 

culturais presentes em Caçadora de Dinossauros e em demais blogs. Fizeram uso de textos 

informativos sobre Paleontologia e, em alguns posts, optaram pela narrativa em primeira pessoa, 

mantendo o caráter confessional (em especial o blog das crianças da Emef Campos Salles). No caso 

das crianças dessa escola, igualmente houve a utilização de recursos hipertextuais. Recordamos que a 

narrativa da telenovela se fez mais presente nos textos dos alunos da Escola Campos Salles, enquanto 

as crianças da Escola Vera Cruz privilegiaram textos informativos sobre dinossauros e Paleontologia, 

combinando dados obtidos em Caçadora de Dinossauros, no livro, na revista e em demais sites da 

Internet.  

Concluímos que a narrativa elaborada pelos alunos fez pouco uso da hipertextualidade, 

embora as crianças tenham navegado bastante pelos hipertextos da Internet (tanto os propostos em 

Caçadora de Dinossauros quanto por demais páginas visitadas). Nesse ponto, defendemos que as 

escolas promovam mais atividades de construções narrativas com base na Internet, para que as 

crianças conheçam amplamente os recursos e possam efetivamente fazer uso de elaborações 

hipertextuais – principalmente as denominadas por Primo como cooperativas e de colagem, na 

tipologia que criou em 2002. Lembramos que a primeira se refere ao envolvimento de um grupo de 

elaboração do recurso hipertextual, discutindo sobre a criação e sobre os caminhos a serem trilhados 

na narrativa. Já o segundo é também feito em grupo, que administra a seleção do conteúdo realizada 

pelos participantes individualmente.  

A partir da atividade de pesquisa-ação (realizada por meio da construção do blog), 

verificamos que quanto maior era a dependência das informações contidas na Internet, mais 

fragmentada tornava-se a narrativa construída pelas crianças (caso da figura 32). Já quando eram 

baseadas em narrativas das próprias crianças (figura 39) e no uso de suportes diversos (Internet, blog 

e livro), mostravam-se mais lineares (figura 25). Defendemos a pertinência de pesquisas posteriores 

específicas sobre essa questão, que utilizem aportes teóricos sobre narrativa midiática em 

multiplataformas, bem como autores das disciplinas de Psicologia e Pedagogia que, combinadas ao 

campo da Comunicação, contribuam para a construção de modelos teórico-metodológico voltados 

para a análise dessa problemática.  
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Em relação à mediação Identidade, verificamos subjetividade e ideologias sob os eixos 

Migrações e Espaços. Por migrações vislumbramos os deslocamentos culturais proporcionados pela 

mobilidade das pessoas, e abrangência global dos meios massivos e da Internet. Por espaço 

consideramos a amplitude da presença midiática, que está nos lares – por exemplo, por meio de 

televisores e computadores com acesso à Internet –, mas se faz presente nas escolas, restaurantes, 

shopping centers e demais lugares de convivência. Dessa maneira, ampliam-se a visibilidade e o 

caráter público, que passam a integrar a realidade dos espaços privados. Ao propiciar a análise via 

elementos como esses, consideramos que o modelo de Martín-Barbero, bem como a inclusão que o 

autor propõe da mediação Identidade, nos permitem analisar elementos relevantes não somente para 

a sociedade atual, mas, da mesma forma, para a cultura infantojuvenil.  

Partimos da construção identitária do cientista abordada na telenovela Morde & Assopra e 

no blog Caçadora de Dinossauros como recorte para nossa análise, verificando matizes culturais e 

ideológicas (Pallottini) presentes na sociedade. De início, analisamos a narrativa ficcional, 

detectando discursos cristalizados. Eles apresentam a Ciência como um bem maior, mas também 

uma área que carece de investimentos – assim como, de maneira geral, a educação brasileira. A 

construção da profissão do cientista serviu de mote para tratarmos com as crianças sobre seus sonhos. 

A frase O que você quer ser quando crescer?, tão carregada de imaginários, é perpassada pela força 

dos meios massivos. Mas o que é brincadeira e aspiração na infância é pretexto para verificarmos 

construções identitárias fragmentadas, característica da contemporaneidade.  

Nas sociedades atuais, em que as mudanças são constantes e os meios massivos constróem 

ídolos fugazes, as crianças exercitam a elaboração de suas subjetividades pela negociação e 

ressignificação de valores simbólicos divulgados pelos artistas e esportistas que admiram. Tais 

modelos constroem suas características pela profissão, esta igualmente carregada de ideários. A 

análise empreendida com crianças de universos distintos como os de Heliópolis e Alto de Pinheiros 

apresentou-nos ainda a força da fama e da riqueza no imaginário infantil. Da mesma maneira, surgem 

elementos carregados de cidadania – como, por exemplo, preocupações em construir uma cidade e 

um país menos violento e poluído. 

Nossas conclusões são dirigidas nesse sentido, vislumbrando a presença dos meios massivos 

como espaço que contribua no processo educativo. A pesquisa realizada para esta dissertação 

permitiu que, durante as entrevistas com as crianças, trabalhássemos elementos que colaborassem 

para a formação desse público infantojuvenil. A questão identitária mostra-se central na sociedade. 

Dessa forma, levar produtos midiáticos que permitam a discussão de construções subjetivas é um 
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importante subsídio para educar crianças e jovens com criticidade. Durante o trabalho com os dois 

grupos, pudemos verificar a riqueza do repertório narrativo e, de maneira mais ampla, cultural 

apresentado pelas crianças. O poder de argumentação foi outra característica que emergiu das falas 

desse público. A criança, definitivamente, tem voz na sociedade atual e é vista pelas lógicas da 

produção como público consumidor. Assim, entendemos que a construção identitária a partir da 

infância deve contemplar igualmente a compreensão do papel de cada indivíduo na comunidade em 

que está inserido. 

Entrevemos a possibilidade de pesquisas futuras explorarem a narrativa da teleficção na 

memória afetivosocial do universo infantojuvenil. Verificar quais personagens e suas características 

permanecem no imaginário e investigar motivos de sua manutenção, bem como analisar detalhes das 

histórias nas quais estão inseridos. A proposta deve englobar ainda as produções massivas 

internacionais – bem como verificar temáticas e influências na formação identitária das crianças.  

Outro ponto que merece estudo está relacionado com a atuação de crianças e jovens nas 

mídias digitais interativas. Entre os entrevistados nesta dissertação, alguns relataram possuir blog e 

estar no Facebook, por exemplo. Compreender os usos que fazem e as práticas de consumo inseridas 

neles constitui elemento revelador de construções identárias. 

Reforçamos o espaço dado pelos meios massivos às crianças, espaço esse que agora se 

espraia para as mídias digitais interativas. Ouvir a voz dessas crianças e compreendê-las como 

consumidoras, na contemporaneidade também como produtoras, mas, principalmente, como 

cidadãs. Cremos que um estudo que considere essas questões pode contribuir para ampliar o 

conhecimento em relação ao universo das crianças e jovens brasileiros.  

Passemos agora à mediação Ritualidade, vista pela relação entre fluxos de imagens e textos e 

espacialidade (ubiquidade da mídia em relação com espaços físicos em que as crianças têm acesso a 

elas). Em nossa análise, ratificamos a presença dos meios massivos na rotina do público infantil, bem 

como a dos meios digitais interativos. Analisamos gramáticas de ação que surgem a partir das 

ritualidades e de que maneira elas atuam, mediando o processo de recepção. Do ponto de vista da 

teleficção, por exemplo, constatamos a predominância da televidência realizada em grupo. Os 

comentários durante a exibição são constantes, estabelecendo processos de ressignificação.  

Em relação ao uso da Internet, principalmente relacionada à rotina de pesquisa, verificamos 

que os alunos da escola pública o fazem com mais frequência dentro da própria instituição de ensino. 

No caso das crianças da escola particular, a utilização ocorre em casa. Durante a atividade de 

construção do blog – e por meio do questionário de consumo cultural e da entrevista que 
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denominamos Entrevista de Cognitividade, constatamos práticas de consumo da Internet que 

estabelecem relação com o processo cognitivo das crianças. Entre elas, podemos citar a prática de se 

apropriar integralmente de textos de autoria de terceiros.  

Tomemos então a mediação Cognitividade para conclusões finais. A pergunta que 

propusemos para essa etapa da dissertação foi – De que maneira os fluxos informativos diversos 

presentes na Internet podem proporcionar novas práticas de consumo relacionadas ao aprendizado, 

interferindo na cognitividade?  

A análise empreendida nesta dissertação mira o espaço – ágora da contemporaneidade, 

segundo Martín-Barbero e Rey (2004)284 e Baccega (2011).285 Para esses autores, os meios de 

comunicação são lugares de publicização, espaço “onde os sujeitos se encontram [...], ressignificando 

o mundo editado” (2004, p. 41), perspectiva sobre a qual nos debruçamos. O estudo que 

empreendemos mira ainda as Migrações (entendidas como a convivência cada vez mais próxima de 

culturas locais e globais).  

Nos resultados obtidos em nossa pesquisa, concluímos que há um esmaecimento da 

criticidade quando tratamos da Internet. Embora a crítica surja nas falas das crianças, mostra-se um 

discurso vazio na medida em que a prática se dá de maneira diferente. Concluímos que há uma 

brecha em relação ao trabalho da escola nesse sentido. Educar para as mídias não representa 

unicamente permitir o acesso aos meios. Essa é somente uma parte da problemática. O papel do 

professor no contexto da educação para as mídias digitais mostra-se cada vez mais fortalecido, ao 

contrário do que o senso comum tem colocado. O que a função do educador necessita é ser revista. A 

proposta de educador como mediador do conhecimento, como defende Lev Vigotski, é, a nosso ver, 

a chave para a construção de um modelo educativo participativo.  

Uma das contribuições que esperamos fornecer com esta dissertação é mostrar o quanto se 

faz urgente e necessário promover a alfabetização digital, nos moldes apresentados no artigo de 

Pereira, Pessôa e Costa (2012).286 As experiências com a Internet e as redes digitais interativas, da 

maneira como propusemos, podem ser aplicadas nesse sentido. Há espaço para uma aproximação 

maior entre o universo acadêmico e a prática escolar. Ambos podem extrair aprendizados dessa 

relação. Avaliamos ainda a relevância e o aporte que podem resultar de projetos multidisciplinares, 

agregando áreas como Comunicação, Educação e Psicologia.  

Inferimos que há espaço e necessidade da elaboração de ações que proponham a discussão 

                                                                 

284  MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, Germán. Os exercícios do ver:... Op. cit. 
285  BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/Educação e a construção de nova variável histórica. Op. cit. 
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junto aos alunos sobre questões como discursividade e elementos ideológicos presentes nas 

narrativas, tipos de linguagem proposta por uma mídia digital e sua compreensão. Esperamos que, de 

alguma forma, esta dissertação contribua, gerando iniciativas e enfoque semelhantes. 

Para finalizar, propomos retomar a questão narrativa. O contar, como observa Omar 

Rincón, está no cerne humano. “Somos na medida em que sabemos narrar em relação a nossos 

modelos de referência, que podem ser adaptados mas nunca esquecidos” (2006, p. 108). 

Consideramos que os discursos sobre Ciência na telenovela Morde & Assopra – uma aventura 

interdisciplinar sobre aprender, apreender, ouvir e contar histórias, trouxeram contribuições 

pontuadas ao longo deste capítulo de encerramento. Que venham, então, novas histórias para serem 

contadas e estudadas. 
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8 8 8 8 ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE MAPA CULTURAL287 

QUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIO    
 

1.1.1.1.     Qual o seu sexo?Qual o seu sexo?Qual o seu sexo?Qual o seu sexo?    ( ) Masculino ( ) Feminino 
 
2.2.2.2.     Qual a sua idade? Quantas pessoas moram na sua casa?Qual a sua idade? Quantas pessoas moram na sua casa?Qual a sua idade? Quantas pessoas moram na sua casa?Qual a sua idade? Quantas pessoas moram na sua casa?    
( ) Mora sozinho   ( ) Duas   ( ) 3-4   ( ) 5-6   ( ) Mais de 6 
 
3.3.3.3.     Dessas pessoas, quantas trabalham Dessas pessoas, quantas trabalham Dessas pessoas, quantas trabalham Dessas pessoas, quantas trabalham e recebem dinheiro por isso?e recebem dinheiro por isso?e recebem dinheiro por isso?e recebem dinheiro por isso?    
( ) Uma  ( ) Duas   ( ) 3-4  ( ) 5-6  ( ) Mais de 6 
 
TELEVISÃOTELEVISÃOTELEVISÃOTELEVISÃO    
    
4.4.4.4. Você assiste à televisão?Você assiste à televisão?Você assiste à televisão?Você assiste à televisão?    ( ) Sim  ( ) Não 
 
5.5.5.5. Você tem TV por assinatura?Você tem TV por assinatura?Você tem TV por assinatura?Você tem TV por assinatura?    ( ) Sim  ( ) Não 
  
6.6.6.6. Você assiste à TV:Você assiste à TV:Você assiste à TV:Você assiste à TV:    

( ) Diariamente    ( ) De 3 a 5 vezes por semana  
( ) De 1 a 3 vezes por semana   ( ) Uma vez por semana 
( ) Raramente assisto à TV   ( ) Nunca 
 

7.7.7.7. Quantas horas você assiste à TV por dia?Quantas horas você assiste à TV por dia?Quantas horas você assiste à TV por dia?Quantas horas você assiste à TV por dia?    
( ) Mais de 3 horas   ( ) Entre 2 e 3 horas 
( ) Entre 1 e 2 horas   ( ) Menos de 1 hora 
 

8.8.8.8. Mencione os dois canais de TV qMencione os dois canais de TV qMencione os dois canais de TV qMencione os dois canais de TV que você ue você ue você ue você maismaismaismais    assiste?assiste?assiste?assiste?    
1) ______________________  2) ______________________ 

    
9.9.9.9. Cite os dois programas de televisão que você mais assiste. (Especifique o canal de cada Cite os dois programas de televisão que você mais assiste. (Especifique o canal de cada Cite os dois programas de televisão que você mais assiste. (Especifique o canal de cada Cite os dois programas de televisão que você mais assiste. (Especifique o canal de cada 

programa.)programa.)programa.)programa.)    
1) _______________________________   
2) _______________________________ 

    
10.10.10.10. Em que horário do dia você Em que horário do dia você Em que horário do dia você Em que horário do dia você maismaismaismais    assiste à TV?assiste à TV?assiste à TV?assiste à TV?    

( ) Manhã  ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Madrugada 
 
 
 

                                                                 

287  Como o público da pesquisa é infanto-juvenil, faixa etária entre 9 e 15 anos, adaptamos algumas questões para facilitar 
o entendimento. 
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11.11.11.11. Numere na ordem o que você assiste mais. Sendo 1 para o que você assiste menos e 4 para o que Numere na ordem o que você assiste mais. Sendo 1 para o que você assiste menos e 4 para o que Numere na ordem o que você assiste mais. Sendo 1 para o que você assiste menos e 4 para o que Numere na ordem o que você assiste mais. Sendo 1 para o que você assiste menos e 4 para o que 
assiste mais:assiste mais:assiste mais:assiste mais:    
( ) Entretenimento (programas de humor, desenho animado, esporte, variedades)  
( ) Publicidade 
( ) Telejornal 
( ) Telenovela 

    
12.12.12.12.     Qual é o Qual é o Qual é o Qual é o principalprincipalprincipalprincipal    lugar da casa em que você assiste à TV?lugar da casa em que você assiste à TV?lugar da casa em que você assiste à TV?lugar da casa em que você assiste à TV?    

( ) Sala  ( ) Quarto   ( ) Cozinha   ( ) Outros: ________________ 
 
13.13.13.13.     VoVoVoVocê conversa com alguém sobre o que você assiste na TV? cê conversa com alguém sobre o que você assiste na TV? cê conversa com alguém sobre o que você assiste na TV? cê conversa com alguém sobre o que você assiste na TV?     

( ) Sim   ( ) Não 
 

14.14.14.14.  Em caso positivo, com quem e sobre o que você costuma falar? 
  

15.15.15.15.     Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas? Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas? Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas? Enquanto assiste à TV, você faz ao mesmo tempo outras coisas?     
( ) Sim   ( ) Não 
 

16.16.16.16.     Em caso positivo, que coisas faz? Em caso positivo, que coisas faz? Em caso positivo, que coisas faz? Em caso positivo, que coisas faz?     
  
17.17.17.17.     GeralmenteGeralmenteGeralmenteGeralmente, com quem você assiste à TV? (Assinale a situação , com quem você assiste à TV? (Assinale a situação , com quem você assiste à TV? (Assinale a situação , com quem você assiste à TV? (Assinale a situação maismaismaismais    frequente.)frequente.)frequente.)frequente.)    

    
( ) Sozinho   ( ) Com familiares 
( ) Com amigos   ( ) Outros: ______________________________ 
    

18.18.18.18.     Você assiste televisão para: (Assinale até Você assiste televisão para: (Assinale até Você assiste televisão para: (Assinale até Você assiste televisão para: (Assinale até 3 opções.)3 opções.)3 opções.)3 opções.)    
( ) Divertir-se   ( ) Falta de opção   ( ) Informar-se 
( ) Não se sentir sozinho   ( ) Passar o tempo   ( ) Por hábito 
( ) Poder discutir com amigos, familiares e colegas (ter assunto) 

    
NOVELANOVELANOVELANOVELA    
    
19.19.19.19.     Você está assistindo a alguma novela?Você está assistindo a alguma novela?Você está assistindo a alguma novela?Você está assistindo a alguma novela?    ( ) Sim   ( ) Não 
  
20.20.20.20.     Se sim, qual (is)?Se sim, qual (is)?Se sim, qual (is)?Se sim, qual (is)?    
 
21.21.21.21.     Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas? Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas? Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas? Você acha que as novelas influenciam o comportamento das pessoas?     

( ) Sim   ( ) Não  
    

22.22.22.22.     Se sim, você acha que ela influencia de maneira positiva ou negativa? Conte um caso seu ou de Se sim, você acha que ela influencia de maneira positiva ou negativa? Conte um caso seu ou de Se sim, você acha que ela influencia de maneira positiva ou negativa? Conte um caso seu ou de Se sim, você acha que ela influencia de maneira positiva ou negativa? Conte um caso seu ou de 
algum conhecido.algum conhecido.algum conhecido.algum conhecido.    

  
23.23.23.23.     Você assistiu à novela Você assistiu à novela Você assistiu à novela Você assistiu à novela Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra, da Rede Globo? , da Rede Globo? , da Rede Globo? , da Rede Globo? ( ) Sim  ( ) Não 
 
24.24.24.24.     Em caso positivo, além de assistir à novela na televisão, você buscou informações sobre Em caso positivo, além de assistir à novela na televisão, você buscou informações sobre Em caso positivo, além de assistir à novela na televisão, você buscou informações sobre Em caso positivo, além de assistir à novela na televisão, você buscou informações sobre Morde & Morde & Morde & Morde & 

Assopra Assopra Assopra Assopra em outros lugares? em outros lugares? em outros lugares? em outros lugares?     
( ) Sim   ( ) Não 
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25.25.25.25.     Em que lugares você buscou informações sobre a novela Em que lugares você buscou informações sobre a novela Em que lugares você buscou informações sobre a novela Em que lugares você buscou informações sobre a novela Morde &Morde &Morde &Morde &    AssopraAssopraAssopraAssopra? ? ? ?     
( ) A página oficial da novela disponibilizada no site da Rede Globo 
( ) Outros sites: ( ) Jornal ( ) Blogs. Especifique: __________________  
( ) Redes sociais. Especifique: _______________________________ 
( ) Revista 

 
26.26.26.26.     Você postou comentários nVocê postou comentários nVocê postou comentários nVocê postou comentários na Internet sobre a novela a Internet sobre a novela a Internet sobre a novela a Internet sobre a novela Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra????    

( ) Sim  ( ) Não 
    
27.27.27.27.     Em caso positivo, que tipo de comentário você fez?Em caso positivo, que tipo de comentário você fez?Em caso positivo, que tipo de comentário você fez?Em caso positivo, que tipo de comentário você fez?    

 
28.28.28.28.     Onde foi(ram) postado(s) o(s) seu(s) comentário(s) sobre Onde foi(ram) postado(s) o(s) seu(s) comentário(s) sobre Onde foi(ram) postado(s) o(s) seu(s) comentário(s) sobre Onde foi(ram) postado(s) o(s) seu(s) comentário(s) sobre Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra? ? ? ?     

( ) Em redes sociais 
( ) Na página da novela, no site da Rede Globo 
( ) Em blogs: ____________________________________  
( ) Em sites: _____________________________________ 
( ) Posts no Twitter  

 
29.29.29.29.     Com quais dos seguintes personagens de Com quais dos seguintes personagens de Com quais dos seguintes personagens de Com quais dos seguintes personagens de Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra    você você você você maismaismaismais    se identificou? (Assinale se identificou? (Assinale se identificou? (Assinale se identificou? (Assinale 

até três personagens)até três personagens)até três personagens)até três personagens)    
( ) Cristiano  ( ) Ícaro  ( ) Júlia 
( ) John Lewis  ( ) Tânia  ( ) Tiago 
( ) Virgínia  ( ) Zariguim   ( ) Tonica 
( ) Outros. Qual? _____________________________________    
    

30.30.30.30. Defina a personagem Júlia em uma palavra: Defina a personagem Júlia em uma palavra: Defina a personagem Júlia em uma palavra: Defina a personagem Júlia em uma palavra: __________________________________ 
Para você ser palePara você ser palePara você ser palePara você ser paleontólogo é:ontólogo é:ontólogo é:ontólogo é: 

    
RÁDIO/MÚSICARÁDIO/MÚSICARÁDIO/MÚSICARÁDIO/MÚSICA    
    
31.31.31.31.     Você costuma ouvir rádio?Você costuma ouvir rádio?Você costuma ouvir rádio?Você costuma ouvir rádio?    ( ) Sim  ( ) Não 
 
32.32.32.32.     Se sim, onde?Se sim, onde?Se sim, onde?Se sim, onde?            ( ) Casa  ( ) Carro  ( ) Outros: ____________ 
 
33.33.33.33.     Com qual frequência você ouve rádio?Com qual frequência você ouve rádio?Com qual frequência você ouve rádio?Com qual frequência você ouve rádio?    

( ) Diariamente   ( ) De 3 a 5 vezes por semana  
( ) De 1 a 3 vezes por semana   ( ) Uma vez por semana 
( ) Raramente  

 
34.34.34.34.     Você tem Você tem Você tem Você tem diskmandiskmandiskmandiskman, , , , walkmanwalkmanwalkmanwalkman    ou ou ou ou mp3 player mp3 player mp3 player mp3 player (por exemplo, Ipod)?(por exemplo, Ipod)?(por exemplo, Ipod)?(por exemplo, Ipod)?    

( ) Sim  ( ) Não 
  
35.35.35.35.     Você costuma comprar CD/DVD de bandas/cantores?Você costuma comprar CD/DVD de bandas/cantores?Você costuma comprar CD/DVD de bandas/cantores?Você costuma comprar CD/DVD de bandas/cantores?    

( ) Sim  ( ) Não 
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INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET    
    
36.36.36.36.     Tem acesso à Internet? Tem acesso à Internet? Tem acesso à Internet? Tem acesso à Internet? ( ) Sim  ( ) Não 
  
37.37.37.37.     Em caso posiEm caso posiEm caso posiEm caso positivo, em que lugar você acessa a Internet tivo, em que lugar você acessa a Internet tivo, em que lugar você acessa a Internet tivo, em que lugar você acessa a Internet geralmentegeralmentegeralmentegeralmente????    

( ) Escola  ( ) Casa  ( ) Outros: __________________________________ 
  
38.38.38.38.     Você tem Você tem Você tem Você tem eeee----mailmailmailmail????        ( ) Sim  ( ) Não 
 
39.39.39.39.     Você é membro de alguma rede social? Você é membro de alguma rede social? Você é membro de alguma rede social? Você é membro de alguma rede social? ( ) Sim  ( ) Não 
    
40.40.40.40.     Em caso positivo, de quais redes sociais você Em caso positivo, de quais redes sociais você Em caso positivo, de quais redes sociais você Em caso positivo, de quais redes sociais você maismaismaismais    gosta de participar? (Assinale até 3 gosta de participar? (Assinale até 3 gosta de participar? (Assinale até 3 gosta de participar? (Assinale até 3 

alternativas.)alternativas.)alternativas.)alternativas.)    
( ) Orkut   ( ) Flicker  ( ) Facebook  
( ) Formspring  ( ) Sonico  ( ) Twitter  ( ) Outros: ____________________ 

 
41.41.41.41.     Quantas horas por dia você navega pela Internet?Quantas horas por dia você navega pela Internet?Quantas horas por dia você navega pela Internet?Quantas horas por dia você navega pela Internet? 

( ) Menos de 1 hora    ( ) Entre 1 e 2 horas 
( ) Entre 2 e 3 horas   ( ) Mais de 3 horas 
    

42.42.42.42.     Você tem Você tem Você tem Você tem blogblogblogblog? ? ? ? ( ) Sim  ( ) Não 
 
43.43.43.43.     Sobre quais assuntos você mais escreve no seu Sobre quais assuntos você mais escreve no seu Sobre quais assuntos você mais escreve no seu Sobre quais assuntos você mais escreve no seu blogblogblogblog???? 

 
REVISTAREVISTAREVISTAREVISTA    
    
44.44.44.44.     Você lê revistas? Você lê revistas? Você lê revistas? Você lê revistas? ( ) Sim  ( ) Não 
  
45.45.45.45.     Em caso positivo, com qual frequência você lê revistas?Em caso positivo, com qual frequência você lê revistas?Em caso positivo, com qual frequência você lê revistas?Em caso positivo, com qual frequência você lê revistas?    

( ) Diariamente   ( ) Semanalmente 
( ) Mensalmente   ( ) Raramente  

 
46.46.46.46.     Qual revista você mais lê?Qual revista você mais lê?Qual revista você mais lê?Qual revista você mais lê?  
JORNALJORNALJORNALJORNAL    
    
47.47.47.47.     Você lê jornais? Você lê jornais? Você lê jornais? Você lê jornais? ( ) Sim  ( ) Não 
  
48.48.48.48.     Com qual frequência lê jornal?Com qual frequência lê jornal?Com qual frequência lê jornal?Com qual frequência lê jornal?    

( ) Diariamente     ( ) Entre 3 e 5 vezes por semana 
( ) Entre 1 e 2 vezes por semana   ( ) Semanalmente 
( ) Raramente  
 

49.49.49.49.     Qual jornal você mais lê? Qual jornal você mais lê? Qual jornal você mais lê? Qual jornal você mais lê?     
50.50.50.50.     Qual a última notícia de jornal que lembra ter lido/ouvido? Sobre o que era?Qual a última notícia de jornal que lembra ter lido/ouvido? Sobre o que era?Qual a última notícia de jornal que lembra ter lido/ouvido? Sobre o que era?Qual a última notícia de jornal que lembra ter lido/ouvido? Sobre o que era?    
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LIVROLIVROLIVROLIVRO    
 
51.51.51.51.     Você está lendo algum livro? Você está lendo algum livro? Você está lendo algum livro? Você está lendo algum livro? ( ) Sim   ( ) Não  
 
52.52.52.52.     Se sim, qual? Se sim, qual? Se sim, qual? Se sim, qual?  
53.53.53.53.     Em média, quantos livros você lê por ano?Em média, quantos livros você lê por ano?Em média, quantos livros você lê por ano?Em média, quantos livros você lê por ano?    

( ) 1 ou 2   ( ) De 3 a 5 
( ) De 6 a 10    ( ) Mais de 10 

  
CELULARCELULARCELULARCELULAR    
    
54.54.54.54.     Você tem celular? Você tem celular? Você tem celular? Você tem celular?         ( ) Sim   ( ) Não 
 
55.55.55.55.     Em caso positivo, seu celular é: Em caso positivo, seu celular é: Em caso positivo, seu celular é: Em caso positivo, seu celular é:     ( ) Pré-pago   ( ) Pós-pago 
 
56.56.56.56.     De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas.)De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas.)De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas.)De que modo você usa o celular? (Assinale até 3 alternativas.)    

( ) Para falar   ( ) Para jogar 
( ) Para fotografar   ( ) Para navegar na Internet 
( ) Para enviar torpedos/mensagens sms  ( ) Para ouvir música 
( ) Para armazenamento de dados  ( ) Para ver TV 
 

PROPAGANDAPROPAGANDAPROPAGANDAPROPAGANDA    
 
57.57.57.57.     Como você fica sabendo sobre os produtos que quer comprar? (Assinale até 3 alternativas.)Como você fica sabendo sobre os produtos que quer comprar? (Assinale até 3 alternativas.)Como você fica sabendo sobre os produtos que quer comprar? (Assinale até 3 alternativas.)Como você fica sabendo sobre os produtos que quer comprar? (Assinale até 3 alternativas.)    

( ) TV    ( ) Revistas   ( ) Rádio 
( ) Outdoor (cartaz de rua)   ( ) Jornal impresso  ( ) Internet 
( ) Folhetos ( ) Amigos   ( ) Família 
( ) Outros: ___________________________  
 

58.58.58.58.     Quando você compra algum produto, você leva em conta: (Assinale até 3 alternativas.)Quando você compra algum produto, você leva em conta: (Assinale até 3 alternativas.)Quando você compra algum produto, você leva em conta: (Assinale até 3 alternativas.)Quando você compra algum produto, você leva em conta: (Assinale até 3 alternativas.)    
( ) Indicação de amigos    ( ) Que apareceu na novela 
( ) Marca    ( ) Moda 
( ) Promoção (ex: brindes, descontos, etc.)  ( ) Preço 
( ) Propaganda     ( ) Novidade do produto 
( ) Outro:______________________________ 
    

59.59.59.59.     Em sua opinião, as propagandas que Em sua opinião, as propagandas que Em sua opinião, as propagandas que Em sua opinião, as propagandas que maismaismaismais    influenciam o consumidor são aquelas que aparecem: influenciam o consumidor são aquelas que aparecem: influenciam o consumidor são aquelas que aparecem: influenciam o consumidor são aquelas que aparecem: 
(Assinale apenas uma alternativa.)(Assinale apenas uma alternativa.)(Assinale apenas uma alternativa.)(Assinale apenas uma alternativa.)    
( ) Nos jornais 
( ) Nas revistas     ( ) Na TV 
( ) Na rádio    ( ) Na Internet 
( ) Em outdoor (cartaz de rua)   ( ) Em folhetos de rua 
( ) Durante a novela 
( ) Outro: _______________  
 

60.60.60.60.     Você costuma assistir às propagandas durante o intervalo dos programas de TV?Você costuma assistir às propagandas durante o intervalo dos programas de TV?Você costuma assistir às propagandas durante o intervalo dos programas de TV?Você costuma assistir às propagandas durante o intervalo dos programas de TV?    
( ) Sim   ( ) Não 

 



174 
 

 

61.61.61.61.     Qual é a última propaganda que lembra ter visto? Qual a marca divulgada?Qual é a última propaganda que lembra ter visto? Qual a marca divulgada?Qual é a última propaganda que lembra ter visto? Qual a marca divulgada?Qual é a última propaganda que lembra ter visto? Qual a marca divulgada?    
    

62.62.62.62.     As propagandas que utilizam personagens famosos influenciam na sua percepção do produto?As propagandas que utilizam personagens famosos influenciam na sua percepção do produto?As propagandas que utilizam personagens famosos influenciam na sua percepção do produto?As propagandas que utilizam personagens famosos influenciam na sua percepção do produto?    
( ) Sim   ( ) Não    

    
63.63.63.63.     Em caso positivo, por quê?Em caso positivo, por quê?Em caso positivo, por quê?Em caso positivo, por quê? 
 
64.64.64.64.     Você costuma conversar sobre as propagandaVocê costuma conversar sobre as propagandaVocê costuma conversar sobre as propagandaVocê costuma conversar sobre as propagandas? s? s? s? ( ) Sim  ( ) Não 
 
65.65.65.65.     Se sim, com quem?Se sim, com quem?Se sim, com quem?Se sim, com quem?    

( ) Amigos ( ) Familiares ( ) Colegas de escola  
 
66.66.66.66.     Você costuma ir ao shopping? Você costuma ir ao shopping? Você costuma ir ao shopping? Você costuma ir ao shopping? ( ) Sim  ( ) Não 

 
67.67.67.67.     Se sim, na maioria das vezes que vai ao shopping, você: (Assinale até 2 alternativas.)Se sim, na maioria das vezes que vai ao shopping, você: (Assinale até 2 alternativas.)Se sim, na maioria das vezes que vai ao shopping, você: (Assinale até 2 alternativas.)Se sim, na maioria das vezes que vai ao shopping, você: (Assinale até 2 alternativas.) 

( ) Compra algo para você  ( ) Compra algo para outra pessoa 
( ) Só passeia   ( ) Vai ao cinema 
( ) Lancha/almoça/janta 
 

68.68.68.68.     Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se pode Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se pode Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se pode Marque com um X os itens extremamente necessários para a sua vida, sem os quais não se pode 
viver bem. (Assinale até 5 itens.)viver bem. (Assinale até 5 itens.)viver bem. (Assinale até 5 itens.)viver bem. (Assinale até 5 itens.)  

 

Itens imprescindíveisItens imprescindíveisItens imprescindíveisItens imprescindíveis    
Academia   
Aluguel/download de filmes   
Carro   
Celular   
Cinema   
Compras de roupas e acessórios   
Computador   
Cursos de idiomas   
Doação para entidades   
Esporte   
Internet   
Livros   
Música   
Peças de teatro   
Restaurantes/Lanchonetes   
Revistas   
Salão de beleza   
Shows   
Televisão   
Viagens   
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ANEXO II – ENTREVISTA DE IDENTIDADE288 

QUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIO    
 
1.1.1.1. Você sabe o que é Paleontologia? Você sabe o que é Paleontologia? Você sabe o que é Paleontologia? Você sabe o que é Paleontologia?     ( ) Sim   ( ) Não    
    
2.2.2.2. Se sim, teve informações sobre este tema porSe sim, teve informações sobre este tema porSe sim, teve informações sobre este tema porSe sim, teve informações sobre este tema por    meio de:meio de:meio de:meio de:    
 ( ) Livro escolar  ( ) Revista   ( ) Televisão 
 ( ) Telenovela Morde & Assopra  ( ) Internet   ( ) Outros 
    
3.3.3.3. Que ideia você tem de um paleontólogo?Que ideia você tem de um paleontólogo?Que ideia você tem de um paleontólogo?Que ideia você tem de um paleontólogo?    
    
4.4.4.4. Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê? Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê? Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê? Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê?     

 ( ) Sim   ( ) Não    
    

5.5.5.5. Como você achaComo você achaComo você achaComo você acha    que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos 
estrangeiros? Explique:estrangeiros? Explique:estrangeiros? Explique:estrangeiros? Explique:    

    
6.6.6.6. O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista?O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista?O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista?O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista?    

 
7.7.7.7.     Na telenovela Na telenovela Na telenovela Na telenovela Morde & AssopraMorde & AssopraMorde & AssopraMorde & Assopra, a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a , a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a , a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a , a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a 

existência de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de existência de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de existência de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de existência de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de 
dinossauros? Por quê? dinossauros? Por quê? dinossauros? Por quê? dinossauros? Por quê?     ( ) Sim  ( ) Não    

    
8.8.8.8. Você acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma roVocê acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma roVocê acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma roVocê acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma rotina parecida com a apresentada tina parecida com a apresentada tina parecida com a apresentada tina parecida com a apresentada 

pela telenovela? Por quê?pela telenovela? Por quê?pela telenovela? Por quê?pela telenovela? Por quê?    

                                                                 

288  Esse questionário foi utilizado como roteiro da entrevista, que foi gravada e teve formato de grupo de discussão. 
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ANEXO III – ENTREVISTA DE COGNITIVIDADE289 

QUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIOQUESTIONÁRIO    

 
1.1.1.1. Você usa a Internet para estudar? Você usa a Internet para estudar? Você usa a Internet para estudar? Você usa a Internet para estudar?     
    
2.2.2.2. Se sim, onde: Se sim, onde: Se sim, onde: Se sim, onde: ( ) Escola ( ) Em casa ( ) Outros     
    
3.3.3.3. Você já fez algum tipo de pesquisaVocê já fez algum tipo de pesquisaVocê já fez algum tipo de pesquisaVocê já fez algum tipo de pesquisa    para a escola na Internet? Conte como você realizou a para a escola na Internet? Conte como você realizou a para a escola na Internet? Conte como você realizou a para a escola na Internet? Conte como você realizou a 

pesquisa.pesquisa.pesquisa.pesquisa.    
 
4.4.4.4.     O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê?O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê?O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê?O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê?    
    
5.5.5.5.     E o que considera mais difícil? Por quê?E o que considera mais difícil? Por quê?E o que considera mais difícil? Por quê?E o que considera mais difícil? Por quê?    
    
6.6.6.6. Quando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet oQuando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet oQuando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet oQuando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet ou procura sempre as u procura sempre as u procura sempre as u procura sempre as 

informações em um mesmo local? Explique:informações em um mesmo local? Explique:informações em um mesmo local? Explique:informações em um mesmo local? Explique:    
    
7.7.7.7. Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza 

somente a Internet?somente a Internet?somente a Internet?somente a Internet?    
 
8.8.8.8. Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê?Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê?Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê?Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê?    
 

                                                                 

289  Utilizamos esse questionário como roteiro para a entrevista, que foi gravada e teve formato de grupo de discussão. 
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS DO NÚCLEO DE CIÊNCIA290290290290 DE MORDE 

& ASSOPRA 

Júlia: Júlia: Júlia: Júlia: paleontóloga bonita e decidida, chegou a Preciosa para tentar escavar o fóssil de um 
Titanossauro. Não só conseguiu encontrar o esqueleto completo do dinossauro, como conheceu 
Abner, por quem se apaixonou e com quem brigou e fez as pazes muitas vezes. Chegou a ter um 
rápido romance com Ícaro, mas logo voltou para os braços do fazendeiro. Com a ajuda do amado, 
reencontrou seus pais que estavam desaparecidos. Tornou-se diretora do Instituto dos Dinossauros e 
casou-se com Abner. 
    
Abner: Abner: Abner: Abner: agrônomo, herdou a fazenda de café de seu pai onde vive com a mãe, Hortência e a irmã, 
Raquel. Sua primeira mulher, Alzira, morreu quando a filha Tonica ainda era pequena. Rude e 
estourado, logo se apaixonou por Júlia, apesar de viver em pé de guerra com ela. Após ter sua colheita 
de café incendiada por Josué, acabou perdendo suas terras. Mais tarde, recuperou a fazenda e a 
confiança de Júlia, com quem se casou. 
    
Ícaro: Ícaro: Ícaro: Ícaro: muito rico e aficcionado por tecnologia, ficou arrasado quando sua mulher, Naomi, 
desapareceu durante uma tempestade no mar. Inconformado com a perda, resolveu criar um robô 
com a aparência exata de sua falecida esposa. Quando a verdadeira Naomi reapareceu, o cientista 
ficou desconfiado e não acreditou nas explicações dela. Porém, acabou se afeiçoando a Rafael, 
acreditando que o menino era seu filho. Durante uma crise com Naomi, chegou a viver um rápido 
romance com Júlia. Depois, acabou perdoando a esposa e os dois se reconciliaram. 
    
Naomi: Naomi: Naomi: Naomi: a ex-modelo desapareceu durante um passeio de barco e fez com que o marido, Ícaro, 
acreditasse que ela havia morrido. Anos depois, reapareceu na vida do cientista. Bonita e sedutora, 
enganou o marido sobre a paternidade de Rafael. Naomi chegou a ser acusada pela morte do 
delegado Pimentel, mas acabou sendo absolvida. Por fim, decidiu contar a Ícaro a verdade: teve um 
caso fora do casamento e, durante sua fuga no mar, perdeu o filho que esperava. Para sua surpresa, 
porém, Ícaro a perdoou e os dois voltaram a viver juntos e felizes. 
 
Naomi robôNaomi robôNaomi robôNaomi robô: Robô criada por Ícaro à imagem de sua esposa e programada com as mesmas 
lembranças dela. Ao poucos, adquiriu personalidade e sentimentos. Apaixonou-se por Leandro, o 
jardineiro da mansão, mas teve seu amor reprimido por Ícaro. Frustrada, pediu a seu criador para 
desligá-la, mas acabou sendo atingida por um raio. Quando voltou a funcionar, passou a agir de 
maneira diferente, tornando-se agressiva e dissimulada. Foi responsável pela morte do delegado 
Pimentel e, apesar de ter escondido o crime por muito tempo, decidiu contar a verdade no tribunal 
para inocentar a verdadeira Naomi. Depois disso, fugiu com Leandro para tentar viver seu amor em 
paz. 
 
Zariguim: Zariguim: Zariguim: Zariguim: robô projetado por Ícaro, é uma espécie de amigo e conselheiro do cientista. Fez amizade 
com Tonica, Rafael e Nelsinho. Foi ele quem descobriu que havia diamantes embaixo das terras de 
Abner. Ficou muito feliz quando Ícaro finalmente criou uma companheira para ele. 

                                                                 

290  Inserimos também personagens relacionados a o núcleo científico. A descrição dos personagens consta no site da 
telenovela, disponível em: < http://tvg.globo.com/novelas/morde-e-assopra/personagens/>. Acesso em: jan.  2013. 
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Tonica: Tonica: Tonica: Tonica: a filha de Abner era inteligente, moleca e uma verdadeira “espalha brasa”. Tinha uma 
minivaca de estimação chamada Coração, a quem considerava uma verdadeira amiga. Fazia tudo o 
que sua tia Celeste mandava, sempre cobrando doces ou presentes em troca. Porém, encantou-se por 
Júlia e sua busca por dinossauros e resolveu ficar do lado da paleontóloga. Quando voltou do mundo 
perdido, trouxe uma mochila cheia de diamantes, deixando Abner rico. 
    
Cristiano: Cristiano: Cristiano: Cristiano: paleontólogo e assistente de Júlia nas escavações. Apesar de bonito, foi inseguro, 
atrapalhado e gaguejou ao falar. Deixou as mulheres de Preciosa em polvorosa ao anunciar que era 
virgem. Apaixonou-se por Abelha e, mesmo depois de alguns desentendimentos, acabou se casando 
com a jovem.    
Virgínia: Virgínia: Virgínia: Virgínia: a linda e fútil assistente de Júlia era uma mulher esperta e desonesta. Vendia fósseis no 
mercado negro com ajuda de seu comparsa, John Lewis. Envolveu-se com caipira Josué e fez com que 
ele lhe fornecesse ossos de dinossauros. Acabou vítima de sua própria ganância quando seguiu Júlia 
até o mundo perdido no interior da caverna, em busca de diamantes, e acabou sendo morta, atacada 
por um dinossauro. 
    
John: John: John: John: foi professor e noivo de Júlia. Apesar do reconhecimento internacional, o paleontólogo inglês 
sempre foi ganancioso e, ao lado de Virgínia, organizava uma rede de tráfico de fósseis. Porém, 
quando tentava roubar os diamantes do mundo perdido descoberto por Júlia, acabou sendo morto 
graças a um ataque de dinossauro. 
    
Tiago: Tiago: Tiago: Tiago: era apaixonado por dinossauros e foi o primeiro a encontrar ossos de Titanossauro em 
Preciosa. Teve que enfrentar o pai, Oséas, para se casar com Lidia. 
 
Oséas: Oséas: Oséas: Oséas: diretor do banco da cidade, foi casado com Lavínia, uma mulher muito mais nova do que ele. 
Acabou se deixando levar pelo ciúmes, fazendo com que a esposa se afastasse dele e acabasse 
trocando-o por Fernando, filho do banqueiro. Oséas também foi duro com o filho Tiago e tentou 
impedir o romance do rapaz com Lídia por puro preconceito. Porém, por influência de Augusta, com 
quem viveu um novo amor, acabou se tornando um homem mais tolerante e compreensivo. 
    
Tânia: Tânia: Tânia: Tânia: jovem e bonita, chegou a Preciosa para fazer parte da equipe que estava escavando o fóssil do 
Titanossauro. Era responsável por fazer moldes dos ossos do dinossauro. Interessou-se por 
Guilherme e tentou levá-lo para o Rio de Janeiro com ela, mas o rapaz se arrependeu na última hora e 
decidiu ficar na cidadezinha para cuidar da mãe e do filho, Amadeu. 
    
Minerva: Minerva: Minerva: Minerva: foi primeira dama de Preciosa e ajudou o marido a roubar os cofres públicos. Quando Isaías 
pediu a separação para ficar com a amante, Virgínia, Minerva virou o jogo e candidatou-se a prefeita 
pelo partido de oposição. Tinha dois filhos: Áureo e Alice. A jovem, na verdade, não era sua filha 
biológica e foi “comprada” dos verdadeiros pais quando ainda era bebê. Após vencer as eleições, 
reconciliou-se com o ex-marido e voltou à vida de corrupção. 
 
IsaíasIsaíasIsaíasIsaías: o corrupto e ambicioso político foi prefeito de Preciosa. Quando seu filho Áureo, que estava 
morando em São Paulo, voltou à cidade, Isaías ficou horrorizado com o estilo de vida do rapaz, 
temendo pela reação dos eleitores. Influenciado pela amante Virgínia, acabou separando-se da 
Minerva, que se tornou sua adversária na política. Porém, assim que a ex-esposa venceu as eleições, 
Isaías preferiu reatar o casamento e continuou roubando os cofres públicos. 
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Celeste: Celeste: Celeste: Celeste: irmã da falecida mulher de Abner. Sempre foi apaixonada pelo cunhado e chegou a fazer de 
tudo para conquistá-lo, até mesmo mentir, dizendo que esperava um filho dele, apesar de saber que o 
pai de seu bebê era Áureo. Após ser inúmeras vezes abandonada no altar, Celeste ficou mal falada na 
cidade. Mas a morena encontrou uma salvação: posar nua para a revista onde o fotógrafo Davi 
trabalha no Rio de Janeiro e, quem sabe, finalmente alcançar a fama. 
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ANEXO V – TRANCRIÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO DE MAPA CULTURAL  

Dados do aluno/a 

Aluno/a Escola Idade 
Pessoas no 
domicilio 

Economicamente 
ativas no domicilio 

Renan CS 12 2 1 

Samuel CS 11 5 3 

Juan CS 12 5 2 

Ana Karolyna CS 11 7 4 

Alexandre CS 11 3-4 2 

Ana Suellen CS 11 6 3 

Carlos CS 11 4 2 

Jackson CS 11 4 2 

Micaelli CS 11 5 2 

Alex CS 12 6 3 

Lucas CS 11 5 2 

Caio VC 11 4 2 

Julia VC 11 5-6 2 

Alice VC 10 3-4 2 

Luiza VC 10 3-4 3-4 

Antonio VC 10 5 2 

VCVCVCVC: Escola Vera Cruz CSCSCSCS: Emef Campos Salles 
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Consumo televisivo 

Aluno/a Escola 
Assiste à 
televisão? 

Tem TV 
por 
assinatura? 

Assiste à 
televisão... 

Horas/dia 

Mencione 
os canais de 
TV mais 
assistidos 

Programas 
mais 
assistidos 

Principal 
lugar em 
que 
assiste 
TV 

Renan CS Sim Não Diariamente 
(mais nos 
períodos da 
Tarde/Noite 
e 
Madrugada 

Mais de 3 
(6 horas) 

Globo e SBT Sessão da 
Tarde, 
Salve 
Jorge, 
Ratinho e 
Filmes 
diversos 

Sala 

Samuel CS Sim Não Diariamente 
(mais à 
Tarde e à 
Noite) 

Mais de 3 Globo e Band Salve Jorge, 
Filmes, 
desenhos e 
jogos de 
futebol 

Quarto 

Juan CS Sim Sim Diariamente 
(Mais à 
Noite) 

Mais de 3 Telecine 
Action, 
Globo, 
Telecine 
Pipoca e SBT 

Desenhos, 
Fantástico, 
Carrossel, 
Jornal da 
Record 
(“polícia 
pegando 
bandidos”) 

Sala e 
Quarto 

Ana 
Karolyna 

CS Sim Não Diariamente 
(Mais à 
Noite) 

Entre 2 e 3 
horas 

Globo e SBT Malhação, 
Salve 
Jorge, 
filmes, 
SBT e 
Carrossel 

Sala 

Alexandre CS Sim Sim Raramente 
(Mais à 
Noite) 

Menos de 
1 hora 

TV Cultura e 
SBT 

Jornal da 
Cultura, 
Carrossel e 
desenhos 
do SBT 

Quarto 

Ana 
Suellen 

CS Sim Não Diariamente 
(Mais à 
Noite) 

Entre 2 e 3 
horas 

Globo e SBT Salve Jorge 
e Carrossel 
e 
Malhação 

Sala 

Carlos CS Sim Não Diariamente 
(Mais à 
Noite) 

Mais de 3 Globo e 
Record 

Filmes da 
Record, 
Avenida 
Brasil e 
Salve Jorge 

Sala 

Jackson CS Sim Não Diariamente 
(À Tarde e à 
Noite) 

Mais de 3 
horas 

Globo e SBT Morde & 
Assopra, 
Salve 
Jorge, 
Avenida 
Brasil, 
Malhação 
e Carrossel 

Sala 

Micaelli CS Sim Não Diariamente Mais de 3 Globo e Morde & Quarto 
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Consumo televisivo 

Aluno/a Escola 
Assiste à 
televisão? 

Tem TV 
por 
assinatura? 

Assiste à 
televisão... 

Horas/dia 

Mencione 
os canais de 
TV mais 
assistidos 

Programas 
mais 
assistidos 

Principal 
lugar em 
que 
assiste 
TV 

(Mais à 
Tarde e à 
Noite) 

Record Assopra, 
Salve 
Jorge, 
Malhação 
e filmes 

Alex CS Sim Sim Diariamente 
(Mais à 
Noite) 

Menos de 
1 hora 

Globo Cheias de 
Charme, 
Salve Jorge 
e Avenida 
Brasil 

Sala 

Lucas CS Sim Sim Diariamente 
(Mais à 
Tarde e à 
Noite) 

Mais de 3 Globo e 
Band 

Avenida 
Brasil, 
Salve Jorge 
e esportes 

Quarto e 
sala 

Caio VC 11 Sim De 3 a 5 
vezes por 
semana 
(Mais à 
Noite) 

Entre 2 e 4 
horas 

Fox, Disney 
Channel, 
Nickelodeon, 
Disney XD 

Simpsons, 
Jessie e  
iCarly 

Sala 

Julia VC 11 Sim Diariamente 
(Mais de 
Manhã) 

Entre 1 e 2 
horas 

Nickelodeon 
e Telecine 

iCarly e 
Once 
Upon a 
time 

Sala 

Alice VC 10 Sim De 3 a 5 
vezes por 
semana 
(Mais de 
Manhã) 

Entre 1 e 2 
horas 

TLC e 
Disney 
Channel 

Cake Boss 
e Boa sorte 
Charlie 

Sala 

Luiza VC 10 Sim De 3 a 5 
vezes por 
semana 
(Mais à 
Noite) 

Menos de 
1 hora 

Disney 
Channel e 
Nickelodeon 

iCarly e 
Boa sorte 
Charlie 

Sala 

Antonio VC 10 Sim De 3 a 5 
vezes por 
semana 
(Mais de 
Manhã e à 
Noite) 

Entre 2 e 4 
horas 

Disney 
Channel e 
Nickelodeon 

Jessie e 
Programa 
de talentos 
(Disney) 

Sala 

VCVCVCVC: Escola Vera Cruz CSCSCSCS: Emef Campos Salles 
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Ritualidade do consumo televisivo 

Aluno/a Escola 

Conversa 
enquanto 
assiste à 

TV 

Conversa sobre 
Faz outra  

coisa ao mesmo 
tempo? 

Com quem 
assiste à TV? 

Assiste TV para 

Renan CS Sim Sobre os filmes e 
o que acontece 
neles 

Sim, come e 
dorme 

Sozinho, com 
amigos e com a 
mãe 

Divertir-se/Não 
se sentir 
sozinho/Falta de 
opção/Poder 
discutir com 
amigos, familiares 
e colegas 

Samuel CS Não   Joga Nintendo Com a irmã Informar-se e não 
se sentir sozinho 

Juan CS Sim, com 
mãe  

Sobre alguém que 
morre no filme 
ou novela, quer 
saber o motivo. 
Se for DVD, pede 
para ver de novo 
para entender 

Brinca com DS Com tio, avó, 
mãe, primo. 
Adora 
Carrossel. Gosta 
de ver com o 
avô. Eles se 
divertem muito. 

Divertir-se 

Ana 
Karolyna 

CS Sim Conversa com 
amigos sobre o 
que acontece na 
televisão 

Sim, faz lição de 
casa 

Com avô, avó, 
bisavó e irmã de 
10 anos 

Falta de opção e 
por hábito 

Alexandre CS Não  Não. Diz que 
para de assistir 
para almoçar 

Sozinho 
 

Divertir-se 

Ana 
Suellen 

CS Sim Conversa com a 
mãe sobre o que 
assistem 

Conversa e faz 
lição 

Com a mãe Divertir-se 

Carlos CS Sim Falam das coisas 
da televisão e das 
histórias 

Brinca e faz lição Com a família Falta de opção e 
divertir-se 

Jackson CS Sim Sobre as cenas, os 
atores 

Almoça e brinca. Com a família Divertir-se, passar 
o tempo e poder 
discutir com 
amigos, familiares 
e colegas 

Micaelli CS Sim Gosta de 
conversar sobre 
as história 
engraçadas 

Faz lição Com pessoas da 
família e amigos 

Não se sentir 
sozinho  

Alex CS Não  Come e joga 
Nintendo 

Sozinho mas 
também com 
amigos e família 

Falta de opção 

Lucas CS Sim Sobre tudo o que 
acontece 

Conversa, 
descansa e dorme 
e brinca de outras 
coisas 

Com pessoas da 
família 

Divertir-se 

Caio VC Sim Sobre o 
personagem e o 
que aconteceu 

Sim, usa o 
computador 

Sozinho ou com 
os pais 

Divertir-se, passar 
o tempo e 
também por falta 
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Ritualidade do consumo televisivo 

Aluno/a Escola 

Conversa 
enquanto 
assiste à 

TV 

Conversa sobre 
Faz outra  

coisa ao mesmo 
tempo? 

Com quem 
assiste à TV? 

Assiste TV para 

quando perdeu 
algum capítulo ou 
cena 

de opção 

Julia VC Não  Sim. Come e 
manda 
mensagens pelo 
celular 

Sozinha ou com 
amigos 

Divertir-se, falta 
de opção e para 
passar o tempo 

Alice VC Não  Não Sozinha e com 
amigos 

Divertir-se e por 
falta de opção 

Luiza VC Não  Sim, come ou 
joga com o irmão 

Com familiares Falta de opção, 
passar o tempo e 
por hábito 

Antonio VC Sim Sobre amigos ou 
os pais. Falam 
sobre os erros nas 
cenas. Quando 
não viu capítulos 
anteriores, quer 
saber sobre os 
personagens e 
sobre o que 
aconteceu 

Sim, usa IPAD e 
computador 

Com familiares  Divertir-se, passar 
o tempo e falta de 
opção 

 
 

Telenovela 

Aluno/a Escola 

Está 
assistindo a 
alguma 

telenovela? 
Qual? 

Acha que 
novelas 

influenciam o 
comportamen

to? 

Assistiu à Morde & 
Assopra? Acessou o blog 
Caçadora de Dinossauros 

Buscou 
informações 
em outros 
lugares? Se 
sim, em 
quais? 

Postou comentários na 
Internet sobre a novela? Se 

sim, onde? 

Renan CS Salve Jorge e 
Rei Davi 

Não Sim. Não Não Não 

Samuel CS Salve Jorge  Sim. As 
pessoas 
imitam as 
pessoas e as 
palavras 

Sim. Não Não Não 

Juan CS Carrossel  Sim, vai 
falando sobre 
como valorizar 
a família, não 
fumar 
maconha. Isso 
ajuda 

Sim. Gostou muito dos 
fósseis, e a personagem da 
Carminha(confundindo a 
personagem Júlia de Morde 
& Assopra com a Carminha 
de Avenida Brasil (ambas 
vividas por Adriana 
Esteves). Não acessou o 
blog 

Não Não 

Ana 
Karolyna 

CS Carrossel, 
Salve Jorge e 

Sim, o cérebro 
muda muito 

Sim. Não Procurou 
revistas que 

Não 
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Telenovela 

Aluno/a Escola 

Está 
assistindo a 
alguma 

telenovela? 
Qual? 

Acha que 
novelas 

influenciam o 
comportamen

to? 

Assistiu à Morde & 
Assopra? Acessou o blog 
Caçadora de Dinossauros 

Buscou 
informações 
em outros 
lugares? Se 
sim, em 
quais? 

Postou comentários na 
Internet sobre a novela? Se 

sim, onde? 

Malhação com os filmes 
e novelas 

mostravam o 
que ia 
acontecer 

Alexandr
e 

CS Carrossel Sim, de 
maneira 
positiva 

Não Sim, buscou 
informações 
na página da 
novela na 
Internet  

Não 

Ana 
Suellen 

CS Salve Jorge e 
Carrossel e 
Malhação 

Sim, faz a 
gente pensar 
parecido 

Sim. Não Não Não 

Carlos CS Avenida 
Brasil e 
Salve Jorge 

Fala de 
assuntos que a 
gente discute. 
Isso é bom 

Não. Não Não Não 

Jackson CS Morde & 
Assopra, 
Salve Jorge, 
Avenida 
Brasil, 
Malhação e 
Carrossel 

Sobre as cenas, 
os atores 

Sim. Não Não Não 

Micaelli CS Morde & 
Assopra, 
Salve Jorge, 
Malhação e 
filmes 

Gosta de 
conversar 
sobre as 
história 
engraçadas 

Sim. Não Não Não 

Alex CS Cheias de 
Charme, 
Salve Jorge e 
Avenida 
Brasil 

 Não. Não  Não Não 

Lucas CS Avenida 
Brasil, Salve 
Jorge e 
esportes 

Sobre tudo o 
que acontece 

Não. Não Não Não 

Caio VC Sim. Salve 
Jorge e 
Avenida 
Brasil. 
Assistiu 
também à 
Insensato 
Coração e 
Viver a vida 

Sim, no 
imaginário das 
pessoas 

Não. Não Não Não 

Julia VC Não Sim, algumas 
pessoas são 
malvadas e na 

Não. Não Não Não 
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Telenovela 

Aluno/a Escola 

Está 
assistindo a 
alguma 

telenovela? 
Qual? 

Acha que 
novelas 

influenciam o 
comportamen

to? 

Assistiu à Morde & 
Assopra? Acessou o blog 
Caçadora de Dinossauros 

Buscou 
informações 
em outros 
lugares? Se 
sim, em 
quais? 

Postou comentários na 
Internet sobre a novela? Se 

sim, onde? 

novela aparece 
gente assim 

Alice VC Não Não Não Não Não 

Luiza VC Não Sim, em casos 
positivos, 
coisas boas da 
vida, e 
negativo, 
como pobreza, 
miséria... 

Não Não Não 

Antonio VC Não Sim Não Não Não 

 
 

Internet 

Aluno/a Escola 
Tem acesso? 

Onde? 
Quantas horas por dia 

utiliza Internet? 
Tem email? 

É membro de alguma 
rede social? Qual? 

Tem blog? 
Sobre qual 

tema? 

Renan CS Sim. Escola e 
casa de amigos 

Mais de 3 horas Sim Sim. Orkut, Facebook e 
MSN 

Não 

Samuel CS Sim. Escola e 
casa da tia  

Entre 1 e 2 horas Não Não Não 

Juan CS Sim. Escola e 
casa 

Mais de 3 horas (chega a 
ficar 8 horas na Internet) 

Sim Sim. Orkut e  
Facebook 

Não 

Ana 
Karolyna 

CS Sim. Escola e 
casa da tia 

Entre 1 e 2 horas Sim Sim.  
Facebook 

Não 

Alexandre CS Sim. Escola e 
casa 

Menos de 1 hora Não Não  Não 

Ana Suellen CS Sim. Escola  Menos de 1 hora Sim Sim. Facebook  Não 

Carlos CS Sim. Escola e 
casa de amigos 

Entre 1 e 2 horas Não Sim. Orkut Não 

Jackson CS Sim. Escola e 
casa de amigos  

Entre 1 e 2 horas Sim Sim. Orkut Não 

Micaelli CS Sim. Escola Menos de 1 hora Sim Não Não 

Alex CS Sim. Escola e 
casa 

Entre 1 e 2 horas Sim  Não Não 

Lucas CS Sim. Escola e 
casa de amigos 

Menos de 1 hora Sim Sim. Facebook Não 

Caio VC Sim, em casa Entre 2 e 3 horas (finais de 
semana e feriado: entre 6 e 
8 horas) 

Sim Facebook, MSN, 
Hotmail, Twitter e 
Youtube 

Não, mas 
tinha 

Julia VC Sim, em casa Menos de 1 hora Sim Sim. MSN Sim, sobre 
Harry Potter 
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Internet 

Aluno/a Escola 
Tem acesso? 

Onde? 
Quantas horas por dia 

utiliza Internet? 
Tem email? 

É membro de alguma 
rede social? Qual? 

Tem blog? 
Sobre qual 

tema? 

Alice VC Sim, em casa Menos de 1 hora Não Sim. Facebook e 
Youtube 

Não 

Luiza VC Sim, em casa Entre 1 e 2 horas Não Sim. Facebook e MSN Não 

Antonio VC Sim, em casa Entre 1 e 2 horas Não Não Não 

 
 

Celular 

Aluno/a Escola Tem celular?  Pré-pago ou pós-pago? Usa celular para 

Renan CS Sim Pré-pago Para falar e ouvir 
música 

Samuel CS Sim Pré-pago Para falar e ouvir 
música 

Juan CS Sim Pré-pago Para falar, fotografar, 
navegar na Internet, 
enviar 
torpedos/mensagens 
msn, ouvir música e ver 
TV 

Ana Karolyna CS Sim Não informado Para jogar, ouvir música 
e ver TV 

Alexandre CS Sim Menos de 1 hora Para jogar e ouvir 
música 

Ana Suellen CS Sim Pré-pago Para jogar, ouvir música 
e ver TV 

Carlos CS Sim Pré-pago Para falar e ouvir 
música 

Jackson CS Sim Pré-pago Para falar, jogar e ouvir 
música  

Micaelli CS Sim Pré-pago Para falar e ouvir 
música  

Alex CS Sim Pré-pago Para falar, jogar e ouvir 
música 

Lucas CS Sim Pré-pago Para falar, jogar e enviar 
torpedos/mensagens 
msn 

Caio VC Sim, um IPhone Pré-pago Para falar, jogar, enviar 
torpedos/mensagens 
msn e ouvir música 

Julia VC Sim Pré-pago Para falar, navegar na 
Internet, enviar 
torpedos/mensagens 
msn e ouvir música 

Alice VC Sim Pós-pago Para falar, enviar 
torpedos/mensagens 
msn e ouvir música  
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Celular 

Aluno/a Escola Tem celular?  Pré-pago ou pós-pago? Usa celular para 

Luiza VC Sim Pré-pago Para falar, jogar, 
fotografar, navegar na 
Internet, enviar 
torpedos/mensagens 
msn, ouvir música e 
armazenar dados 

Antonio VC Não   

 
 

Rádio/Música 

Aluno/a Escola 
Costuma ouvir? Se 

sim, com qual 
frequência? 

Tem diskman, 
wlakman ou MP3? 

Costuma comprar 
CD?DVD de 

bandas/cantores? 

Renan CS Sim, em casa e no 
carro. Ouve 
diariamente 

Não Não 

Samuel CS Sim, em casa. De 1 a 3 
vezes por semana 

Não Sim 

Juan CS Sim, em casa. 
Raramente 

Sim, um diskman Sim 

Ana Karolyna CS Sim, em casa. 
Raramente 

Não. Tem rádio no 
celular 

Sim 

Alexandre CS Não Sim Não 

Ana Suellen CS Sim. Em casa. 
Diariamente 

Não Sim 

Carlos CS Sim. Em casa. 
Diariamente 

Não Sim 

Jackson CS Sim, em casa. De 1 a 3 
vezes por semana 

Não Não  

Micaelli CS Sim. Em casa. 
Diariamente 

Não Não  

Alex CS Sim. Carro e celular 
Diariamente.  

Sim Sim 

Lucas CS Sim. Diariamente. 
Celular 

Não Não  

Caio VC Sim. No carro. 
Diariamente 

IPhone Não 

Julia VC Sim. No carro. 
Diariamente 

Sim Não 

Alice VC Sim. No carro. 
Diariamente 

Sim Sim 

Luiza VC Sim. No carro e em 
casa. Diariamente 

Sim Sim 

Antonio VC Sim. No carro e em 
casa. Diariamente 

Sim. IPod Sim 
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Leitura 

Aluno/a Escola 

Costuma ler revista? 
Se sim, com qual 
frequência? Qual 

revista lê? 
 

Costuma ler jornal? Se 
sim, com qual 

frequência? Qual 
jornal? 

 

Lê quantos livros em 
média por ano? Está 

lendo algum livro? Qual?  

Renan CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica Jovem 

Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 (pegos na 
biblioteca da escola). 
Atualmente está lendo 
Robin Hood 

Samuel CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica  

Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 (pegos na 
biblioteca da escola). 
Atualmente está lendo 
livro da aula de 
matemática (não recorda 
o nome)  

Juan CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica 

Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 (inclui os didáticos 
e paradidáticos da 
escola). Atualmente não 
está lendo mas recorda a 
leitura de Príncipe dos 
magos 

Ana Karolyna CS Sim. Raramente. 
Revista São Paulo 
(sobre novidades) 

Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 (inclui os da 
escola). Atualmente está 
lendo As mil e uma noites 
e outro que não recorda o 
título  

Alexandre CS Sim. Raramente. 
Turma da Mônica 

Sim. Folha de S. Paulo Livros lidos no ano: de 3 
a 5. Atualmente não está 
lendo nenhum 

Ana Suellen CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica 

Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 Atualmente está 
lendo um emprestado da 
biblioteca da escola. Não 
recorda o título 

Carlos CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica Jovem 

Não Livros lidos no ano: de 3 
a 5 Atualmente não está 
lendo  

Jackson CS Não Não Livros lidos no ano: mais 
de 10 Atualmente não 
está lendo  

Micaelli CS Não Não Não  

Alex CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica 

Não Não 

Lucas CS Sim. Semanalmente. 
Revista Turma da 
Mônica 

Não Livros lidos no ano: de 3 
a 5 Atualmente não está 
lendo  
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Leitura 

Aluno/a Escola 

Costuma ler revista? 
Se sim, com qual 
frequência? Qual 

revista lê? 
 

Costuma ler jornal? Se 
sim, com qual 

frequência? Qual 
jornal? 

 

Lê quantos livros em 
média por ano? Está 

lendo algum livro? Qual?  

Caio VC Não. Raramente Raramente. Folha de S. 
Paulo 

Livros lidos no ano: mais 
de 10. Atualmente não 
está lendo nenhum 

Julia VC Não Não Livros lidos no ano: mais 
de 10. Atualmente não 
está lendo nenhum 

Alice VC Sim. Mensalmente. A 
do Clube Paulistano 

Sim Livros lidos no ano: mais 
de 10. Atualmente está 
lendo Diário de uma 
garota nada popular 

Luiza VC Sim. Raramente. Veja Sim. Raramente. O 
Estado de S. Paulo 

Livros lidos no ano: mais 
de 10. Atualmente está 
lendo Judy Moody e 
Diário de uma garota 
nada popular 

Antonio VC Sim. Semanalmente. 
Mundo Estranho 

Sim. Diariamente. Folha 
de S. Paulo 

Livros lidos no ano: de 6 
a10. Atualmente está 
lendo Albert Einstein e 
seu universo inflável 

 

Propaganda 

Aluno
/a 

Escola 

Como fica 
sabendo dos 
produtos que 

compra? 
 

O que leva 
em conta ao 
comprar um 
produto? 

 

Propagandas 
que mais 

influenciam 
são as que 
aparecem...  

Costuma 
assistir 

propagandas 
nos intervalos 
da TV? Qual a 
última que 

lembra de ter 
visto?  

Propaganda com 
personagem 

famoso 
influencia?  

Conversa sobre 
propagandas? 
Com quem? 

Renan CS TV, amigos e 
família 

Indicação de 
amigos e 
novidade 

Na TV (“tem 
umas que são 
falsas. Uma vez 
comprei uma 
câmera e o site 
foi apagado. 
Não recebi a 
câmera” 

Sim. Jequiti Sim. (cita 
somente os 
protagonistas das 
propagandas: 
Reinaldo 
Gianecchini e 
Cristiano 
Ronaldo) 

Não 

Samuel CS Revistas (Extra 
hipermercados
) e amigos 

Moda, 
propaganda 
e preço 

Na TV Sim. Cerveja 
Schin 

Sim. (Neymar e a 
propaganda do 
carro Gol) 

Não 

Juan CS Internet e 
amigos 

Moda e 
promoção 

Na TV e na 
Internet  

Sim. Celular 
Samsumg 
Galaxy 

Sim (Jorginho da 
novela Avenida 
Brasil e as 
sandálias 
Havaianas) 

Não 

Ana 
Karolyna 

CS TV, revista e 
outdoor 

Indicação de 
amigos e 
moda 

Na TV Sim. Loja 
Marisa, 
Propaganda dos 
hipermercados 

Sim. Cita 
personagem 
Isabel (Camila 
Pitanga) da 

Sim, com 
amigos 
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Propaganda 

Aluno
/a 

Escola 

Como fica 
sabendo dos 
produtos que 

compra? 
 

O que leva 
em conta ao 
comprar um 
produto? 

 

Propagandas 
que mais 

influenciam 
são as que 
aparecem...  

Costuma 
assistir 

propagandas 
nos intervalos 
da TV? Qual a 
última que 

lembra de ter 
visto?  

Propaganda com 
personagem 

famoso 
influencia?  

Conversa sobre 
propagandas? 
Com quem? 

Extra e 
Carrefour 

telenovela Lado a 
Lado. “Ela é 
bonita, aí você 
acha linda a 
roupa, vai lá e 
compra” 

Alexandr
e 

CS TV Promoção e 
preço 

Na TV Sim. 
Hipermercado 
Extra 

Não Não 

Ana 
Suellen 

CS TV e amigos Moda, 
propaganda 
e o fato de 
ter aparecido 
na novela 

Na TV e em 
folhetos de rua 

Sim. Marisa Não Com amigos 

Carlos CS TV e folhetos Indicação de 
amigos e 
novidade do 
produto 

Na TV  Sim. Não 
lembra 

Não Não 

Jackson CS TV Novidade do 
produto, 
indicação de 
amigos e 
marca 

Na TV  Sim. Carrefour “Influencia 
porque a gente 
quer ser igual aos 
artistas” 

Sim, com 
familiares e 
amigos 

Micaelli CS TV Marca e 
propaganda 

Na TV Sim. Sabonete 
Lifebuoy 

Não Não 

Alex CS TV Preço Na TV Sim. Brahma  Sim, com 
familiares 

Lucas CS TV e rádio Indicação de 
amigo e 
preço 

Na TV e no 
rádio 

Sim. Banco do 
Brasil 

“Sim, porque o 
artista é bonito e 
rico” 

Sim, com 
amigos 

Caio VC TV Indicação de 
amigos, 
propaganda 
e preço 

Na TV Sim. Ri Happy 
(loja de 
brinquedos) 

Não Sim, com 
amigos e 
familiares 

Julia VC TV, revistas, 
rádio, jornal 
impresso, 
Internet 

Indicação de 
amigos, 
marca e 
propaganda 

Na TV e na 
Internet 

Sim. Cerveja 
Devassa 

Sim. “Tem gente 
que se o famoso 
faz ele faz 
também” 

Não 

Alice VC TV, amigos e 
Internet 

Indicação de 
amigos, 
moda, 
promoção e 
preço 

Na TV e na 
Internet 

Não. Carrefour Não Amigos e 
colegas de 
escola 

Luiza VC TV, revista, Indicação de Nos jornais, na Não. Carrefour Sim. “Porque ele Não 
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Propaganda 

Aluno
/a 

Escola 

Como fica 
sabendo dos 
produtos que 

compra? 
 

O que leva 
em conta ao 
comprar um 
produto? 

 

Propagandas 
que mais 

influenciam 
são as que 
aparecem...  

Costuma 
assistir 

propagandas 
nos intervalos 
da TV? Qual a 
última que 

lembra de ter 
visto?  

Propaganda com 
personagem 

famoso 
influencia?  

Conversa sobre 
propagandas? 
Com quem? 

rádio, Internet, 
amigos e 
família 

amigos, 
marca, moda, 
promoção, 
novidade do 
produto e 
preço 

TV, na 
Internet e 
durante a 
novela 

é uma pessoa 
famosa” 

Antonio VC TV, amigos e 
Internet 

Marca, preço 
e novidade 
do produto 

Na TV Sim. Promoção 
da loja de 
brinquedos 
PBKids 

Não Não 

 
 

Consumo 

Aluno/a Escola 
Costuma ir ao 
shopping?  

Atividades no shopping 
Itens extremamente necessários para a vida (sem os 

quais não se pode viver bem) 

Renan CS Sim Só passeia, vai ao cinema, 
lancha/almoça/ 
janta 

Aluguel/ 
download de filmes. Carro, celular, compras de roupas e 
acessórios, computador, esporte, música, peças de 
teatro, restaurantes/ 
lanchonetes, televisão e viagens 

Samuel CS Sim Compra algo para si  Celular, cinema, compras de roupas e acessórios, 
computador, curso de idiomas, esporte, Internet, livros, 
música, peças de teatro, restaurantes/ 
lanchonetes e viagens 

Juan CS Sim Só passeia, vai ao cinema, 
lancha/almoça/ 
janta 

Academia, carro,celular, cinema, compras de roupas e 
acessórios, computador, curso de idiomas, doação para 
entidades, esporte, Internet, livros, música, 
restaurantes/ 
Lanchonetes, salão de beleza, shows, televisão e viagens 

Ana Karolyna CS Sim Só passeia, vai ao cinema Academia, carro, cinema, compra de roupas e 
acessórios, computador, esporte, Internet, música, 
restaurantes/ 
lanchonetes, revistas, salão de beleza, shows, televisão e 
viagens 

Alexandre CS Sim Compra algo para si mesmo, 
vai ao cinema 

Aluguel/ 
download de filmes, carro, restaurantes/ 
lanchonetes, televisão e viagens 

Ana Suellen CS Sim 
 

Compra algo para si mesma, 
vai ao cinema 

Celular, cinema, compra de roupas e acessórios, 
Internet, música, televisão e viagens 

Carlos CS Sim 
 

Só passeia, vai ao cinema Carro, celular, cinema, computador, curso de idiomas, 
esportes, Internet, música, televisão e viagens 

Jackson CS Sim Passeia, compra algo para si 
ou para outra pessoa 

Carro, celular, compras de roupas e acessórios, 
computador, Internet, televisão e viagens  

Micaelli CS Sim Só passeia Celular, cinema, compra de roupas e acessórios, 
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Consumo 

Aluno/a Escola 
Costuma ir ao 
shopping?  

Atividades no shopping 
Itens extremamente necessários para a vida (sem os 

quais não se pode viver bem) 

computador, esporte, Internet, música, Restaurantes/ 
lanchonetes, televisão e viagens 

Alex CS Sim. Carro e 
celular 
Diariamente.  

Sim Sim 

Lucas CS Sim. 
Diariamente. 
Celular 

Não Não  

Caio VC Sim Compra algo para si ou para 
outra pessoa, vai ao cinema, 
lancha/almoça ou janta  

Aluguel/ 
download de filmes, carro, celular, compra de roupas e 
acessórios, computador, esporte, Internet, televisão e 
viagens 

Julia VC Sim Compra algo para si, vai ao 
cinema, lancha/almoça ou 
janta 

carro, celular, computador, esporte, Internet, música, 
restaurantes/lanchonetes, televisão e viagens 

Alice VC Sim Compra algo para si ou para 
outra pessoa, vai ao cinema, 
só passeia, lancha/almoça ou 
janta 

carro, 
computador, esporte, livros, música e peças de teatro 
(aula de teatro) 

Luiza VC Sim  – carro, 
celular, computador, esporte, Internet, livros, música, 
restaurantes/ 
lanchonetes, televisão e viagens 

Antonio VC Sim Compra algo para si, vai ao 
cinema 

Carro, celular, computador, esporte e livros 
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ANEXO VI – TRANCRIÇÃO DAS CENAS EDITADAS DE MORDE & ASSOPRA 

SEQUÊNCIA 1 SEQUÊNCIA 1 SEQUÊNCIA 1 SEQUÊNCIA 1     

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Campo de escavação no JapãoCampo de escavação no JapãoCampo de escavação no JapãoCampo de escavação no Japão    

Júlia Júlia Júlia Júlia – O crânio tem que estar lá. Bem ali. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Continuem escavando.  

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – There. Keep going. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – There. Keep Go. There. Must be there. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, como é que você tem tanta certeza que o crânio desse ser pré-histórico está aqui? 

Bem aqui? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Cristiano, há 70 milhões de anos essa área aqui era o fundo do mar. E esse animal é um réptil 

marinho. Ele viveu e morreu aqui. Se nós encontramos a coluna lá, certamente o crânio está aqui 

nessa região. O crânio é o que falta pra completar o esqueleto do maior achado dos últimos tempos. 

Uma nova espécie pré-histórica totalmente desconhecida, diferente de tudo que já foi descoberto. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Realmente é muito diferente mesmo. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Vai mudar tudo o que nós sabemos de evolução da vida na Terra. Depois de anos de pesquisa, 

a vitória! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, você vai ficar famosa no mundo todo. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu vou poder realizar todos os meus sonhos, Cristiano! Mais gentileza! Be careful, please! Eles 

querem destruir uma descoberta tão importante. Give me. Eu mesma faço. Thank you very much. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – This way. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Às vezes eu não entendo o entusiasmo da Júlia por esses ossos velhos. Toda vez que 

encontra um faz uma comemoração... 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Ossos velhos? São fósseis de milhões de anos. Eu é que não entendo você, Virgínia. Por 

que você estudou Paleontologia? 

VirgíniVirgíniVirgíniVirgínia a a a – É o único curso que eu consegui passar no vestibular. E eu sempre achei muito chique ser 

intelectual. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Mas isso não é o jeito de uma intelectual falar... 
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Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Intelectual também tem pele, meu bem. E olha pra mim, vou ficar com cara de peixe seco 

de tanto tomar sol. A Júlia se entusiasma... 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Achei, Cristiano! Virgínia! Achei! Calma, calma! Cuidado pra não quebrar, é o crânio. É o 

crânio! Cristiano! Cristiano! Cristiano, olha isso! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Mas, que bicho é esse? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Ahhhhh (grito). Um animal de 70 milhões de anos, eu disse que era uma espécie 

desconhecida. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Parece um peixe com chifres. Pior ainda. Júlia, tá parecendo um dragão. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    É muito mais do eu sonhei, Virgínia. É um ser pré-histórico que lembra um monstro das 

fábulas. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, quando você apresentar o esqueleto completo com o crânio pra comunidade 

científica em Londres, você vai ser aplaudida em pé. Parabéns! 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Uma descoberta! Você viveu há milhões de anos e agora nós vamos saber tudo sobre você. 

Que bom te encontrar. Precisamos levar o crânio. Come here, please. Come here. 

Escavadores japoneses Escavadores japoneses Escavadores japoneses Escavadores japoneses – (Reclamam em japonês.) 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    O que deu nele pra começar a gritar assim? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Não sei, eu só arranjo japonês, mas eu vou tentar falar com um deles que fale inglês. Wait 

here! Wait! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Me ajuda aqui, Virgínia. Nós vamos levar o crânio até o esqueleto, embalar tudo pra levar pra 

Londres. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, a gente tá com um problema. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Fala pra eles me ajudarem com o crânio e depois eu resolvo qualquer problema. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Mas o problema é exatamente o crânio. Eles se assustaram com a cabeça do bicho e 

disseram que é um demônio que vai trazer coisas ruins. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Me arrepiei! 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Cristiano, faz uma coisa, fala pra eles que amanhã eles vão se ver livres de tudo isso aqui. Eu 

vou ligar pro transporte especializado e vamos levar tudo, o crânio, o resto do esqueleto, todos os 

fósseis. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Mas é exatamente aí que tá pegando. O crânio, eles querem que você enterre de novo. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    O quê? Anos de pesquisa, meses de escavação e eles querem que eu enterre tudo de volta? 

Nem por cima do meu... 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Não vamos desafiar esse povo, Júlia! São descendentes de samurais, são bravos, são fortes! 
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Júlia Júlia Júlia Júlia – Não delira, Virgínia! Nós estamos no Japão moderno, no mundo da tecnologia, do futuro! 

Escavador Escavador Escavador Escavador – (Reclama em japonês.) 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Calma, calma, Júlia. Ele tá dizendo que... 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Não precisa traduzir, ele tá insistindo nessa ideia absurda de enterrar um achado científico 

dessa importância. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Sim! 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    This is a superstition. Never. 

Escavador 2 Escavador 2 Escavador 2 Escavador 2 – A fish with a horns is a bad spirit. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – O peixe com chifres é um mau espírito. 

Escavador 2 Escavador 2 Escavador 2 Escavador 2 – Devil! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Demônio!  

Escavadores japoneses Escavadores japoneses Escavadores japoneses Escavadores japoneses – (Reclamações.) 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Eles estão falando que se você não enterrar, eles vão enterrar à força. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Vão ter que me enterrar junto. O quê que tá acontecendo? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Isso eu entendi, é a vingança, Júlia! 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – É um demônio, Júlia! É o demônio, Júlia. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Cristiano, ajuda, Cristiano! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia! Júlia! Júlia! Júlia! 

    

CENA 2 CENA 2 CENA 2 CENA 2 ––––    HospitalHospitalHospitalHospital    

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Júlia! 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Cristiano, Virgínia, o que é isso? Eu tô num hospital? 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Um centro de estética é que não é. Embora fosse melhor você ter feito uma plástica. Quer 

me enrugar de preocupação, Júlia? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Você acordou, Júlia. Que bom! Você passou um dia inteiro fora do ar. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Agora eu me lembro. Eu achei o crânio do réptil de chifres, que já tinha se tornado lenda no 

meio científico. Nunca ninguém tinha conseguido provar a existência e eu achei. Peraí, a minha 

memória tá confusa. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Teve um terremoto, Júlia, e você perdeu... Perdeu tudo que você pesquisou até hoje. O 

esqueleto do bicho e o crânio com chifres. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – E centenas de outros peixinhos, moluscos, fósseis que também sumiram... 
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Júlia Júlia Júlia Júlia –    O que é isso, gente? Não pode ser. Não pode ser, eu botei a minha vida nisso. Eu vou lá e vou 

escavar tudo de novo. Não pode, droga, não pode. O senhor sai da minha frente! Sai da minha frente, 

pelo amor de Deus. Isso não pode ter acontecido! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, calma! Calma. Você bateu com a cabeça, tá fraca. Não pode ficar tremendo feito um 

peixe elétrico. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Gente, a minha vida depende dessa pesquisa, de achar esse esqueleto, achar esse crânio e levar 

tudo pra Londres e provar a minha tese. Ai, minha cabeça tá doendo! 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Júlia, minha amiga querida, escuta! Olha pra mim, Júlia. Eu sei que você precisa ter sucesso 

pra se casar com o John Lewis, eu sei disso. Eu sei que ele é um homem importante no mundo das 

pesquisas e eu sei que você quer estar à altura dele, mas Júlia, ele te ama! Ele casa com você nem que 

seja pra você virar a rainha do lar. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Virgínia, pelo amor de Deus, você acha que eu quero passar a minha vida fritando omelete? Eu 

quero retomar a minha pesquisa! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, eu sinto muito, mesmo. Eu sei o que tudo isso significa pra vocês, mas você vai ter 

que se conformar. E há riscos de novos terremotos por lá, a área tá toda interditada. O dinheiro da 

pesquisa já está quase no fim, não dá pra você recomeçar tudo do zero.  

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Você não sente mais do que eu, Cristiano! Não sente! Não pode, droga! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Calma. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Não pode! 

    

CENA 3 CENA 3 CENA 3 CENA 3 ––––    Na lanchoneteNa lanchoneteNa lanchoneteNa lanchonete    

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Meus pais já se foram há tanto tempo... Eu passei a vida toda pesquisando, escavando ossadas 

de dinossauros, crocodilos, seres de milhões de anos. Fósseis. Eu sempre vivi absorvida pelas 

pesquisas, pelo trabalho, mas o tempo todo eu desejei ter uma família. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Nós somos a sua família. Nós somos os seus amigos. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Eu sei. Eu amo vocês, meus queridos. Nós já trabalhamos há tanto tempo juntos que já é 

mesmo como se fôssemos uma família. Mas o John me ofereceu uma vida ao lado dele. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Uma vida? Mas você já tem uma vida. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Com o fim das pesquisas, o meu doutorado não vai mais sair e eu não sei mais o que vai 

acontecer com meus planos. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Calma, Júlia! 
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CENA 4 CENA 4 CENA 4 CENA 4 ––––    A caminho do restauranteA caminho do restauranteA caminho do restauranteA caminho do restaurante    

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Em busca do seu amor? 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Eu prefiro não explicar. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Desculpa, imagina, eu não quis me intrometer. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Vamos falar de você. Eu ouvi você dizendo que perdeu toda a sua pesquisa por causa de um 

terremoto? 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Eu sou paleontóloga, ou se você preferir eu sou uma caçadora de dinossauros e de outras 

espécies que viveram há milhões de anos. Eu escavo a terra em busca de fósseis. Tá sorrindo por quê? 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro –    Não, não. Eu achei engraçado o nosso encontro. Você estuda o passado, né? E eu o futuro. É 

que eu construo robôs. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Robôs? O terremoto destruiu o meu trabalho de anos e anos, eu estou arruinada. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Por isso você acha que seu sonho terminou? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Olha, é que é tanta coisa envolvida. O diretor do centro de pesquisa é meu namorado. Com o 

fim da pesquisa, tava tudo certo, a conclusão do meu doutorado, eu ser admitida como professora na 

Universidade da Inglaterra, o nosso casamento... Minha vida tava toda planejada e agora foi tudo por 

terra abaixo! 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Agora eu entendi quando ouvi você conversando. E se você mudasse o local da pesquisa? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu teria que ter muita certeza que o local é quente e eu ia ter que encontrar algo muito 

importante num prazo muito curto. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Existe um lugar onde existem centenas e talvez milhares de ossadas de dinossauros e de 

outros animais de mais de sessenta milhões de anos. É no interior de São Paulo, no Brasil. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Impossível. Eu teria ouvido falar... 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Mais precisamente na cidadezinha chamada Preciosa. 

    

CENA 5 CENA 5 CENA 5 CENA 5 ––––    Escritório de OséasEscritório de OséasEscritório de OséasEscritório de Oséas    

Oséas Oséas Oséas Oséas –    Deixa ver se eu adivinho? Veio me pedir dinheiro? 

Tiago Tiago Tiago Tiago –    Pai, eu não tenho como colocar a gasolina no carro. 

Oséas Oséas Oséas Oséas –    Não tem! Não tem porque não trabalha! 

Tiago Tiago Tiago Tiago –    Trabalho muito. Escavo de manhã até de noite e você sabe que numa universidade do Rio de 

Janeiro já reconheceram uma espécie de crocodilo que eu descobri aqui na região. 

Oséas Oséas Oséas Oséas –    E você comprou pelo menos um sanduíche de mortadela com essa descoberta? Filho, você 

tem curso de Direito, poderia estar aqui no banco do meu lado. 
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Tiago Tiago Tiago Tiago –    Mas, eu tô falando do meu sonho, pai! Quando eu penso que exatamente aqui, onde nós 

estamos, há milhões de anos viveram dinossauros num mundo totalmente diferente do nosso, mas é 

um mundo que tá aqui, bem debaixo dos nossos pés. É o mundo que eu vejo quando remexo a terra. 

Eu quero mostrar como é esse mundo. 

Oséas Oséas Oséas Oséas –    Com o meu dinheiro, desista! Eu não te dou mais nem um centavo. Nem pra aquela carroça 

que você insiste em chamar de carro. 

 

CENA 6 CENA 6 CENA 6 CENA 6 ––––    RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante    

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Meu amigo, ele é apaixonado por dinossauros e ele pesquisa há muito anos. Muitos anos. De 

enxada na mão mesmo. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Muita coisa importante foi descoberta assim. Eu tô sentindo que pode ser uma possibilidade 

real. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Lá em Preciosa ninguém dá muita importância pro que ele escava, só eu. E eu sei que 

recentemente ele descobriu uma ossada de um Titanossauro. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Um Titanossauro no Brasil? Seria perfeito pra minha tese. Agora você vai ter que me contar 

tudo, porque eu tô começando a ter esperança. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Calma. 

    

CENA 7 CENA 7 CENA 7 CENA 7 ––––    Fazenda em PreciosaFazenda em PreciosaFazenda em PreciosaFazenda em Preciosa    

Tiago Tiago Tiago Tiago –    A coluna vertebral do Titanossauro inteira, bem aqui. 

    

CENA 8 CENA 8 CENA 8 CENA 8 ––––    MUSEU EM LONDRESMUSEU EM LONDRESMUSEU EM LONDRESMUSEU EM LONDRES    

John John John John – Eu sei, Júlia que você perdeu toda a pesquisa de anos, mas o que você está querendo é muito 

arriscado. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu não tenho alternativa, John. E eu sei que nesse lugar lá no Brasil há centenas de dinossauros 

enterrados, prontos pra ser descobertos. Dinossauros como esses aqui, Tiranossauro rex, Ictiossauro, 

Velociraptor, eu sei que eu posso encontrar tantos esqueletos quantos há nesse museu e me tornar a 

paleontóloga mais importante do mundo! 

John John John John – Mas, e se não houver nada lá, Júlia? 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Se você me der a chance, eu vou pro Brasil, desembarco e a primeira coisa que eu vou fazer é ir 

diretamente pra esse sítio de escavação e ver se é verdade que tem esqueleto de dinossauro. 

John John John John – Mas se não houver nada lá, Júlia, você me comunica imediatamente? Desiste da pesquisa? 
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Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu prometo só continuar se eu tiver certeza. Eu vou achar um dinossauro do tamanho desse 

bicho aqui. 

John John John John – Júlia, o que foi? O que houve? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Nada não, acho que foi só o cansaço. E então, você vai me ajudar? 

    

SEQUÊNCIA 2 SEQUÊNCIA 2 SEQUÊNCIA 2 SEQUÊNCIA 2     

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Prédio em LondresPrédio em LondresPrédio em LondresPrédio em Londres    

John John John John – Você é esperta, Virgínia. Apesar do terremoto, conseguiu desviar os fósseis que a Júlia 

encontrou aqui no Japão e renderam um bom dinheiro. Aqui está a sua parte. 

VirgínVirgínVirgínVirgínia ia ia ia – Ah! O verde me cai tão bem. Adoro a cor dos dólares. 

John John John John – E agora nós podemos ganhar ainda mais dinheiro. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Onde? 

John John John John – Na nova pesquisa da Júlia. 

    

CENA 2 CENA 2 CENA 2 CENA 2 ––––    Campo de escavação em PreciosaCampo de escavação em PreciosaCampo de escavação em PreciosaCampo de escavação em Preciosa    

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Inacreditável! Dá pra ver o desenho das vértebras. 

Tiago Tiago Tiago Tiago – Quando abriram a estrada, formou o barranco. Ai com a chuva e o desgaste natural mesmo, o 

esqueleto foi aparecendo. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Aqui, direitinho! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Tá perfeito. Isso aqui deve valer uma fábula. Iniciamos as escavações amanhã. O resto do 

esqueleto só pode estar pra lá. 

Thiago Thiago Thiago Thiago – É, tá na fazenda, só que tem dono. Ele nem quis me ouvir quando eu fui pedir para escavar. 

É um caipirão. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Pode deixar, eu falo com ele. Eu me entendia com japonês sem falar a língua, não vou me 

entender com caipira... 

    

SEQUÊNCIA 3SEQUÊNCIA 3SEQUÊNCIA 3SEQUÊNCIA 3    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Fazenda AbnerFazenda AbnerFazenda AbnerFazenda Abner    

Abner Abner Abner Abner – Eita! Tá maluca, sua doida? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Maneire suas palavras! Eu estou aqui em nome da Ciência. 
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Abner Abner Abner Abner – Você quer arrancar meus pé de café pra catar osso velho? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Não são ossos velhos, são dinossauros. Esqueletos fósseis de dinossauros e animais que 

viveram há mais de 65 milhões de anos. 

Hortênsia Hortênsia Hortênsia Hortênsia –    Pra quê a moça havia de querer osso tão velho que nem pra botar na sopa serve mais? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Porque eu quero montar o esqueleto desses animais. Principalmente de um Titanossauro, que 

eu tenho fortes evidências de que a parte principal do esqueleto desse animal está aqui, embaixo das 

terras de vocês. 

Abner Abner Abner Abner – E você tá querendo dizer que pra achar esse tal de esqueleto, vai ter que arrancar os meus pé 

de café? 

Celeste Celeste Celeste Celeste – Logo eu vi que tinha coisa errada. Eu conheço esse tipo de mulher, é perigosa... 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Você não me conhece, então não dê palpites. Talvez eu não tenha que arrancar a plantação de 

café inteira, só uma parte. Vai depender de onde os ossos vão estar espalhados. 

Abner Abner Abner Abner – Você não tira nenhum pé de café dos meus. 

Bento Bento Bento Bento –    Patrão, ela falou em tesouro. Vai saber o preço dos osso... 

Abner Abner Abner Abner – Aquele safado do Tiago, o riquinho, vive tentando cavucar as minhas terras aí pra achar osso 

velho e nunca falou em dinheiro. 

Bento Bento Bento Bento –    Ela explicou que ela vem do estrangeiro. O povo de lá tem dólar. 

Raquel Raquel Raquel Raquel –    É sim, Abner. Pode até compensar arrancar tudo e formar um novo cafezar despois! Ô 

moça, você falou assim em valor inestimáver, assim, mais ou menos, pra quanto é o valor desses osso? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – É um valor científico, um patrimônio de toda humanidade. Não estou falando de dinheiro. 

Estou falando de um conhecimento científico de valor inestimável. 

Abner Abner Abner Abner – Você quer dizer que eu perco o cafezar e eu não ganho nenhuma compensação. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Reconhecimento mundial e os meus parabéns. 

Abner Abner Abner Abner – Você engula seus parabéns. Não, mãe, não serve! Não serve bolinho de chuva pra essa bruxa 

não, porque ela já tá de saída. Vem cá, vem cá! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Por favor! Há pouco tempo eu era um anjo, agora virei uma bruxa? 

Abner Abner Abner Abner – Uma bruxa disfarçada de anjo, mas é uma bruxa. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Espera, eu acho que nós podemos entrar num acordo. Meu futuro depende disso. Eu consegui 

uma verba de um instituto de pesquisas inglês, só que eu perdi tudo que eu tinha encontrado num 

terremoto no Japão e agora eu tenho um tempo mínimo pra fazer uma nova pesquisa. 

Abner Abner Abner Abner – E daí? 
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Júlia Júlia Júlia Júlia – Olha, eu sei que você não me conhece, mas eu apelo pra sua generosidade. Eu preciso muito 

do meu emprego na Inglaterra. Com a pesquisa terminada, eu já tenho a garantia de conseguir um 

bom emprego nessa universidade inglesa. A minha vida depende dessa pesquisa. Eu tenho um sonho, 

me ajuda, vai? Por favor? 

Abner Abner Abner Abner – Moça, você tem um sonho e eu tenho uma realidade. É, tá puxado! Eu vou perder a minha 

fazenda se eu não fizer uma colheita no tempo certo e se essa colheita não for boa demais, eu perco 

do mesmo jeito. Eu perco as terra que meu pai deixou pra nós. Eu perco esse teto aqui que é da minha 

mãe, da minha irmã, da minha filha, que nem tem mais mãe pra cuidar dela. Então moça, eu sinto 

muito pelo seu sonho, mas eu tenho que pensar nos que dependem de mim. 

    

CENA 2 CENA 2 CENA 2 CENA 2 ––––    Casa de TiagoCasa de TiagoCasa de TiagoCasa de Tiago    

Tiago Tiago Tiago Tiago – Tô muito contente, porque uma peleontóloga do nível da Júlia veio pra cá. Quem sabe agora 

levam as descobertas aqui da região a sério? Talvez até apareça dinheiro pras pesquisas. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Mas eu acho que não vai ser tão fácil como a Júlia tava pensando, não. 

Tiago Tiago Tiago Tiago – Eu tenho fé no futuro. Preciosa ainda vai ser a terra dos dinossauros. E eu já vi que a Júlia tem 

fibra. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Tem muita. 

Tiago Tiago Tiago Tiago – Gostei dela, sabe? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – É? É bom não gostar muito, não. 

Tiago Tiago Tiago Tiago – Por quê? Você e ela, desculpa, mas vocês têm alguma coisa? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Eu e a Júlia? Não. Ela só me vê como assistente, mas também eu não tô nem aí. Ela tem 

um noivo na Inglaterra. Tem um noivo na Inglaterra. 

    

SEQUÊNCIA 4SEQUÊNCIA 4SEQUÊNCIA 4SEQUÊNCIA 4    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Casa da JúliaCasa da JúliaCasa da JúliaCasa da Júlia    

John John John John – Só existe uma maneira de você obrigar esse fazendeiro a permitir você escavar as terras 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Me diga, que eu faço. 

John John John John – Você tem que conseguir um fóssil importante, é provar que o que tem embaixo dos pés de café 

são, com certeza, fósseis de milhões de anos, e tem que provar que veio da fazenda. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – É verdade. Com uma prova na mão eu vou conseguir convencer quem for preciso. Obrigada, 

John. Obrigada e até depois, tá? 
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John John John John – Kisses for you, Júlia. 

 

 

    

SEQUÊNCIA 5SEQUÊNCIA 5SEQUÊNCIA 5SEQUÊNCIA 5    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Casa do AbnerCasa do AbnerCasa do AbnerCasa do Abner    

Hortênsia Hortênsia Hortênsia Hortênsia – Todo ser vivo nessas banda sabe que o Tiago veve atrás de osso veio. Essa moça mesmo, 

você veio aqui outro dia dizendo que o osso é um tesouro. 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Mas eles vieram buscar osso aqui de noite? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Nós viemos procurar ossos mesmo. 

Abner Abner Abner Abner – Na minha fazenda? Sem a minha permissão? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu vou falar, já que você agiu como um pré-histórico e impediu as escavações eu vim de noite 

pra ter certeza que eu estava no caminho certo, satisfeito? 

Abner Abner Abner Abner – Era só o que faltava. 

Hortênsia Hortênsia Hortênsia Hortênsia – Senta aí, moça. Senta. Com tanto osso veio no cemitério, por que ocê tinha que que vir 

atrás de osso aqui nas nossa terra? 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Eu estou procurando ossos muito mais velhos do que eu poderia encontrar no cemitério. E 

olha só, eu preciso ter certeza que existem achados preciosos aqui embaixo do seu cafezal. E eu vou 

conseguir essa prova, sabe por quê? Porque eu vou lhe obrigar a me deixar escavar. 

Abner Abner Abner Abner – Ninguém obriga eu a coisa nenhuma. E tem mais, não acharam nada, não. Estão os três aí de 

mão abanando. Moça, eu não sei o que você tá planejando, mas essa prova que você quer, não vai ter. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Eu acabo de achar. Cristiano, ajuda aqui... Levanta esse sofá. 

Tonica Tonica Tonica Tonica –    Me solta! Me solta! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Ahhhhhhh (grito)! Eu vi de longe, isso é um fóssil. 

Abner Abner Abner Abner –    Isso é o calço do meu sofá, sua doida! 

    

CENA 2 CENA 2 CENA 2 CENA 2 ––––    Casa da JúliaCasa da JúliaCasa da JúliaCasa da Júlia    

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eles conseguiram trazer a pedra. Você não é muito grande, mas vai me dar a certeza que eu tô 

precisando. É um fóssil. É um fóssil! Como vai, peixinho? Você sabia que você viveu no mínimo há 60 

milhões de anos? Eu ainda vou saber tudo sobre você. O esqueleto no barranco não é um acaso. Uma 
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ossada que foi transportada de outro lugar. Nesta região um dia viveram dinossauros, era um lugar 

completamente diferente de hoje em dia. Dinossauros, eu ainda vou conquistar vocês... 

    

CENA 3 CENA 3 CENA 3 CENA 3 ––––    CCCCafezal (cena representando o sonho de Júlia em que ela encontra os dinossauros vivos)afezal (cena representando o sonho de Júlia em que ela encontra os dinossauros vivos)afezal (cena representando o sonho de Júlia em que ela encontra os dinossauros vivos)afezal (cena representando o sonho de Júlia em que ela encontra os dinossauros vivos)    

Júlia Júlia Júlia Júlia – Um Titanossauro! Você sabe que eu vou te encontrar daqui a milhares de anos? Um 

Velociraptor! 

    

CENA 4 CENA 4 CENA 4 CENA 4 ––––    Casa da JúliaCasa da JúliaCasa da JúliaCasa da Júlia    

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia! 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Ai, que grito pavoroso! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Tudo bem? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu acho que eu adormeci na frente da tela do computador. Gente, eu tive um pesadelo. 

    

SEQUÊNCIA 6SEQUÊNCIA 6SEQUÊNCIA 6SEQUÊNCIA 6    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Sala de pesquisaSala de pesquisaSala de pesquisaSala de pesquisa    

John John John John –    Esta é Tânia, que veio do Rio pra entrar na equipe. 

Minerva Minerva Minerva Minerva – Ah, sim, e o que é que você faz exatamente, Tânia? 

Tânia Tânia Tânia Tânia – Eu faço a cópia dos ossos encontrados. Eu pego cada pedaço da ossada dos dinossauros e 

faço um molde de silicone e depois eu uso esse molde pra fazer um osso igual ao original, só que de 

resina. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – E com esses ossos falsos é que nós montamos os esqueletos. 

Minerva Minerva Minerva Minerva – Peraí, então quer dizer que o Titanossauro, ele não é montado com os fósseis? 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia –    Não, primeira-dama. Os fósseis originais são guardados pra serem estudados sempre que 

for necessário. 

John John John John – Os ossos estão petrificados. 

Minerva Minerva Minerva Minerva – Quer dizer então que logo logo teremos o nosso Titanossauro montado para engrandecer 

a nossa Dino City. Ah, Tânia, seja muito bem-vinda e, olha, mãos a obra. Pode começar. 

Tânia Tânia Tânia Tânia – Posso ver o material? 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia –    Aqui está. 

Tânia Tânia Tânia Tânia –    Nossa, quanta coisa! E já está tudo identificado? 

John John John John – Não, é que... 
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Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – Bom, é que... a Júlia identificava, só que ela saiu da equipe e eu me confundo um pouco, 

sabe como é? Eu confundo a vértebra da espinha com o osso do pé. 

Minerva Minerva Minerva Minerva – Você confunde a vértebra da espinha com o osso do pé? Como é que você anda, Virgínia? 

VirgínVirgínVirgínVirgínia ia ia ia – Primeira-dama, eu confundo os fósseis. 

Tiago Tiago Tiago Tiago – Era sobre isso que eu tava pensando, a gente precisa chamar a Júlia de volta. Só ela sabe 

identificar os fósseis. Sem ela a gente nunca vai ter o Titanossauro montado aqui dentro. 

Minerva Minerva Minerva Minerva – A Júlia? Eu não quero que a Júlia pise nunca mais aqui dentro. 

Tiago Tiago Tiago Tiago –    Primeira-dama, a senhora quer ou não quer o Titanossauro montado? 

 

SEQUÊNCIA 7SEQUÊNCIA 7SEQUÊNCIA 7SEQUÊNCIA 7    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    Casa do ÍcaroCasa do ÍcaroCasa do ÍcaroCasa do Ícaro    

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Eu vou indo, tá? 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Júlia, vem cá, desculpa. Eu fiquei mordido de ciúme. 

Zariguim Zariguim Zariguim Zariguim – Zariguim também tá com ciúme. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Tá vendo?  

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Só mesmo o Zariguim pra me fazer rir numa hora dessa. Fala pra mim vai, eu tô querendo 

entender aquilo que você falou, que o Zariguim conseguiu fotografar umas coisas misteriosas. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Eu não sei se dá pra explicar, porque, nossa! É quase impossível o que vi nas fotos dele. 

Júlia Júlia Júlia Júlia ----    E aí eu vou morrer de curiosidade? Fala o que que é. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Tá bom, eu conto. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Conta. 

Ícaro Ícaro Ícaro Ícaro – Além dos fósseis e dos diamantes, o Zariguim fotografou uma estrela. Não, Júlia, ele 

fotografou um mundo inteiro lá dentro. Lá embaixo. É como se embaixo aqui dos nossos pés, a Terra 

fosse oca e tivesse uma civilização inteira aqui embaixo. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    A teoria da Terra oca. Os meus pais desapareceram exatamente numa expedição que buscava 

o caminho pra esse mundo. Imagina, é impossível. Isso é impossível. Deve ter algum erro nas fotos do 

Zariguim. 

Zariguim Zariguim Zariguim Zariguim –    Zariguim não erra. Zariguim não tem defeito. Eu vou ficar bravo com você, Júlia. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Então tem que ter alguma explicação. Eu tenho que ir. Eu vou. Você estuda isso direito e 

depois me conta? Então tá. 
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SEQUÊNCIA 8SEQUÊNCIA 8SEQUÊNCIA 8SEQUÊNCIA 8    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    CavernaCavernaCavernaCaverna    

Abner Abner Abner Abner – É aqui, Júlia.A caverna é essa aí. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – É essa. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, olha aqui no chão. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Fósseis, Cristiano. Fósseis. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Parece que são muitos. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu vou entrar. 

Abner Abner Abner Abner – Júlia! Espera, Júlia. A caverna é escura. Júlia! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia, o chão tá cheio de fósseis. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Um tesouro, Cristiano. Abner, Abner, olha isso aqui. Meu Deus, o desenho! O mesmo 

desenho. A gente tá no caminho certo. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – O que foi isso? 

    

SEQUÊNCIA 9SEQUÊNCIA 9SEQUÊNCIA 9SEQUÊNCIA 9    

    

CENA 1 CENA 1 CENA 1 CENA 1 ––––    CCCCavernaavernaavernaaverna    

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Um oceano embaixo da terra. Inacreditável. Estamos no centro da Terra. 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Gente, gente, olha o que eu achei. Vem! Vem, vem, vem!Vejam. Vejam. Olha. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – O crânio!  

Abner Abner Abner Abner – A gente vai levar ele procê, Júlia. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Mas vai levar como? Como a gente vai sair daqui? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Tem que ter um jeito da gente sair, Júlia. Se a gente chegou até aqui, tem que ter um jeito 

da gente sair com o crânio. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Ahhhhhhhhhhhhh (grito)! O crânio! 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Gente, vem ver o que eu achei. 

Abner Abner Abner Abner – Tonica, eu já não falei pra você não ficar zanzando por aí, que a gente não sabe o quem tem 

aqui embaixo? 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Vem que pode ser importante. Uma jangada. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano –    Então, tem gente morando aqui. 
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Júlia Júlia Júlia Júlia –    Meus pais? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Júlia... 

Abner Abner Abner Abner – Será? Vamos embora, Cristiano. Vamos colocar o trem aqui em cima da jangada, a gente 

sobe e depois empurra. 

Júlia Júlia Júlia Júlia –    Mas, cadê a Tonica? Cadê a Tonica? 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Tonica! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Tonica! 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Tonica! 

Abner Abner Abner Abner – Tonica, eu já não falei que não é pra você ficar zanzando por ai, ô sua espalha brasa! 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia – A Tonica tá com a gente, Abner. 

Abner Abner Abner Abner – Devorve a minha filha! 

John John John John – Nós não devolver não, pai. Nós saber que vocês vão atrás dos diamantes. 

Virgínia Virgínia Virgínia Virgínia –    Vocês vieram buscar os diamantes e a gente fez o mesmo caminho e chegamos até aqui. E 

agora vocês vão levar a gente até eles. Você sabe onde eles estão, não sabe, Júlia? Eu sei que você sabe. 

John John John John – O robô do Ícaro fotografou aqui. Vamos, subam logo na jangada e nos levem onde estão os 

diamantes. Se não, pobre Tonica. 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Me solta. Pai! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – É melhor obedecer eles, Abner. Pelo bem da Tonica. 

John John John John – Come on. 

    

CENA 2 CENA 2 CENA 2 CENA 2 ––––    Dinossauros perseguem os personagensDinossauros perseguem os personagensDinossauros perseguem os personagensDinossauros perseguem os personagens    

Júlia Júlia Júlia Júlia – Um Velociraptor... Pai... 

    Pai Pai Pai Pai –    Júlia! Minha filha! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Pai. 

Pai Pai Pai Pai – Filha! Minha filha! 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Eu preciso falar com você, preciso entender tanta coisa. 

Pai Pai Pai Pai – Ah minha filha! Mas antes tem alguém que há muito tempo também quer falar com você, hum? 

Mãe Mãe Mãe Mãe – Júlia! Minha... 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Mãe! Você não sabe o quanto eu desejei esse abraço. 

Mãe Mãe Mãe Mãe – Minha filha! Minha menina! 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Menina? A Júlia já tá bem grandinha.  

Abner Abner Abner Abner – Espera ai, isso aqui é um diamante? 
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Pai Pai Pai Pai – É, sim. São muito comuns por aqui. 

    

CENA 3 CENA 3 CENA 3 CENA 3 ––––    Casa dos pais de JúliaCasa dos pais de JúliaCasa dos pais de JúliaCasa dos pais de Júlia    

Pai Pai Pai Pai – Eu sempre acreditei que a Terra era oca, Júlia. Eu e a sua mãe tentamos achar o caminho para o 

centro da Terra várias vezes. Finalmente, não é meu amor?, numa expedição ao Himalaia nós 

conseguimos encontrar. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – E quando vocês desapareceram eu era menina. 

Pai Pai Pai Pai – E descobrimos esse mundo pré-histórico, onde os dinossauros ainda vivem. Eu e sua mãe 

resolvemos salvar esse mundo, então eu usei os diamantes pra criar a fundação. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – A fundação que patrocinava as minhas pesquisas... 

Pai Pai Pai Pai – E nós quando descobrimos que você tinha se tornado uma pesquisadora também, nós ficamos 

muito orgulhosos de você. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Que é isso? 

Pai Pai Pai Pai – Calma, o centro da Terra ele é instável mesmo, mas agora ele está um pouco pior. Por isso que 

nós resolvemos voltar com vocês. 

Mãe Mãe Mãe Mãe – Nós vamos embora com vocês, Júlia. 

Pai Pai Pai Pai – Filha, calma, não se preocupe que tá tudo certo. Eu tenho um bom barco e conheço um 

caminho melhor do que aquele que vocês vieram. 

Abner Abner Abner Abner – Tonica! Ô Tonica! Tonica, o que você tava aprontando, ô espalha brasa? 

Tonica Tonica Tonica Tonica – Nada. Vamos embora? 

Abner Abner Abner Abner – Vamos embora. 

Júlia Júlia Júlia Júlia – Cuidado! 

Abner Abner Abner Abner – Ah, eu sou capaz de ficar três dias na cama de tão cansado que eu estou. 

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano – Eu nem me cansei tanto. 

    

CENA 4 CENA 4 CENA 4 CENA 4 ––––    Festa de montagem do dinFesta de montagem do dinFesta de montagem do dinFesta de montagem do dinossauroossauroossauroossauro    

Júlia Júlia Júlia Júlia – Muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que a descoberta desse Titanossauro, uma espécie 

inteiramente nova, trouxe prestígio internacional pra toda região de Preciosa e de Marília. E tem 

tesouros inestimáveis no campo da Paleontologia e eu espero que esse prestígio que essa descoberta 

trouxe gere apoio à pesquisa para a formação de novos paleontólogos. E apoio a educação para a 

formação de gerações novas. A educação é tudo. 
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ANEXO VII – TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DOS ALUNOS DURANTE A ENTREVISTA DE 

IDENTIDADE291 

1. 1. 1. 1. Você sabe o que é Paleontologia?            

Dados do aluno/a 

Aluno/a Escola Idade 
Sabe o que é 
Paleontologia? 

Soube por meio 
de 

Renan CS 12 Sim Outros (palestra 
com 
paleontólogo) 

Samuel CS 11 Sim Telenovela 
Morde & Assopra 

Juan CS 12 Sim Outros (palestra 
com 
paleontólogo) 

Ana 
Karolyna 

CS 11 Sim Telenovela 
Morde & Assopra 

Alexandre CS 11 Sim Livro escolar 
Ana Suellen CS 11 Sim Telenovela 

Morde & Assopra 
Carlos CS 11 Sim Livro escolar 
Jackson CS 11 Sim Outros 

(aprendeu com o 
amigo Renan) 

Micaelli CS 11 Sim Livro escolar 
Alex CS 12 Não – 
Lucas CS 11 Sim Livro escolar 
Caio VC 11 Sim Livro escolar e 

Telenovela 
Morde & Assopra 

Julia VC 11 Sim Sim, outros 
(alguém contou) 

Alice VC 10 Sim Revista e Internet 
Luiza VC 10 Sim Televisão 
Antonio VC 10 Sim Livro escolar, 

Telenovela 
Morde & Assopra 
e revista 

VC: Escola Vera Cruz - CS: Emef Campos Salles 

 

 

 

 

                                                                 

291  Durante a entrevista, as crianças manifestaram-se espontaneamente. Mantivemos na transcrição as falas daquelas que 
quiseram se expressar sobre o tema. Ressaltamos que mantivemos a maneira de se expressar adotada pelas crianças, 
não realizando correções gramaticais na transcrição. 
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Emef Campos Salles 

 

2.2.2.2. Que ideia vocês têm de um paleontólogo? 

 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Paleontólogo é uma pessoa que estuda as espécies de dinossauros e como que ele morreu. 

RenanRenanRenanRenan: É uma pessoa que procura ossos de dinossauros     

JacksonJacksonJacksonJackson: É uma profissão que estuda os dinossauros. 

Ana KarolynaAna KarolynaAna KarolynaAna Karolyna: É uma pessoa que caça fósseis. 

JuanJuanJuanJuan: Eles têm vontade de procurar fósseis. 

 

3. 3. 3. 3. Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê?  

    

RenanRenanRenanRenan: Sim, é bom porque procura ossos de dinossauros e é legal aprender sobre eles. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Sim, porque quando eles eram criança tinham vontade de ser um paleontólogo. 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: Sim, porque é tudo igual, no mundo inteiro. 

    

Como você acha que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos 

estrangeiros? Explique: 

 

JacksonJacksonJacksonJackson: Ah! O estrangeiro é diferente, o jeito de pensar, a criatividade. 

Ana KarolynaAna KarolynaAna KarolynaAna Karolyna: eu acho que é igual, porque eles fazem a mesma coisa. 

SamuelSamuelSamuelSamuel: É parecido. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: O paleontólogo estrangeiro pesquisa com mais frequência. 

RenanRenanRenanRenan: No Brasil é mais difícil fazer pesquisa e ganhar dinheiro. Eu não queria ser isso porque é mais 

difícil de ganhar dinheiro e ficar famoso” ( 

CarlosCarlosCarlosCarlos:    Aqui é mais difícil de as pessoas dar valor a esse tipo de trabalho.  

 

4.4.4.4. O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista? 

 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Precisa fazer bastante curso e faculdade. 

Ana KarolynaAna KarolynaAna KarolynaAna Karolyna: De capacidade. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: É, capacidade e estudar muito. 
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SamuelSamuelSamuelSamuel: tem que estudar, fazer curso. 

 

5.5.5.5. Na telenovela Morde & Assopra, a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a existência 

de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de dinossauros? Por 

quê?   

    

Ana KarolynaAna KarolynaAna KarolynaAna Karolyna: Sim, porque existia muitos dinossauros. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Sim, na Bahia, numa cidadezinha chamada Chapada dos Guimarães, tem muito fóssil. 

 

6.6.6.6. Você acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma rotina parecida com a apresentada 

pela telenovela? Por quê? 

 

JacksonJacksonJacksonJackson: A gente viu isso com o estudioso que veio aqui na escola explicar sobre os ossos da preguiça 

que ele encontrou292.  

SamuelSamuelSamuelSamuel: Só que o da Júlia da novela é na Terra e o do Túlio era na água. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Sim, porque são do mesmo jeito que eu vi no filme que o Túlio mostrou e na novela.  

Ana KarolynaAna KarolynaAna KarolynaAna Karolyna: Eu acho que é porque eles demonstraram que gostam da profissão. Minha tia é 

administradora. Eu vou querer ser administradora.  

JacksonJacksonJacksonJackson: E eu quero fazer teatro. Professora, conheço uma pessoa que representou alguma coisa e 

colocou no Facebook. Quanto mais acessos ele tem, mais ele ganha dinheiro. Ah!    Pessoas como a 

Júlia sabem viver da fama de jeito diferente. Elas pensam de jeito diferente. 

Samuel:Samuel:Samuel:Samuel: Eu sonho ser jogador de futebol, porque fica famoso e ganha dinheiro. Quero ser assim que 

nem o Neymar”  

Renan:Renan:Renan:Renan: Eu quero ser um megadesenhista, ir pra Hollywood, morar lá e conhecer a cidade, ver se é 

mesmo agitado lá. Aqueles caras que desenham os filmes de lá são maneiros e ganham muito”  

MicaelliMicaelliMicaelliMicaelli:    Se eu for artista vou ficar famosa, bem bonita e ganhar dinheiro. Vai ser legal!”  

JacksonJacksonJacksonJackson: “Eu quero ser ator, estou fazendo curso de teatro e já fiz uma peça. Eu até participei de um 

filme sobre Heliópolis. Mas eu quero mesmo ser ator, as pessoas podem me reconhecer. Isso é uma 

coisa muito boa. 

 

                                                                 

292  As crianças receberam a visita de um cientista (Túlio) que havia feito uma pesquisa e encontrou fósseis de um bicho-
preguiça pré-histórico. 
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Vera Cruz 

 
1.1.1.1. Que ideia vocês têm de um paleontólogo? 
 
CaioCaioCaioCaio: Que ele procura fósseis de dinossauros. 
AntonioAntonioAntonioAntonio: É uma pessoa que estuda os fósseis dos dinossauros.     
JuliaJuliaJuliaJulia: Isso. 
LuizaLuizaLuizaLuiza: É uma pessoa que procura ou pesquisa ossos de dinossauros. 
AliceAliceAliceAlice: Ele é um cientista que se dedica muito ao trabalho para achar fósseis. Não quero ser quando eu 
crescer. 
 
2. 2. 2. 2. Você acha que existem muitos paleontólogos no Brasil? Por quê?  
    
AntonioAntonioAntonioAntonio: Sim, porque no Brasil existem muitos fósseis. 
 
CaioCaioCaioCaio: É verdade. 
 
3.3.3.3. Como você acha que é um paleontólogo brasileiro? Ele é parecido com os paleontólogos 
estrangeiros?  
 
LuizaLuizaLuizaLuiza: Sim, acho que todos são iguais. 
JuliaJuliaJuliaJulia: Eu não sei, mas acho que eles tem algumas coisas em comum, como o conhecimento de 
dinossauros. 
CaioCaioCaioCaio: Não sei. 
AntonioAntonioAntonioAntonio: Não, porque cada um tem um método de estudo. 
Julia:Julia:Julia:Julia: Eu não sei, mas acho que eles tem alguma coisa em comum, como o conhecimento sobre 
dinossauros. 
 
4.4.4.4. O que você acha que uma pessoa precisa para ser paleontólogo? E cientista? 
 
LuizaLuizaLuizaLuiza: Acho que as pessoas precisam apenas ser formadas naquelas coisas. 
JuliaJuliaJuliaJulia: Saber sobre dinossauros.  
AntonioAntonioAntonioAntonio: Precisam ter um conhecimento sobre dinossauros, História e Geografia. 
AliceAliceAliceAlice: Elas têm que ser pacientes, querer fazer o que está fazendo e se dedicar ao trabalho.  
 
5.5.5.5. Na telenovela Morde & Assopra, a personagem Júlia (Adriana Esteves) pesquisa sobre a existência 
de ossadas de um dinossauro no Brasil. Você acha que nosso país pode ter fósseis de dinossauros? Por 
quê?   
    
AntonioAntonioAntonioAntonio: Sim, porque antigamente tinham regiões que eram alagadas. Hoje são ricas, por isso acham 
vários fósseis. 
CaioCaioCaioCaio: Porque os dinossauros viveram em todo o mundo.  
LuizaLuizaLuizaLuiza: É, porque os dinossauros viveram e morreram espalhados pelo mundo. 
JuliaJuliaJuliaJulia: Isso. Os dinossauros andaram no Brasil, como no mundo todo. E podem ter morrido no Brasil.  
AliceAliceAliceAlice: Um dia já teve dinossauro e eles viviam por todo o mundo.  
 
6.6.6.6. Você acha que o paleontólogo e o cientista brasileiro têm uma rotina parecida com a apresentada 
pela telenovela? Por quê? 



213 
 

 

 
JuliaJuliaJuliaJulia: Acho que sim, porque ele tem um conhecimento parecido a respeito de dinossauro. 
CaioCaioCaioCaio: Sim, porque os dois procuram fósseis.  
AntonioAntonioAntonioAntonio: É, porque na telenovela eles representam os paleontólogos.  
LuizaLuizaLuizaLuiza: Eu acho, porque eles procuram em locais quentes os fósseis. Por isso a roupa apropriada.  
AliceAliceAliceAlice: Não, porque na novela eles tinham trabalho todos os dias e fora, na vida, eu acho que não é 
assim. 
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ANEXO VIII – TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DOS ALUNOS DURANTE A ENTREVISTA DE 

COGNITIVIDADE 

Campos Salles 

    

1. 1. 1. 1. Vocês já fizeram algum tipo de pesquisa para a escola na Internet? Conte como você realizou a 

pesquisa. 

LucasLucasLucasLucas: Sim, de História. 

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Eu fiz, mas era só de imagens. 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: E eu fiz sobre as pirâmides do Egito. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: Eu fiz sobre a preguiça fóssil. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: ... E eu pesquisei a megafauna. 

 

2.2.2.2. O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê? 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: O rápido acesso.  

JuanJuanJuanJuan: Ah! Eu acho que é pesquisar o que é necessário. Eu acho muito fácil porque eu leio as coisas.  

LucasLucasLucasLucas: É só copiar. 

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Eu gosto. Acho o que eu estou procurando. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: Digitar. Porque é só clicar, né? 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Ela explica muito. 

SamuelSamuelSamuelSamuel: Acho que é porque dá pra pesquisar, é mais fácil. 

RenanRenanRenanRenan: Porque é mais rápido. 

 

3333. E o que considera mais difícil? Por quê? 

CarlosCarlosCarlosCarlos: Achar. Porque aparece um monte de coisas parecidas. Você viu, né professora. Quando eu fiz 

a pesquisa sobre o dinossauro aparece coisa das Casas Bahia. 

RenanRenanRenanRenan: Eu não acho nada difícil. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Eu acho difícil quando não explica a pergunta que eu fiz.  

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Ler o texto, porque eu não gosto de ficar lendo. 

JuanJuanJuanJuan: Responder a pergunta é mais difícil, certo? 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: Acho mais difícil os texto, porque são muitos grandes pra ler. 



215 
 

 

 

4.4.4.4. Quando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet ou procura sempre as 

informações em um mesmo local? Explique: 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: Eu faço no mesmo site. No Google, porque é de fácil acesso. 

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Eu vou pesquisando sempre mais. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: Eu faço em vários, para ficar mais fácil. 

RenanRenanRenanRenan: Eu busco em vários também. 

JuanJuanJuanJuan: Eu procuro num lugar só. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Eu também, sempre procuro as informações no mesmo local. 

 

5555. Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza 

somente a Internet? 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Eu uso só a Internet. 

RenanRenanRenanRenan: Eu também. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: Eu, só na Internet. 

SamuelSamuelSamuelSamuel: Eu uso livros também. 

JuanJuanJuanJuan: Eu uso os livros porque quando eu estou na escola, minha professora fala para eu ler alguns. 

Quando eu tenho uma dúvida, eu leio e respondo. 

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Eu uso os dois, livro e Internet. 

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: Às vezes nos livros e mais na Internet. 

6. 6. 6. 6. Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê?    

Ana SuellenAna SuellenAna SuellenAna Suellen: Ah, não. Eu acho que algumas coisas pode ser mentira. 

KarolynaKarolynaKarolynaKarolyna: Não. Porque isso tudo é mídia. 

AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre: Mais ou menos, porque algumas coisas são teoria. 

SamuelSamuelSamuelSamuel: Eu acho que é verdade. Eles colocam muitas palavras. 

CarlosCarlosCarlosCarlos: A gente não tem prova de que aquilo não é verdade. 

RenanRenanRenanRenan: Sim, é verdade o que está lá.  

JuanJuanJuanJuan: Eles estudaram muito sobre o que tá na Internet.  
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Vera Cruz 

 

1.1.1.1. Vocês já fizeram algum tipo de pesquisa para a escola na Internet? Conte como você realizou a 

pesquisa. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: Sim, eu fiz em casa, pesquisando no Google. 

JuliaJuliaJuliaJulia: Eu fiz em casa. Entrei no Google e pesquisei o que eu queria saber. Muitas vezes em entrei na 

Wikipedia e em outras em outros sites desconhecidos. 

AliceAliceAliceAlice: Eu fiz sobre os imigrantes. Fiz em casa e na escola. Entrei no IBGE e na Wikipedia.  

CaioCaioCaioCaio: Eu fiz em casa, procurando na Wikipedia. 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Eu fiz em casa. Qualquer trabalho de escola pode ser feito no computador. 

 

2.2.2.2. O que você acha mais fácil quando faz a pesquisa na Internet? Por quê? 

CaioCaioCaioCaio: Porque você não tem que pensar.  

AliceAliceAliceAlice: É mais fácil porque você só escreve a pergunta e já aparece a resposta. Não precisa procurar. 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Eu acho bem fácil utilizar o computador porque eu já tenho bastante prática. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: Entender porque estou pesquisando. Porque muitas vezes estou pesquisando para achar 

uma resposta. Então, tem uma pergunta. 

JuliaJuliaJuliaJulia: Acho mais fácil pesquisas e achar uma página que fala sobre o que eu quero. 

 

3.3.3.3. E o que considera mais difícil? Por quê? 

JuliaJuliaJuliaJulia: Não acho difícil. É rápido e fácil. É só digitar e esperar que a página apareça. 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Acho mais difícil achar as informações porque a Internet é enorme perto da informação que 

preciso. 

AliceAliceAliceAlice: O mais difícil é que você tem que pegar as informações mais importantes e ler várias vezes. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: Acho mais difícil encontrar um bom resultado porque existem vários resultados enganosos. 

 

4. 4. 4. 4. Quando faz a pesquisa, você costuma ir buscando vários sites na Internet ou procura sempre as 

informações em um mesmo local? Explique: 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Eu procuro ou na Wikipedia ou no Google. 

CaioCaioCaioCaio: Eu procuro sempre no mesmo local. 

JuliaJuliaJuliaJulia: Às vezes eu acho na Wikipedia e outras em sites desconhecidos. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: Eu pesquiso em vários sites, porque pode ter um resultado diferente. 
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AliceAliceAliceAlice: Depende, porque dependendo da ocasião preciso de mais informações. 

 

5. 5. 5. 5. Você usa informações da Internet para complementar o que encontra nos livros? Ou utiliza 

somente a Internet? 

JuliaJuliaJuliaJulia: Na maioria das vezes eu pesquiso só na Internet. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: Uso só a Interntet.  

AliceAliceAliceAlice: Eu também. 

CaioCaioCaioCaio: Eu uso os dois. 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Eu uso as informações e complemento nos livros.  

 

6. 6. 6. 6. Você acha que tudo o que está publicado na Internet é verdade? Por quê? 

CaioCaioCaioCaio: Não, porque dá para fazer montagem. 

AntonioAntonioAntonioAntonio: E tem pessoas que só querem aparecer.  

JuliaJuliaJuliaJulia: Eu sei que algumas são verdade e outras não. Porque as pessoas podem mentir assim como 

podem falar a verdade. 

AliceAliceAliceAlice: Acho que nem tudo é verdade, porque tem pessoas que escrevem só o que estão pensando e 

nem sempre os pensamentos estão certos. 

LuizaLuizaLuizaLuiza: Também acho que não, porque as pessoas também escrevem mentiras. 
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ANEXO IX – DVD COM UMA SELEÇÃO DE CENAS DA TELENOVELA MORDE & 

ASSOPRA 


