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RESUMO 
 
No ciberespaço, vem se estabelecendo um padrão de comportamento instaurado pela geração 
nascida na era da cibercultura, a qual nomeamos de cibernativa. Estudar o processo de 
construção de uma cultura própria a partir da autonomia comunicacional que este internauta 
desenvolve no ciberespaço é nosso objetivo. Para tanto, fizemos uma pesquisa explorando os 
conceitos de cultura em Santaela (2003), Laraia (2007), Geertz (1989), Jenkins (1998), Girardello 
(2008) e Capparelli (2002), além da cultura midiática e cibercultura em Moreira (2003) e Lemos 
e Lévy (2010), entendendo as mídias interativas como sendo de relacionamento participativo ou 
cooperativo na visão de Nicolau (2008). Discutimos também a invenção e o desaparecimento da 
infância (POSTMAN, 1999 e BUCKINGHAM, 2007) e afirmamos uma nova feição da mesma 
na figura do cibernativo. Por fim, classificamos os tipos de autonomia comunicacional manifestas 
por estes usuários em: de pensamento ou cognitiva, de expressão e de produção ou “autopoiética” 
(CAPRA, 1996 e 2002), defendendo que estes juntamente com os tipos de relacionamento nas 
mídias interativas podem ser desenvolvidos nas três categorias de ambientes listados e analisados 
por nós: espaços virtuais com conteúdos configurados para o cibernativo, espaços virtuais com 
conteúdos não-configurados para o cibernativo e os espaços virtuais com conteúdos produzidos 
pelo cibernativo. Como exemplo deste último caso, encontramos o gerenciador de conteúdos 
FreeWebs, onde são hospedados os webshows- vídeos para Internet feitos em série, com quadros 
que costumam ser divertidos e exigir uma produção de roteiro, trilha etc., através deles, as 
crianças exprimem sua autonomia em linguagem audiovisual. Neste espaço, onde o tipo de 
relacionamento cooperativo e a autonomia comunicacional de produção se desenvolvem, 
buscamos conteúdos simbólicos padrões nos quadros dos programas e na formação conteudística 
dos sites, constatando a existência de uma cultura do cibernativo.  
 
Palavras-chave: Cibercultura; Cibernativo; Autonomia Comunicacional. 
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ABSTRACT 
 
In cyberspace, has been setting a standard of conduct established by the generation born in the era 
of cyberculture, which we named the cyberneticist. To study the process of building a culture of 
its own from the communicational autonomy that this internet user develops in cyberspace is our 
goal. To this end, we conducted a survey exploring the concepts of culture in Santaella (2003), 
Laraia (2007), Geertz (1989), Jenkins (1998), Girardello (2008) and Capparelli (2002), beyond 
the culture media and cyberculture in Moreira (2003) and Lemos and Lévy (2010), understanding 
the interactive media as  participatory and cooperative relationship media in the view of Nicolau 
(2008). We also discuss the invention and the disappearance of childhood (POSTMAN, 1999 and 
BUCKINGHAM, 2007) and affirmed a new face in the same figure of the cyberneticist. Finally, 
we classify the types of communicational autonomy manifested by these users: cognitive or 
thought, expression and production or "autopoietic" (CAPRA, 1996 and 2002), arguing that they 
and the types of relationships in interactive media can be developed in three classes of 
environments that are listed and analyzed by us: virtual spaces configured with content for the 
cyberneticist, virtual spaces with content non-configured for the cyberneticist and virtual spaces 
with content produced by cyberneticist. As an example of the latter case, we found the content 
manager called FreeWebs, where are hosted the webshows – web video series that use to be fun 
and require production of a script, soundtrack etc. Throught them, children express their  
autonomy in the audiovisual language. In this space, where the type of cooperative relationship 
and the communicational autonomy of production develop, we did seek symbolic standard of the 
programs and on the content configuration of the sites, noting the existence of a culture of 
cyberneticist. 
 
Key words: Cyberculture; Cybernative; Communicational Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 
 

As mídias interativas têm voltado os olhos para um novo usuário. O fluxo de 

informação e comunicação para ele aumenta, pois incorpora fácil e rapidamente as novas 

tecnologias. Para este, em contínuo processo de crescimento e aprendizagem, tudo é novo e 

está no mundo para ser apreendido. A tecnologia, tão espantosa para os adultos e até rejeitada 

pelos mais velhos, caminha para um relacionamento íntimo com aqueles que chamaremos 

aqui de cibernativos (CAMBOIM; BARROS, 2010) (grifo próprio). 

Entre as estantes de livros, os brinquedos, os jogos, os videogames e a própria Tv, está 

o computador e a variedade de possibilidades que ele oferece. Pois, com a presença dos 

espaços multimídias na escola e em casa, os meios digitais “tendem a perder a aura” 

(GIRARDELLO, 2008, p. 135) e para os nascidos na era da cibercultura, que não possuem 

perspectiva histórica, o computador é mais um brinquedo. Assim, os processos de apropriação 

dessas máquinas parecem ocorrer com naturalidade.  

Inicialmente, para fins desta pesquisa, indagamo-nos, no que tange às atividades 

comunicacionais, como elas estão se configurando nesse processo de envolver o usuário 

cibernativo, ou seja, quais espaços virtuais têm sido configurados para este usuário? Num 

segundo momento, surgiu a necessidade de entender também quais usos este internauta tem 

feito do ciberespaço, quais sites têm acessado, de quais eles participam expressando-se e com 

quais eles colaboram produzindo?  

As respostas a estes questionamentos levam-nos a perceber que o cibernativo está 

desenvolvendo uma maneira autônoma de comportamento na rede e de uso da mesma, por 

isso, cabe despertar a problemática principal que guiará esta pesquisa: está se instaurando na 

Internet uma cultura dos cibernativos a partir de sua autonomia de produção (ou autopoiese)?  

É fácil perceber que o ingresso desta geração nessas tecnologias aconteceu 

rapidamente e foi maior do que o esperado. Talvez seja esta uma das razões de muitos 

pesquisadores tratarem esta temática com um posicionamento exageradamente crítico ou 

inibido. Heim (apud SANTAELLA, 2003b) apresenta-nos três tipos de reação dos estudiosos 

de mídias digitais diante das novas tecnologias; eles se posicionam como realistas ingênuos, 

idealistas e céticos. 

Os realistas ingênuos defendem que a realidade pura não deve ser mediatizada, pois as 

mídias, principalmente o computador com sua capacidade imensa de armazenamento e de 

velocidade, são responsáveis por editar e, assim, distorcer aquilo que vemos, ouvimos, 

sentimos, cheiramos, ou seja, aquilo que é real. Os realistas têm por característica principal o 
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medo, pois acreditam que a máquina interfere nos mais diversos aspectos da vida, 

reformulando e, até mesmo, destruindo a idéia natural de tempo, espaço, corpo, 

relacionamentos, informação, trabalho, vida pública, poder etc. Este medo os mantém fora do 

mundo tecnológico. Ao contrário dos idealistas, os quais reconhecem o universo das redes 

como o melhor e carregam o predicado de otimistas sem reservas. Ao passo que, os céticos 

preferem “deixar acontecer para ver como é que fica” (HEIM apud SANTAELLA, 2003b, p. 

24).  

Os estudiosos e críticos das novas tecnologias midiáticas transitam entre o céu e o 

inferno, a salvação e a perdição, o bem e o mal, sempre nos perigosos extremos. Por isso, 

tentaremos manter a mesma postura de Santaella (2003b, p. 26), quando afirma que buscará 

“evitar qualquer um dos extremos acima mencionados. Não [esposando] cegamente o 

“consumerismo” ou o apelo esnobe do high tech, (...) nem [caindo] nos lamentos nostálgicos, 

chorando a perda do paraíso”. A autora ainda reforça que ‘“a tecnologia não apenas penetra 

nos eventos, mas se tornou um evento que não deixa nada intocado. (...).’ Buscar apagar essa 

realidade através da denegação implícita é, acima de tudo, uma recusa do pensamento”  

Acreditamos que ainda há muito por fazer quanto à descrição e à compreensão do 

papel das novas mídias no cotidiano e na cultura daqueles que constituem a geração dos 

cibernativos. Contudo, que seja feito de maneira equilibrada. 

Percebemos que, nos últimos dez anos, é notório o acelerado desenvolvimento dos 

sistemas digitais. Há um gigantesco balcão de equipamentos eletrônicos de todos os tipos, 

formatos e tamanhos. Estas ofertas têm ocasionado um consumo de mídia diferente e 

construído uma cultura mediada, principalmente, pelo computador e sua maior fonte de 

referências, a world wide web. 

Diante deste cenário, faz-se necessário repensar sobre quais têm sido os modos de 

apropriação dessas novas tecnologias por este novo usuário num enfoque diferente daquele 

que temos visto. Orofino (2008) lembra que as pesquisas sobre as relações entre crianças e 

jovens e as mídias encontram-se estacionadas nos recortes dados pelas áreas de Educação, 

Psicologia, Sociologia, Crítica Literária ou Lingüística. Isso abre portas para os pesquisadores 

de Comunicação, os quais levantarão problemáticas e buscarão fundamentos teórico-

metodológicos diferentes.  

A autora, preocupada com estes novos rumos de pesquisa, ainda aponta que se deve 

buscar a superação dos limites já identificados em outros estudos, que vão desde a visão linear 

estímulo-resposta até o determinismo tecnológico, e também se deve escapar dessa visão 

fragmentária do processo de comunicação, em que a preocupação se volte para um ou outro 
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aspecto, seja a produção, a análise do texto ou a recepção.  

 
(...) a pesquisa sobre a relação entre os meios de comunicação e as crianças 
precisa necessariamente promover uma virada, um deslocamento, uma 
renovação dos quadros teóricos que nós conhecemos. Se a pesquisa sobre 
comunicação atravessa um momento de questionamentos e 
redirecionamento do foco, de mudança do lugar das perguntas, então assim 
também precisa acontecer com a pesquisa sobre mídias e crianças 
(OROFINO, 2008, p. 124). 

 

São estes novos questionamentos e redirecionamento que nos levam a tratar do 

reconhecimento de uma cultura peculiar do usuário cibernativo, abordando-o uma perspectiva 

global do processo de comunicação. 

A pesquisa nessa área é algo de nosso interesse e que nos acompanha desde o curso de 

pós-graduação, quando trabalhamos com o público infantil enquanto consumidores, numa 

visão funcionalista de tratamento do texto publicitário de divulgação de produtos infantis. 

Pretendemos continuar nossa investigação sobre este público, não mais num viés puramente 

mercadológico, mas ampliando-a para a percepção da construção de uma cultura cibernativa 

autônoma na rede.   

Sendo assim, os objetivos específicos deste trabalho configuram-se em: 1) abordar e 

defender a idéia de uma infância de nova feição encontrada no sujeito cibernativo; 2) elucidar 

os três tipos de autonomia na rede- comunicacional de pensamento ou cognitiva, 

comunicacional de expressão e comunicacional de produção ou autopoiética- e concatená-los 

com os tipos de relacionamento desenvolvidos nas mídias interativas- participativo e 

cooperativo; 3) relacionar e analisar os principais ambientes dentro da mídia interativa, 

categorizando-os em: espaços virtuais com conteúdos configurados para os cibernativos, 

espaços virtuais com conteúdos não-configurados para os cibernativos e os espaços virtuais 

com conteúdos produzidos pelos cibernativos, identificando aspectos do sentido produtivo 

cultural, principalmente o tipo de autonomia e relacionamento manifestos em cada um.  Todos 

estes objetivos constituem o nosso objetivo geral: examinar o processo de construção de uma 

cultura do cibernativo a partir de sua autonomia no ciberespaço.  

No intuito de cumprir cada objetivo, o trabalho divide-se da seguinte forma: para 

iniciar, vamos trazer à luz alguns apontamentos sobre cultura na concepção de várias 

correntes, entre as quais, adotamos aquela que trata de cultura e seu poder simbólico, 

produzida por qualquer indivíduo, inclusive o internauta de nova feição. A cultura infantil é 

estudada pela necessidade de atualizar os entendimentos sobre a mesma, dada a atual 

configuração das mídias. Ainda, do oral ao digital, percebemos a constituição de uma cultura 
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midiática, que preparou o caminho para o estabelecimento da cibercultura.  

Na segunda parte, o leitor depara-se com questões sobre a infância, que surgem de um 

primeiro questionamento: Ela desapareceu ou apenas assumiu uma nova feição? Entre 

Postman (1999) e Buckingham (2007), vamos passeando pelo que podemos entender como 

sentimento de infância nos trilhos dos meios de comunicação, da prensa à Tv e da Tv à 

Internet. Neste último meio, encontramos o cibernativo, termo utilizado por nós no universo 

acadêmico, que se define como aquele que nasceu na era da cibercultura. O termo também 

busca suprir as distinções entre os conceitos de criança, pré-adolescente, adolescente e jovem, 

pela dificuldade em delimitar claramente estas fases. 

Num terceiro momento, a autonomia entra em cena, também acompanhando o 

caminho das lógicas culturais oral, escrita, impressa, eletrônica e cibernética. Em cada uma, 

identificamos a manifestação dos três tipos de autonomia: comunicacional cognitiva ou de 

pensamento, comunicacional de expressão e comunicacional de produção ou autopoiética. 

Estas categorias, também criadas por nós, são potencializadas na cibercultura, a qual está 

munindo o novo usuário com ferramentas e habilidades cognitivas para a produção de 

conhecimento. O cibernativo desenvolve as autonomias nos diversos ambientes digitais, mas 

acreditamos ser a manifestação da autonomia de produção ou autopoiética o momento de 

construção de uma cultura própria.  

Para direcionar todas as etapas da pesquisa, descrevemos os procedimentos 

metodológicos, que consistem em pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, além da 

explicativa, quando da análise dos resultados encontrados. Entre os mecanismos de busca, as 

redes sociais, os sites gerenciadores de conteúdo, microblog, emails, programas de bate-papo 

e os sites de compartilhamento de vídeo, todos estes tendo sido configurados ou não para os 

cibernativos, escolhemos por amostra um novo estilo de vídeo, criado por eles, chamado 

webshow. É nesta produção que encontramos o tipo de relacionamento cooperativo e a 

autonomia comunicacional de produção ou autopoiese desenvolvendo-se, comprovando, 

assim, a existência de fortes indícios de uma cultura própria do usuário de nova feição no 

ciberespaço.  
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1 CULTURA E CIBERCULTURA 
 
1.1 CULTURA  
 

Dada a sua evidente ambigüidade, este é um conceito polêmico. A raiz latina fornece 

ao vocábulo o sentido de “cultivar” o solo; na Alemanha, o termo Kultur é utilizado para 

simbolizar os aspectos espirituais e, na França, a expressão Civilization denomina as 

realizações materiais de uma comunidade. Com Edward Tylor, chega-se à palavra Culture, 

que, em Williams (1992), tem seu sentido estendido para o cultivo ativo da mente humana. 

Por isso, a idéia mais comum sobre esta temática diz respeito ao pensamento 

humanista, ou seja, o indivíduo culto é aquele que faz leituras refinadas, entende de arte e 

ouve músicas eruditas. Talvez esta impressão deva-se à abordagem feita pelos filósofos do 

Iluminismo, os quais defendiam cultura como a educação do espírito, um estado mental 

desenvolvido, fazendo prevalecer tal concepção como sinônimo de civilização 

(GONÇALVES, 1998). 

Não obstante, a visão antropológica alega a noção de pluralidade cultural; para seus 

adeptos não existe um estado de perfeição, mas um valor em cada elemento da vida, que 

desconsidera o sentido artístico e intelectual das culturas. Nesta acepção, Laraia (2007) 

apresenta o desenvolvimento dos conceitos antropológicos sobre o tema cultura desde as 

manifestações iluministas até os autores modernos, demonstrando como a mesma modifica o 

comportamento social. 

O primeiro ponto com o qual autor não concorda refere-se ao determinismo biológico, 

dado que não é o gênero, o sexo, a idade ou qualquer característica genética que determina o 

comportamento de um indivíduo. “Qualquer criança humana normal pode ser educada em 

qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado” 

(LARAIA, 2007, p. 17). Da mesma maneira, para a antropologia moderna, não são os fatores 

naturais, geográficos que definirão o modo de agir de um indivíduo.  

Edward Tylor (apud LARAIA, 2007, p. 25) mostra que o conceito atual de cultura é 

“este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade”. A cultura é adquirida, não se nasce com ela, é a idéia impetrada na mente, que é 

considerada por Locke como uma tábula rasa.  

Assim, um indivíduo gerado na era da Internet, tendo acesso ao computador, poderá 

adquirir habilidades no sentido de manusear a máquina e dominar sua linguagem e isso 

independe do lugar onde nasceu, dos fatores naturais da região ou de suas características 
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biológicas. 

Para tais indivíduos, a rede não é um fator novo, ela é atual, é presente. A tendência de 

sempre valorizar o antigo, permanecendo na idéia do passado, que foi atual para a geração 

anterior, causa conflitos. “São essas, aparentemente, pequenas mudanças que cavam o fosso 

entre as gerações, que faz com que os pais não se reconheçam nos filhos e estes se 

surpreendam com a ‘caretice’ de seus progenitores” (LARAIA, 2007, p. 98), os quais têm 

dificuldade em aceitar o processo de desenvolvimento e modificação cultural. 

Um desses conflitos instaura-se nas discussões sobre cultura infantil, principalmente 

no que tange a idéia de inocência das crianças, bastante discutida por Jenkins (1998). Segundo 

ele, este é um mito cultural, que prega a inadequação, imaturidade e irracionalidade dos 

infantes, os quais necessitam de constante proteção, o que também seria uma maneira de 

aculturação. 

 

Esta concepção descontextualizada da criança inocente existe fora da 
cultura, precisamente para que possamos usá-la para regular as hierarquias 
culturais, para separar a influência da cultura popular impura do toque 
santificador da alta cultura. Esta concepção histórica da criança inocente é 
eterna, assim como a nossa retórica política coloca a infância 
permanentemente sob ameaça e sempre prestes a “desaparecer” 
completamente. (JENKINS, 1998, p. 15). 1  

 

Por isso, estudiosos, como Kline (apud JENKINS, 1998, p. 26), acreditam que “a 

cultura infantil é algo que acontece com a criança”, ela não faz nada acontecer; “as crianças 

não participam ou contribuem para essa cultura”. São os adultos, numa visão completamente 

“adultocêntrica” (VILLAR, 2007), que determinam o que é infantil e o que não é infantil. 

Criticamente Jenkins (1998, p. 25-6) coloca que  
 
a cultura infantil é formada pelos desejos do adulto e pelas fantasias da 
infância (...). A cultura infantil é formatada pela agenda do adulto e suas 
expectativas, pelo menos nos locais de produção e às vezes no momento da 
recepção, e esses materiais deixam impressões duradouras no 
desenvolvimento social e cultural das crianças2. 

 

As crianças não têm autonomia na produção de material, a maioria é criada e 

                                                 
1 This descontextualized conception of the innocent child exists outside the culture, precisely so that we can use 
it to regulate cultural hierarchies, to separate the impure influence of popular culture from the sanctifying touch 
of high culture. This ahistorical conception of the innocent child is eternal, even as our political rhetoric poses 
childhood as constantly under threat and alaways on the verge of “disappearing” altogether (tradução nossa).  
2 Children´s culture is shaped both by adult desires and childhood fantasies (…). Children´s culture is shaped by 
adult agendas and expectation, at least the site of production and often at the moment of reception, and these 
materials leave lasting imprints on children´s social and cultural development (tradução nossa). 
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produzida por adultos, apenas direcionada a elas, podendo as mesmas participarem ou 

consumirem; argumenta Capparelli (2002) para ratificar a inexistência de uma cultura infantil. 

No entanto, os símbolos da linguagem lúdica, oral, corporal, gestual, artística, plástica, 

visual, musical, midiática e outras capacidades expressivas que as crianças constroem 

brincando e aprendendo são a base da sua formação cultural. Segundo Perroti (apud FANTIN, 

2008, p. 149), 

 

as produções para crianças refletem parte do seu cotidiano e de suas formas 
de organização e interação, ao mesmo tempo em que podem (...) modificá-
los (...). Nessas interações, as produções culturais para a criança podem ser 
entendidas como uma apropriação ativa e uma recriação da cultura pelas 
crianças, constituindo-se em possibilidade de memória e resgate de 
identidades para além dos produtos da cultura (...). 

 

Sendo assim, a cultura infantil tem sido posta em questionamento, principalmente por 

causa deste mito cultural da inocência tão defendido pela geração anterior. Neste impasse, 

nossa posição é a de que, na nova configuração de mídia, essa discussão necessita ser 

atualizada, abandonando a visão de que a infância é uma condição definida pela falta de 

autonomia (poder), com dependência das direções dos adultos. “As crianças resistem, 

transformam ou redefinem as prerrogativas adultas, fazendo seus próprios usos dos materiais 

culturais e promulgando suas próprias fantasias através das brincadeiras” (JENKINS, 1998, p. 

27) e isso é possível nas diversas mídias, se ampliando na Internet. 

As teorias modernas apontam a tecnologia como um dos domínios adaptativos da 

cultura, ou seja, elas iniciam um processo de modificação que vai se estendendo a todos 

gradativamente e às próximas gerações à medida que evolui. A noção do processo 

acumulativo da cultura, onde “conserva-se o antigo, apesar da aquisição no novo” (LARAIA, 

2007, p. 40), parece não ser tão verdadeira quando nos referimos à tecnologia.  

No texto de Barry (2009), são elencadas 100 “coisas” que a geração da Internet 

provavelmente nunca conhecerá, entre elas estão: a fita VHS, o Walkman, a TV com apenas 1 

ou 2 canais e sem controle remoto, o disco de vinil, o disquete, o joystick, a máquina de fax, 

enciclopédia ou atlas impressos, deletar arquivos para ter espaço no computador ou email, 

fazer compras ou ir ao banco apenas em horário comercial, escrever à mão e postar uma carta, 

caderno com agenda de telefones, lembrar o número de telefone de alguém, não saber quem 

está ligando, colocar filme na câmera fotográfica, alugar um filme em locadora, não saber o 

que os amigos estão fazendo e pensando a todo momento, privacidade, entre outras coisas.  
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Um outro exemplo está no vídeo “Era uma vez...tecnologias do passado3”, o qual 

demonstra crianças tentando desvendar alguns equipamentos utilizados há, no máximo, trinta 

anos atrás. É interessante perceber que, muitas vezes, elas nomeiam o objeto de acordo com 

sua semelhança com um outro que conhecem. Por exemplo, ao verem um disquete 8’’ e outro 

3,5’’, o classificaram como um case de CD, uma pequena fita cassete, uma câmera e um 

cartão para fazer pagamentos no banco. 

 
A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, 
sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao 
comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da 
comunidade (LARAIA, 2007, p. 67). 

 

A cultura infantil ou as crianças não são o foco estrito deste trabalho, no entanto, trazer 

estes conceitos será necessário para compreendermos a cultura dos cibernativos, que envolve 

crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Entender esta geração tecnologizada nos força a 

buscar características de uma nova infância que se projetam e se desdobram na geração 

nascida na época da vigência da cibercultura, desmistificando a tal inocência e dando lugar a 

autonomia na compreensão, produção e comunicação de símbolos culturais. 

Partindo desta idéia, para que uma cultura desenvolva-se e perpetue-se de geração á 

geração, lembramos que Krober apontou a importância da comunicação, responsável pela 

transmissão de símbolos representantes de cada sistema cultural, parte visível de uma cultura. 

 
Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. (...) Toda 
cultura depende de símbolos. É o exercício da faculdade de simbolização 
que cria a cultura e o uso de símbolos que torna possível a sua perpetuação. 
(...) E a chave deste mundo, e o meio de participação nele, é o símbolo. 
(LARAIA, 2007, p. 55) 

 
Gonçalves (1998) cita que a antropologia cultural americana enfatiza o valor dos 

aspectos, objetos e artefatos materiais, ao passo que a concepção simbólica realça a linguagem 

gestual, das relações humanas, da organização do espaço, ou seja, do sentido da organização 

da vida. Esta concepção é confirmada por Santaella (2003b, p. 37), quando frisa que “todas as 

vezes que os aspectos, os segmentos da vida social puderem ser discernidos e compreendidos 

a partir de uma coerência simbólica (...) tratar-se-á aí de cultura”.  

Das diversas proposições citadas, nos auxilia a elaborar um pensamento sobre cultura 

aquela que ampara sua propriedade simbólica presente em qualquer nível da sociedade, em 

                                                 
3 IL ÉTAIT UNE FOIS... LES TECHNOLOGIES DU PASSÉ. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=gdSHeKfZG7c&feature=player_embedded Acesso em: 20 jan. 2010. 
 



 17

qualquer gênero ou idade. Defendendo que, atrelada à capacidade de inovação e à autonomia 

de produção do sujeito, estaria a criação de uma cultura e atrelada à competência de 

disseminação e autonomia de expressão, o perpetuamento e alastramento desta cultura.  

A teoria idealista, assinada por Geertz (1989), encara a cultura num sentido semiótico. 

O sistema cultural é uma ação que significa, são estruturas de significados socialmente 

estabelecidas, é o contexto que explica acontecimentos sociais. No fluxo de comportamento, 

assim como nos usos de artefatos, observa-se a manifestação de um padrão cultural. 

Os símbolos significantes, considerados assim por G. H. Mead e outros pesquisadores 

(apud GEERTZ, 1989), são aqueles que atribuem um significado à experiência, são as 

palavras, os gestos, desenhos, sons, artifícios mecânicos. No caso dos símbolos utilizados na 

cibercultura, os hipertextos, as hipermídias, os dispositivos móveis, os computadores em 

conexão etc. Tais signos penetram no universo da geração nascida em sua vigência, constroem 

os acontecimentos da mesma, orientando o “curso corrente das coisas experimentadas” 

(DEWEY apud GEERTZ, 1989, p. 57). 

A cultura são estes mecanismos simbólicos que dão sentido, controlam o 

comportamento, podendo sofrer alterações e influências internas ou externas. Destes dois 

tipos de mudança cultural, citados por Laraia (2007), vemos que a cibercultura aconteceu a 

partir de uma mudança interna, pois se deveu a uma grande inovação tecnológica.  

Cada sistema cultural está sempre em mudança e para compreender o sentido 

produtivo desta dinâmica, Santaella (2002) sugere quatro níveis – produção, conservação e 

memória, circulação e difusão e, por fim, recepção e consumo dos produtos culturais- os quais 

são esmiuçados a partir das seguintes indagações:  

a) Onde e quando? – localizando geográfico e historicamente os símbolos culturais. 

b) Por quem? – buscando os idealizadores, produtores, mantenedores, incentivadores 

ou qualquer agente que contribua com os elementos de cultura. 

c) Como? – para listar os meios artesanais, industriais, eletrônicos, digitais ou 

telemáticos empregados. 

d) Para quem? – respondendo quem vai receber e consumir a informação cultural.  

e) O que é? – identificando o tipo, gênero, forma do produto. Nesta resposta está o 

cerne da dinâmica cultural. 

É possível, respondendo a estes questionamentos, perceber alguns padrões de crenças, 

língua, idéias, gostos estéticos, conhecimento técnico, significados e propósitos no universo 

dos nativos da Internet, que têm não só no ambiente de mídia virtual, mas também nos 

eletrônicos e impressos um conjunto de símbolos que lhes dão identidade cultural midiática.  
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1.1.1 Cultura Midiática 
 

A identidade cultural de uma geração é moldada também pelos símbolos propagados 

pelas mídias através das narrativas e imagens. Vemos hoje que boa parte das produções 

culturais para o público infantil, pré-adolescente e adolescente tem as mídias como suas 

difusoras. São os impressos- jornais, revistas, histórias em quadrinhos-; os sistemas de rádio e 

reprodução do som- os antigos discos, fitas, e, atuais, CDs e tocadores de áudio digital-; os 

filmes e seus modos de exibição- cinema, aparelhos de DVD e Blueray- e o sistema de 

televisão, segundo Kellner (2001), situado no cerne da cultura midiática por se valorizar os 

meios visuais e auditivos e o gênero do entretenimento, através do qual o receptor é 

persuadido a identificar-se com o posicionamento, sentimentos e disposições impetradas pelo 

espetáculo dirigido pela mídia.  

Por esta afirmação, a linha de pensadores que criticam e alertam para os perigos deste 

tipo de produção tem vários adeptos, em sua maioria, são pais, educadores e psicólogos. 

Moreira (2003) enfatiza que a midiatização da cultura infantil causa um desinteresse pela 

realidade e incentiva um mundo fantasioso, compromete a concentração no aprendizado pela 

quantidade e velocidade de informações que apresentam simultaneamente, gera angústia e 

insegurança na criança, altera o processo de construção da identidade que passa a ser 

influenciada pelas mensagens individualistas e hedonistas, impede o raciocínio e a capacidade 

de escolha. Por fim, resulta na “formação de subjetividades extremamente frágeis, 

imprevisíveis, egocêntricas e dessolidarizadas” (MOREIRA, 2003, p. 1.227). 

A concepção apoiada pelo autor do conceito de cultura midiática segue a linha crítica, 

pois, a seu ver, a midiatização da cultura é regida por um sistema capitalista de 

conglomerados empresariais da comunicação e entretenimento, sofrendo influências da teoria 

da Indústria Cultural. Assim, como predicado, o sistema midiático assume o caráter pervasivo, 

pois toda forma de expressão cultural passa por ele, sendo responsável por padronizar e 

produzir fórmulas. Thompson (apud MOREIRA, 2003) versa que há um potencial simbólico 

expressivo nestas produções, mas, por ser passivo, o receptor participa pouco deste processo. 

A máxima sempre evocada é que esta nova geração, assim como a passada, é 

composta por indivíduos vulneráveis e receptores inativos, como já dissemos, na criação de 

sua própria cultura, apenas assistindo ao que lhes é posto e preparado pelos adultos. Todavia, 

Buckingham (2007, p. 32) ressalta que 
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as mídias eletrônicas tem cada vez mais um papel significativo na definição 
das experiências da infância contemporânea. Não há mais como excluir as 
crianças dessas mídias e das coisas que elas representam, nem como 
confiná-las a materiais que os adultos julguem bom para elas. A tentativa de 
proteger as crianças restringindo o acesso às mídias está destinada ao 
fracasso. Ao contrário, precisamos agora prestar muito mais atenção em 
como preparar as crianças para lidar com essas experiências e ao fazê-lo 
temos de parar de defini-las simplesmente em termos do que lhes falta.  
 

Outras colocações que confirmam o pensamento de Buckingham ficam por conta de 

Arnaldo (apud MOREIRA, 2003) e Girardello (2008), ao acreditarem numa criança não 

passiva, mas num receptor infantil que absorve a mensagem das mídias a partir de suas 

histórias pessoais, familiares, escolares e de sua comunidade, incorporando-as as suas 

brincadeiras e interpelando as narrativas midiáticas com sua maneira de enxergar o mundo. 

Kellner (2001, p. 12), referindo-se a várias teorias já desenvolvidas sobre mídias nas 

décadas de 1960 e 1970, acusa-as de “unilaterias e cegas” por considerarem os meios de 

comunicação “forças onipotentes de controle social que impõem uma ideologia dominante 

monolítica as suas vítimas”. Ao contrário deste pensamento, as teorias atuais já defendem que  

 
o público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar sua 
própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, 
usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e inventar significados, 
identidade e forma de vida próprios. Além disso, a própria mídia dá 
recursos que os indivíduos podem acatar ou rejeitar na formação de sua 
identidade em oposição aos modelos dominantes. (KELLNER, 2001, p. 12). 

 
Nesta linha menos ofensiva contra os efeitos da cultura midiática, Santaella (2003b, p. 

13) esclarece como “os processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais. (…), 

gradativamente, preparam o terreno sociocultural para a (...) cibercultura”, que é antecedida 

pelos tipos de formações de cultura - oral, escrita, impressa, de massas e das mídias- citados 

pela autora. 

A digitalização das produções simbólicas midiáticas acelera o tráfego de informações, 

a criação de conteúdos, a mistura entre culturas, a convergência entre mídias e aumenta as 

possibilidades de escolha do receptor, que deixa de ser considerado simplesmente uma massa, 

pois passa a ter poder de escolha.  

 
a cultura da mídia é também uma cultura high-tech, que explora a 
tecnologia mais avançada. (...) é um modo de tecnocultura que mescla 
cultura e tecnologia em novas formas e configurações, produzindo 
novos tipos de sociedade em que a mídia e tecnologia se tornam 
princípios organizados. (KELLNER, 2001, p. 10). 
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Esta tecnologia maquinística, conforme a perspectiva culturalista, “pode ser 

considerada o principal ponto de partida da construção de uma nova cultura ou de uma nova 

etapa em nossa história” (RÜDIGUER, 2007, p. 63), pois a tecnologia não é uma espécie de 

coisa, como meros equipamentos, mas uma forma de vida na qual o agente flutua. Ortega y 

Gasset, Lewis Mumford, Don Ihde e Michel Maffesoli (apud RÜDIGUER, 2007) definem o 

homem como homo faber, mas não reduzindo-o à idéia de mera fabricação utilitária, na 

técnica estariam as formas especiais de autocriação do ser humano, ou seja, de autopoiese.  

Em oposição, Wolton (2007), cautelosamente, nega-se a creditar às novas técnicas 

uma ruptura cultural, preferindo considerar o novo suporte como um facilitador para as 

manifestações simbólicas. 

Porém, assumindo a realidade de uma alteração nos processos comunicacionais que 

influenciam os modos de viver de muitos, percebemos que a técnica não determina, mas 

condiciona (LÉVY, 1999), assim, a cultura digital precede e instrumentaliza o que 

conhecemos hoje como cibercultura (sendo os termos opostos e não semelhantes como 

Santaella (2003b) declara). E esta se faz presente no imaginário do usuário de Internet que 

nasceu na era dos computadores em rede, fomentando muito do que elas vão considerar como 

símbolos de sua cultura, “servindo de sedutor primeiro plano para o qual convergem nossa 

atenção e nossas atividades” (KELLNER, 2001, p. 11) e colonizando as produções culturais 

do cibernativo.  

 

1.1.2 Cibercultura 
 

Em Lévy (1999), na visão filosófica, o virtual não se contrapõe ao real, mas ao atual. 

Uma semente traz em si a potencialidade de uma árvore, um espermatozóide a potencialidade 

de atualizar uma criança.  

Desde o ventre, a comunicação acontece com as crianças. Um simples toque, uma 

canção de ninar, a voz do pai. Ela nasce, e o choro é o signo que avisa: estou vivo. O cordão 

umbilical é cortado, mas nunca a comunicação. Um olhar na mãe e outro na telinha 

encantadora do computador; um sorriso para a avó e outro para a prima, que está do outro 

lado do mundo, através da webcam; a mão que hora segura firme o dedo da mãe, outra hora 

tenta mover o mouse; são os primeiros passos para o mundo virtual, porém muito mais atual e 

real do que possa parecer para nós, afinal elas já nasceram nele.  

Em um período curto, o computador dominou a produção cultural e os computadores 

em rede fizeram “surgir o primeiro sistema amplamente disseminado que dá ao usuário a 
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oportunidade de criar, distribuir, receber e consumir conteúdo audiovisual em um só 

equipamento” (SANTAELLA, 2003b, p. 20). 

Para Manovich (apud CABRAL, 2009), especificar uma cultura do virtual, 

desenvolvida e disseminada no ciberespaço, parece um trabalho inútil, dado que nossas vidas 

online e offline não se distinguem, tornando a cibercultura o padrão dominante. Todavia, esta 

realidade não é tão clara para Felinto (2010), que sente a necessidade de fazer um resgate 

histórico do nome cibercultura, a fim de compreendê-lo, apontando o erro dos estudiosos em 

negar a origem do termo e sempre defini-lo de maneira maravilhada e entusiasmada.  

 

O paradoxo do “nome” cibercultura é o fato de que a história que devia 
carregar foi quase que inteiramente apagada.  A história da palavra 
cibercultura é a história de seu apagamento da história.  Nesse sentido, a 
cibercultura constitui um fenômeno muito particular da contemporaneidade 
(…) (FELINTO, 2010, p. 3) (grifos do autor). 
 

Para aqueles que acompanharam o despontar da cultura das redes e para os 

pesquisadores da área, é importante entender o caminho que as culturas das mídias traçaram 

para chegar ao momento atual. Felinto (2010, p. 6) afirma que “a cibercultura aparece, assim, 

como o resultado “natural” de um longo percurso que, desde sempre, encaminhou-se em 

direção a tal desfecho”. Mas para a geração da Internet, sem perspectiva histórica do que seria 

o mundo sem os computadores conectados, a cultura em rede é realmente a dominante e 

talvez o símbolo maior de produção cultural que ultrapassa o sentido puramente técnico do 

meio. 

 

[a] proposta central é buscar a determinação da essência (...) da tecnologia na 
noção grega de poiesis, “produção”.  Para Heidegger, o sentido mais rico da 
técnica repousa numa forma de desencobrimento, num trazer à presença de 
ordem criativa.   Diferentemente da técnica moderna (...), a techné grega 
constitui uma forma não instrumental, artística, de produção (FELINTO, 
2010, p. 6). 

 
A cibercultura é uma atualidade para os nascidos nela. Eles a entendem como um 

padrão de atitudes, comportamento e uso das ferramentas oferecidas pelas mídias digitais e 

das possibilidades de interatividade, participação, colaboração, que permitem desenvolver o 

conceito de inteligência coletiva (LÉVY, 1999) e computação social (LEMOS; LÉVY, 2010). 

Essas características dão aos usuários mais jovens uma habilidade de produzir e fazer circular 

sua própria cultura, tornando o ambiente virtual um celeiro de produção e troca de 

informações, um espaço autopoiético. 

Este caráter participativo do ciberespaço parte do princípio da liberação do pólo 
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emissor e, consequente, liberação da palavra. Os quais estão presentes desde o início da 

Internet, através do hipertexto com sua possibilidade de reescrita do texto, tendo sido esse já 

um indício de autonomia de pensamento de expressão do internauta. Dessa maneira, a 

comunicação mais participativa e cooperativa demonstra a tendência das mídias atuais de se 

tornarem mídias de relacionamento. 

 

1.1.2.1 Modelo Comunicacional para Mídias Interativas  

 A dinâmica relacional que marca os processos comunicativos é descrita por Nicolau 

(2008) no Modelo Comunicacional para Mídias Interativas, o qual trata do uso da  

 
linearidade, circularidade e interatividade como processo simultâneo de 
comunicação midiática. Nele verifica-se que o objetivo da comunicação é 
estabelecer relacionamentos significativos e duradouros entre as pessoas, as 
organizações, os sistemas, as mídias. (...) Os usuários poderão ser parceiros 
das mídias, das organizações, das comunidades, das instituições de ensino e 
de profissionais no mundo inteiro. (NICOLAU, 2008, p. 3). 
 

 Contudo, este novo fenômeno não se concretiza imediatamente. É preciso que haja 

outros níveis de comunicação anteriores. Os participantes se identificam uns com os outros, se 

interessam em interagir, estabelecem confiança recíproca para só então consolidar o 

relacionamento.  

 
Assim, a partir da instauração de um fluxo permanente de comunicação 
midiática e do desdobramento de múltiplas conexões entre usuários, 
instituições e sistemas, entre suportes de interfaces dinâmicas, há formas de 
relacionamento surgindo e sendo estabelecidas no âmbito de uma nova 
cultura midiática. (NICOLAU, 2008, p. 2) (grifos do autor). 
 

É a constituição do que Castells (apud MOREIRA, 2009) chamou de sociedade de 

fluxo ou da informação. Este fluxo de conhecimento, antes apenas oral ou escrito, e, agora, 

audiovisual e interativo, aumenta consideravelmente transformando a atuação e representação 

dos internautas da geração atual na sociedade.  

Assim, sendo o fluxo de comunicação para eles e entre eles tão intenso, surge a 

necessidade de aumentar as conexões. Do rádio para a Tv, da Tv para o ciberespaço; os canais 

de conexão se dão pelo celular, que as crianças já levam para a escola; pelos computadores e 

laptops, que podem vir “assinados” por personagens famosos; pelos players de áudio digital 

etc. As informações vão e voltam, hora do leitor, hora do autor, hora do vendedor, hora do 

consumidor. É um ciclo de que vai se construindo, fomentando uma cultura midiática e 

formando laços de relacionamento. 
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Este é o ponto alto da teoria do Modelo Comunicacional para Mídias Interativas. 

Nicolau (2008) classifica os relacionamentos possíveis nestas mídias em: participativo, 

cooperativo ou mercadológico. 

Antes é interessante colocar que Capparelli e Longhi (2008), tratando da produção 

cultural digital para crianças, dividem as produções para elas em velhas mídias e novas 

mídias. Considerando que, “a nova mídia (...) altera algumas das características centrais da 

‘antiga’ comunicação de massa: a unidirecionalidade e a massificação”. É o que conhecemos 

como modelo linear, como acontece com os programas televisivos, por exemplo, em oposição 

ao modelo interativo, no caso de produções colaborativas, em que todos são também autores, 

intervindo diretamente no conteúdo dos produtos. 

Esta intervenção no conteúdo das mensagens, Nicolau (2008. p. 14) chamou de 

relacionamento participativo, o que ocorre nitidamente em ambientes como as páginas 

pessoais do Orkut e blogs, nestes  

 

o cidadão faz parte de um grupo de interesses comuns de qualquer tipo: 
religioso,  esotérico,  político,  científico  etc.  (...) O princípio que rege essa 
prática é mesmo  a  participação  das  pessoas  a  partir  de  afinidades  
pessoais,  ideológicas  e  de gosto.  São muitos os interessados, desde  fãs,  
passando  por  associados  e  chegando  a estudiosos  de  determinado  
assunto.  O relacionamento participativo ocorre  entre  as pessoas, sem 
necessitar da presença de organizações empresariais ou institucionais. 

 

 O segundo tipo de relacionamento é chamado de mercadológico, no qual percebemos 

uma crescente atuação das crianças. Desta maneira, se consolidando o mercado de bens 

culturais e produtos infantis, a criança brasileira era vista pela publicidade como filho de 

consumidor, mais tarde, como um influenciador de compras e, depois, como consumidor 

ativo. Este tipo de relacionamento, entretanto, tem sido bastante questionado. A grande 

preocupação que gira em torno do público infantil, nesta relação que visa à troca de valores 

comerciais, é a credulidade destes pequenos em relação àquilo que é anunciado.   

Em consulta ao blog do professor de marketing Arnaldo Rabelo, captamos alguns 

exemplos de empresas que comercializam produtos destinados ao público infantil utilizando a 

mídia interativa como estratégia de marketing. O relacionamento mercadológico gerado vem 

através da participação da criança no concurso cultural “Maravilhas do Brasil” (RABELO, 

2008), lançado pela Lego, no qual serão premiadas crianças que construírem o melhor 

monumento que simbolize seu estado com as peças Lego e enviarem as fotos do modelo para 

o site indicado. Também a marca Estrela procura fortalecer seus laços através da cooperação, 
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realizando o concurso intitulado “Bom de jogo” (RABELO, 2008), neste deve-se criar um 

vídeo de 30 segundos dizendo por que “Quem tem Estrela é bom de jogo” e publicá-lo no 

YouTube.  

A propósito, o site Youtube é um exemplo de mídia para o relacionamento 

cooperativo, no qual as crianças deixariam de ser meras fontes para se tornarem produtoras de 

conteúdos. É válido salientar que, antes, as crianças brincavam com bonecas e carrinhos de 

brinquedo, hoje elas brincam de fazer mídia, por exemplo: criar mashups, redublagens, 

webshows, que logo são publicadas em sites de postagem de vídeos. 

Para gerar relacionamento é preciso um acordo prévio, estabelecimento de regras. A 

geração atual já domina muitas das ferramentas das mídias interativas, entendendo bem as 

regras, por isso é possível identificar a inserção e a crescente atuação deles.  

A comunicação que nasce no cordão umbilical cresce através das redes virtuais. Desta 

forma, este internauta mais jovem, no ambiente das mídias interativas, tem gerado padrões de 

comportamento com forma e estrutura reconhecíveis, nos permitindo reconhecer uma cultura 

própria deles.   
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2 INFÂNCIA E CIBERCULTURA  
 

2.1 INFÂNCIA 
 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a definição de criança é bastante 

categórica: até os doze anos, a lei trata o indivíduo como criança e, entre os doze e dezoito, 

como adolescente. Para exercer suas funções, esta delimitação de idade pode surtir efeito, 

mas, quando debatemos a relação mídia e infância, esta demarcação é muito elementar. 

A infância tem uma base biológica, mas é de fato estabelecida pelos aspectos de raça, 

gênero, localização geográfica e pelos hábitos culturais, sociais e históricos de um povo. 

Postman (1999, p. 30) nos conta que, na Idade Média, “o menino de sete anos era um homem 

em todos os aspectos, exceto na capacidade de fazer amor e guerra”. Mais tarde, a educação 

formal prolongou esse período de infância, determinando que seu primeiro estágio terminava 

no domínio da fala e o segundo, no aprendizado da leitura.  

Neste anseio, tão evidente nos nossos dias, de a criança ser adulto e o adulto voltar a 

ser criança, observamos as fronteiras entre as duas fases tornando-se cada vez mais flexíveis. 

Portanto, definir quando começa e quando termina a infância a partir simplesmente do 

número de anos vividos é incipiente. 

Algumas concepções clássicas de filósofos auxiliaram na formação da idéia que se 

tem hoje de infância. Postman (1999) apresenta duas que surgiram no século XVIII 

iluminista: 

1) Visão lockiana ou protestante – a criança, ao nascer, é uma tábula rasa, uma pessoa 

amorfa; os pais, educadores e o governo seriam encarregados de construir este ser, visando a 

uma maturidade intelectual e emocional, ou seja, a ser um adulto civilizado. 

Aqui é importante acrescentar o que foi posto por Holland (apud BUCKINGHAM, 

2007, p. 24) como uma crítica a este ponto de vista, “a idéia da infância serve como um 

repositório de qualidades que os adultos vêem ao mesmo tempo como preciosas e 

problemáticas”.  

2) Visão rousseauniana ou romântica – por natureza, a criança é alegre, espontânea, 

pura, sincera. Estas virtudes seriam abafadas pela educação e pelo sistema repressor, de 

autocontrole imputado pelos adultos. 

Jordanova (apud BUCKINGHAM, 2007, p. 211) também traz duas perspectivas que 

se assemelham, de certa forma, às visões apresentadas: a cristã, na qual o infante é “retratado 

como num estado de vida sagrado”, e a ideológica, na qual ele é “naturalmente incompatível 

com o mundo das mercadorias”, na verdade, “a relação das crianças com a economia seria o 
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aspecto-chave de tensão na aparente transição do status de criança (...) para o de adulto (...)”.  

O que percebemos é que os infantes foram sempre e até hoje são vistos pelos olhares 

dos adultos, pelo que eles não são ou pelo que eles serão ao crescerem. “Mesmo com toda a 

ênfase pós-romântica na sabedoria e na compreensão inatas da criança, elas são definidas 

principalmente em termos (...) do que não conseguem fazer”, assim “a infância tem sido 

essencialmente definida como uma questão de exclusão” (BUCKINGHAM, 2007, p. 29) 

(grifo do autor). 

Atualizando as discussões, Freud e Dewey são os últimos teóricos apontados por 

Postman (1999) como aqueles que consolidaram o discurso sobre infância pronunciado ainda 

hoje. A criança carece de cuidados especiais, de conselhos e orientações para desenvolver o 

autocontrole e o pensamento lógico, concomitantemente ela possui uma curiosidade que lhe 

permite buscar o conhecimento a sua maneira. Os adultos participam, mas não devem 

reprimir. 

A infância é um estágio, uma passagem, um meio para um fim, é um processo para 

tornar-se um adulto. É interessante notar que estamos vivendo uma fase sempre nos 

preparando para a próxima. As crianças têm que viver se preparando para ser adulto, o adulto 

para ser velho, o velho para morrer. Sabemos mais sobre a fase que vem do que sobre aquela a 

qual estamos vivendo. 

Por mais frustrante que seja, é bem verdade que a maior parte das crianças não vive de 

acordo como nosso entendimento de infância, até porque nossa compreensão em relação a 

elas, nos últimos trinta anos, tornou-se instável, conforme Buckingham (2007). As crianças 

podem falar por si e, provavelmente, ouvir o que elas têm proclamado sobre si mesmas nas 

mídias digitais, as quais têm um papel significativo na definição das experiências da infância 

contemporânea, pode trazer maior clareza sobre o que é infância e como se constitui uma 

cultura infantil.  

 
2.1.1 A invenção e o desaparecimento da infância entre a prensa e a televisão 

 

É comum ouvirmos dos mais velhos este tipo de comentários: “as crianças de hoje não 

são como as crianças de antigamente”. “Elas mudaram, são muito precoces, aprendem sem 

que ninguém as ensine, se desenvolvem com muita rapidez”. “Falam, se vestem e agem como 

adultos”. “Parece que elas já nascem adultas”. Mas se hoje nos parece estranho enxergar os 

infantes como adultos, Postman (1999) lembra-nos que nem sempre foi assim. 

Os bebês, ao tirarem os cueiros, logo se vestiam como gente grande. Muito cedo os 
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pequenos eram aproveitados como mão-de-obra barata e, na Inglaterra industrializada, 

trabalhavam nas fábricas para ajudar no sustento da família. Os pais habitualmente tratavam 

seus filhos como servos e o sentimento de cuidado e proteção por parte deles e do governo 

não era desenvolvido, até porque a mortalidade infantil tinha índices altíssimos.  

É, primeiramente, na Idade Média que essa falta de reconhecimento da infância é mais 

notável. Principalmente por dois motivos que, para Postman (1999), são cruciais na distinção 

entre criança e adulto: a alfabetização e a noção de vergonha, discutidas a seguir. 

O prenúncio do sentimento de infância surge com os antigos gregos a partir da criação 

das escolas, pois elas eram indícios de que havia uma percepção das necessidades do pequeno 

adulto.  

Além da educação formal, a infância, para os romanos, na Antiguidade, caracterizava-

se também pela noção de “vergonha”, ou seja, “certas facetas da vida – seus mistérios, suas 

contradições, sua violência, suas tragédias – [...] cuja revelação indiscriminada é considerada 

vergonhosa” era resguardada da criança, apenas os adultos poderiam entender e discutir 

determinados assuntos (POSTMAN, 1999, p. 29). O mesmo autor afirma que  

 

(...) “tudo era permitido na presença delas: linguagem vulgar, situações e 
cenas escabrosas; elas já tinham visto e ouvido tudo” (PÉRE DE 
DAINVILLE apud ARIÉS, p. 1962, p. 103). Realmente na Idade Média era 
muito comum os adultos tomarem liberdades com os órgãos sexuais das 
crianças (POSTMAN, 1999, p. 31). 

 

No fim da Idade Média, o advento da prensa promoveu grandes transformações. 

Mesmo não sendo o principal agente de mudanças, proporcionou uma revolução social e 

cultural, como nos confirma Eisenstein (1998). E a solução apresentada por esta tecnologia 

para “salvar” e reescrever a história da infância, “destruída” pelas invasões bárbaras e pelo 

declínio do Império Romano, foi a re-socialização da alfabetização. 

Esta trouxe, primeiramente, uma transformação radical no contexto intelectual da 

época que se estende até hoje. A oralidade não era mais a única forma de conhecer o mundo, 

os segredos dos adultos estavam escondidos em livros e, para ter acesso a eles, era preciso 

aprender a ler. A imprensa consolidou um parâmetro claro, definindo adulto como aquele que 

lia e escrevia e criança como aquele que devia passar por um processo de aprendizado lento e 

gradual (ALCÂNTARA; CAMPOS, 2006).  

Era aos poucos, de acordo com o seu desenvolvimento intelectual, que a criança ia 

descobrindo, conhecendo, se aprofundando no mundo maduro, deixando de ser um adulto em 

miniatura para ser um adulto em formação.  
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Depois dos séculos XVI e XVII, (...) cada vez mais a criança se tornou 
objeto de respeito, (...) separada e protegida do mundo dos adultos 
(POSTMAN, 1999, p. 51). (...). Eram pessoas que falavam de modo 
diferente, que passavam seus dias de modo diferente, vestiam-se de modo 
diferente e, no fim das contas, pensavam de modo diferente. (...) Por meio 
da tipografia e sua serva, a escola, os adultos adquiriram um controle sem 
precedentes sobre o ambiente simbólico do jovem (POSTMAN, 1999, p. 
59). 

 

Porém, tudo o que a prensa, o mundo livresco e a leitura fizeram pela infância foi 

apagado pela revolução gráfica e eletrônica, representada claramente pela televisão. É nesta 

hipótese que Postman (1999) baseia toda sua teoria do desaparecimento da infância, explicada 

a partir das mesmas proposições levantadas para a era da tipografia. 

A culpa do pecado é atribuída a Morse - o primeiro a morder o fruto do conhecimento 

e oferecer a todos. No jardim da infância, ninguém mais poderia morar, pois qualquer tipo de 

informação, inclusive e principalmente o acervo de segredos colecionados nos livros, estava 

escancarado na televisão: alcoolismo, uso de drogas, atividade sexual, criminalidade etc. 

Não era preciso ser alfabetizado, aprender a ler, pois a Tv e sua linguagem icônica não 

exigiam nenhum tipo de habilidade cognitiva, “ver televisão requer reconhecimento 

instantâneo de padrões, e não demorada decodificação analítica. Requer percepção, não 

concepção.” (POSTMAN, 1999, p. 93). Desta maneira, a Tv é a responsável pela extinção da 

infância por três razões: “não requer treinamento para aprender sua forma, (...) não faz 

exigência complexa nem à mente nem ao comportamento, (...) não segrega seu público.” (p. 

94). A ausência da noção de vergonha e a pouca relevância da escola ou o descontrole do 

conhecimento parecem afetar fatalmente o sentimento de infância.  

Na mesma linha de pensamento de Postman (1999), Buckingham (2007) apresenta 

outros autores. O primeiro deles é Elkind (apud Buckingham, 2007), o qual defende o 

comprometimento da infância pela falta de barreiras intelectuais da Tv. Da mesma forma, 

Winn (apud Buckingham, 2007), um conservador moralista, alimenta a idéia atual da 

televisão como babá eletrônica, que tira as crianças das brincadeiras tradicionais de rua. 

Meyrowitz, por sua vez, condena o determinismo tecnológico de Postman, preferindo 

o “determinismo do sistema de informação” (apud Buckingham, 2007, p. 47). Porém, a 

diferença do termo não altera a concordância com a visão do autor. Na Tv, o sistema de 

informações para adultos e crianças não tem distinção, eliminando as fronteiras entre as duas 

categorias. 

Consecutivamente, Buckingham (2007) aponta Sanders como o mais apocalíptico 
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entre todos os autores. Em sua concepção, a vítima dos aparelhos eletrônicos seria a oralidade 

e não a leitura, havendo um esquecimento da prática de contar histórias, que ensina sobre o 

bem e mal, o certo e o errado de maneira amena, gradativa e sem traumas. Assim, os jovens 

aprenderiam com a televisão e com o computador, e este é o fato causador de tanta violência 

entre eles. 

Por último, Steinberg e Kincheloe (2004) enxergam não a Tv como a assassina da 

infância, mas as empresas produtoras da cultura infantil que a sustentam, que transmitem a 

ideologia do falso prazer, eliminando a capacidade de resistência e desestabilizando a 

identidade da criança. 

Diante do exposto, as indagações e refutações ao pensamento de Postman e dos 

autores que estão em concordância com ele são muitas. Buckingham (2007) nos faz retroceder 

à história e demonstra que, antes da prensa, a criança já era um ser distinto. E ainda, como 

indica Carmen Luke (apud BUCKINGHAM, 2007, p. 58-9), 

  

a noção de que a imprensa escrita de algum modo tenha criado a “infância” 
é no mínimo uma simplificação exagerada (...). A moderna concepção de 
infância surgiu como resultado de uma complexa rede de inter-relações 
entre ideologia, governo, pedagogia e tecnologia, cada um deles tendendo a 
reforçar as outras. 

  

É necessário termos cautela ao simplesmente culparmos uma tecnologia e ficarmos 

atentos para evitar um determinismo tecnológico e até mesmo um espírito cético ou 

amedrontado em relação às mídias, o que encobre processos mais profundos na sociedade.  

Esta é constituída por três instituições responsáveis também pela formação moral, 

cultural, espiritual de um povo: a família, a escola e a igreja. Contudo, parece que a atuação 

deste trio é cada vez menor, andando ou correndo sempre atrás daquela que consideraram a 

quarta instituição (quarto poder) – a mídia.  
 
Parece-me inequívoco que os diversos meios de comunicação exercem hoje 
uma função pedagógica básica, a de socializar os indivíduos e de transmitir-
lhes os códigos de funcionamento do mundo. Sem dúvida, instituições como 
a família, a escola e a religião continuam sendo, em graus variados, as fontes 
primárias da educação e da formação moral das crianças. Mas a influência 
da mídia está presente também por meio delas (MOREIRA, 2009, p. 1216). 

 

Além de a tecnologia ser vista como autônoma em relação a outras forças sociais, a 

criança é vista como um receptor passivo, incapaz de retrucar qualquer pensamento 

transmitido pelos aparelhos eletrônicos, sem nenhuma autonomia de pensamento, sem voz. 
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Outro ponto a ser questionado é a barreira entre a infância e a fase adulta estar sendo 

extinta pelas mídias. Buckingham (2007) concorda com a difusão desses limites, mas também 

percebe que eles estão sendo reforçados, pois de um lado as crianças ganharam acesso a 

certos aspectos da vida adulta, mas por outro têm sido mais segregadas através do tempo 

prolongado que investem na escola ou em instituições planejadas para prepará-las para o 

mundo adulto. 

Enxergar as crianças como adultos em formação faz com que elas estejam sempre 

atreladas e dependentes da ditadura dos mais velhos. No entanto, as notícias a que assistimos 

abalam nossa credibilidade naquilo que eles podem ensinar: abuso, pedofilia, maus tratos, 

bullying, desestrutura familiar, alcoolismo, uso de drogas. A ambiência simbólica que deu 

vida à infância começou a ser desmontada pelos adultos, através da vida real, antes de chegar 

à Tv. 

Talvez ouvir as próprias crianças sobre o que elas pensam da infância nos traria uma 

conceituação diferente e uma esperança. No prefácio de seu livro, Postman apresenta a visão 

de alunos de quinta série sobre suas colocações e se depara com opiniões bem contrárias ao 

que defende: “Não acho que se um garoto de dez anos assiste a um show para adultos nunca 

mais possa ser criança novamente”. E ainda: “(...) acho que a infância é desperdiçada quando 

vamos à escola cinco dias na semana. Na minha opinião, isto é demais. A infância é preciosa 

demais pra se ir à escola mais do que meia semana.” (POSTMAN, 1999, p. 8-9).  

Sendo assim, nos perguntamos se não seria o caso de levarmos em conta a 

possibilidade de que a infância estaria apenas assumindo outra feição, devido às novas 

transformações socioculturais, ao invés de decretarmos precipitadamente seu fim, como 

colocam Alcântara e Campos (2006). Para tratarmos da atuação da criança nas mídias digitais, 

em meio a tantas discussões, é preciso acreditar, antes de tudo, na existência do sentimento de 

infância, mesmo que com uma nova feição.  

 

2.1.2 A nova feição da infância: o cibernativo 
 

O novo internauta atende pelos mais variados nomes. Geração Multimídia, Multitela 

ou Multiplataforma, que, apesar de conceitualmente não terem o mesmo significado, neste 

contexto, referem-se à variedade de canais, suportes e dispositivos digitais e eletrônicos que 

ele utiliza ao mesmo tempo, por exemplo: acessa o email, fala no MSN, faz busca no Google, 

escuta música no Ipod, manda SMS pelo celular e assiste à Tv. Como nos assegura Santaella 

(2009), ele observa, absorve, entende, reconhece, busca, escolhe, elabora e age simultaneamente. 
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Por isso, é também reconhecido como sendo parte da geração multitarefa. 

 
Encarando uma enxurrada de textos, fotos, vídeos, músicas e links para outras 
páginas, além de incessantes interrupções geradas por mensagens de texto, 
emails, atualizações no Facebook, tweets, blogs e feeds RSS, nossa mente se 
acostumou a navegar e a escanear informações (LIVRO..., 2010).  
 

Stone (2010) revela que os adultos com mais de trinta anos conseguem realizar em 

média cinco e meia tarefas, os que estão acima dos vinte fazem seis, já os jovens com idade 

entre dezesseis e dezoito anos são capazes de realizar sete atividades concomitantemente.  

Este internauta também é conhecido pela expressão Geração Y, a qual, segundo Loiola 

(2010), engloba os nascidos entre 1978 e 1990; são aqueles que cresceram com o computador, 

por isso dominam a linguagem das máquinas, e tiveram uma educação mais elaborada, 

quando havia uma intensa valorização da infância.  

Em relação à postura na sociedade, eles são defensores de suas ideologias; buscam as 

atividades que lhes dão satisfação e que tenham um significado, mesmo que isso implique 

uma instabilidade; além de se relacionarem com chefes e autoridades de maneira horizontal, 

pois se sentem no direito de serem ouvidos; a autoridade dos adultos, como sonhavam os 

conservadores, é posta em questionamento já que eles não detêm todo o conhecimento. 

Provocam uma revolução silenciosa através das ferramentas multimídias. A psicóloga Tânia 

Casado (apud LOIOLA, 2010) afirma que "eles já vieram equipados com a tecnologia 

wireless, conceito de mobilidade e capacidade de convergência". 

A Geração Y é antecedida pela Geração X, concebida entre 1965 e 1977, quando já 

começava um desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Por sua vez, esta geração é 

precedida pelos Baby-boomers, que vieram marcados com o selo da paz, e pela Tradicional, a 

qual se viu obrigada a reconstruir o mundo no pós-guerra e, por isso, desenvolveu virtudes 

como a rigidez e perseverança, ao contrário das que encontramos nos jovens e crianças de 

hoje (LOIOLA, 2010).    

A FlowTown e Pew Research (WHO..., 2010) apresentaram uma pesquisa sobre a 

Geração Y entitulada “Who are the Millennials?” e mostraram seu comportamento em relação 

à tecnologia. 75% criaram seus perfis nas redes sociais, visitando-os várias vezes ao dia; 65% 

usam Internet wirelles; 20% postam vídeos produzidos por eles; 14% usam Twitter e 88% 

usam o celular para mandar mensagens. Na opinião de 74%, as novas tecnologias tornam a 

vida mais fácil, de 54% aproxima as pessoas de amigos e familiares, de 56% permite às 

pessoas usarem seu tempo com mais eficiência. 

Ainda na intenção de discutir alguns termos que definem o usuário mais novo de 
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Internet, percebemos que o termo Geração Y é confundido com o clássico Nativo digital ou 

Geração digital e Geração Net, que engloba os nascidos na era de bytes e pixels, por quem a 

linguagem binária é predominantemente a mais utilizada. Contudo, a nosso ver, há um 

conflito ao definir aqueles que nasceram no início da popularização da cultura digital e 

aqueles que nasceram na época da disseminação da cibercultura, a começar pelo conceito 

dado por Santaella (2003), para quem não há diferença entre as duas lógicas. 

Segundo Lévy (1999, p. 32), “as tecnologias digitais surgiram como infra-estrutura do 

ciberespaço”. Então, no nosso entender, haveria uma distinção entre as duas culturas e, 

consequentemente, entre as duas gerações. Assim, um nativo digital teria nascido na década 

de 80, quando o computador pessoal chegou às casas, e um cibernativo na década de 90, 

quando a Internet foi popularizada.  

Pretendemos deixar claro que o grupo a ser estudado neste trabalho serão os 

Cibernativos (CAMBOIM; BARROS, 2010), termo inserido por nós no universo acadêmico, 

o qual compreende o grupo de indivíduos concebidos quando a conexão já era acessível a 

muitos, a cibercultura se sedimentava e, por isso, eles não têm nenhuma idéia do que seria a 

falta de acesso à Internet.  

Esta iGeração, como também podem ser considerados, não estranham compartilhar 

sua vida privada, fazer compras na rede, se comunicar quase que exclusivamente por celular, 

email, mensagens instantâneas ou redes sociais ou consumir e produzir notícias e informações 

na web.  

Para esta geração, a mídia deixa de ser distante para ser algo que eles mesmos 

produzem, deixa de ser influenciadora e uma via de mão única para ouvir, responder e 

solicitar a colaboração. A agulha hipodérmica parece ter se quebrado nos braços dos 

cibernativos, o controle hipnótico exercido pela indústria cultural não é mais absoluto, como 

defendia Kline (apud BUCKINGHAM, 2007).  Conforme Stone (2010), “[o filho do 

ciberespaço] não conhecerá outro mundo senão o dos livros digitais, dos bate-papos pelo 

Skype com parentes distantes e dos videogames para crianças no iPhone”.  

O IBOPE (CRIANÇAS..., 2010), depois de pesquisa realizada em dezembro de 2009, 

concluiu que dos 28,5 milhões de brasileiros plugados à Internet, quatro milhões são crianças. 

Dos que usam as redes sociais, um em cada dez tem até onze anos de idade. 

Já a comScore (INTERNET..., 2010) traz resultados de pesquisa aplicada em maio de 

2010 e revela que os usuários entre seis e quatorze anos totalizam 12% da população 

brasileira conectada. Eles gastam o tempo principalmente em entretenimento (25%), 

mensagens instantâneas (22%) e redes sociais (15%), deixando claro que diversão e lazer são 
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atividades predominantes para as crianças. Shirashi (2010) recorda que, há dez anos atrás, as 

crianças representavam apenas 6% da audiência de Internet residencial.  

Para ratificar com mais evidência a relevância da rede na vida dos cibernativos 

brasileiros, o Norton Online Living Report 2009 (PAIS..., 2010) divulgou que, entre os doze 

países pesquisados (EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Suécia, China, 

Japão, Índia, Austrália e Brasil), nossas crianças são as que passam mais tempo online – 70 

horas ao mês. 

Mesmo perante tantos dados que comprovam a presença significativa das mídias 

digitais na vida dos cibernativos, devemos ter cuidado para não seguir o mesmo caminho 

determinista de Postman (1999), achando que elas maquiaram a nova face da infância 

contemporânea. 

 
[é preciso evitar o] desespero sombrio tantas vezes característico das 
discussões sobre a morte da infância e o otimismo embriagador que celebra 
a nova autonomia da “geração eletrônica”. A infância certamente está 
mudando. Mas as mídias estão longe de ser a causa única dessas mudanças: 
elas nem são as destruidoras autônomas da infância, nem sua libertadora 
(BUCKINGHAM, 2007, p. 8). 

 
Este mesmo autor apresenta pensadores que possuem uma postura bastante utópica em 

relação às mídias eletrônicas e às crianças. Tapscott (apud BUCKINGHAM, 2007) faz o jogo 

comparativo entre Tv e Internet, avaliando-os como meios que determinam a postura dos seus 

usuários. De maneira geral, a geração Tv é conservadora e geração Net é pró-ativa, 

autodesenvolvida. Paper (apud BUCKINGHAM, 2007) pensa da mesma forma, concorda que 

essencialmente a criança é livre e as mídias eletrônicas dão asas à imaginação delas. Já Katz 

(apud BUCKINGHAM, 2007) ataca a geração Baby-boomers e diz que a mídia é libertadora 

das convenções sociais impostas por ela, por isso a cultura jovem é subversiva. Rushkoff 

(apud BUCKINGHAM, 2007), apesar de não ser determinista, concorda com Paper e 

acrescenta que as mídias são parceiras na evolução cultural. 

Para não assumir um caráter extremista massacrando ou enaltecendo a mídia interativa 

e sua relação com o cibernativo, escolhemos a posição de Buckingham (2007, p. 146) quando 

declara que “as mudanças na mídia reforçam a mudança na infância e são reforçadas por 

elas”.  

Não consideraremos, neste trabalho, os aspectos sociais que influenciam nesta 

reconfiguração do perfil da criança, apesar de estarmos cientes de que são essenciais. 

Propomo-nos, portanto, a descrever o ambiente de participação, colaboração e produção que 

as mídias digitais têm oferecido e de que maneira o cibernativo têm se utilizado dele como 
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forma de expressão cultural a partir de uma característica que acreditamos estar sendo 

desenvolvida e potencializada na criança através destas mídias: a autonomia comunicacional. 
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3 AUTONOMIA NA CIBERCULTURA 
 

3.1 AUTONOMIA 
 

Várias áreas do conhecimento vêm observando o conceito de autonomia. 

Etimologicamente, o termo procede do grego autos, que significa por si mesmo, e nomos, que 

pode ser traduzido como território, servindo à Ciência Política para determinar uma 

organização que estabelece suas próprias leis, um governo com poder de decisão. Nomos 

também transmite o entendimento de norma, lei e, neste sentido, a Filosofia o adota. 

O termo foi introduzido por Kant, no seu livro Crítica da Razão Prática, quem o 

designou como “a independência da vontade em relação a qualquer desejo ou objeto de desejo 

e a sua capacidade de determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a da razão” 

(FILOINFO, 2010). A lei da razão prática traz ao sujeito racional a consciência de sua 

autonomia, pois o homem possui a si mesmo e, por isso, é independente, tem liberdade, como 

nos traz Sodré (1996). É também do filósofo Kant a contraposição entre as expressões 

autonomia e heteronomia, “em que a vontade é determinada pelos objetos da faculdade de 

desejar (...). [Consistindo] na sujeição de normas determinadas por outro” (FILOINFO, 2010).  

No plano da Sociologia, fala-se da “autonomia do sujeito em sua condição de cidadão 

diante do Estado, estabelecida pelo Iluminismo”; ao passo que a Antropologia conta sobre a 

autonomia dos “primeiros hominídeos ao criarem a técnica e a tecnologia dos artefatos e da 

linguagem” (NICOLAU et. al., 2010). Ainda, na Psicologia, valoriza-se a integridade do 

indivíduo, quando este resiste, desenvolve o autocontrole e a auto-estima, gerando em si um 

senso de autonomia.  

A noção de “governo” da Ciência Política é utilizada por Piaget, na Educação, quando 

se refere ao estudante. Este deve buscar e os professores devem incentivar o governo de si 

próprio, apontado como o objetivo máximo da educação. A autonomia se estabelece quando 

se vence a heteronomia, é uma conquista de acordo com a maturidade do indivíduo, sendo 

mediada por educadores e pais e, hoje, também, pela Internet.  

O autor Piaget desenvolveu suas pesquisas com crianças, buscando entender como elas 

adquirem o conhecimento lógico, compreendem e transmitem a informação assimilada a 

partir da realidade e seu próprio meio físico e social, organizando o campo cognitivo e 

afetivo. Como resultado, o pesquisador estabelece as fases de desenvolvimento 

cognitivo/afetivo do indivíduo que vai da infância à adolescência, intervalo que compreende a 

geração cibernativa. 
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Quadro 1: Fases do desenvolvimento cognitivo/afetivo em Piaget 

Sensório motor 
(0-2 anos) 

Está dividido em três subestágios, sendo marcado, 
inicialmente, por coordenações sensoriais e motoras de 
fundo hereditário (reflexos, necessidades nutricionais). 
Posteriormente, ocorre organização das percepções e 
hábitos. Por último, é caracterizado pela inteligência 
prática, que se refere à utilização de percepções e 
movimentos organizados em “esquemas de ação”, que, 
gradativamente, vão se tornando intencionais, dirigidas a 
um resultado.  
A criança começa a perceber, gradativamente, que os 
objetos a sua volta continuam a existir, mesmo se não 
estiverem sob seu campo de visão. 

Pré-operatório 
(2-6 anos) 

Surgimento da função simbólica, aparecimento da 
linguagem oral. 
Característica egocêntrica em termos de pensamento 
(centrado nos próprios pontos de vista), linguagem e modos 
de interação. A lógica do pensamento depende da percepção 
imediata, não sendo possíveis operações mentais 
reversíveis. 

Operatório 
concreto  

(6-11 anos) 

Pensamento mais compatível com a lógica da realidade, 
embora ainda preso à realidade concreta. Reversibilidade de 
pensamentos (uma operação matemática, por exemplo, 
pode ser reversível). 
Compreende gradativamente noções lógico-matemáticas de 
conservação da massa, volume, classificação, etc. 
O egocentrismo diminui, surgindo uma moral de 
cooperação e de respeito mútuo (moral da obediência). 

Operatório 
formal  

(a partir dos 
11, 12 anos) 

Pensamento hipotético-dedutivo. Capacidade de abstração. 
Egocentrismo tende a desaparecer. Construção da 
autonomia, com avanços significativos nos processos de 
socialização. 

Fonte: NUNEZ, 2005, p. 88 

Seria o estágio operatório formal, entre os 11 e 12 anos, a fase em que o indivíduo 

atinge as competências necessárias para o exercício do governo de si. Todavia, determinar o 

intervalo em que o estudante adquire esta competência é questionável, principalmente, se 

considerarmos a facilidade de consumo e produção de conteúdo no ciberespaço, visto que a 

Internet permite ao cibernativo agir sem intermediário, o que desperta nele um sentimento de 

liberdade e poder quase absolutos.  

 

3.1.1 Autonomia Comunicacional 

 

A reunião de algumas abordagens deste conceito auxilia-nos a entender o tipo de 

autonomia sob o ponto de vista da Comunicação, nosso foco de estudo. A autonomia 
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comunicacional pressupõe a ação do sujeito de se apropriar de linguagens, suportes, 

ambientes midiáticos para pôr em prática sua liberdade de produzir sentidos, se comunicar. 

Este processo foi instaurado a partir de um longo percurso, seguindo o traçado evolutivo dos 

meios de comunicação desde a cultura oral até a cibercultura, passando pela autonomia do 

texto, dos suportes e do autor.  

Nossa reflexão diacrônica inicia-se pela cultura predominantemente oral, onde a 

comunicação restringia-se temporal e espacialmente. “Nas sociedades pré-modernas, o espaço 

e o lugar eram amplamente coincidentes, uma vez que as dimensões espaciais da vida social 

eram, para a maioria da população, dominadas pela presença” (GIDDENS apud HALL, 2006, 

p. 71). 

A falta de informação de outras localidades, de suportes e a restrição do conteúdo, que 

estava em função dos interesses da tribo, tornava o conhecimento, que partia dos chefes, 

verdade absoluta e totalizante. Tudo se explicava por meio das leis da natureza e normas dos 

deuses mitológicos. “As pessoas que têm uma cultura oral estão sempre pensando 

associativamente, não processando as idéias de uma forma específica ou especulativa, este 

cenário cognitivo conduz a analogias e mitos”. (KERCKHOVE, 2009, p. 124). 

A liberdade de fala não se estendia ao indivíduo comum, mesmo que seus 

pensamentos fossem discrepantes daqueles ensinados. Contudo, esta “regra” não podia inibir 

a autonomia comunicacional cognitiva ou de pensamento (grifo próprio), pois os “processos 

de cognição são funções do próprio ser vivo” (PELLANDA, 2010) e, ainda, como afirmou 

Descartes (apud SEGRE; SCHRAMM, 2010), “ser sujeito de seus pensamentos é para o 

homem ao mesmo tempo sinal de autonomia e índice de certeza de todos os conhecimentos 

que puder atingir, no exercício da razão”. 

É logo na cultura escrita, no entanto, que identificamos, através da criação do sistema 

fonético pelos gregos e de escrita pelos sumérios, egípcios e fenícios, uma “autonomia do 

texto” (NICOLAU et. al., 2010), a qual fornece as bases para uma autonomia comunicacional 

de expressão (grifo próprio), visto que este sistema representou uma nova forma de enxergar 

o mundo.  

Em termos evolutivos, um dos principais efeitos da escrita, qualquer que seja 
o código utilizado, foi destacar os enunciados humanos da situação da sua 
enunciação e permitir a sua manipulação. Nas culturas anteriores, 
exclusivamente orais, a linguagem controlava as pessoas e o seu 
comportamento; com a escrita acontece o contrário. As sociedades que lêem 
e escrevem atingem um nível de controle sobre a linguagem que lhes permite 
deter uma espécie de poder sobre os seus destinos (KERCKHOVE, 2009, p. 
212). 
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Embora a expressão fosse restrita aos constituintes dos poderes religiosos, políticos e 

intelectuais da época, dado que a comunicação racionalizada e dogmática estava em função 

das idéias ou das crenças e leis, o pensamento passa a ser expresso, livrando-se das amarras 

impostas pelo tempo, espaço e restrição de informação, encontrando sua autonomia manifesta 

nos manuscritos.  

À medida que o conhecimento é disseminado, o homem começa a olhar mais para ele 

mesmo e se colocar no centro nas discussões. O Renascimento aponta para uma sociedade 

humanista e para um indivíduo mais autônomo, e este sentimento é potencializado pela 

invenção da prensa tipográfica por Gutenberg, que faz com que as idéias se alastrem com 

mais rapidez, dado que o volume e velocidade de produção dos livros aumentavam. 

A cultura impressa traz, assim, a “autonomia do suporte” (NICOLAU et. al., 2010), 

pois agora os textos reproduzidos em série rompiam mais rapidamente as barreiras espaço-

temporais, e marca o momento de grande manifestação de uma autonomia comunicacional de 

expressão do indivíduo, porquanto a disseminação dos livros estimulou e deu condições a 

uma leitura contemplativa feita isoladamente.  

 

A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar, ao reforçar 
relações entre outros que estão “ausentes”, distantes (em termos de local), 
de qualquer interação face-a-face. Nas condições da modernidade (...), os 
locais são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais 
bastante distantes deles (...). (GIDDENS apud HALL, 2006, p. 71) 

 

A possibilidade de reprodução rápida dos textos facilitou o acesso ao conhecimento, 

agora distante da coletividade, de maneira individualizada, em leituras silenciosas. Inis (apud 

POSTMAN, 1999, p. 42) nos esclarece que “uma nova tecnologia da comunicação altera a 

estrutura de nossos interesses, podemos então dizer que a prensa tipográfica nos deu nossos 

eus, como indivíduos únicos, para pensar e falar deles”. 

Os pensadores e filósofos iluministas fizeram despertar a capacidade crítica e 

autônoma de pensamento e, nos jornais, revistas e meios de comunicação de massa da época, 

percebia-se o alargamento das possibilidades de expressividade, pois estávamos na era da 

comunicação em função do leitor. Segundo Sodré (1996, p. 45), “a imprensa asseguraria ao 

cidadão isolado a representatividade de sua palavra, de seus pensamentos particulares”. 

 
Uma legião de autores, e até mesmo novas práticas de difusão de 
informação, habitaram a Europa e, de lá, se espalharam para o resto do 
mundo. O texto mantinha sua propriedade de autonomia de expressão de 
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sentido, em livros e jornais que se reproduziam facilmente e chegavam ao 
alcance das pessoas que sabiam ler. (NICOLAU et. al., 2010) 

 

Em meados de 1850, a cultura eletrônica retoma a oralidade para uma massa, mas a 

autonomia já tinha se estabelecido e esta massa não pode ser comparada aos grupos que 

viveram na cultura oral. “Quanto às tecnologias, da televisão à informática, elas 

desempenham, desde muito tempo, um papel essencial na emancipação individual e coletiva, 

sendo onipresentes em nossas vidas.”, declara Wolton (2010, p. 12).  

Ao contrário de Sanders (apud BUCKINGHAM, 2007) e Kerckhove (2009), que 

percebiam um desinteresse dos jovens pelos livros e, por isso, a idéia de um ser autônomo e 

crítico estava ameaçada. Contudo, embora a premissa de que a comunicação prende o 

receptor, o fazendo obedecer às suas leis de comportamento seja verdadeira, não o impedia de 

ter o pensamento e expressão autônomas, anteriormente conquistadas. 

Assim, como ocorreu com o sentimento de infância, a conquista da autonomia pela 

humanidade teve significativa contribuição dos meios de comunicação. São duas histórias que 

se encontram e se desencontram. O ponto de encontro seria a prensa, que trouxe a infância e 

afirmou a autonomia. O desencontro estaria na televisão, a qual teria provocado o 

“desaparecimento da infância”, se considerarmos a premissa de Postman (1999), mas, no 

nosso entender, não fez desaparecer a autonomia; ela continuou existindo, mesmo que um 

pouco adormecida. E, a despeito de todas as teorias que reforçam a característica de um meio 

de massa para um grupo não pensante, a recepção nunca foi passiva, por isso, nunca deixou de 

ser autônoma; talvez fosse mais velada, sem expressão ou com pouca expressão.  

Chegando à reta final de nosso traçado, vimos surgir a Internet e sua fonte de 

informação – a Web, filha da cibercultura, prática apoiada pela estrutura da cultura digital, 

que rompe a lógica comunicacional de distribuição e cria o ambiente midiático livre. A noção 

de tempo e espaço é reorganizada, com o conceito de aldeia global de McLuhan, “o presente é 

tudo que existe” (HARVEY apud HALL, 2006, p. 70) e o ciberespaço é nosso mundo.   

Assim, tendo amadurecido sua autonomia comunicacional cognitiva e expressiva, o 

indivíduo recebe condições para uma autonomia comunicacional de produção (grifo próprio) 

e passa a ser autor dos conteúdos comunicados.  

  

O século XIX caracterizou-se pela revolução da informação com a 
conquista das liberdades essenciais. O século XX foi marcado pela vitória 
da informação e da tecnologia graças ao fenômeno da comunicação ao 
alcance de todos. O século XXI será da convivência no sentido da geração 
de condições para a coabitação possível entre pontos de vista diferentes, 
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num mundo cada vez menor onde os indivíduos sabem tudo e do qual não 
se pode escapar (WOLTON, 2010, p. 13). 
 

As ferramentas digitais diluíram o controle dos meios e permitiram ao cidadão a 

liberdade de se tornar uma mídia. Wolton (2010) assegura que três palavras nos ajudam a 

entender as novas tecnologias: domínio, pois é possível agir, produzir e receber resultados; 

velocidade, pois se ultrapassa a dimensão do tempo real; e autonomia, pois é aceitável agir 

sem mediadores, filtro ou autoridades. 

Em discordância ao nosso posicionamento, Sodré (1996, p. 49) critica esta “aparência 

narcisística” de que a rede aumentaria a autonomia por causa do poder de escolha de objetos 

de consumo. Para ele, a individualidade é enfraquecida. 

Porém, o que defendemos é que a rede é constituída à maneira de cada um, a Internet 

está munindo o cibernativo com ferramentas e habilidades cognitivas para a produção de 

conhecimento e a autonomia comunicacional no ambiente digital amplia-se, principalmente, 

com a liberação do pólo de emissão. Essa conquista da liberdade de criação, produção de 

bens, produtos e idéias é a prática da construção da cultura do cibernativo no âmbito da 

Internet, sedimentada pela apropriação de uma mídia livre, que faz valer o verdadeiro sentido 

da autonomia comunicacional de o indivíduo criar as leis próprias de sua razão. 

Desde que a Internet passou a ser um espaço coletivo, onde se desenvolve o conceito 

de computação social, abrem-se possibilidades para o usuário não só participar das opções de 

interatividade, mas possuir os ambientes, dominar a linguagem, entender o funcionamento da 

ferramenta e passar a gerir aquela plataforma; diferente das mídias tradicionais, pois nelas o 

processo de produção não era explícito. É o que chamamos de apropriação midiática.  

Além da tarefa da apropriação, o exercício da autonomia comunicacional de produção 

realiza também uma reconfiguração das práticas midiáticas. Por exemplo: O Youtube nasceu 

para um grupo de amigos compartilharem um vídeo, hoje todos postam suas produções 

audiovisuais nos mais variados estilos; o Blog foi criado com o propósito de ser um diário de 

bordo pessoal, hoje é uma mídia com conteúdo informacional; da mesma maneira, o Twitter 

surgiu para uma comunicação breve e emergencial, depois para contar aos seguidores o que se 

estava fazendo, porém os seus usuários reconfiguraram-no transformando-o numa mídia 

informacional.  

Nos casos citados e em muitos outros, os criadores destas plataformas não planejaram 

ou esperavam estas reconfigurações, ficando por conta dos internautas e sua autonomia. Todas 

estas ações estão atreladas à figura de um novo leitor, que surgiu no seio das hipermídias, 

permitindo que diversas habilidades cognitivas fossem desenvolvidas e exploradas no meio.  
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3.2 O PERFIL COGNITIVO DO CIBERNATIVO 
 

Postman (1999, p. 158) finaliza seu livro afirmando que “se (...) a infância é somente 

uma criação da cultura, (...), então ela terá que esperar uma dramática reestruturação de nosso 

ambiente comunicacional para reaparecer com traços fortes e inconfundíveis, e isso pode não 

acontecer nunca”. Para ele, apenas a alfabetização pode criar a infância. Se esta premissa é 

verdadeira, sabemos que, para aprender a linguagem da máquina, é preciso habilidades 

complexas que muitas vezes os mais velhos não têm, é necessário ser “alfabetizado 

tecnologicamente”.  

Desta forma, afirmando a contribuição das mídias na construção de uma infância de 

nova feição, Santaella (2009), a partir dos seus estudos sobre cognição, nos ajuda a responder 

qual seria o perfil cognitivo de um cibernativo. E para iniciar a reflexão sobre o assunto, ela 

pergunta: “Que novo tipo de leitor está surgindo no seio das configurações hipermidiáticas 

das redes e conexões eletrônicas?” (SANTAELLA, 2009, p. 16). 

O primeiro nasce com a escrita e, principalmente, com a prensa tipográfica. Aprender 

a ler é aceitar regras, é aumentar a complexidade do pensamento. Para Postman (1999), esta 

característica de leitor contemplativo é difícil de ser encontrada nos jovens, pois são por 

natureza irrequietos.  

Os meios eletrônicos fazem despertar outro tipo de leitor. Apesar de o símbolo 

imagético ser uma linguagem que sempre existiu, a linguagem icônica em movimento nas 

telas da Tv e cinema formaram o leitor movente tão criticado por Postman (1999). Ele afirma 

que as imagens são “um ataque à leitura, cognitivamente regressivas” (p. 87), pois não é 

preciso nenhum tipo de qualificação, alfabetização para lê-las, é uma habilidade 

biologicamente acessível a qualquer um, independente da idade. 

Apesar desta crítica, Santaella (2009, p. 33) percebe que este tipo de leitura é essencial 

para formar o leitor imersivo, o qual se encontra em “estado de prontidão, conectando-se entre 

nós e nexos, num roteiro multilinear, multisequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a 

construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, músicas, vídeo etc.” 

No entanto, as diferentes atuações do leitor imersivo variam de acordo com sua 

frequência de uso e experiência no ciberespaço. Sendo assim, Santaella classifica-o como 

novato, leigo e experto (grifo próprio). 

O novato não tem nenhuma intimidade com a Web, a tela lhe parece confusa pela 

quantidade de informação e a leitura daqueles signos torna-se difícil, causando 



 42

desconcentração e logo uma desistência. Quando tenta ser mais ousado, o novato clica sem 

saber pra onde está indo e não sabe retornar.  

Ao passo que para o leigo existe certo relacionamento com a rede. Ele tem alguns 

caminhos definidos para as atividades que desenvolve, mas não experimenta outras rotas, sabe 

clicar nos lugares provavelmente mais corretos e, quando o caminho lhe parece estranho, sabe 

retornar. A estratégia é de tentativa e erro/acerto. 

O leitor experto é o que traria mais claramente a representação do cibernativo, pois ela 

se relaciona intensamente com o ciberespaço e tem a velocidade, o domínio e a manipulação 

das ferramentas como palavras-chave para suas atividades interativas.  

Para finalizar sua definição de leitor imersivo, Santaella (2009) nos mostra um quadro 

que retrata os estilos de navegação do mesmo, envolvendo peculiaridades que vão da 

inferência ao caráter de cada internauta. 

 
Quadro 2: Estilos de navegação 

Internauta Errante Detetive Previdente 
Inferência Abdutiva Indutiva Dedutiva 
Lógica do Plausível Provável Previsível 
Campo do Possível Contingente Necessário 
Atividade 
mental 

Entendimento Busca Elaboração 

Memória Ausente Operativa Longa duração 
Atividade Exploração Aleatória Experimentação 
Empírica Aleatória Ad hoc Combinatória 
Tipo de ação Derivar sem rumo Farejar indícios Antecipar 

conseqüências 
Organização Turbulência Auto-organização Ordem 
Tipo de efeito Desorientação Adaptação Familiaridade 
Caráter Deambulador Farejador Antecipador 

Fonte: Santaella (2009, p. 179) 
 

É lógica, mas não absoluta, a associação entre o estilo de navegação errante e o leitor 

imersivo novato, o estilo detetive e o leitor leigo, o previdente e o experto, pois mesmo tendo 

a expertise como uma forte característica, o cibernativo pode assumir outros estilos.  

Diante de uma linguagem operacional diferente da normalmente utilizada, por 

exemplo, deixando de fazer uso o sistema do Windows para usar o da Apple, ele pode ser um 

errante, fazendo inferências abdutivas, buscando entender os caminhos possíveis, mas 

explorando sem rumo e aleatoriamente o sistema. Ainda, frente a uma novidade no 

ciberespaço, uma rede social a exemplo do Facebook, com a qual nunca tenha tido contato, o 
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cibernativo pode ser um detetive, pois os primeiros passos são de descoberta dos comandos, 

das potencialidades daquela plataforma, farejando os indícios a partir da lógica do provável, 

tendo por base o que já se conhece da linguagem de outros ambientes semelhantes, como a 

rede social Orkut, a inferência é indutiva numa dinâmica de tentativa e erro até se chegar ao 

domínio daquela linguagem.  

Voltando aos estudos de Piaget, percebemos que ele trouxe grande contribuição para 

os estudos da cognição, desmistificando a tese de o conhecimento ser inato ou resultado 

apenas de estímulos exteriores. “Conhecer por meio de interações no ambiente, num 

intercâmbio de trocas recíprocas sujeito-meio” (PIAGET apud NUNES, 2005, p. 82) é a idéia 

central do autor, a cada novo conhecimento há uma reestruturação mental. 

Este processo de reorganização mental acontece de duas formas: assimilação e 

acomodação. Neste primeiro, podemos enxergar o leitor com estilo de navegação detetive, 

pois 

 

assimilar envolve a noção de que conhecer consiste numa significação, dada 
pelo sujeito, àquilo que é percebido. Em contato com um determinado 
objeto ou fato, a criança o investiga e tenta dar um sentido ao que percebeu, 
imprimindo uma lógica própria para conhecer. Deste modo, incorpora a 
situação ou objeto a seus esquemas mentais, não sendo necessário recorrer a 
outros mecanismos para compreender a situação. (NUNEZ, 2005, p. 87) 

 

Para exemplificar, Nunez (2005) traz a situação da criança em relação aos jogos de 

computador, cada vez que ela entrar em contato com um jogo que possua os mesmos 

comandos ou os comandos padrões, ela assimilará aquele conhecimento com facilidade e 

desenvolverá a atividade sem muitos esforços. 

Por outro lado, o processo de acomodação assemelha-se ao que acontece com o leitor 

com estilo de navegação errante, pois exige “uma modificação nos esquemas mentais 

(assimilados)” (NUNEZ, 2005, p. 88). Diante de um jogo com comandos e interface 

completamente diferentes do assimilado, ele terá que adquirir novo conhecimento, buscando 

descobrir, explorar e compreender o jogo. 

É no estágio operatório formal onde encontramos a autonomia cognitiva, esta, casada 

com a capacidade de ser um leitor imersivo, experto e previdente, com atividade mental 

elaborativa e de experimentação e seu caráter antecipador, gera a autonomia comunicacional 

de produção, ou seja, uma autopoiese em ambientes digitais formatados ou não para os 

cibernativos. 
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3.2.1 A autopoiese e a cultura do cibernativo 
 

Criado por Francisco Varela e Humberto Maturana (apud CAPRA, 1996), na década 

de 70, para designar a capacidade de um ser vivo produzir-se a si mesmo, o vocábulo 

autopoiese ou autopoiesis traz em sua origem a noção de poesia, criação, construção (poiesis) 

e a noção de si mesmo, própria (auto), sendo traduzido como “criação de si” a partir de uma 

autonomia característica do ser vivo. Os autores defendem que a autopoiese é o padrão geral 

de organização de todos os sistemas vivos. 

 
Trata-se de uma rede de processos de produção, nos quais a função de cada 
componente consiste em participar da produção ou da transformação de 
outros componentes da rede. Desse modo, toda a rede, continuamente, 
"produz a si mesma". Ela é produzida pelos seus componentes e, por sua 
vez, produz esses componentes (CAPRA, 1996, p. 53). 

 
Emigrando da Biologia, o termo sofre uma mutação epistomológica e é introduzido 

por Niklas Luhmann (apud CAPRA, 2002) nas Ciências Sociais. No seu entendimento, os 

sistemas sociais são redes autogeradoras de comunicação, ou seja, a comunicação é o modo 

de reprodução autopoiética dentro das redes sociais. 

 
(...) são comunicações produzidas e reproduzidas de modo recorrente 
(recursively) por uma rede de comunicações, e que não podem existir fora 
de tal rede. Essas redes de comunicação geram a si mesmas. Cada 
comunicação cria pensamentos e um significado que dão origem a outras 
comunicações, e assim a rede inteira se regenera- é autopoiética. Como as 
comunicações se dão de modo recorrente em múltiplos anéis de 
realimentação (feedback loops), produzem um sistema comum de crenças, 
explicações e valores - um contexto comum de significado - que é 
continuamente sustentado por novas comunicações (CAPRA, 2002, p. 86).  

  

Não só nas redes sociais, mas nos vários ambientes digitais, onde é possível perceber 

uma noção de subjetividade do indivíduo, vemos a construção de uma autonomia. A própria 

cibercultura é um processo autopoiético e o cibernativo se apropria disso ao criar e 

compartilhar suas produções audiovisuais.  

Enfim, o ambiente digital potencializa a produção de formas de linguagens e de 

comunicação consigo mesmo e com o mundo. Para Turkle (1996 apud PELLANDA, 2010) e 

Guattari (1998 apud PELLANDA, 2010), os sujeitos na virtualidade se subjetivam de forma 

diferente, uma vez que muda a relação com o cosmos, com os outros e consigo mesmos. 

No ciberespaço, a comunicação autogeradora auxilia na construção de uma identidade 

coletiva e estabelece uma cultura através do compartilhamento de pensamentos, valores, 

crenças e significados dos membros daquela rede. O cibernativo insere-se nesta realidade e 
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relaciona-se, nos diversos ambientes virtuais, participando, produzindo e se reproduzindo 

numa dinâmica autopoiética. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A fim de expressar os sentidos dos fenômenos ciberculturais, consideramos que a 

abordagem qualitativa acompanhada de uma pesquisa exploratória seria a mais adequada para 

tal estudo. Estas nos permitiram fazer um levantamento daquilo que já foi produzido em 

livros, periódicos e referências eletrônicas. Fomos guiados, principalmente, pelos 

pesquisadores Laraia (2007), a partir de seu apanhado dos principais estudos sobre cultura; 

Geertz (1989), para quem a cultura assume um sentido simbólico; Santaella (2002, 2003a e 

2003b), Kellner (2001) e Moreira (2003) para entender sobre cultura midiática; Jenkins 

(1998), Capparelli (2002) sobre cultura infantil; além de Lévy (1999), Lemos e Lévy (2010) e 

Felinto (2010) ao tratarem sobre cibercultura e Nicolau (2008), autor que aporta o pressuposto 

das mídias interativas como mídias de relacionamentos participativo, cooperativo e 

mercadológico.  

Para o segundo capítulo, os estudos sobre o desenvolvimento da infância, conforme 

Postman (1999), Capparelli (2002), Buckingham (2007) e Girardello (2008) nos permitiram 

entender a atuação dos cibernativos na Internet. Por fim, o debruçamento sobre as discussões 

sobre autonomia, a partir dos estudiosos de Kant; sobre os estágios cognitivos de Piaget, 

através de Nunez (2005); além da autopoiese defendida por Capra (1996 e 2002) fizeram-nos 

compreender o perfil cognitivo do internauta em Santaella (2009), chegando à autonomia 

comunicacional por meio de Nicolau et. al. (2010). 

Após a pesquisa exploratória, realizamos a pesquisa do tipo explicativa, quando 

pudemos aplicar toda a teoria estudada à prática dos resultados encontrados. Depois de uma 

varredura no ciberespaço a procura dos ambientes utilizados pelos produtores de webshows, a 

saber: sites de mecanismos de busca, redes sociais, sites gerenciadores de conteúdo, 

microblog, emails, programas de bate-papo e sites de postagem de vídeo, nos quais 

encontramos traços simbólicos dos cibernativos, fizemos uma classificação e avaliação mais 

completa de tais espaços, categorizando-os da seguinte maneira:  

a) Espaços virtuais com conteúdos configurados para os cibernativos, onde 

encontramos motores de busca (ex.: KidRex) e redes sociais (ex.: Migux, Habbo, Cosmopax, 

Club Penguim etc.). 

b) Espaços virtuais com conteúdos não-configurados para os cibernativos, como: 

mecanismos de busca (ex.: Google, Bing, Yahoo etc.), redes sociais (ex.: Orkut, Facebook 

etc.), sites gerenciadores de conteúdo (ex.: Blogspot, WordPress etc.), microblog (ex.: 

Twitter), emails, programas de bate-papo e sites de postagem de vídeo (ex.: Youtube, Vimeo 
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etc.). 

c) Espaços virtuais com conteúdos produzidos pelos cibernativos, que são os sites 

gerenciadores de conteúdo a exemplo do FreeWebs, onde são postados os webshows.  

O processo de seleção da nossa amostragem foi aleatório em seus exemplos, mas 

guiado pelas informações fornecidas pelos cibernativos nos sites dos webshows, quando da 

divulgação dos espaços por ele utilizados.  

 

A situação se complica quando o veículo escolhido não são jornais nem 
revistas nem programas de rádio ou televisão, mas sim a World Wide Web. 
Como compatibilizar uma técnica estável, utilizada regularmente desde o 
século XVIII, com um meio volátil como a World Wide Web, onde centenas 
de páginas aparecem e desaparecem a cada dia e o conteúdo de milhares de 
websites é atualizado constantemente?  

 

Para compreender o sentido produtivo da dinâmica da cultura nestes espaços virtuais, 

Santaella (2002) nos sugere algumas questões, estas foram respondidas de acordo com cada 

exemplo encontrado e apontado na análise. 

f) Onde e quando é produzido? – localizando geográfico e historicamente os 

símbolos culturais. 

g) Por quem é produzido? – buscando os idealizadores, produtores, mantenedores, 

incentivadores ou qualquer agente que contribua com os elementos de cultura. 

h) Como é produzido? – para listar os meios artesanais, industriais, eletrônicos, 

digitais ou telemáticos empregados. 

i) Para quem é produzido? – respondendo quem vai receber e consumir a informação 

cultural.  

j) O que é produzido? – identificando o tipo, gênero, forma do produto.  

 

A tais questões, adicionamos mais duas:  

f) Qual o tipo de relacionamento? – tratando das mídias interativas como mídias de 

relacionamento participativo ou cooperativo, a partir da categorização de Nicolau 

(2008). 

g) Qual o tipo de autonomia? – podendo ser comunicacional de pensamento, de 

expressão ou de produção. 

 

Nos ambientes onde o tipo de relacionamento cooperativo e a autonomia 

comunicacional de produção ou autopoiese se desenvolvem, faremos uma análise das ações 
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dos cibernativos, buscando identificar os principais símbolos que sedimentam a construção de 

uma cultura própria na Internet. O caso mais adequado para nós pareceu ser o do gerenciador 

de conteúdos FreeWebs (espaço virtual com conteúdo produzido pelo cibernativo), onde são 

postados e divulgados um novo estilo de vídeo criado por eles: os webshows. 

Dentre tantas opções na web, escolhemos este tipo de vídeo por percebermos que é 

uma produção própria do cibernativo, sem interferência do adulto; é um espaço onde ele se 

mostra de maneira espontânea e natural, atua com liberdade e coopera. As opções de 

webshows eram várias, colocamos o termo no motor de busca Google, escolhemos a 

alternativa “vídeos” e obtivemos 27 páginas com 109 resultados. Visitamos todos os links e 

selecionamos apenas aqueles que estavam hospedados no gerenciador de conteúdos 

FreeWebs, identificado pelo domínio webs.com, pois percebemos que há, neste ambiente, 

uma abertura para se desenvolver o relacionamento cooperativo e uma autonomia 

comunicacional de produção. Encontramos, assim, 26 (vinte e seis) resultados, dos quais 

escolhemos 19 (dezenove) compondo uma amostragem por conveniência: Starlet, I-net, Stars, 

Teen Storm, @ThreeGirls, Boiando na Net, Zoação Teen, Friends Pudim, ClickBud, The 

Series, Sem sentido, Stardeck, Babado, Flip Flap, Lendários, Verosalu, SOS, Idave, Curtição 

100. 

Buscando padrões simbólicos que pudessem constatar a formação de uma cultura do 

cibernativo, assistimos a um total de três a cinco vídeos por site, segundo o critério de maior 

número de vizualizações, para conhecer o teor de cada um e registramos as suas 

características em uma ficha esboçada da seguinte maneira:  

 

a) Nome: nome dado ao webshow. 

b) Endereço eletrônico: endereço eletrônico, observando se está ou não hospedado no 

gerenciador FreeWebs. 

c) Apresentadores/idade: nomes e idades dos apresentadores (muitas vezes, não 

obtivemos acesso a essa informação, mas pela aparência física foi possível especular a 

faixa etária). 

d) Primeiro episódio do webshow produzido: mês e ano da postagem do primeiro 

vídeo. 

e) Último episódio do webshow produzido: mês e ano da postagem do último vídeo. 

f) Número de vídeos produzidos: Quantidade de vídeos produzidos e postados no site, 

diferenciando os que são considerados episódios do webshow de outros como: making 

off, bastidores, erros de gravação, especiais de datas comemorativas ou eventos (ex.: 
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Natal, Halloween, Copa do Mundo), vídeos produzidos por outras pessoas e postados 

no Youtube etc. 

g) Quadros: o webshow é um programa divido em quadros, a cada programa eles 

podem se repetir ou não. 

h) Conteúdo do webshow: de quais assuntos tratam os webshows. 

i) Cenário: quais as principais locações onde as gravações acontecem. 

j) Conteúdo do site: descrição do site pessoal desenvolvido pelos apresentadores para 

o webshow, apontando os principais links. 

l) Outros espaços virtuais utilizados: além do FreeWebs, outros espaços virtuais 

utilizados pelos produtores do webshow. 

m) Formas de participação do público: os canais virtuais de comunicação com o 

público internauta que assiste ao webshow, incentivando-o a participar do e produzir o 

programa junto com seus idealizadores. 

 

Esta ficha é respondida para cada webshow escolhido e apresentada no próximo 

capítulo. A partir dela, reunimos as características recorrentes nos vídeos e sites e definimos 

os padrões de comportamento, atuação, cooperação, linguagem do usuário de nova feição no 

ciberespaço. 
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5 ANÁLISE 

 

Neste tópico, nos preocupamos em detectar os principais ambientes virtuais com 

conteúdos preparados ou não para os cibernativos ou produzidos por eles, onde participam e 

cooperam. Neste intuito, construímos um quadro com as características de cada um, 

respondendo as seguintes perguntas: onde, quando, por quem, como, para quem e o que é 

produzido, questões sugeridas por Santaella (2002), as quais ajudam a compreender o sentido 

produtivo da dinâmica da cultura, para depois identificarmos o relacionamento gerado e o tipo 

de autonomia comunicacional desenvolvida em cada espaço. 

Antes, porém, é necessário entender que esta denominação espaço virtual com 

conteúdo configurado para o cibernativo resolve-se quando identificamos nele algumas 

estruturas simbólicas significantes que fornecem ao ambiente e ao público internauta a 

experiência adequada à necessidade de sua faixa etária. No caso do internauta de nova feição, 

as cores, a linguagem lúdica e acessível, entendida sem ajuda dos adultos, a interface dos 

sites, a presença de sons, desenhos, animações, narrativas, hipertextos, hipermídias, a 

produção a partir dos dispositivos móveis, os computadores em conexão, tudo isso para 

compor aquilo que talvez nunca deixe de caracterizar esta fase e que são base de sua cultura: a 

brincadeira, a descontração. Seriam, então, espaços, lugares, ambientes, plataformas pensadas, 

formatadas, estruturadas, compostas, feitas à maneira do cibernativo. 

Não sendo assim, por sua curiosidade, necessidade de aprofundar-se na técnica e 

linguagem cibernética, estes usuários invadem outros espaços, mesmo que nestes as estruturas 

significantes indiquem o uso para outros públicos de faixa etária mais elevada, e são capazes 

de reconfigurá-los, produzindo diferente aparência visual e conteudística, a ponto de se 

apropriarem do espaço. 

 

5.1 ESPAÇOS VIRTUAIS COM CONTEÚDOS CONFIGURADOS PARA OS 

CIBERNATIVOS 
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5.1.1 Mecanismos de busca 

Quadro 3: Análise dos mecanismos de busca com conteúdos configurados para os 
cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento 

Por quem é produzido  Adultos no papel da empresa KidRex 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Crianças 
O que é produzido Site que reúne resultados de pesquisa de acordo com o 

termo buscado pelo internauta de nova feição, utilizando a 
base de dados do site de busca Google 

Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo, pois permite que as crianças enviem seus 
desenhos  

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 

 

Um motor de busca ou motor de pesquisa é projetado para encontrar informações 

armazenadas em um sistema computacional a partir de palavras-chave determinadas pelo 

internauta. Poucos são preparados exclusivamente para atender a busca do cibernativo. 

Encontramos apenas o exemplo do site KidRex, que é potencializado pelo sistema de busca 

do Google. 

O site traz como palavra de ordem “safe search for kids”, ou seja, a possibilidade de 

crianças navegarem com segurança, visto que, de acordo com a proposta do site, as pesquisas 

têm como ênfase os conteúdos relacionados ao usuário infantil, deletando da mesma os links 

com temas voltados para o sexo ou qualquer material inapropriado, através da tecnologia do 

Google's SafeSearch e da própria base de dados do KidRex. Se digitarmos as palavras “sexo”, 

“pornografia”, entre outras relacionadas a esta temática, a resposta obtida será: “Oops! Try 

again.” (Ops! Tente novamente).  

Isto foi motivo de crítica de Palácios (2009) em seu blog, afirmando ser essa filtragem 

muito radical, afinal, existem diversas maneiras e linguagens para explicar sexo às crianças. 

Ele também chama a atenção para o termo “pedofilia” que 

 

não está entre as palavras-chave previamente censuradas e a busca trouxe 
uma enorme quantidade de páginas, obviamente direcionadas para o público 
adulto. Entre os resultados está um site abertamente homofóbico, 
associando Pedofilia e Homossexualidade, em uma mensagem assinada por 
"a French Brother". (...) encontramos também convites para conversão 
a seitas exóticas contra a pedofilia e pelo governo dos gênios, (...) 
uma música australiana sobre pedofilia na família, e demos com um site 
para "encontros com Indonesian girls" (PALÁCIOS, 2009). 
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Como o número de páginas cresce a cada dia, a segurança do KidRex é posta em risco, 

por isso, eles pedem que os responsáveis entrem em contato com o site, caso encontrem 

algum conteúdo inapropriado.  

Faz parte da sua página principal a expressão “safe search for kids, by kids”. O termo 

“by Kids” pressupõe ou uma escuta dos desejos da criança, o que abre perspectivas dúbias 

eticamente, ou nos leva a pensar que as crianças teriam participação na construção do site, 

mas vemos apenas a possibilidade de elas contribuírem com desenhos no link Drawings.  

Numa breve pesquisa, com o intuito de comprovar se os resultados correspondem à 

proposta do site, observamos, na primeira página, alguns deles buscando por termos 

relacionados à pesquisa escolar, diferenciando aqueles que foram desenvolvidos para adultos 

daqueles que trazem todos os aspectos infantis e, ainda, daqueles que trazem algum indício 

infantil. 

Quando procuramos pelo termo “Tabuada”, por exemplos, dos dez links encontrados 

podemos considerar que três realmente foram produzidos para criança, pois dois são jogos 

educativos e o outro é o site E-escola4, dedicado a fornecer conteúdo auxiliar gratuito aos 

estudantes do ensino fundamental e médio para pesquisa escolar, consulta e referência, eles 

apresentam as informações em forma de gráficos e quadros com poucos textos.  

O restante dos resultados da busca é de dois sites que estão inseridos em homes não 

voltadas para crianças. Um da universidade de Lisboa, onde são desenvolvidos recursos 

atrativos para as crianças aprenderem através do site, no caso, é apresentada uma tabuada com 

alguns números animados. O outro site é específico para criar jogos. A metade dos links é 

referente a Paulo Tabuada, um pesquisador acadêmico, mas que não tem nenhuma relação 

com criança.  

Para o segundo termo “Independência do Brasil”, apenas três dos dez resultados não 

atendem à necessidade da criança. Um deles é o link do site Historianet5 que trata de diversos 

temas de história (geral, antiguidade, etc.) com notícias, atualidades, mas numa linguagem 

adulta e sem nenhum atrativo para criança que trabalhe com sua imaginação (cores, 

animações etc.); os outros dois sites se referem a uma cidade do Ceará e ao download do LP 

da banda Capital Inicial com nome Independência Rock Brasil.  

Os outros resultados foram pensados para o público infantil. Os principais foram o site  

                                                 
4 E-ESCOLA. Disponível em: www.e-escola.com.br/tabuada.htm. Acesso em: 26 jul. 2009. 
5 HISTÓRIA NET. Disponível em: www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=3. Acesso em: 26 jul. 
2009. 
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CanalKids6, onde encontramos a Kidspedia – enciclopédia que facilita a pesquisa escolar. Esta 

tem como base as matérias do ensino fundamental (português, história, geografia, matemática, 

ciências e inglês), além do conteúdo das mais de dez mil páginas do Canal; a pesquisa pode 

ser feita por matéria ou na caixa de busca do próprio site, de onde se acessa o Google, mas 

todos os resultados levam ao CanalKids.  

Outro link interessante é o Kids-Dever de Casa7, vinculado ao provedor Terra, que 

conta com uma sessão dedicada às crianças, trazendo um resumo breve sobre o tema 

Independência do Brasil. Mas o objetivo principal é mostrar vários sites que tratem do 

assunto, fazendo sobre cada um uma breve explicação do tipo de informação disponibilizada 

nele.  

Um caso semelhante é o do MundoSites8, pois também  disponibiliza links sobre o 

assunto pesquisado com uma avaliação dos mesmos a partir de nota, no entanto, nem todos 

eles são voltados para crianças. Além desses, encontramos mais dois outros casos que, mesmo 

não apresentando todas as características de um site infantil, pode atender às crianças, pois a 

linguagem é acessível. 

A expressão “Corpo Humano”, por sua vez, pode nos levar a sites de conteúdos 

inapropriados. No entanto, dos dez sites do KidRex, cinco são desenvolvidos para crianças: 

CanalKids, Kids – dever de casa, já descritos acima, Clube dos kids9 – blog para crianças, 

Kids Sapo10 – um motor de busca desenvolvido pela Universidade de Aveiro, em Portugal, 

que traz sessão infantil. De todos os sites, apenas um não é indicado para crianças, pois é feito 

por um estudante de medicina para atender ao usuário acadêmico. 

Na busca por algum site que orientasse as crianças sobre o “Novo Acordo 

Ortográfico”, dos dez encontrados apenas o CanalKids tem signos para crianças. O restante 

dos links são notícias e resumos das principais mudanças em blogs, portais de notícias e ainda 

um link para download do Guia Prático da Nova Ortografia da Michaelis.  

Por último, a expressão “Regiões Brasileiras” também não nos levou a nenhum link 

infantil, contudo, em quatro dos dez é possível o acesso, a compreensão por parte da criança; 

como exemplo, temos as páginas do Brasil Escola11 e do Brasil Channel12, que trazem 

                                                 
6 CANAL KIDS. Disponível em: www.canalkids.com.br/cultura/historia/independencia.htm. Acesso em: 26 jul. 
2009. 
7 TERRA. Disponível em: www.terra.com.br/criancas/independencia.htm. Acesso em: 26 jul. 2009. 
8 MUNDO SITES. Disponível em: www.mundosites.net/historiadobrasil/independenciadobrasil.htm. Acesso em: 
26 jul. 2009. 
9 CLUBE DOS KIDS. Disponível em: clubedoskids.blogs.sapo.pt/6962.html. Acesso em: 26 jul. 2009. 
10 KIDS SAPO. Disponível em: kids.sapo.pt/article/246. Acesso em: 26 jul. 2009. 
11 BRASIL ESCOLA. Disponível em: www.brasilescola.com/brasil/regioes-brasileiras.htm. Acesso em: 27 jul. 
2009. 
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informações e mapas das regiões.  

Percebemos que, de forma geral, o KidRex, apesar de se vender como um site 

comprometido com as crianças, não se mostra eficiente em disponibilizar resultados 

exclusivos para elas. Poucas são as opções de sites que obedecem, em todos os aspectos, ao 

que simbolizaria uma cultura do cibernativo. É mais comum vermos as crianças adequando-se 

às páginas para outros públicos, as quais não apresentam nenhum atrativo visual e interativo 

para elas. 

Talvez, por isso, segundo Fasick (apud LINVINGSTONE, 2009), as crianças tenham 

dificuldades em utilizar os recursos da web, sentindo-se imaturas no processo de procurar e 

usar palavras-chave. E isso, em parte, é uma questão de treino e, em parte, uma questão de 

design da interface.  

Mesmo assim, diante da necessidade de apontar indícios da instauração de uma cultura 

do cibernativo, pudemos constatar que em buscadores como estes desenvolve-se o seu 

embrião, sendo germinado em outras plataformas virtuais. 

 

5.1.2 Redes sociais  

Quadro 4: Análise das redes sociais com conteúdos configurados para os cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Migux, Habbo, 
Cosmopax, Club Penguim etc. 

Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Crianças e adolescentes 
O que é produzido Sites que simulam redes sociais entre seus integrantes, os 

quais assumem um perfil para participarem de jogos, 
brincadeiras e se relacionarem com outros internautas 

Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo, pois depende exclusivamente da atuação 
dos integrantes 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão, pois são 
incentivados a se comunicarem com os integrantes 

Fonte: pesquisa da autora 

 

Dentre alguns casos encontrados no ciberespaço, como Cosmopax, Club Penguim 

(vinculada a Walt Disney) e a nova rede, que será lançada neste ano de 2011, do Sítio do 

Picapau Amarelo, baseada na obra de Monteiro Lobato, destacamos como referência a rede 

social brasileira Migux, a qual foi desenvolvida para crianças entre 5 e 10 anos.  

Nesta, criando avatares relacionados ao mundo aquático, os usuários podem criar sua 
                                                                                                                                                         
12 BRASIL CHANNEL. Disponível em: www.brasilchannel.com.br/regioes/. Acesso em: 27 jul. 2009. 
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página pessoal em forma de casinha, se comunicar com ouros usuários, deixar recados nos 

murais, jogar, bater papo, colecionar objetos e realizar atividades educativas, valorizando o 

trabalho artístico através dos desenhos feitos pelas próprias crianças, que podem ser expostos 

nas galerias do Migux. Seus idealizadores impõem regras de comportamento, por exemplo, 

não permitindo palavrões, podendo o internauta ser banido. 

Um outro exemplo interessante é o da comunidade virtual Habbo, voltada para um 

público mais velho, entre 13 a 17 anos. O Habbo é um hotel virtual, no qual eles participam 

criando um avatar, podendo visitar os vários ambientes do hotel, decorar os quartos, dançar, 

comer, beber e conversar nas cafeterias, nos restaurantes, nas piscinas, por isso pode também 

ser considerado um MMOSG (Massively Multiplayer Online Social Game13). Desenvolvido 

pela Sulake Corporation, esta comunidade se faz presente em 31 países. 

 
5.2 ESPAÇOS VIRTUAIS COM CONTEÚDOS NÃO-CONFIGURADOS PARA OS 

CIBERNATIVOS  

 

5.2.1 Mecanismos de busca 
Quadro 5: Análise dos mecanismos de busca com conteúdos não-configurados para os 

cibernativos 
Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 

momento  
Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Google, Bing, Yahoo etc. 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que reúne resultados de pesquisa de acordo com o 

termo buscado pelo internauta 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Não há 

Qual o tipo de 
autonomia 

Não há 

Fonte: pesquisa da autora 

 

A busca de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma 

organizada e rápida é função de mecanismos de busca como o Yahoo, Bing, Alta Vista e, o 

mais acessado entre todos, o Google. Por isso, da mesma maneira que fizemos com o KidRex, 

utilizamos neste motor as palavras-chave importantes na pesquisa escolar e obtivemos os 

seguintes resultados. 

No Google, temos três links para criança sobre o termo “tabuada”, todos com jogos 

                                                 
13São jogos praticados no ambiente virtual e por múltiplos jogadores simultaneamente. 
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educativos, cores, animações. No entanto, todos os outros links fornecidos pelo Google 

podem ser utilizados por crianças, alguns mantêm a interface da página infantil, mas é 

necessário ser acompanhado pelos pais, pois o material disponibilizado deve ser comprado; 

em outros não vemos uma interface infantil, pois atinge outros públicos também, mas o 

conteúdo é acessível ao usuário-criança, por exemplo: o site SoMatemática14 tem materiais 

para ensino fundamental, médio e superior, além de biografias de matemáticos, trabalhos de 

alunos, provas online, um grande acervo de software matemáticos, artigos, jogos, 

curiosidades, histórias, fóruns de discussão etc. Assim, todos os sites que acessamos no 

Google referentes ao assunto “Tabuada” podem ser utilizados por crianças, havendo sempre 

conteúdo específico para elas. 

Por outro lado, dos treze links resultantes da busca pela expressão “Independência do 

Brasil” no Google, apenas um poderia ser considerado infantil, que é o CanalKids, também 

mostrado pelo KidRex. Contudo, podemos dizer que oito atenderiam a necessidade das 

pesquisas escolares, pois, mesmo não apresentando todos os indícios infantis, mostra 

linguagem acessível e a criança poderá tirar proveito se estiver realizando a pesquisa junto a 

seus pais ou professores.  

O Google, em quase todos os termos buscados, trouxe resultados de imagens e vídeos, 

muito úteis para a pesquisa e aprendizado das crianças. Nem todas podem ser adequadas, mas, 

pelo menos na primeira página dos resultados, nenhuma explicitou conteúdo inapropriado. 

Sobre a palavra-chave “Corpo humano”, no Google aparece também o CanalKids, é o 

único que podemos chamar de infantil. Dos dez links, quatro podem ser utilizados por 

crianças, com ajuda dos pais e professores, dois são resultados de vídeos e imagens, e o outro 

é o ColaDaWeb15, um portal de pesquisas educacionais, onde é possível encontrar um acervo 

de trabalhos escolares e acadêmicos que podem ser baixados, além de livros, resumos e 

exercícios resolvidos.  

Para o termo “Novas regras da gramática”, dos dez sites, seis são iguais aos resultados 

do KidRex, nenhum, no entanto, voltado para criança. Enquanto para a expressão “Regiões 

brasileiras”, temos seis links acessíveis a crianças, quando estas estiverem acompanhadas de 

pais ou professores, como a MiniWeb16, que é um portal voltado para o aperfeiçoamento do 

aluno e do professor, ele foi desenvolvido com objetivos educacionais, trazendo cursos online, 

                                                 
14 SÓ MATEMÁTICA. Disponível em: www.somatematica.com.br/fundam/tabuada.php. Acesso em: 26 jul. 
2009. 
15 COLA DA WEB. Disponível em: www.coladaweb.com/corpohumano.htm. Acesso em: 26 jul. 2009. 
16 MINI WEB. Disponível em: www.miniweb.com.br/Atualidade/info/1a_4a/regioes_4a.htm. Acesso em: 27 jul. 
2009. 
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sites interativos e informações para alunos e professores, nele existe um link infantil com 

caixa de busca para pesquisa. E ainda encontramos o Mundo Educação17 e a página do 

Colégio São Francisco18, que trazem artigos sobre diversos assuntos, matérias e atualidades, 

apesar da interface ser jovem, a linguagem é acessível para crianças. 

Tais resultados justificam o uso tão freqüente deste mecanismo de busca por parte do 

cibernativo, mesmo não sendo este um espaço preparado exclusivamente para eles.  

 

5.2.2 Redes sociais 

Quadro 6: Análise das redes sociais com conteúdos não-configurados para os 

cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Orkut, Facebook, 
Formspring.me etc.  

Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Sites que simulam redes sociais entre seus integrantes, que 

assumem um perfil para participarem de jogos, 
brincadeiras e se relacionarem com outros internautas 

Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 

 

 O caso clássico e muito comentado por todos é o da rede social Orkut. Para buscar 

indícios de tal realidade, coletamos em uma rápida pesquisa numérica dados que 

mensurassem uma pequena parte da atuação de crianças nesta comunidade. 

A expressão “orkut de crianças”, escrita na aba de busca da própria página, trouxe-nos 

mais de mil resultados. Dentro das comunidades que nos foram mostradas, obtivemos também 

a informação de que as categorias em que se encaixavam eram principalmente: Pessoas, Moda 

e Beleza, Família e Lar e Outros. Os temas das comunidades variavam, porém dois foram 

recorrentes, classificamo-nos em: Orkut para crianças, que conta com as crianças, em maioria, 

como membros e Competição de beleza infantil, na qual se lançam enquetes para votar na 

criança mais bela, este é o tema mais frequente e conta com uma participação massiva dos 

                                                 
17 MUNDO EDUCAÇÃO. Disponível em: www.mundoeducacao.com.br/.../as-regioes-brasil.htm. Acesso em: 27 
jul. 2009. 
18COLÉGIO SÃO FRANCISCO. Disponível em: www.colegiosaofrancisco.com.br/.../brasil/regioes-
brasileiras.php. Acesso em: 27 jul. 2009. 
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pais, que mandam fotos de seus filhos. Abaixo, o quadro dividido por categorias mostra as 

comunidades com maior número de membros: 

 
Quadro 7: Participação das criança no Orkut 

 Orkut para crianças Competição de beleza infantile 
Categoria Nome da 

comunidade 
Núm.de 

membros 
Nome da 

comunidade 
Núm.de 

membros 
Pessoas  Sou criança mas 

já tenho orkut  
229 sou a criança + 

linda do Orkut 
2.029 

Moda e 
Beleza 

sou criança e 
tenho orkut  

1 AS CRIANÇAS 
+ FAMOSAS 
DO ORKUT 

7869 

Família e 
Lar 

Sou criança, 
tenho orkut e 

DAÍ  

1.162 As crianças + 
fofuxas do 

Orkut 

12.817 

Outros As crianças 
comandam no 

Orkut!  

271 Crianças Lindas 
do Orkut! 

2.137 

Fonte: Disponível em: http://www.orkut.com. Acesso em: 29 jul. 2009. 

 

É fato que o Orkut é uma rede para maiores de 18 anos, regra facilmente burlada pelos 

cibernativos, que mentem a idade para estar conectados com todos os colegas ali presentes. O 

mesmo acontece com o Facebook, que desde 2010 tem conquistado o público brasileiro e com 

o Formspring.me, uma rede social que se concentra na possibilidade de os usuários fazerem 

perguntas uns aos outros, permitindo conexões com Facebook, Twitter e outras redes. Mesmo 

sendo inadequadas a idade dela, esta geração invade as redes, pois os relacionamentos virtuais 

e o compartilhamento das informações pessoais são aceitáveis e bastante comum entre eles. 

 

5.2.3 Gerenciador de conteúdo 

Quadro 8: Análise dos gerenciadores com conteúdos não-configurados para os 
cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Blogspot, WordPress, etc. 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta criar sua página pessoal 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 
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O Sistema de Gestão de Conteúdo ou Sistema Gerenciador de Conteúdo é um gestor 

de websites e intranets, o qual fornece as ferramentas necessárias para qualquer internauta 

criar, inserir e editar conteúdos, sem que seja necessária a figura do programador. Seu 

objetivo é estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição e publicação da 

informação. Oferece funções complementares como galerias de fotos, gerenciadores de 

enquetes, gerenciadores de formulários.  

Estes sistemas dão total autonomia ao gestor do site sobre seu conteúdo, pois não 

exige conhecimento especializado. A aparência de um website criado com um SGC é 

personalizável, através da utilização de temas que podem ser facilmente mudados. 

Como exemplos de SGC, podemos citar o Wordpress e o Blogspot, os quais têm a 

função de gerir blogs ou portais. Numa rápida pesquisa no portal UOL, que possibilita a 

criação destes diários, fizemos um levantamento por idade e descobrimos que, na faixa que 

compreende os 2 e 4 anos de idade, existem 596 blogs, entre 4 e 8 são 1.116 e na idade de 8 a 

12 anos, há 15.146 diários. É bastante questionável a real atuação destes garotos e garotas na 

feitura de seus blogs, em muitos casos, os adultos escrevem em nome deles. Mas não acontece 

em todas as situações. 

É o caso do famoso blog de um menino de 12 anos, que virou notícia na Campus Party 

2010. Gabriel Naressi é o autor de Mundo Tosco (www.mundotosco.com.br), seus posts são 

humorísticos, com tirinhas, piadas e entretenimento, pois afirma ter criado o website para 

suprir a ociosidade dos amigos na Internet. Gabriel também se utiliza de estratégias offlines 

para divulgação de sua marca, como camisetas, broches, chaveiros, cartões, utilizando o 

slogan “O mundo é tosco e eu me divirto”, o que garante sua popularidade na escola e entre os 

nerds. (GALO, 2009) 

O site infantil Mingau Digital também lançou seu escritor Victor Maurell, de 14 anos, 

intitulado um especialista em games e abre inscrição para outros cibernativos entre 8 e 14 

anos para escrever sobre esportes, moda ou meio ambiente 

Apesar disso, as pesquisas mostram que os internautas mais jovens estão perdendo o 

interesse nos blogs e se voltando cada vez mais para formas mais curtas e portáteis de 

comunicação pela rede. Segundo o estudo feito pelo Pew Research Center 

(ADOLESCENTES..., 2010), o número de jovens internautas americanos entre 12 e 17 anos 

que escrevem blogs caiu de 28% para 14% desde 2006, porque afirmam necessitar de rapidez. 

A pesquisa indica que os adolescentes vêm preferindo colocar postagens em redes sociais, 

microblogs ou acessar a Internet pelo telefone celular. 
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5.2.4 Microblog Twitter 

Quadro 9: Análise do microblog com conteúdos não-configurados para os cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Adultos no papel da empresa Twitter 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta divulgar em poucos 

caracteres informações sobre si e o mundo  
Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo  

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 

 

Comenta-se entre os pesquisadores, usuários e curiosos que o Twitter não é utilizado 

por cibernativos, primeiro porque muitos não sabem o que é, nem o que escrever. A discussão 

a respeito do tema “Teens don´t tweet” partiu de um garoto de 15 anos, resultado de uma 

pesquisa encomendada pelo Instituto financeiro Morgan Stanley, que diz ter revelado uma das 

maiores realidades sobre o consumo de meios de comunicação pelos jovens. Dentre outras 

coisas, ele afirmou que adolescentes não usam Twitter.  

 

A maioria se cadastrou no serviço, entretanto saiu por perceber que 
eles não atualizavam seus perfis (principalmente porque o Twitter 
gasta os créditos que eles usariam para enviar mensagens de texto 
aos amigos). Eles percebem que ninguém está vendo o seu perfil, 
assim os tweets são em vão. (TWITTER …, 2009)19. 
 

O assunto repercutiu no Brasil e o blog do jornal Estadão (MARTINS, 2009) divulgou 

a matéria e lançou uma comunidade no Orkut para discutir e obter respostas para a questão: 

por que os adolescentes não usam Twitter? 

Reunimos a idéia geral das pessoas que postaram seus comentários na rede e 

percebemos que, por parte dos adultos, há comentários bastante pejorativos e até 

preconceituosos, pois dizem que o adolescente não sabe escrever, não tem nada de 

interessante para comentar, que 140 caracteres seria muito espaço para o pouco conteúdo 

deles e que, ao contrário do Orkut, onde basta colocar fotos trabalhadas para se tornar popular, 

                                                 
19 Most have signed up to the service, but then just leave it as they realise that they are not going to update it 
(mostly because texting Twitter uses up credit, and they would rather text friends with that credit). They realise 
that no one is viewing their profile, so their tweets are pointless. (tradução nossa).  
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no Twitter é preciso ter informação. 

No entanto, dois posts de adolescentes traziam que eles vivem e adoram o Twitter e até 

mesmo que este mudou suas vidas, mas assumiam que a preferência entre seus amigos está no 

Orkut, podendo o Twitter não ter tantos acessos porque os poucos 140 caracteres desanimam. 

No entanto, predizem que a ferramenta vai ser muito usada entre eles, pois o cardápio de 

notícias sobre o que está acontecendo no mundo em determinado momento pode não agradá-

los, mas o cardápio de celebridades e a possibilidade de saber o que eles estão fazendo, 

pensando sobre os mais diversos assuntos e planejando é bastante instigante para este público.  

No Brasil, os artistas Angélica, Luciano Huck, Sandy, Marcos Mion, Ivete Sangalo e 

outros tentam aproximar-se de seu público tweetando o que estão fazendo, por isso Recuero 

(apud COLAVITTI, 2009) em entrevista à Revista Época revelou que:   

 

a entrada de famosos no Twitter está mudando o perfil dos usuários da 
ferramenta. (...) a maioria dos brasileiros usava o serviço para trocar 
informações. Com a entrada dos famosos, muitas pessoas que aderiram ao 
serviço recentemente estão lá exclusivamente para segui-los. Querem estar 
mais perto de seus ídolos. 

 

O Estadão ainda trouxe números do Ibope Nielsen Online que confirmam a suposição 

levantada pelo garoto, pois revela que apenas 8% dos usuários do Twitter estão entre 12 e 17 

anos, enquanto 26% estão na faixa entre 18 e 49 anos. No Brasil, essa quantidade é menor 

ainda. Entre os adolescentes, a participação é de apenas 4,58%. Já entre os mais velhos, fica 

em 27%, revela o site MtvTecnologia (TWITTER NÃO..., 2009).  

Outra pesquisa realizada sobre o tema foi divulgada pelo TechCrunch (COOK, 2009), 

desta vez, ouvindo mais de 10.000 adolescentes (entre 13 e 17 anos) norte- americanos sobre 

o assunto e trazendo uma constatação inusitada: o Twitter, com 11% de adolescentes, é mais 

teen do que o Facebook, que tem 9% deles. 

Além desse, outros resultados interessantes foram apresentados: 1. Os adolescentes 

dizem não estar no Twitter porque ele é manco (35%), ou seja, não traz nenhuma novidade, 

pois para atualizar o status eles já usam o Facebook e para ter contato com as celebridades, 

usam o MySpace; os amigos não usam e eles mesmos não entendem (quase 20%). As opções 

levantadas em outras pesquisas, como: “não é seguro”, “é muito aberto”, “140 caracteres não 

é suficiente” obtiveram menos de 5% dos resultados e também foi desconsiderada a idéia de 

gastar créditos do celular.  2. Dos adolescentes que têm conta no Twitter, as principais razões 

para que eles façam uso do serviço são: dizer o que está fazendo, fazer contato com as bandas 

e celebridades favoritas, manter-se atualizado com o que está acontecendo no mundo e manter 
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contato com os amigos. Mas, mesmo mantendo a conta, 17% nunca tweetaram. Para eles, o 

Twitter é descrito em três palavras: chato, pointless (asneiras), uma perda de tempo, por isso 

83% disseram que nunca terão Twitter. 

Apesar do pequeno número de teens com perfil no Twitter, alguns indícios nos 

mostram a forte participação dos mesmos ao conseguirem colocar suas hashtags no 

trendtopics, como por exemplo: #ChupaAshtonKutcher (que teria sido uma resposta à 

provocação que Ashton Kutcher fez no Twitter quando os EUA fizeram um gol contra o Brasil 

na Copa das Confederações, tendo o Brasil ganho o jogo), #BrasilwantsJB (ou seja, os 

brasileiros fãs do grupo Jonas Brothers' pedem que eles venham novamente tocar no Brasil), 

#WhatHarryPotter ou #Harry Potter (referência ao novo filme - Half Blood Prince), #ICarly 

(famoso webshow veiculado, atualmente, pela Rede Globo) e a própria #TeensDon’tTweet. 

Um caso relevante no Brasil foi o do programa de televisão Geral.com, exibido pela 

Rede Globo em cinco capítulos, o qual trazia um grupo de adolescentes sempre conectados à 

rede. Depois da exibição do segundo capítulo, quando o Twitter foi citado no programa, o 

número de seguidores do perfil da Liga Geral.com subiu de uma média de 2.500 para 5.000; 

no último capítulo, eles tinham mais de 10.000 seguidores. 

O site Mashable (TEENS..., 2009) resume todas estas pesquisas e discussões em uma 

afirmação bastante coerente: “se você espera que os adolescentes sejam maioria no Twitter, 

você ficará surpreso: eles não são. Mas se você mudar sua perspectiva sobre a internet em 

geral, talvez não seja uma surpresa tão grande.” 20 

Para se sentirem satisfeitos, os adolescentes buscam no menu da rede: comunicação, 

informação e criação de conteúdo, segundo Stern e Willis (2009, p. 258). Para eles, “(...) lidar 

com as relações sociais e brincar com estilos de autoexpressão, quando os adolescentes 

compreendem quem eles são, é tão funcional em nível de desenvolvimento quanto é 

divertido.”. 

Na comunicação eles dão preferência às mensagens instantâneas, pois se 

correspondem em tempo real e com várias pessoas ao mesmo tempo. Na busca de 

informações, escolhem sites de programas de TV, cinema, grupos musicais ou eventos 

esportivos, jogos, notícias, saúde, forma física, drogas e sites de compras e de conteúdo 

escolar. Quanto à criação de conteúdo, os autores afirmam que 

 
 

                                                 
20 “if you expect teens to be a majority on Twitter, you’ll be surprised: they aren’t. But if you change your 
perspective about the internet in general, perhaps it’s not such a big surprise.”(tradução nossa).  
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como a busca por uma identidade coerente constitui uma das tarefas 
principais da adolescência, sustenta-se que a internet pode realmente 
auxiliar a facilitar a autorreflexão, a experimentação da identidade e a 
autoexposição de forma saudável (STERN, 2002b). (...) cerca de 57% dos 
adolescentes (...) dos EUA criam conteúdo para a internet. Isto inclui blog, 
trabalhar em uma página da web, publicar ilustrações, histórias ou vídeos 
on-line ou remixar conteúdo (...). (STERN e WILLIS, 2009, p. 262). 

 

O Twitter é uma reunião destes três aspectos, tanto favorece a comunicação 

instantânea com amigos e até celebridades, fornece os mais diversos tipos de notícias em 

tempo real, podendo o adolescente fazer seu próprio filtro a partir das pessoas que escolhe 

seguir, como possibilita a criação de um perfil que pode ser sua real identidade ou aquilo que 

gostaria de ser. Sendo assim, mesmo com resultados desanimadores a respeito do Twitter, os 

próprios adolescentes podem estar certos em predizer que a ferramenta vai “virar febre”  

 

5.2.5 Emails 

Quadro 10: Análise dos emails com conteúdos não-configurados para os cibernativos 
Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 

momento pelos usuários 
Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Gmail, Hotmail, UOL, 

Yahoo etc. 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta receber e enviar mensagens 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 

 

O correio eletrônico permite a troca de mensagens entre os usuários internautas. 

Porém, os sistemas de email antecedem o surgimento da Internet, tendo sido uma ferramenta 

crucial para a criação da rede internacional de computadores. O primeiro sistema de troca de 

mensagens entre computadores que se tem notícia foi criado em 1965. No Brasil, os clientes 

de email mais utilizados são Outlook, Yahoo, UOL, Gmail e Hotmail. Estes dois últimos 

atrelados à programa de bate-papo. 

 

 

 

 



 64

 

5.2.6 Programas de bate-papo 

Quadro 11: Análise dos programas de bate-papo com conteúdos não-configurados para 
os cibernativos 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Messenger, Gtalk etc. 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta conversar 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de pensamento e expressão 

Fonte: pesquisa da autora 

 

O chamado mensageiro instantâneo, comunicador instantâneo ou chat é 

uma aplicação de envio e recebimento de mensagens de texto em tempo real. Através destes 

programas, o usuário é informado quando algum de seus amigos, cadastrado em sua lista de 

contatos, está online, podendo com ele desenvolver conversações através de mensagens de 

texto e de outros recursos, como figuras ou imagens animadas, documentos diversos, 

conversação em áudio, além de vídeo pela webcam. 

Um dos pioneiros neste tipo de aplicação foi o ICQ, software que rapidamente 

alcançou o sucesso em todo o mundo e abriu caminho para o desenvolvimento de diversas 

outras aplicações. Alguns dos principais software do gênero, entre muitos existentes, são: 

Windows Live Messenger, programa da Microsoft; Yahoo! Messenger, mensageiro do 

portal Yahoo!; Skype, que utiliza o serviço de voz sobre IP, e Google Talk ou Gtalk, versão 

própria do Google. Através do que observamos nos sites dos webshows, percebemos que os 

cibernativos fazem uso mais freqüente do programa de bate-papo Windows Live Messenger, 

que está vinculado ao uso do hotmail, e do Gtalk, atrelado à rede social Orkut.   
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5.2.7 Sites para postagem de vídeo 
Quadro 12: Análise dos sites para postagem de vídeo com conteúdos não-configurados 

para os cibernativos 
Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 

momento  
Por quem é produzido Adultos no papel das empresas Youtube, Vimeo etc. 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta compartilhar vídeos 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Cooperativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de produção 

Fonte: pesquisa da autora 
 

Os sites para compartilhamento de vídeos têm se proliferado na Internet e possuem 

grande aceitação em meio aos cibernativos. Entre eles estão o MSN Soapbox, Yahoo vídeos, 

Vimeo e Google Vídeo, o qual não permitia postagens até comprar o YouTube, o mais 

conhecido entre todos.  

Tendo sido fundado em 2005 por dois jovens, Chad Hurley e Steve Chen, que tinham 

o objetivo de compartilhar arquivos de vídeos feitos em um jantar entre amigos, o Youtube 

afirma a tendência da computação social do “faça você mesmo”. Além da possibilidade que 

oferece ao internauta de ser um produtor cultural de audiovisual, o site oferece um espaço 

inesgotável de armazenagem virtual, custo de consumo e manutenção acessível e acesso a um 

leque de produtos veiculados, anteriormente, só pela televisão: cenas de filmes, de seriados, 

de novelas, propagandas, clipes de música, entrevistas, programas, eventos marcantes para o 

Brasil e o mundo das mais diversas épocas e momentos. 

Em sua pesquisa, buscando determinar o consumo juvenil do videolog YouTube, 

Habeyche (2008) compreendeu que os jovens são os mais apropriados deste veículo na web, a 

partir dos seguintes resultados: 97% dos jovens entrevistados acessam o Youtube e, apenas, 

2% dizem acessar outros (Google vídeos e RedTube- site com vídeos de pornografia). Entre 

os gêneros favoritos estão: vídeos de humor (26%), de música (23%), entretenimento (14%), 

esportes (12%), filmes e desenhos (10%). A divulgação do que assistem no Youtube também é 

uma prática deste público, para tanto utilizam meios como: Orkut (31%), chat (27%), 

conversas offline (18%) e email (3%).  

O principal questionamento de Habeyche (2008) referia-se à motivação dos jovens em 

consumir a cultura digital. Assim, baseada nos apanhados de Canclini (1995) e Jacks (1996), 

ela traz conclusões pertinentes ao nosso estudo, afirmando que os jovens fazem seus vídeos 
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conforme o que eles gostariam de assistir, que é comum a conexão entre os sites de 

compartilhamento e as redes sociais, proporcionando a troca de informação, a integração entre 

os participantes e um espaço de diálogos indiferente quanto à presença física.  

 
Cada vez mais os hábitos de consumo são a “[...] peça-chave na 
consolidação contemporânea do campo midiático.” (ROCHA; SILVA, 2007, 
p. 9). A consolidação dos hábitos de consumo dos jovens, atualmente, tem 
muito da cultura digital e da cibercultura. (HABEYCHE, 2008). 
 

 A facilidade que tem o cibernativo de se apropriar dessa ferramenta, o permite 

reconfigurá-la a partir de seu propósito inicial e criar, disseminar, tornar comum suas próprias 

produções, que carregam seus gostos, estilos, desejos, modos, comportamento de uma 

maneira engraçada e própria. É o que acontece com os webshows.  

 
5.3 ESPAÇOS VIRTUAIS COM CONTEÚDOS PRODUZIDOS PELOS CIBERNATIVOS 

 

Muitos sites têm sido preparados na tentativa de criar um ambiente de uso adequado às 

necessidades das crianças e adolescentes. Porém, o que percebemos é que estes usuários 

ultrapassam os limites destes ambientes, invadindo os espaços que não seriam dedicados a 

eles e até mesmo construindo e ressignificando os usos dos mesmos. É aqui, então, onde 

encontramos o lugar propício para a construção de uma cultura do cibernativo. 

 

5.3.1 Gerenciador de conteúdos  

Quadro 13: Análise do gerenciador de conteúdos FreeWebs  
Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 

momento  
Por quem é produzido Adultos no papel da empresa FreeWebs 
Como é produzido Utilizando os meios e linguagem digitais 
Para quem é produzido Internautas de todas as idades 
O que é produzido Site que permite ao internauta criar sua página pessoal 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Participativo e cooperativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de produção 

Fonte: pesquisa da autora 

 

Encontramos, entre os ambientes não-organizados para crianças, mas que são 

utilizados por elas, o sistema de gerenciamento de conteúdo chamado Webs.com ou 

FreeWebs, o qual se propõe a prover as ferramentas aos internautas que pretendem criar de 

maneira prática seu próprio website. Em sua estrutura básica, é possível adicionar blog, 
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galerias de fotos e vídeos, livro de visitas, acrescentar suas informações e contatos e, ainda, 

tornar o site uma rede social, adicionando membros, que criam seus perfis pessoais. 

O que nos chama atenção neste caso é o fato de que este site não é direcionado para a 

postagem de webshows, como o Blogspot é para a criação de blogs, por exemplo. Ele apenas 

oferece a opção de postagem de vídeos, mas os cibernativos têm demonstrado autonomia, 

redefinindo a função desta plataforma.  

 

5.3.1.1 O cibernativo e o webshow 

Quadro 14: Análise dos webshows 

Onde e quando No ciberespaço, sendo renovado e alimentado a cada 
momento  

Por quem é produzido Cibernativos 
Como é produzido Utilizando os meios (câmeras digitais) e linguagem 

digitais 
Para quem é produzido Cibernativos 
O que é produzido Vídeos chamados de webshow 
Qual o tipo de 
relacionamento 

Cooperativo 

Qual o tipo de 
autonomia 

Comunicacional de produção 

Fonte: pesquisa da autora 

 

Este novo formato de programa, chamado webshow, são vídeos para Internet feitos em 

sequência, no modelo de uma série, com diversos quadros; eles costumam ser divertidos e 

exigem uma produção de cenário, roteiro, trilha etc. Através deles, as crianças exprimem sua 

criatividade em linguagem audiovisual (FERRARI; CORNACHIONE, 2010).  

Tal formato popularizou-se com a famosa série americana Icarly. De forma cômica, o 

programa trata sobre a adolescente Carly Shay, que cria seu próprio webshow, chamado 

iCarly, com seus melhores amigos. Eles sentem-se muito perseguidos por adultos e, por isso, 

resolvem produzir o programa. A série também possui um site21, onde são postados os 

webshows e os usuários podem comentar, enviar vídeos, fotos, comentários etc. Este gênero 

de vídeo acabou inspirando a criação de outros webshows no mundo, inclusive no Brasil. 

 

O acesso que os jovens têm à internet traz referências de diversos 
níveis de cultura em todo e qualquer lugar do mundo (...). Essa forma 
de cultura pode se apresentar por influências provenientes das artes 
cultas ou das populares que [...] se hibridizam cada vez mais com 

                                                 
21 ICARLY. Disponível em: http://icarly.uol.com.br/ Acesso em: 10 set. 2010. 
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repertórios internacionalizados, ao mesmo tempo em que a 
informação e o entretenimento procedem de um sistema internacional 
de produção cultural via WEB (RONSINI apud HABEYCHE, 2008). 

 

Este caso representa para nós um vestígio do surgimento de uma cultura do usuário de 

nova feição, pois ela se constrói a partir da autonomia e liberdade de produzir vídeos com 

conteúdos próprios e de compartilhá-los na rede. E para comprovar que esta cultura tem se 

sedimentado, buscamos padrões na criação e produção destes tipos de vídeos e na construção 

do site próprio de cada webshow. 

Detectamos, desta maneira, que os dezenove webshows analisados são apresentados 

por cibernativos que se encontram no estágio cognitivo Operatório Formal (a partir dos 11, 12 

anos), onde há a construção da autonomia, com avanços significativos nos processos de 

socialização. No geral, se tem no mínimo 2 e, no máximo, 7 apresentadores e produtores 

(como é o caso do webshow TeenStorm); ao todo são 35 meninas e 22 meninos apresentando, 

manuseando a câmera e editando os vídeos. 

Eles roteirizam, produzem, filmam e editam os vídeos sozinhos, independente da 

ajuda de qualquer adulto. Procuram valorizar a espontaneidade, mantendo alguns erros na fala 

ou transmitindo a sensação de que não sabem qual o roteiro do programa, e tentam 

demonstrar o cotidiano deles explorando o teor humorístico, com linguagem engraçada. Em 

apenas um caso – webshow The Series- percebemos expressões de baixo calão, agressiva, mas 

também extrovertida e inteligente.  

Num olhar geral, todos os programas tratam de assuntos referentes à idade, como nota 

baixa, volta às aulas e até temas que não são de domínio deles, como receitas para preparar 

pratos, problemas de saúde etc. Tudo isso de maneira engraçada e descontraída, buscando 

uma identificação com seu público.  

 
A grande liberdade que esses adolescentes encontram nos videologs, 
assim como entre outros logs (como flogs e blogs), é poder incluir 
suas opiniões, suas trocas e trabalhar suas próprias demandas de 
interesses, produzindo e podendo assim, haver trocas de informações. 
(HABEYCHE, 2008). 

 
Em relação ao formato, notamos que há uma semelhança com o gênero televisivo dos 

programas de auditório, embora o público esteja presente apenas virtualmente, há estímulo 

para participar dos quadros, promoções, brincadeiras. O gênero talk show também tem forte 

influência, pois os quadros com entrevistas são recorrentes.  E, em alguns exemplos, como no 

webshow Friends Pudim, que faz comentários críticos ao esporte, ou no webshow Zoação 
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Teen prevalece o gênero jornalístico, porém as notícias são engraçadas e até irônicas, 

envolvendo a vida de artistas (por exemplo: Hannah Montana aplicou botox e obteve câncer) 

ou agenda de shows das bandas ouvidas pelos cibernativos. 

 A exposição da vida, da intimidade, do cotidiano é uma prática comum entre os 

apresentadores, tendo em vista que as locações para gravação, na maioria das vezes, são os 

cômodos da casa: jardim, terraço, quarto, sala, cozinha (para os quadros que tratam de 

receitas). As externas acontecem na rua onde moram, no salão, garagem ou elevador do prédio 

ou em algum parque, praça, praia da cidade onde residem. Não há receio algum em 

compartilhar aquilo que deveria ser privado.  

Em alguns casos, encontramos uma tentativa de criar um cenário, por exemplo: na 

parede da garagem, cola-se uma cartolina com o nome do webshow. Vemos, assim, que se 

preza pela liberdade e autonomia, pois eles trabalham com aquilo que conseguem elaborar 

sozinhos. Este amadorismo também é notório no manuseio da câmera, na gravação e na 

edição do programa, contudo há um conhecimento da técnica, porque as câmeras digitais, os 

computadores e os programas de edição são parte do cotidiano deles, são de fácil acesso, visto 

que estes dispositivos e software dominam as produções culturais de hoje. 

Sobre o número de vídeos produzidos, percebemos que é bastante variável. Eles fazem 

episódios, mas também programas especiais que não são contados como edições. O número 

maior de episódio é do programa Stars, com 48, seguido do Curtição100, com 47 edições. O 

menor foi o do Boiando na Net com apenas 1 episódio, no entanto, eles disponibilizam no 

website 22 vídeos entre os programas especiais e vídeos retirados do Youtube. Quando a 

produção é em grande quantidade, o webshow é dividido por temporadas.  

O Starlet tem 54 postagens (divididas entre: programa, vídeo da galera, bastidores 

Starlet, dia-a-dia e edições especiais), sendo 27 edições; seguido do Star, com 52 postagens. 

Neste tópico, a menor quantidade é do webshow Lendários, apenas 3, que correspondem ao 

número de programas; seguido do Friends Pudim, Sem Sentido e Fli Flap, todos com 4 

produções. A média geral é de 20 produções e postagens para 12 episódios. 

Para estas produções e postagens, não existe uma periodicidade, vemos, muitas vezes, 

no programa ou site, promessas por parte dos apresentadores de postarem semanalmente, 

quinzenalmente ou mensalmente, mas também lemos avisos, recados, no próprio site ou 

durante o programa com pedidos de desculpas pelo atraso nas postagens. Na maioria das 

vezes, a justificativa é falta de tempo pelo volume de trabalhos da escola.  

Mesmo não tendo esta informação da periodicidade clara, percebemos, a partir do 

nosso corpus de análise, que a “febre” dos webshows começou em 2008 com o Starlet, 
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cresceu em 2009 para 7 webshows e teve seu ápice no ano de 2010, com 11 produções. 

Calculando os últimos vídeos produzidos, vimos que 12 deles tiveram sua última postagem no 

ano de 2010, entre outubro e dezembro.  

O tempo médio de duração, considerando a postagem da primeira e última produção é 

de 1 mês para o Lendários, 20 meses para Starlet e Star, totalizando uma média de 8 meses de 

duração. Em muitos sites, encontramos promessas e avisos de que as produções continuarão, 

mas estão paradas temporariamente, em outros que as produções terminaram por falta de 

apresentador ou de tempo. 

Outra maneira de reconhecer os padrões simbólicos de uma possível cultura do 

cibernativo a partir dos webshows foi identificar os quadros mais recorrentes em cada vídeo, 

vislumbrando, assim, apreender os conteúdos, linguagem e comportamento dos cibernativos 

nos mesmos. Nos vídeos a que assistimos, fizemos um levantamento e dividimos estes 

quadros nas seguintes denominações: 

Abertura: mostrando os apresentadores, com o nome de cada um e imagens deles 

dançando, pulando, brincando, cantando, fazendo graça. 

Participação dos fãs, internautas e pessoas comuns: onde é feita a leitura dos 

comentários, é exibida a mensagem audiovisual enviada por um internauta e também onde 

uma pessoa comum pode atuar. Por exemplo: no quadro "Ei, você está no Click Bud", uma 

transeunte teria que gritar o nome do programa. 

Anúncios de produtos inventados: os quadros “Produto Piratex”, “Comercial@”, entre 

outros anunciam produtos inusitados, como xampus, tinta para cabelo; alguns com 

advertência para o que pode causar: coceira, sarna, inchaço etc. 

Concursos e promoções: em troca da colaboração com o conteúdo do programa, o 

participante pode ganhar camisas, DVD´s do webshow ou ter a foto exposta no website e uma 

citação do seu nome durante o programa.  

Representações, imitações e dublagens: os apresentadores imitam bichos, os 

estereótipos de bêbado, drogado, pessoas de outros países, dublam artistas, reproduzem clipes 

musicais, se transformam nos famosos, como Lady Gaga, Kate Parry, Restart, Michael 

Jackson entre outros.  

Criação de cenas e histórias: quadros como “Super Bati Novela”, produzida e 

encenada pelos apresentadores, com teor de suspense e comédia; “Web Série Smile: Mudando 

o Mundo”, com ações sociais; “Confissões de um Nerd”, onde as apresentadoras, 

representando vários personagens, revelam problemas emocionais dos mesmos; “S.O.S. o que 

ela está falando?”, conversas em outras línguas e dando sentidos diferentes às frases; “Briga 
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de Família”, encenação de um casal brigando, "O Chá", um filme dramático; homenagem a 

todas as idosas do mundo através de duas peças: "A menina que riu demais" e "A velhinha 

que não sabe usar o computador", “Cupido da Hah”, semelhante ao programa “Casos de 

Família”, abordando temas como infidelidade entre casais, homossexualidade etc.; Kawnanny, 

imitação do programa Super Nanny, que envia uma especialista à casa de uma família para 

educar os filhos; novelas como “Chamas da Paixão”, “Sonhos Acabados”, seguindo o estilo 

mexicano, mas com um tom cômico; “Troca de Sexo”, neste as apresentadoras fizeram o 

programa vestidas e agindo como meninos, os quadros foram: 5 coisas que os meninos fazem 

e 5 coisas que os meninos não podem fazer. Além de todos estes exemplos, são freqüentes as 

representações de cenas do cotidiano (mãe batendo no filho, aulas, diferentes tipos de briga- 

entre patricinhas, moleques, CDF´s); teatros com garrafão de água, com fantoches, com 

bonecos etc. 

Brincadeiras e competições: “Vôlei de Fichário”, jogando o caderno entre os 

apresentadores; “Dança Maluca”, “Dança do Camarão” ou “Dançando em inglês”, cantando a 

música em uma língua semelhante ao inglês, mas de maneira errada; “Dupla Juventina e 

Juanete”; “Série: Em busca do tesouro escondido”, que foi guardado dentro da casa a qual 

serve de estúdio de gravação, o quadro incentiva o público a mandar sua sugestão de onde 

estaria o tesouro; “Abrace um estranho” que estiver passando na rua; “Entrando na loja 

errada” e perguntando por um produto diferente do que vende na loja; “Perguntas Bestas e 

Respostas Cruéis” ou “Perguntas Idiotas Merecem Respostas Mais Idiotas Ainda”, em que um 

apresentador faz perguntas sem sentido ou tolas ao outro, o qual responde grosseiramente; 

“Talento Louco” para brincar com bolha de sabão; “Todo Mundo em Pânico” com cenas 

assustadoras; “Competições Malucas”, a luta e dança mais engraçadas votadas pelo público; 

“Parecido ou Não”, fotos de famosos com aparência semelhante à de anônimos; “Guitar 

Hero” e “GTA na vida real”, sob influências dos videogames; “Quem é o artista”, exibindo 

fotos desfocadas das celebridades e dando dicas sobre quem seriam; “Que Vexame”, 

divulgando vídeos engraçados do Youtube; “Sirene Maluca”, quando tocada um dos 

apresentadores tem que recitar um poema; “Trava Língua”, “Momento Musical”, no qual se 

deve falar em forma de música; “CSI- Operação de risco”, visitam uma casa mal assombrada; 

além de competições como: quem bebe mais rápido uma Coca-cola, quem fica com mais 

pipoca na boca, exibições nos patins, guerra de almofada ou briga de travesseiro, cantar uma 

música com a boca cheia de bolacha, entre tantas outras. 

Entrevistas: a exemplo do quadro “Histórias de Vida”, quando algum adolescente 

conta sua história; “Pergunte aqui”, entrevistando as apresentadoras, crianças, pessoas no 
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elevador, profissionais (imitações) e transeuntes. Na maioria das vezes, são feitas perguntas 

tolas, como: por que a palavra grande é menor que a palavra pequena? 

Curiosidades, piadas e dicas: “Piadas Malucas”, “Top 5 da Internet”, exibindo vídeos 

do Youtube, “Leis Estranhas de Outros Países”; “Vc Sabia”, onde se aborda assuntos 

engraçados. Além das dicas, como: lista de nomes para seu bebê, coisas pra não fazer com seu 

filho, como ganhar um dinheirinho extra, como irritar uma pessoa, como zoar um operador de 

telemarketing, maquiagem, dez coisas que o homem odeia na maquiagem feminina etc. 

Divulgação dos conteúdos veiculados nas mídias tradicional e digital: clipes de 

cantores e bandas famosas, fotologs de famosos, site do mês, vídeo cassetada, pegadinhas da 

emissora SBT, top 3 dos vídeos engraçados da Internet, notícias relâmpagos sobre 

celebridades, tudo com o intuito de expor e discutir a vida dos artistas. 

Culinária: “Momento Melequeta”, “Gororoba”, “Momento Éka”, “Mistureba com a 

Feh”, todos mostrando receitas exóticas, inusitadas, como: coca-cola com leite, mistura de 

chocolate, leite, café e ovo cru. Os apresentadores sempre experimentam o prato preparado, 

algumas vezes, sugerido pelos internautas. 

Divulgação das parcerias: quando são citados ou listados nos créditos os webshows 

parceiros. 

Extras: incluindo erros de gravação, bastidores e making off. 

É importante mencionar que alguns episódios ou programas especiais são temáticos de 

acordo com eventos, como copa do mundo; situações, como a epidemia da gripe H1N1; ou 

datas comemorativas, como aniversário do webshow, natal, Halloween, festa junina etc.  

 

Na nossa amostra, buscamos compreender os webshows que tivessem hospedados no 

gerenciador FreeWebs, depois tentamos analisar os sites criados por cada um, procurando 

também por padrões de layout, cores, desenhos, sons, linguagem, reconhecida nos textos e 

links, enfim, de conteúdos que compõem os símbolos significantes postos para atribuir um 

significado à experiência de produzir um webshow. Desta maneira, os principais links 

encontrados foram: 

Home: ou “Quem somos”, apresentando o perfil de cada apresentador (nome, data de 

nascimento, comida que mais gosta, passatempo, animal de estimação) e a história do 

programa. 

Novidades: ou “News” sobre o webshow e o site. 

Galeria de Fotos: álbum de fotos dos apresentadores em várias situações e eventos. 

Galeria de Vídeos: onde é mostrada a relação de vídeos e webshows postados. 
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Parcerias: esta é uma prática comum entre os webshows, eles se divulgam entre si, seja 

durante o programa ou apenas no site. Para tal acordo, existem algumas regras, no caso do 

Starlet, por exemplo, elas garantem aceitar quase todas as parcerias, mostrando o nome e o 

site do webshow nos créditos, desde que este faça o mesmo pelo Starlet.  

 

Para fazer parceria, responda este tópico com: Nome do webshow, 
site e e-mail... Se não tiver estas 3 coisas, não vamos fazer a parceria. 
Vamos entrar no site de vcs (sic), assistar ao webshow e vamos 
avaliar tudo. Se a gente gostar, vamos mandar um e-mail para dizer se 
vamos aceitar ou não. =] (STARLET, 201122). 

 

Download: onde podem ser baixados gifs com imagens dos apresentadores, imagens 

de exibição para o programa de bate-papo Messenger, wallpaper com a logomarca do 

webshow, efeitos, sites com fundos musicais etc. 

Jogos: como Bucketball, Caesary, Bite me, Pac Man entre outros, disponibilizados 

para o público jogar.  

Playlist: para ouvir música enquanto navega no site, com os hits musicais e cantores 

preferidos do cibernativo, como Lady Gaga, Justin Bieber, Restart. 

Perguntas: são respondidas as dúvidas mais freqüentes dos internautas: “como apareço 

no seu webshow?”, “quando o site é atualizado?”, “como me torno membro do site?”, ‘como 

participo do programa?”, “como envio vídeo?”, “por que meu vídeo não apareceu no 

programa?”, “como fazer parceria?” etc.  

Conteúdo extra: no site do webshow Babado, encontramos a “Página da Louca’, onde 

uma das apresentadoras fala sobre futebol; “Friends for Change” do TeenStorm, que traz um 

vídeo de divulgação e mobilização do projeto “Amigos Transformando o Mundo”; “Dicas 

Musicais” e também dicas de como usar o Formspring, como mandar um vídeo, como fazer 

um webshow; piadas; montagens de imagens manipuladas nos programas de edição; tirinhas; 

notícias (sobre tecnologia e artistas); vídeos e fotos curiosas; clipes de famosos, receita, 

diversão etc. 

Fazemos, aqui, uma ressalva apenas para o webshow The Series, que produzem e 

postam vídeos subversivos, com palavrão, vandalismo (por exemplo: representando um dedo 

sendo decepado, estourando um vidro). No próprio site, avisam que os programas não são 

recomendados para menores de 10 anos. Este é um exemplo que destoa de todos os outros 

estudados, não sendo assim considerado um padrão. 
                                                 
22STARLET. Disponível em: http://starlety.webs.com/apps/forums/topics/show/873858-parcerias?page=3 Acesso 
em: 14 abr. 2011. 
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No tocante ao visual dos websites, sabemos que o Freewebs oferece alguns templates 

para ajudar na construção do layout. Os cibernativos modificam-nos, colocando fotos dos 

apresentadores e/ou a logomarca do webshow. As cores utilizadas, em geral, são preto, cinza, 

azul, quando os apresentadores são meninos, e rosa, lilás, laranja, roxo, quando meninas. As 

interfaces são construídas com formas, desenhos, imagens, fontes engraçadas, reforçando o 

caráter humorístico do conteúdo.  

A participação do público é sempre evocada pelos criadores do webshow, seja para 

contribuir com o conteúdo do programa, seja para interagir no próprio site ou em outros meios 

virtuais que eles utilizem, seja para divulgar o nome do webshow. As maneiras e caminhos 

para essa participação são as mais diversas, em sua maioria, são links proporcionados pelo 

site, os quais dividimos da seguinte maneira:  

Através do envio de comentários: no link “Comente ai”, “Envie seu comentário”, 

“Recadinho” entre outras denominações, o internauta pode fazer comentários sobre os vídeos, 

os apresentadores, divulgar seus próprios webshows, pedir parceria, entre outras ações. 

Algumas regras, portanto, devem ser obedecidas: 

 

Não ofenda ninguém, Não escreva palavrões, Criticas (sic) 
construtivas serão aceitas, É permitido divulgar seu webshow 
principalmente se for para fazer parceria. Se quiser que seu comente 
(sic) apareça no programa, escreva no final do seu comentário: 
LENDÁRIOS É SHOW/. (LENDÁRIOS, 201123) 

 

Através do envio de fotos: estas podem ser mostradas no programa. 

Através do envio de vídeos: também com a promessa de serem exibidos durante o 

programa. Para a produção dos mesmos, existem também normas impostas por alguns 

webshows: 

 

Vc naum (sic) pode estar com uma roupa q (sic) tenha a logomarca de 
alguma empresa. 
Tem q (sic) falar q (sic) o vídeo é para o curtiçao. 
Tenha calma para falar. 
Naum (sic) faça coisas perigosas. 
Naum (sic) fale de outros sites. 
Naum (sic) fale palavrões, naum (sic) faça coisas q (sic) tem 
pornografia. 
Faça algo bem legal,q (sic) atrai a atenção. 
O vídeo pode ser uma dança,vc (sic) cantando,fazendo mágica,uma 

                                                 
23 LENDÁRIOS WEBSHOW. Disponível em: http://lendarioswebshow.webs.com/apps/guestbook/ Acesso em: 
14 abr. 2011 
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banda,vc (sic) imitando um personagem,coisas engraçadas,vc (sic) q 
(sic) inventa. 
Quando for mandar seu vídeo,coloke (sic) seu nome, o nome do 
vídeo, seu email e o link do seu video, ou se for por email, q (sic) vc 
(sic) vai mandar,é só mandar seu vídeo e pronto vc (sic) já está no 
site! (CURTIÇÃO 10024) 

 

Através de enquetes, concursos e votações: são lançados no site ou durante o programa 

e giram em torno de perguntas sobre os apresentadores, sobre o que o público deseja para um 

próximo programa, um novo quadro. Ex: Qual mico devem pagar, quadro favorito, o que acha 

dos apresentadores, quem é o mais louco dos apresentadores, o que deve ter no programa. 

Quanto às votações, o webshow Curtição fê-la para averiguar o que o público queria ver no 

programa de aniversário e quem eles deveriam entrevistar.  

Sobre os concursos, lançaram-se vários: “Bolha de sabão”, onde o internauta deveria 

mandar um vídeo, mensagem ou foto, respondendo: o que se pode fazer com uma bolha de 

sabão?, a resposta mais criativa apareceria no programa e as apresentadoras tentariam fazer o 

que foi sugerido; “Concurso da logo”, para criar a logomarca do webshow Zoação Teen; 

“Faça Parte”, para enviar uma obra de arte, podendo ser comida com um toque diferente, 

esculturas, pinturas, artesanatos, desenhos etc.; “Divulguem o Verosalu”, aquele que tivesse a 

divulgação mais criativa e que chamasse mais gente teria a foto divulgada no site por um mês 

e seria entrevistado. 

Através das promoções: já apontadas na discussão sobre os quadros. 

Através de fóruns e chats: discutindo assuntos do programa: promoção, desafio, 

programas especiais, novidades etc. 

Sendo membro ou parte do fã clube: possibilitando assim a formação de uma rede 

social dentro do site do webshow.  

 

Sobre outros espaços virtuais utilizados pelos criadores dos webshows, vimos que eles 

divulgam o uso de emails (7- sete), Twitter (14- quatorze) dos apresentadores e/ou do 

programa, canal de Youtube (5- cinco) do programa e/ou de um dos apresentadores, 

observando que todos postam no Youtube, apenas o webshow Friends Pudim posta também no 

Vimeo. 9 (nove) deles têm perfil e/ou comunidade no Orkut, 4 (quatro) usam o Formspring, 5 

(cinco), o programa de bate-papo do Messenger, 2 (dois) disponibilizam um chat no site, o 

número de blogs são 7 (sete) e discutem sobre curiosidades, dicas, novidades do programa e 

                                                 
24 CURTIÇÃO 100. Disponível em: http://curticao100.webs.com/apps/contactme/sites/show Acesso em: 14 abr. 
2011. 
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apresentadores. Por fim, apenas o webshow Verosalu divulga a utilização da rede social Club 

Penguim. 

Este constante estímulo à participação do público reforça uma das características do 

estágio cognitivo do cibernativo, em que há avanços significativos nos seus processos de 

socialização e enfatiza a idéia de colaboração permitida nos processos de comunicações da 

rede. Tal compartilhamento de estruturas significantes socialmente estabelecidas entre eles 

favorece a disseminação de uma cultura do cibernativo, que encontra, nos espaços produzidos 

por eles, seu nascedouro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os fenômenos comunicacionais estão em constante modificação dentro do 

ciberespaço, pois novos ambientes virtuais surgem frequentemente, alterando muitos dos 

hábitos dos internautas. A cada nova geração, o comportamento dentro da rede também se 

altera, pois à medida que a cibercultura vai sendo assimilada, ela se torna uma cultura forte, 

determinando modelos de atuação. Segundo Rossini (apud HABEYCHE, 2008), as 

tecnologias contemporâneas  

 
(...) têm servido para definir o modo de ser juvenil, tanto no plano 
individual quanto no social (...) pela incorporação dos computadores e da 
internet, ou pela afinidade com a linguagem destes jovens que são ágeis e 
velozes, proporcionando assim um consumo massivo por esse público.   

 

Prioritariamente, nossa preocupação esteve em olhar o ciberespaço e seu 

relacionamento com o cibernativo como um fenômeno comunicacional, apesar de beber de 

outras ciências que auxiliaram nesta leitura. Não nos coube o julgamento, o juízo de valor, 

mas uma compreensão equilibrada diante de um tema tão polêmico. 

A questão suscitada sobre como atividades comunicacionais estão se configurando 

nesse processo de envolver o usuário cibernativo, ou seja, quais espaços virtuais têm sido 

configurados para este usuário foi respondida depois de uma varredura no ciberespaço, que 

nos permitiu listar e analisar os principais ambientes, nos quais participam e cooperam os 

cibernativos. Tais ambientes foram divididos em: espaços virtuais com conteúdos 

configurados para os cibernativos, espaços virtuais com conteúdos não-configurados para os 

cibernativos e espaços virtuais com conteúdos produzidos para os cibernativos. 

A segunda questão concernente aos usos que este novo usuário tem feito do 

ciberespaço, quais sites têm acessado, de quais eles participam e com quais eles colaboram 

partiu do resultado da primeira, do entendimento dos tipos de relacionamento possíveis dentro 

das mídias interativas e da compreensão dos tipos de autonomia comunicacional. 

A descrição e análise de cada um dos espaços virtuais encontrados nos fizeram 

concluir que todos estão, obviamente, hospedados no ciberespaço, sendo renovados e 

alimentados a cada momento, pois o paradigma do tempo e espaço é desconstruído na rede. 

 Sobre os espaços com estruturas significantes adequadas ao usuário de nova feição, 

preparados por adultos para o cibernativo, encontramos um único exemplo entre os 

mecanismos de busca, o Google infantil chamado KidRex. Neste desenvolve-se apenas uma 

autonomia de pensamento, presente em qualquer ambiente, e autonomia de expressão, já que 
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o cibernativo pode participar do conteúdo do site através de desenhos, mas a interação é bem 

pequena, visto que o KidRex responde apenas o que o internauta busca.  

 Nos ambientes chamados de redes sociais, o relacionamento e a autonomia são do 

mesmo tipo, porém de maneira mais profunda. As oportunidades e possibilidades de interação 

e participação são mais variadas, pois o que caracteriza estas redes é, exatamente, a constante 

comunicação ou a possibilidade de contato entre pessoas do país e até do mundo inteiro. O 

relacionamento participativo prevê que o cidadão atue através da conexão, sem mediação de 

empresas ou instituições, em seus grupos de interesse, a partir de suas afinidades. Nas redes 

para crianças e adolescentes, percebemos que se trabalha em torno de suas necessidades no 

tocante, principalmente, ao mundo imaginário e lúdico.  

 Nos espaços não formatados para o usuário de nova feição, o conteúdo foi pensado 

para o indivíduo de idade adulta, apesar disso, o cibernativo se faz presente participando e 

cooperando. Desta situação, os exemplos são vários, nos quais encontramos todos os tipos de 

autonomia e de relacionamento.  

 Para os mecanismos de busca, não há participação do usuário nem abertura para 

expressar sua autonomia comunicacional. Enquanto, nas redes sociais, assim como acontece 

nos espaços com conteúdos configurados, os cibernativos encontram maneiras de participar, 

mesmo que seja burlando as regras, pois estes sites são restritos para pessoas com mais de 18 

anos, afirmando a inadequação do seu conteúdo. Apesar disso, eles estão presentes de alguma 

maneira, deixando marcas de sua participação através da autonomia expressiva. A freqüência 

com que os produtores de webshow a utilizam é uma evidente demonstração desta 

participação, criando interesses próprios e compartilhando-os.  

Nos sites gerenciadores de conteúdo, a liberdade de participação e expressão é maior, 

enfatizando a liberação do pólo emissor e da palavra característica da cibercultura. É 

possibilitado ao internauta dar uma aparência própria ao seu site e despejar ali os conteúdos 

de seu gosto. Eles, porém, obedecem àquilo que é oferecido, restringem-se então à criação de 

blogs próprios ou à participação em blogs criados por adultos. Da mesma maneira, acontece 

no microblog Twitter, o qual tem por princípio a expressão daquilo que está acontecendo 

consigo e no mundo. 

No caso dos sites de compartilhamento de vídeo é onde encontramos a autopoiese e o 

relacionamento cooperativo. A lógica da colaboração com conteúdo é um princípio básico 

para a manutenção destes sites, depende exclusivamente da autonomia produtiva e desejo de 

cooperar do internauta.  

No entanto, foi na busca pelos produtos audiovisuais criados pelos cibernativos e 
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compartilhados nestes sites que encontramos o webshow, considerado aqui um expoente da 

produção autônoma deste público. Tais produções não se limitam a uma postagem; existe toda 

uma construção de um mundo virtual em torno desta, através da criação de um site próprio 

para a divulgação, participação do internauta e discussão sobre o programa. 

Estabelece-se, assim, a dinâmica autopoiética de criação de si dentro da rede de 

comunicação na cibercultura. Esta dinâmica produz a si mesma, visto que a própria 

cibercultura é um processo autopoiético, e é produzida pelo indivíduo cibernativo 

autonomamente, pois a rede é constituída à maneira de cada um.  

Na produção do webshow, principalmente, é possível perceber uma noção de 

subjetividade do indivíduo, pois procura valorizar fatos do cotidiano deles, seus anseios, 

questionamentos, necessidades, sempre com um teor humorístico, em tom de brincadeira. Esta 

noção está presente na construção de conteúdos, linguagem e comportamento dos 

cibernativos nos vídeos a partir dos quadros e de toda a estrutura montada no gerenciador 

FreeWebs, que mantém a divulgação, compartilhamento, discussão em torno do produto 

audiovisual, utilizando principalmente os espaços que não são configurados para eles: emails, 

Twitter, canal de Youtube, Vimeo, Orkut, Formspring, bate-papo do Messenger, chat, fotolog, 

blogs, Club Penguim. 

Este caso representa para nós um vestígio do surgimento de uma cultura do usuário de 

nova feição, pois ela se constrói a partir da autonomia e liberdade de produzir vídeos com 

conteúdos próprios e de compartilhá-los na rede, expondo seu teor lúdico e humorístico, como 

uma eterna brincadeira.  

Embora Jenkins (1998) traga um estudo holandês que desmente esta autenticidade no 

humor das crianças e brincadeiras na sua cultura, afirmando que tais brincadeiras são cada vez 

mais produto da orientação educativa e cultural dos pais, o que notamos é que no webshow 

existem indícios desta autonomia comunicacional e liberdade criativa em relação aos pais e 

adultos, na medida em que as criações e toda a produção acontecem de maneira independente 

deles.  

Como Buckingham (2007) sugere, as crianças e adolescentes cibernativos podem falar 

por si, afinal é nesta fase que as operações lógicas começam a ser transpostas do plano da 

manipulação concreta para o das idéias expressas em linguagem qualquer, pois sua autonomia 

se confirma na idéia de um leitor imersivo, experto e previdente, com atividade mental 

elaborativa, de experimentação e caráter antecipador.  

O webshow pode ser esse canal, essa voz, através da qual as crianças se expressam 

disseminando os símbolos de sua linguagem lúdica, oral, corporal, gestual, artística, plástica, 
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visual, musical, midiática e de outras capacidades expressivas autênticas que constituam a 

base da sua formação cultural.  

Por último, trazendo à luz a indagação principal que guiou esta pesquisa: está se 

instaurando na Internet uma cultura dos cibernativos a partir de sua autonomia de produção 

(ou autopoiese)?, respondemos que os indícios são fortes, pois o exercício da autonomia 

comunicacional de produção ou a autopoiese estão presentes no espaço virtual com conteúdo 

produzido pelo cibernativo, onde acontece uma reconfiguração das práticas midiáticas deste 

ambiente. Tal inovação e capacidade criativa de simbolização, segundo Laraia (2007) estaria 

atrelada a uma nova cultura. Ao passo que, seu alastramento estaria na capacidade de 

disseminação, socialização, uso e autonomia expressiva presentes também nos diversos 

espaços estudados. 

A função simbólica presente desde a fase pré-operatória se aperfeiçoa e parece se 

conectar com a propriedade simbólica da cultura, pois todo comportamento humano se origina 

no uso de símbolos, apoiada numa era digital que fornece a base para um cibercultura, na qual 

os cibernativos têm participado, expressando-se e cooperado, produzindo.  
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ANEXO A- FICHA TÉCNICA STARS 
 
Nome Stars 

Endereço eletrônico http://starsshow.webs.com/ 

Apresentadores/idade Sinara/?, Edite/? e Luis (editor)/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Abril de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Dezembro de 2010 

Número de vídeos produzidos 52 vídeos/ 48 episódios 

Quadros Abertura, "Top 5 da Internet", "Produto Piratex", “Web série Smile 
Mudando o Mundo”, “Flogvip da vez é...”, “Enquete”, 
“Transformação”, “Erros de gravação”, “Site do mês”, “Vídeo- 
cassetada”, “Abrace um estranho”, “Entrando na loja errada”, “Stars 
em todo lugar”, “Dança do camarão”, “Prova da bacia”, “Momento 
Melequeta”, “Como ganhar um dinheirinho extra”, “Mozilando”, 
“Como irritar uma pessoa”, “Perguntas bestas  e respostas cruéis”, 
músicas, representação de cenas do cotidiano,  exibição de vídeos de 
fãs, cenas avulsas de suspense e comédia, brincadeira com os 
transeuntes, clipes de cantores e bandas famosas, leitura de 
comentários e programas para datas comemorativas (aniversários, 
Natal, Halloween). 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Home, Vídeos, Fotos dos apresentadores, Parcerias com outros 
webshows, Comentários do público, Jogos, Fotos e vídeos enviados 
pelo público, Mensagens enviadas pelo público, Twitter, Diversão, 
Sobre o stars e Comunidade oficial (Orkut). 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Twitter e comunidade no Orkut. 

Formas de participação do público Comentários, mensagens, envio de foto ou vídeo e fãs clubes. 
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ANEXO B- FICHA TÉCNICA BABADO 
 
Nome Babado 

Endereço eletrônico http://webshowbabado.webs.com/ 

Apresentadores/idade Camila/13, Dinah/12, Fernanda/13 e Bahiano/13 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Abril de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Julho de 2010 

Número de vídeos produzidos 10 vídeos / 10 episódios 

Quadros Abertura, “Vôlei de fichário”, imitação de bichos, drogados e 
bêbados, “Enchendo saco”, “Dançando em inglês”, “Lista de nomes 
para seu bebê”, piadas, “Coisa pra não fazer com seu filho”, ‘Super 
bati- novela”, programa especial copa do mundo. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Perfil dos apresentadores, Novidades sobre o programa e site, Fotos 
dos apresentadores, Página da Louca (uma das apresentadoras 
falando sobre futebol), Enquetes (pergunta, como: Quem é mais 
louco entre os apresentadores?). 

Outros espaços virtuais utilizados conta de email, conta no Twitter, canal no Youtube. 

Formas de participação do público Comentários no canal do Youtube. 
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ANEXO C- FICHA TÉCNICA TEENSTORM 
 
Nome TeenStorm 

Endereço eletrônico http://teenstorm.webs.com/ 

Apresentadores/idade Raquel/?, Erick/?, Maressa/?, Iury/?, Lucas/?, Yule/? e Mike 
(câmera)/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010 

Número de vídeos produzidos 14 vídeos / 11 episódios 

Quadros Sessão piadas, “Série: Em busca do tesouro escondido”, “Entrevista 
com Coxinha Man”, clipe musical gravado com os próprios 
apresentadores, “Juventina e Juanete”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Concurso da logo, Vídeos, Fotos, Parcerias, Comentários, Perfil dos 
apresentadores, Membros, Chat, Enquete, Receita de ponche, 
Friends for change (vídeo de divulgação e mobilização do projeto 
“Amigos transformando o mundo”), Gifs com imagens dos 
apresentadores. 

Outros espaços virtuais utilizados Perfil no Orkut do webshow, conta no Formspring do webshow, 
conta no Twitter do webshow e dos apresentadores. 

Formas de participação do público Perguntas no Formspring. 
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ANEXO D- FICHA TÉCNICA STARLET 

 
Nome Starlet 

Endereço eletrônico http://starlety.webs.com/ 

Apresentadores/idade Bia/15 e Zezé/15 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Agosto de 2008 

Último episódio do webshow 
produzido 

Abril de 2010 

Número de vídeos produzidos 54 vídeos / 27 episódios  

Quadros Abertura, competições, imitações, comentários dos fãs, anúncios de 
produtos inventados pelos produtores, “Confissões de um nerd”, 
parcerias, erros de gravação, “Gororoba”, encenação com garrafão 
de água. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Home, Dicas musicais, Entrevistas concedidas a revistas e ao fã-
clube, Fotos das apresentadoras em várias situações, Como mandar 
um vídeo, Clicky Fotos, Bragnight Diversão, Explicação sobre o que 
é o Formspring, Mais dicas para o seu Web Show, Como zoar um 
operador de Telemarketing, Link Fã Clube com página exclusiva 
com entrevista, Comentário, Downloads Starlet, Jogos do Starlet, 
Fórum, Parcerias. 

Outros espaços virtuais utilizados Perfil e comunidade no Orkut, conta no Formspring, conta no 
Twitter, perfil no Fotolog, MSN Messenger e conta no Youtube. 

Formas de participação do público Envio de vídeo e comentário. 
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ANEXO E- FICHA TÉCNICA I-NET 

 
Nome I-net Web Show 

Endereço eletrônico http://inetwebshow.webs.com/ 

Apresentadores/idade Matheus/? e Jonathas/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido Abril de 2009 
Último episódio do webshow 
produzido Agosto de 2010 
Número de vídeos produzidos 9 vídeos/ 7 episódios 
Quadros “Como zoar um operador de telemarketing”, “Perguntas idiotas 

merecem respostas mais idiotas ainda”, “Diga-X (foto com uma 
laranja com se fosse a máquina), “Pergunta do dia” (lançam uma 
pergunta num programa e respondem no outro), “Talento louco”, 
clipe da semana, promoção, pegadinhas do canal SBT, clipe, “Todo 
mundo em pânico”, imitação de artistas dançando. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques, elevador, salão do 
prédio etc. 

Conteúdo do site Playlist com os hits musicais (Lady Gaga, Justin Bieber), Enquete, 
Mande seu vídeo, Comente aqui, Promoção para ser o novo 
apresentador do programa, Jogos (bucketball, caesary, bite me etc.), 
Fotos, Parcerias, Membros. 

Outros espaços virtuais utilizados Chat na home do site, conta no Twitter. 

Formas de participação do público Envio de comentário, vídeo e participação em promoções. 
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ANEXO F- FICHA TÉCNICA THREE GIRLS 
 
Nome Threegirls 

Endereço eletrônico http://threegirls.webs.com/ 

Apresentadores/idade Ingrid/?, Joyce/? e Gabriella/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Abril de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Agosto de 2010 

Número de vídeos produzidos 9 vídeos/ 5 episódios 

Quadros Abertura, piadas, imitação de pessoas famosas, “Histórias de vida”, 
“Top 3” dos vídeos engraçados da Internet”, “Notícias relâmpago”, 
“Competições malucas”, mensagem audiovisual de fãs,  “Jornal dos 
famosos”, “Comercial@”, “Pergunte aqui”, “Parecido ou não” (fotos 
de famosos parecidos com anônimos), “Pedido dos fãs”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Fotos, Webshows, Vídeos do Youtube, Pergunte aqui, Jogos, 
Quadros novos, Guest books, Comentários, Envie vídeos, Enquete 
(sobre os programas, apresentadores, site), Download (de fotos). 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Formspring. 

Formas de participação do público Envio de vídeos, comentários e perguntas que são respondidas no 
quadro "Pergunte Aqui" ou por email, participação em enquetes, 
possibilidade de jogos disponibilizados no site e fazer download de 
fotos. 
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ANEXO G- FICHA TÉCNICA BOIANDO NA NET 

 
Nome Boiando na net 

Endereço eletrônico http://boiando-na-net.webs.com/ 

Apresentadores/idade Lah/? e Mah/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Julho de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Janeiro de 2011 

Número de vídeos produzidos 22 vídeos/ 1 episódios 

Quadros “Dança maluca”, “História e espirro”, “Mágica de crescimento de 
cabelo”, Entrevista com criança, com pessoas no elevador, “Guitar 
hero”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques, garagem, elevador 
etc. 

Conteúdo do site Enquete, Foto (making of das apresentadoras), Fale conosco, Jogos. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta de email, MSN Messenger, comunidade e perfil no Orkut. 

Formas de participação do público Envio de foto, vídeo, piada e frase engraçada. 
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ANEXO H- FICHA TÉCNICA FRIENDS PUDIM 
 
Nome Friends Pudim  

Endereço eletrônico http://friendspudim.webs.com/ 

Apresentadores/idade Raphael/?, Denis/? e Pedro (produtor técnico)/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Setembro de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Janeiro de 2010 

Número de vídeos produzidos 4 vídeos/ 4 episódios 

Quadros “Jornal FP”, “Respostas trouxas para perguntas idiotas”, “Teatro de 
Fantoches”, dublagem de cantores, “Críticas ao futebol”. 

Conteúdo do webshow Jornal humorístico, cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, 
invenção de produtos e propaganda, representação de cenas do 
cotidiano, preservação da natureza, novidades da internet (melhores 
sites), imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Fotos dos apresentadores, Fotos engraçadas, Comentários, Piadas, 
imagens manipuladas em programas de edição de imagens, Tirinhas, 
Banners de divulgação do webshow, Jogos. 

Outros espaços virtuais utilizados ___ 

Formas de participação do público Envio de comentário, participação em enquetes e conversa pelo chat 
disponibilizado no site.  
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ANEXO I- FICHA TÉCNICA SEM SENTIDO 
 
Nome Sem sentido 

Endereço eletrônico http://semsentido1.webs.com/ 

Apresentadores/idade Bia/?, Natalia/? e Juninho/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Agosto de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010 

Número de vídeos produzidos 4 vídeos/ 4 episódios 

Quadros Entrevista com a apresentadora, “Mega sem sentido” (fala sobre a 
vida de famosos), “Conversa de bonecos”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Playlist, Fotos dos apresentadores, Jogos. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Orkut, conta no Twitter e blog. 

Formas de participação do público Envio de comentários e paródias para o quadro “Momento Paródia”. 
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ANEXO J- FICHA TÉCNICA ZOAÇÃO TEEN 
 
Nome Zoação Teen 

Endereço eletrônico www.zoacaoteenwebshow.webs.com  
 

Apresentadores/idade Matheus/?, Luana/? e Natália/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Julho de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Setembro de 2009 

Número de vídeos produzidos 11 vídeos/ 9 episódios 

Quadros Não fazem quadros, mas um jornal, os quadros seriam as 
reportagens: ensina passos de dança, mostra quadros pintados por 
ele, curiosidades, receita, como se faz papel reciclado. É temático: 
festa junina, gripe suína (explica o que é, como se prevenir). 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Notícias (vídeos e fotos engraçados, curiosidades, clipes de 
famosos), Receita, Jogos, Download de programas, efeitos, Enquete, 
Membros, Comentários, Parcerias. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta de email e conta no Twitter. 

Formas de participação do público Envio de vídeo, comentários e participação nas enquetes. 
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ANEXO L- FICHA TÉCNICA IDAVE 
 
Nome Idave 

Endereço eletrônico http://idave-show.webs.com/ 

Apresentadores/idade Dave/13 e Larah/12 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010 
 

Último episódio do webshow 
produzido 

Fevereiro de 2011 
 

Número de vídeos produzidos 7 vídeos/ 7 episódios 

Quadros “Stars famous” (fala sobre artistas e séries), “Briga de travesseiro”, 
“Dança esquisita”, “In tv (mostra vídeos da TV), entrevista com 
pessoas da rua sobre o webshow, pessoas que se parecem com 
animais, vídeos enviados por fãs, “Jornal LL” (notícias engraçadas e 
reportagens), “Crip IDave” (dançando de maneira engraçada). 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site News (notícias sobre o programa e apresentadores), Fotos dos 
apresentadores, Vídeos, Membros, Comente aqui, Envie sua foto e 
vídeo, Portal Diversão (fotos bizarras e engraçadas), Envie sua 
sugestão, Chat e Parcerias. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Twitter, chat, conta de email, MSN Messenger. 

Formas de participação do público Conversa pelo I-chat disponibilizado no site. 
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ANEXO M- FICHA TÉCNICA CURTIÇÃO 100 
 
Nome Curticao 100 

Endereço eletrônico http://curticao100.webs.com/ 
 

Apresentadores/idade ?? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Dezembro de 2009 

Último episódio do webshow 
produzido 

Março de 2011 

Número de vídeos produzidos 51 vídeos/ 47 episódios 

Quadros “Dança maluca”, Abertura, Competições, Piadas, “Momento feliz” 
(brincando com o cachorro), “Guerra de almofada”, 
“Transformação” (com maquiagem), “Mico na rua”, imitações de 
famosos, erros e bastidores, leitura de comentários, “Barraco no 
escuro” (imitação do programa “Encontro às escuras”), “Momento 
eca”, Parcerias, “A viajante do mundo” (imitam pessoas de outros 
países). 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Fotos dos apresentadores, Jogos, Dicas para seu webshow, Éka 
(receitas exóticas), Dúvidas (sobre o site, o programa, fotos e 
vídeos), Comente aí. 

Outros espaços virtuais utilizados MSN Messenger, conta no Twitter, blog, perfil no Orkut, conta no 
Formspring. 

Formas de participação do público Envio de vídeos, fotos, conversa pelo chat e participação em 
promoções e votações.   
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ANEXO N- FICHA TÉCNICA FLIP FLAP 
 
Nome Flip flap 

Endereço eletrônico http://www.flipflapy.webs.com/ 

Apresentadores/idade Alice/? e Celle/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Março de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Julho de 2010 

Número de vídeos produzidos 4 vídeos/ 2 episódios 

Quadros Abertura, “Super entrevista” (com as apresentadoras disfarçadas), 
concurso, comerciais de produtos inventados, “Momento musical” 
(falar em forma de música), competição. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Micos, Diversão, Jogos, Curiosidades, Concursos e vídeos, Blog das 
apresentadoras com notícias, comentários, novidades e curiosidades, 
Recadinhos/ Membros, Fórum, Concurso "O que pode-se fazer com 
uma bolha de sabão?", Curiosidades, Mande seu vídeo, Jogos. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta de email e blog 

Formas de participação do público Envio de vídeo, recado, participação em concurso e no fórum. 
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ANEXO O- FICHA TÉCNICA LENDÁRIOS 
 
Nome Lendários 

Endereço eletrônico http://lendarioswebshow.webs.com/ 

Apresentadores/idade Celo/? e Rafys/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Setembro de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010 

Número de vídeos produzidos 3 vídeos/ 3 episódios 

Quadros Abertura, “Quem é o artista” (mostra foto desfocada e dá dicas sobre 
o artista no decorrer do programa), “Vc sabia”, charadas, “Que 
vexame” (mostra vídeos engraçados gravados por eles), “Sirene 
maluca” (quando toca o apresentador tem que recitar um poema), 
“Entrevista na rua” (fazendo perguntas absurdas), “Dica com rafys” 
(10 coisas que o homem odeia na maquiagem feminina), “Perguntas 
idiotas e respostas grossas”, Parcerias, “Segura aê (jogando um ovo), 
“Trava língua”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Dicas para fazer um webshow, Fotos dos apresentadores e 
montagens, Membros, Parceiros, Jogos, Sobre nós, Enquete, 
Diversão (fotos engraçadas e dicas de música). 

Outros espaços virtuais utilizados Blog 

Formas de participação do público Envio de comentários e participação em enquete. 
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ANEXO P- FICHA TÉCNICA SOS 
 
Nome SOS 

Endereço eletrônico http://webshowsos.webs.com/ 

Apresentadores/idade Amanda/? e Gisele/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Janeiro de 2011 

Número de vídeos produzidos 25 vídeos/ 14 episódios 

Quadros Jornal SOS, “Super corneta”, “Passando trote”, episódios temáticos 
(ex: diferentes tipos de briga entre patricinhas, moleques, CDF´s), 
“Penteado e maquiagem maluca”, “Briga de travesseiros vendadas”, 
“S.O.S o que ela está falando?”, “Briga de Família” (encenação de 
um casal brigando), erros de gravação, filme dramático chamado "O 
Chá", “Homenagem a todas as velhinhas do mundo” com duas 
peças: "A menina que riu demais" e "A velhinha que não sabe usar o 
computador". 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Home, Vídeos, Fotos (dos apresentadores), Membros, Deixe seu 
comentário, Fórum (discussão sobre o site), Links (meios de 
contatos com os apresentadores), Jogos, Mande seu vídeo. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Twitter, canal no Youtube, MSN Messenger e perfil no 
Orkut. 

Formas de participação do público Envio de comentários, vídeo, fotos, comentários no fórum e tornar-
se membro do site. 
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ANEXO Q- FICHA TÉCNICA VEROSALU 
 
Nome Verosalu 

Endereço eletrônico http://www.verosalu.webs.com/ 

Apresentadores/idade Feh/?, Kaw/?, Bia/? e Hah/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Maio de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Abril de 2011 

Número de vídeos produzidos 33 vídeos/ 11 episódios 

Quadros Abertura (com jingle inventado para o programa), “Cupido da Hah” 
(cópia do programa “Caso de família”), “Mistureba com a Feh”,  
“Kawnnany” (imitação do programa de super nanny), entrevista com 
profissionais como policial, taxista- uma das apresentadoras se 
disfarça do personagem), Jornal (com notícias absurdas, 
engraçadas), reportagens, cenas rápidas com as apresentadoras 
fazendo coisas espontâneas (saindo do banheiro, comendo etc.), 
comercial de produto inventado, “Coisa estúpida” (perguntas e 
respostas estúpidas), “Coisas Bizarras” (uma delas imitando que 
quebrou a perna, por exemplo), Promoção, Erros de gravação, 
“Horário político gratuito (imitação de Tiririca, Ronaldo 
Espermatozoide, esposo da Mara maravilha). Produzem novelas 
como trilha e roteiro próprios, Especial: troca de sexo (fizeram o 
programa vestidas e agindo como meninos). 

Conteúdo do webshow Novelas 
Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Galeria (fotos das apresentadoras), Jogos, Notícias do site, Livro de 
visitas, Enquetes, Dúvidas sobre o programa, Divulguem (fãs 
mandam email dizendo como vão divulgar o webshow), Parcerias, 
Quem somos, Faça parte (concurso para que o fã envie sua obra de 
arte: comida com um toque diferente, esculturas, pinturas, 
artesanatos ou desenhos, 
Mande sua história (a história mais criativa será lida no programa). 

Outros espaços virtuais utilizados Blog do Verosalu, conta no Twitter, conta de email, perfil na rede 
social Club Penguim, conta no Formspring, perfil no Orkut e canal 
no Youtube 

Formas de participação do público Envio de comentários, obras de arte, participação nos jogos 
disponibilizados no site e em enquetes. 
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ANEXO R- FICHA TÉCNICA STARDECK 
 
Nome Stardeck  

Endereço eletrônico www.webshowstardeck.webs.com 

Apresentadores/idade Luiza/?, Thamires/? e Matheus/?  

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Outubro de 2010  

Último episódio do webshow 
produzido 

Fevereiro de 2011 

Número de vídeos produzidos 12 vídeos/ 5 episódios 

Quadros Palhaçadas, notícias e experimentos, “Jornal Stardeck” (notícias 
sobre famosos, shows etc.), abertura, brincadeira do troca, leitura de 
comentários, “CSI-Operação de risco” (visitam uma casa mal 
assombrada), propaganda de produto inventado, “Meu gatinho é 
fantástico” (imagens dos gatos e dicas para cuidar), maquiagem. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Playlist, Chat, Enquete, Fotos das apresentados e membros, História 
do programa, Jogos, Dúvidas freqüentes, Curiosidades Stardeck 
(sobre o dia-a-dia das apresentadoras), Parcerias, Notícias (sobre 
tecnologia e artistas), Promoções. 

Outros espaços virtuais utilizados Conta no Twitter do programa e apresentadores, blog, conta de 
email. 

Formas de participação do público Envio de comentários e participação em votações. 
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ANEXO S- FICHA TÉCNICA CLICK BUD 
 
Nome Click Bud 

Endereço eletrônico http://clickbud.webs.com/ 

Apresentadores/idade Luana Falheiro/? e Ana Caroline/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Fevereiro de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Dezembro de 2010 

Número de vídeos produzidos 9 vídeos/ 5 episódios 

Quadros Abertura, competição, “Vídeo mais da semana”, “Click magazine” 
(notícias, agenda de shows), "Ei, você está no Click Bud" (uma 
pessoa da rua tinha que gritar o nome do programa), leitura de 
comentários. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Fotos, Membros, Comentários, Jogos, Chat e Promoção. 

Outros espaços virtuais utilizados Blog de uma das apresentadoras, conta no Twitter, perfil e 
comunidade no Orkut, Fotolog 

Formas de participação do público Envio de comentários, vídeos e participação em enquetes. 
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ANEXO T- FICHA TÉCNICA THE SERIES 
 
Nome The Series 

Endereço eletrônico http://theserieswebshow.webs.com/ 

Apresentadores/idade Gabriel/? e Caio/? 

Primeiro episódio do webshow 
produzido 

Fevereiro de 2010 

Último episódio do webshow 
produzido 

Dezembro de 2010 

Número de vídeos produzidos 53 vídeos/ não divididos por episódios 

Quadros Não tem quadros, escolhem tema por programa, não há roteiro, é 
filmado aleatoriamente, decidem na hora o que vão fazer, costumam 
ligar a câmera e conversar. Vídeo ligando para pedir comida a um 
restaurante, “GTA na vida real”, “Jornal JTS (notícias engraçadas, 
irônicas), trote, “Leis estranhas de outros países”. 

Conteúdo do webshow Cotidiano, piadas, cenas engraçadas, promoção, invenção de 
produtos e propaganda, representação de cenas do cotidiano, 
preservação da natureza, novidades da internet (melhores sites), 
imitações, danças, dublagens, brincadeiras, receitas etc. 

Cenário Cômodos da casa de um dos apresentadores (quarto, sala, jardim, 
cozinha). Externo: rua, praça, praias, parques etc. 

Conteúdo do site Extras (vídeos produzidos por eles), Parcerias, Curiosidades 
(imagens e piadas), Paródias, Sobre nós, Culinária (vídeos de 
receitas produzidas por eles), Games, Aniversariantes dos mês 
(relação de cantores e bandas de rock). 

Outros espaços virtuais utilizados Canal no Youtube do programa e dos apresentadores, conta no 
Twiter do programa e apresentadores. 

Formas de participação do público Envio de comentários e sugestões. 

 
 
 


