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INGUAGEM E RECEPÇÃO  
 
Segundo Marshal McLuhan e a Media Ecology, um meio de 
comunicação ou media é composto por:  

• Linguagem ou sistema simbólico (códigos e 
repertórios); 

• Tecnologia (veículo, canal e suporte material); 
• Modos de recepção (condições de fruição).  

Sendo que qualquer mudança em um dos três elementos é 
suficiente para diferenciar um meio de comunicação de outro, 
em razão das diferenças identificadas no impacto no meio 
social.  
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Por esta perspectiva: 
 

1. qualquer OBJETO pode vir a constituir ou representar um meio de comunicação; 

2. o AMBIENTE onde se dão as relações humanas deve ser observado como o espaço de um CONCERTO 
DE MÍDIAS; 

3. a mídia será estudada, desta maneira, pelo IMPACTO que alguns de seus elementos constituintes gera. 
(Coelho, 2004)1 

COELHO, Luiz Antonio Luzio. Os aspectos afetivos do objeto e mídia livro. Palestra apresentada no I Seminário Brasileiro sobre o 
Livro e a História Editorial da Fundação Casa de Rui Barbosa/MinC e Universidade Federal Fluminense, Fundação Casa de Rui 

Barbosa/MinC, Rio de Janeiro, nov. 2004. 

 

                                       
1 Citando Marshall McLuhan e a Media ecology. 
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A linguagem ou o sistema simbólico constitui-se de um sistema que combina elementos (repertório) e regras para 
utilizá-los (código). Ou seja a linguagem configura ou dá forma a uma matéria inicialmente amorfa. Os meios de 
comunicação visual, por exemplo, se utilizam daquilo que chamamos comumente de Imagem: 
 
Elemento de linguagem capaz de evocar, para um sujeito histórico, social e psicológico, uma série de associações 
e referências combinadas com base em código e repertório em que se insere tal sujeito. A imagem, então, 
representa: faz a mediação entre aquilo a que se refere (o referente, ou objeto) e a percepção/interpretação de um 
sujeito (interpretante ou referência). É um signo, segundo Peirce e Ogden & Richards, pois suscita reconhecimento 
neste sujeito; em suma, significa. 
 
A imagem, como qualquer outro elemento de linguagem (a palavra, o acorde etc.) pode ser pessoal, ou seja, 
reconhecível apenas por um indivíduo; ou coletiva, reconhecível e partilhada por um grupo de indivíduos. Tal 
separação, entretanto, é artificial, pois tais elementos de linguagem residem na interface entre pessoal e coletivo, no 
imaginário, o tempo todo modificando e sendo modificadas pelos sujeitos.  

BETTOCCHI, Eliane. Imagem. In: COELHO, Luiz Antonio Luzio (org). Conceitos-chave em Design.Teresopolis: Novas Ideias, 2008. 

 
Como funciona a linguagem visual? http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/imagem.pdf 
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Assim como a matéria necessita de forma, a Linguagem necessita de uma Tecnologia que a materialize: um 
suporte material, um veículo de emissão e um canal sensível de recepção.  
Entende-se suporte através de sua relação com a recepção ou fruição, não com sua execução (isto seria a 
técnica).  
Por exemplo, um suporte impresso (livro, revista, jornal, etc) pode ser executado digitalmente, através de um 
computador, mas o contato do receptor com a obra se dará bidimensionalmente sobre material impresso. 
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Da mesma maneira, um suporte digital (site, CD, e-book, DVD vídeo, etc) pode ter uma instância plástica prévia, 
digitalizada para ser tratada por programas de computador e finalmente visualizada (ou seja, fruída) através de um 
monitor.  
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E um suporte plástico (objeto tridimensional, instalação, etc) pode conter colagem de material gráfico ou de 
material tratado digitalmente, mas sua fruição se dará sobre material do qual não se pode excluir o aspecto tátil e 
tridimensional. 
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Os meios e recursos de reprodução da obra estão diretamente relacionados ao suporte e ao modo como o 
receptor entrará em contato com ela. Um suporte impresso costuma ser produzido/reproduzido via processos 
gráficos industriais, reprografia ou gráfica digital; um suporte digital pode ser produzido em programas de 
diagramação para ser projetado, revelado, disponibilizado na internet, veiculado em telas, etc. E um suporte plástico, 
em geral, necessita de estruturas físicas que ocupam um espaço tridimensional. 
 
É claro que livros e revistas podem ser veiculados digitalmente, assim como páginas de um website podem ser 
impressas em papel e displays podem ser fotografados, digitalizados e impressos. Entretanto, na hora de escolher, é 
preciso ter em mente que certos suportes privilegiam determinadas técnicas de execução. 
 
As técnicas são os meios de execução da obra. Podem ser mecânicas ou digitais (fotografia, vídeo, computação 
gráfica, programação HTML, animações, etc), ou seja, mediadas por instrumento mecânico, eletrônico ou digital; ou 
podem ser digamos, "fisicas", como as diversas técnicas de pintura, desenho, gravura, escultura, colagem, etc, em 
que se produz um objeto "matriz", a partir do qual serão feitas as reproduções. Obviamente todas as técnicas podem 
se misturar entre si. 
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Linguagem e Tecnologia são configuradas e materializadas para que sejam fruídas. Deste modo, é muito importante 
destacar que o modo de recepção pertence muito mais ao sujeito do que ao objeto.  
 
Isto quer dizer que determinados meios buscarão acionar um determinado modo de recepção, mas não 
necessariamente serão "obedecidos" pelo sujeito.  
 
Julio Plaza (2003) sintetiza os modos de recepção na contemporaneidade ao atualizar e ampliar o conceito de 
abertura da obra de Umberto Eco (2001), que propunha que toda obra de arte carrega um grau mínimo de abertura 
na medida em que pressupõe um espectador que irá recebê-la e interpretá-la subjetivamente. Tal posição foi 
criticada por permitir a pressuposição que todas as interpretações seriam válidas, perdendo-se, portanto os limites 
definidores (ou legitimadores) de "obra de arte". 
Plaza, no entanto, não se preocupa com legitimação, mas sim trabalha o conceito focalizando a maneira pela qual o 
receptor se relaciona com a obra, maneira esta que é, até certo ponto, "direcionada" pela maneira como a obra foi 
concebida em termos de linguagem e tecnologia. Para compreender esse conceito veremos exemplos sob o ponto 
de vista da arte e da narratividade. 

ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 2001, 8a. ed. 
PLAZA, Julio. Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção. In: Concinnitas, no. 4. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e Editora 7Letras, 2003, pp. 7-34. 
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Abertura de primeiro grau: consiste na 
participação do receptor na obra como 
interpretação mental.  
Tal abertura foi destacada, entre outros 
movimentos, pelo concretismo e, nas artes 
visuais, seria associada aos intervalos, aos 
espaços vazios, semantizados na 
representação figurativa, privilegiados na 
representação abstrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pó do cosmos 
Augusto de Campos 
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/07_02.htm 
Capturado em 19/01/08 
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Do ponto de vista da narratividade, este nível de abertura se caracteriza pela pluralidade de interpretações, ou seja, 
não há uma única interpretação possível para uma obra. Se apenas uma interpretação fosse aceitável, o nível de 
abertura seria zero.   
 
Este nível de abertura está relacionado com a Estética da Recepção da escola de Konstanz e a teoria do efeito 
estético de Wolfgang Iser. Podemos citar como exemplo a obra Dom Casmurro, com a já clássica pergunta: Capitu 
traiu ou não Bentinho? 
 
Obras publicadas na web onde é possível entrar e sair do texto por diferentes caminhos, mas não é possível alterá-lo 
e só há uma ordem de leitura adequada para o texto principal, são outros exemplos deste tipo de narrativa: 
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Abertura de segundo grau: pressupõe uma manipulação da obra 
pelo receptor.  
Esta abertura foi objetivada sobretudo na arte de participação, 
onde o espectador se via convidado a explorar a obra e/ou penetrar 
no espaço. Como diria Ligia Clark: "No meu trabalho, se o 
espectador não se propõe a fazer a experiência, a obra não existe" 
(Apud: Plaza, 2003:9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bicho 
Lygia Clark, 1960. 
http://www.chron.com/content/news/photos/04/06/20/mfa/photo9.html 
Capturado em 17/06/04 
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No ambiente narrativo em que no segundo nível de abertura da arte participativa temos as histórias que possuem 
diferentes caminhos, diferentes percursos que podem ser explorados pelos leitores. Da mesma forma que os 
espectadores não podiam modificar a estrutura das esculturas de Lygia Clark, nessas narrativas os leitores não 
podem criar novos percursos. Pode-se dizer que há um nível de escolha, mas não de criação. Da mesma forma em 
que um videogame o jogador pode escolher dentre opções pré-progamadas para sua personagem, pode explorar os 
ambientes de jogo em diferentes ordens, mas não pode criar ambientes novos. 
Um exemplo narrativo desse tipo de abertura são as chamadas aventuras-solo ou livros-jogos que possuem 
passagens numeradas. Veja um exemplo: 
 

22 
Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe parece muito confiável. Dezenas de 
metros abaixo há um rio caudaloso. O penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você ouve os bandidos se 
aproximando. 

Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 15. 
Se quiser tentar enfrentar os bandidos, vá para 59 

 
Nesse esquema narrativo o leitor pode escolher dentre alternativas pré-determinadas, mas não pode criar opções 
como, no exemplo, tentar descer o penhasco se agarrando nas pedras ou tentar se esconder no mato alto. A 
estrutura narrativa costuma ser parecida com o exemplo a seguir: 
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Imagem:http://www.nbp.pro.br/pop.php?imagem=./ex
periencias/img/hi/janela_tentativa_1170519270.jpg. 
Capturado em 19/01/08 

Abertura de terceiro grau: o leitor/espectador pode fazer alterações estruturais na 
obra, criar opções. Abre-se espaço para a co-autoria com a possibilidade de o 
usuário apresentar ações não previstas pelos autores do objeto. 
Na arte, os situacionistas radicalizaram a questão da participação, com a criação de 
obras anônimas e comunitárias, baseados no homo ludens, uma produção coletiva, 
anônima e sem mercadorias artísticas.  
A arte situacionista, assim como a atual arte coletiva que acontece na internet, 
demandam efetivamente uma recriação da obra por parte do espectador: dá-se o 
modelo (o sistema, o programa) para que o espectador produza a obra a partir dele.  
 
Voce gostaria de participar de uma experiência artística? 
Projeto de Ricardo Basbaum, iniciado em 1994, cuja proposta é fazer circular o objeto NBP (foto ao lado) 
entre várias pessoas e grupos que podem registrar suas apropriações no site http://www.nbp.pro.br/ 
Na foto ao lado, um registro da participação de Cristina Ribas: 
[...]Porto Alegre, Brasil - July 1st, 2002 -> July 31st, 2002 
NBP - SÍTIO ESPECÍFICO >>> APARTAMENTO 308 
February 2nd, 2007 
Recebi o NBP do Jorge Menna Barreto. 
A primeira vez que vi o objeto foi quando o Jorge e o caseiro do Sítio Específico desenterravam ele do solo onde tinha 
ficado por uma lunação, bem perto da horta. 
No outro dia, seguimos os gestos corporais da Fabiana Rossarola. Ela fez com que todos os Laranjas entrassem no 
NBP, onde coubemos dois a dois de corpo inteiro, corpo moldado pelo objetão. A Patrícia Francisco também estava. 
Levei o NBP prá casa logo em seguida. Era domingo. Começou uma nova semana, e tínhamos que voltar pra casa. 
Eu e o NBP vivemos juntos por cerca de 4 meses. 
Antes de mudar de Porto Alegre para Belo Horizonte, entreguei o NBP para o Cristiano Lenhardt. (o quinto Laranja) 
Em: http://www.nbp.pro.br/blog.php?experiencia=33 
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Na narratividade este nível é representado pelas histórias que são 
criadas coletivamente de forma cooperativa. Todos os participantes se 
tornam então co-autores da narrativa criada. Isso permite que o 
desenvolvimento de enredos imprevistos no momento de planejamento 
inicial da obra. 
 
Como exemplos, podemos citar os RPG (Role Playing Game) em suas 
variações de RPG de mesa, com as pessoas sentadas ao redor de uma 
mesa interpretando personagens e criando histórias, e LARP (Live-
Action RPG) em que há uma representação mais teatral das 
personagens. 
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MAS ATENÇÃO: INTERATIVIDADE NÃO É TECNOLOGIA!!! 
 
A abertura de terceiro grau remete imediatamente à interatividade, sobretudo se pensarmos em termos como 
autonomia, criatividade e imprevisibilidade (Machado, 1997). Marco Silva apresenta os três principais argumentos 
contra a interatividade: 1) modismo semântico para designar diálogo e comunicação; 2) estratégia de marketing para 
legitimar o "novo poderio tecno-industrial baseado na informática"; 3) tecnologia que se vale de uma interface 
amigável para iludir e dominar o humano, regredindo-o à condição de máquina (Silva, 2002:9). 
 
O autor alerta que, de fato, interatividade pode, e muitas vezes, tem sido reduzida a isso, mas que esta redução 
pode ser uma miopia resultante de se pensar interatividade como tecnologia em vez de como modo de 
recepção. Isto é bastante fácil de ocorrer visto que tal modo de recepção pareceu ficar mais evidente com o 
desenvolvimento e popularização dos meios tecnológicos nomeados interativos (computadores e hipermídias em 
geral) em oposição ao meios ditos massivos (rádio, cinema, imprensa, televisão).  
 
Ou seja, o NBP não é interativo porque se publica algo no website, mas sim porque se cria algo a partir dele. 

MACHADO, Arlindo. Formas Expressivas da Contemporaneidade. In: Pré-cinemas & Pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997. 
SILVA, Marcos. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002, 3a. ed. 
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Marco Silva (2002) trata o lema punk "faça você mesmo" ("do-it-yourself") como "uma orientação à livre significação, 

quando estão em ruínas as significações pré-determinadas". Esta frase nos convida a entrar nas discussões acerca 

da Pós-modernidade, mas isto seria uma digressão muito grande. Portanto, vamos ficar com a noção que o próprio 

Marco Silva utiliza: "[...] uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade 

e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os 

fundamentos definitivos de explicação."  

Fazer suas próprias significações está de acordo com  o modo interativo de recepção. Entretanto, como alerta 

Marco Silva (2002:13), parece arriscado atribuir às novas tecnologias a responsabilidade causal sobre as mudanças 

na recepção. Antes, parecem estar-se operando modificações na própria linguagem, onde a diluição dos grandes 

discursos abre espaço para a liberdade combinatória de significações. As novas tecnologias, sobretudo as baseadas 

em hipertexto, potencializam a liberdade de combinação, permitindo, nas palavras do autor, "[...] a participação, a 

intervenção, a bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões. [...] Cada um experimentando não mais a disjunção 

da emissão/recepção, mas a co-autoria." (Silva, 2002:13-14). 

 
 

SILVA, Marcos. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002, 3a. ed. 
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Sugere-se que a hipermídia ou mídia hipertextual seria uma evolução do hipertexto (Crenzel, 2002:31), onde 
"Hiper" (Hyper), quer dizer, segundo Theodor Nelson (In: Wandelli, 2003:39), "além de", "que se expande".  

Ted Nelson (1992), considerado o inventor do termo "hipertexto", conceitua o mesmo como conjunto de escritas associadas, não-
seqüenciais com conexões possíveis de seguir e oportunidades de leitura em diferentes direções. A hipermídia é, pois, uma forma 

combinatória e interativa de multimídia [...] (Plaza, 2003:25).  

 
Isto quer dizer que, num hipertexto, as informações não são absorvidas de forma linear, umas após as outras, mas 
de forma simultânea e fragmentada, de modo similar ao funcionamento do cérebro humano e à oralidade, como já 
sugeriu Vannevar Bush (In: Wandelli, 2003:39).  
O signo de pontuação mais característico do hipertexto é o link (elo, em português), o ponto de intersecção entre os 
"nós" textuais, a janela de acesso entre as diferentes camadas textuais e visuais. O link transforma a imagem fixa 
em seqüencial e cria um espaço informativo tridimensional (Crenzel, 2002:37-38). São focos provisórios e 
momentâneos que se hierarquizam pontualmente e multilinearmente. 
Entretanto, é interessante notarmos que, apesar desta nomenclatura remeter diretamente à informática, colocando 
os meios eletrônicos em posição privilegiada na lógica comunicacional interativa, se olharmos para trás, na História, 
vamos verificar que este tipo de hiper-estrutura interativa existe desde que existe linguagem (figura I.1.1.2). Portanto, 
parece lícito propor que o que as novas tecnologias nos permitiram foi, de fato, tomar consciência deste processo e 
utilizá-lo de forma mais direta e simplificada. 
 

CRENZEL, Silvina Ruth. Semiótica e Design: como as imagens representam as coisas na internet. Dissertação de Mestrado em Design, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2002. 

 



 Meio de Comunicação: linguagem, tecnologia e recepção  
 

Assim, os meios de comunicação ditos hipertextuais seriam aqueles que veiculam um modo de recepção que se 
aproxima da própria maneira de funcionamento do pensamento e da imaginação humanas, "(...) como um processo 
vivo que se modifica sem cessar, que se adapta em relação ao contexto, que, enfim, joga com os dados disponíveis" 
(Machado, 1997:253). 
Raquel Wandelli (2003:36) sugere, deste modo, que hipertexto é um modo de recepção, não um tipo de suporte, 
evitando-se um determinismo tecnológico. Assim, pode-se fruir qualquer suporte de modo hipertextual, como mostra 
o exemplo, onde uma página de livro medieval é comparável a uma página de website por sua multilinearidade e 
multi-linguagem (verbais e não-verbais). 
 

 

 
Em dois exemplos de texto expandido, à 
esquerda, página de livro medieval com 
glosas, anotações e iluminuras e acima, 
página de site com links e fotografias. 
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Raquel Wandelli (2003:35) propõe que "o formato hipertextual possibilita a concretização do que parecia ficar mais 

no plano da metáfora ou da sugestão", no que concerne ao conceito de abertura da obra. Podemos observar esta 

concretização em algumas obras contemporâneas, que vão além deste grau primeiro ao se construírem sobre a 

intenção de participação transformadora do espectador. A obra, neste caso, é todo o processo, não apenas o 

resultado ou produto - produto, aliás, mutante, flexível.  

 
Ou seja, um hipertexto não é interativo porque se abre um link, mas sim porque ao escolher quais links abrir, 
o receptor constrói seu próprio percurso de fruição. Uma vez que se tem consciência deste percurso 
próprio, está-se diante de um modo de recepção interativo, seja qual for a linguagem e a tecnologia. 
 

WANDELLI, Raquel. Leituras do hipertexto: viagem ao Dicionário Kazar. Florianópolis: Editora da UFSC; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003. 

 
Como se constrói um meio de comunicação? 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/midia-design.pdf 
Como se constrói um meio de comunicação com finalidade pedagógica? 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/designdidatico.pdf 
Como se constrói um meio de comunicação visual com finalidade pedagógica? 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/designobjetodidatico.pdf 
Como se adapta conteúdos educacionais aos diferentes perfis de aprendizes? 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/modelagem.pdf 
 
 


