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Em seguida a difusão de telescópios no espaço através de satélites que o elevaram em órbitas 
distantes, ou atè mesmo em outro planetas,  nos últimos anos  continuamos a receber imagens 
extraterrestre, isto è, imagens do nosso sistema solar captadas por perspectiva não mais terrena mas 
extra-planetaria e metageografica. O primeiro resultado foi a  mudança da concepção da grandeza e 
da ordem dos planetas em volta do sol e a rediscussão da sua mesma conformação. Como na época 
do telescópio do Galileu Galilei, a relação entre ciência, conhecimento e técnica e instrumentos de 
observação resulta, a um olhar histórico, incindível. Como confirmado pela relatividade do Einstein, 
pelo principio de indeterminação do Heseinberg, a ciência e o conhecimento desenvolve-se a partir 
de alterações de percepções provocadas pela introdução de novos instrumentos tecnológicos que 
nos oferecer visões e “imagens de mundo” , segundo a definição oferecida pelo Heidegger. 
Com esta expressão  o filosofo alemã referia-se as imagens de mundo produzida pela ciência e, 
consequentemente, a uma visão que via o aparecimento de uma ontologia técnica e de uma essência 
técnica do homem1.   
Desde este ponto de vista não so a tecnologia e a técnica devem ser consideradas parte integrante do 
processo de conhecimento e de mudança das diversas áreas das ciências, mas os instrumentos 
utilizados pelos cientistas para observar a natureza são eles mesmo parte da mesma natureza, uma 
vez que permitem o contato, o dialogo com a mesma, alem da sua própria interpretação. 
Numa análoga e  não dialética concepção, a obra de M. McLhuan desatacará o significado não 
instrumental da mídia, atribuindo a mesma a capacidade não apenas de veicular informações mas de 
alterar a nossa percepção e os nossos sentidos. 
Segundo o estudioso canadense o processo de alteração das tecnologias da informação muda a 
nossa forma de perceber  a realidade : “os efeitos da tecnologia comunicativa não ocorrem aos  
níveis das opiniões e dos conceitos: eles se manifesta nas relações entre os sentidos e nas 
estruturas da percepção”2 
Pensar a mídia como um tecnologia das inteligências  e não como um instrumento,  significa 
considerar as praticas comunicativas e as formas de participação sociais não apenas como o 
resultado de dinâmicas sócio-economicas mas também como o resultado de transformações 
tecnológicas.       
 
   
 
O fim  dos pontos de vistas centrais 
 
Gianni Vattimo que, em seu texto “A Sociedade transparente” 3 , examinando as profundas 
transformações que interessam à sociedade pós-industrial, põe o fim da percepção unitária e 
objetiva da realidade, causada pela difusão dos meios de comunicação de massa, como um dos 
aspectos principais das grandes transformações da época pós-colonial. 
A crise que Jean François Lyotard denomina das “grandes narrativas” e,  consequentemente, aquela 
da concepção unitária da história, são vistas pelo filósofo italiano como crises decorrentes “da idéia 
de progresso e do fim da modernidade”1. Tais transformações não seriam apenas acontecimentos 
determinados por transformações teóricas, ou pelas críticas que o historicismo do século XIX 
(idealista positivista, marxista, etc.) sofreu no plano das idéias, mas também mais pela crise do 
colonialismo e do eurocentrismo: “Os povos ditos “primitivos” colonizados pelos Europeus em 
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nome do bom direito da civilização “superior” e mais evoluída, revoltaram-se e tornaram 
problemática a idéia de história unitária e centralizada. O ideal europeu de humanidade foi 
revelado como um ideal entre outros, não necessariamente pior, mas que não pode sem violência, 
pretender ter o valor de verdadeira essência do homen, de todos os homens”4. 
Ao lado destes existe, para o filósofo italiano, um outro elemento que contribui de forma 
determinante para a dissolução da idéia unitária de história e para o fim da modernidade, isto é, o 
advento da sociedade de comunicação.  
Vattimo destaca o papel determinante desenvolvido pelos mass media no surgimento da sociedade 
pós-moderna, por ele carecterizada como uma sociedade mais caótica, mais complexa e, portanto, 
tendencialmente mais  pluralista.  
Contrariamente à tradição do pensamento filosófico moderno que sempre viu com suspeita ou 
literalmente negou-se a pensar o papel desenvolvido pelos meios de comunicação, não somente no 
interior das relações sociais, mas na forma de construção de significados e na forma de ver o 
mundo, Vattimo defende, na linha de W. Benjamin e de M. McLuhan, a importância estratégica das 
tecnologias comunicativas para a construção do espírito das nossas sociedades, isto é, das formas do 
mundo da nossa época, marcada pela: “impossibilidade de pensar a história como um curso 
unitário, impossibilidade que, segundo a tese aqui defendida, dá lugar ao fim da modernidade, não 
surge apenas da crise do colonialismo e do imperialismo europeu; é também, e talvez mais, o 
resultado do aparecimento dos meios de comunicação de massa. Estes meios – jornais, rádio, 
televisão, em geral tudo aquilo a que hoje se chama telemática – foram determinantes para o 
processo de dissolução dos pontos de vista centrais…”5 
A análise de Vattimo continua observando como, ao contrário das previsões catastróficas proferidas 
por Theodor Adorno na obra Dialética do Iluminismo, escrita em colaboração com Max 
Horkheimer, ou em Mínima Moralia, que apontavam para a tendencial homologação dos 
pensamentos e das vontades dos indivíduos em consequência do advento dos mass media, e para o 
perigo da formação de ditaduras e governos totalitários facilitados pelo surgimento da cultura de 
massa, “o que de fato aconteceu, não obstante todos os esforços dos monopólios e das grandes 
centrais de capitalistas, foi que o rádio, a televisão e os jornais se tornaram elementos de uma 
explosão e multiplicação generalizada de Weltanschauungen, de visões de mundo.  
Esta multiplicação vertiginosa da comunicação, esta tomada de palavra por parte de um número 
crescente de subculturas, é o efeito mais evidente dos mass media e é também o fato que – 
interligado com o fim ou, pelo menos, com a transformação radical do imperialismo europeu – 
determina a passagem da nossa sociedade para a pós-modernidade”6. 
Estamos diante de uma inversão da concepção mediática adorniana e de uma superação do lugar 
comum que limita a análise da interação e das experanças mediáticas à análise dos seus efeitos e 
dos seus conteúdos, que problematiza o conceito de cultura e de sociedade de massa. 
O que parece ter entrado em crise é um determinado e datado pensamento crítico que, além de 
simplificar o processo comunicativo reduzindo o receptor a objeto passivo e indefeso, expele ou 
elimina da sociedade a mesma possibilidade de mudança e de transformação  social.   
Mas, além deste elemento sociológico, existe, como observado, a implícita questão da percepção da 
realidade e da sua suspensão,  considerada por Vattimo como um dos principais elementos 
caracterizantes da sociedade da pós-modernidade. 
Em direção distinta segue a visão de Vattimo, que encherga a crise do racionalismo moderno no 
pensamento de Nietzsche e de Heidegger, e no advento das novas formas comunicativas: “De fato, 
a intensificação das possibilidade de informações sobre a realidade nos seus mais variados 
aspectos torna cada vez menos concebível a própria idéia de uma realidade. Talvez se verifique 
uma “profecia” de Nietzsche no mundo dos mass media: o mundo real torna-se, afinal, uma fábula. 
Se temos uma idéia da realidade, esta, na nossa condição de existência tardo moderna, não pode 
ser entendida como um dato objetivo que se situe a um nível inferior, para lá das imagens que nos 
dão os media. Como e onde poderemos atingir uma tal realidade em si? Realidade, para nós, é o 
resultado do encadeamento de relações  da “contaminação” (no sentido latino) das múltiplas 



imagens, interpretações, reconstruções que, em concorrência entre si, ou de algum modo sem 
qualquer coordenação “central” os media distribuem. A tese que pretendo propor é que, na 
sociedade dos media, em vez de um ideal emancipativo modelado na auto-consciência 
completamente definida, no perfeito conhecimento de quem sabe  como estão as coisas ( quer seja o 
Espirito Absoluto de Hegel, quer seja o homem já não escravo da ideologia, como Marx), está  a 
surgir um ideal de emancipação que, na sua própria base, reflete oscilação, pluralidade, e 
finalmente, a erosão do próprio “princípio de realidade”7.  
Está aqui posto um ponto de vista interessante que faz da tecnologia um elemento importante nos 
processos de transformação social, reivindicando, para a  mesma, um papel ativo e transformador.  

É, de fato, pelo efeito da multiplicação das vozes e das linguagens permitidas pela difusão da media 
que se realiza um desprendimento da realidade e uma discussão do sentido objetivo e unitário da 
história.  
Este acontecimento de desprendimento da realidade e de perda de sentido da mesma é considerado 
pelo filósofo italiano, de fato, como um aspecto  positivo: 
“Se com a multiplicação das imagens do mundo perderemos o sentido da realidade, como se diz, 
talvez não seja afinal, grande perda. Pela sua perversa lógica interna, o mundo dos objetos 
mensuráveis e manipuláveis da ciência-técnica (o mundo do real, segundo a metafísica), tornou-se 
um mundo de mercadorias, de imagens, o fantasmagórico mundo dos mass media. Deveremos 
contrapor a este mundo a nostalgia de uma realidade sólida, unitária, estável e com legitimidade? 
Tal nostalgia corre o risco de se transformar continuamente num comportamento neurótico, num 
esforço de reconstrução do mundo de nossa infância, no qual as autoridades familiares eram, ao 
mesmo, ameaçadoras e reconfortantes”8. É, de fato, o ambíguo e o desenraizamento provocado 
pelo “enfraquecimento” da própria noção de realidade que delineiam a hipótese da realização de 
processo de criação e de liberdade no interior da “sociedade da comunicação generalizada”: 
“Contrariamente ao que a sociologia crítica acreditou durante longo tempo – e com boas razões, 
infelizmente – a massificação niveladora, a manipulação do consenso, os erros do totalitarismo 
não são o único resultado possível do advento da comunicação generalizada, dos mass media, da 
reprodutibilidade. Paralelamente à possibilidade – que deve ser decidida politicamente – destes 
resultados, abre-se uma possibilidade alternativa: de fato, o advento dos media comporta 
igualmente uma acentuada mobilidade e superficialidade da experiência que contrasta com as 
tendências para a generalização do domínio, dando lugar, entretanto, a uma espécie de 
enfraquecimento da própria noção de realidade, com o consequente enfraquecimento, também, de 
toda a sua coação. A sociedade do espectáculo, de que falaram os situacionistas, não é só a 
sociedade das aparências manipuladas pelo poder; é também a sociedade em que a realidade se 
apresenta com características mais flexíveis e fluidas e na qual a experiência pode adquirir os 
aspectos da oscilação, de deslocamento, do jogo. (…) 
A experiência da ambiguidade é (…) constitutiva da arte,  tal como a oscilação e o desapossamento; 
são estas as únicas vias através das quais a arte se pode configurar (não ainda, mas talvez 
finalmente) como criatividade e liberdade no mundo da comunicação generalizada.”9   
Se analisando a época moderna e a mídia de massa G. Vattimo (1989) as põem em relação com o 
fim do sentido unitário da história, com o processo de multiplicações de vozes e com o advento de 
uma tomada de palavras coletivas, é preciso observar como as novas redes informativas, embora 
continuem expandindo este processo, o fazem de forma distinta. 
O social digital, a diferença do analógico, mais que uma polifonia de vozes resulta ser mais próximo 
de uma realidade “protéica”. Incrementando ao extremo a possibilidade de ligações, o social 
contemporâneo deixa de ser um conjunto de estruturas comunicantes para se tornar o espaço de 
atuações múltiplas, através da união simbiótica de setores e da criação de relações híbridas.      
A tecnologia digital estimula este processo manifestando uma enorme potencialidade não somente 
de conexão, mas, sobretudo. de experimentação, juntando realidades e entidades distantes e 
possibilitando assim formas inéditas de social, de mercados e de produções. 



No social digital são os sistemas informativos e a circulação de informações em tempo real, a 
modificar continuamente os cenários sociais, passando a ressignificar continuamente práticas e 
atuações.  
Portanto, um primeiro dado importante e aquele relativo, como observado agora, à mudança dos 
contextos da sociabilidade que, se antes eram baseados na divisão clara de setores, instituições, 
públicos etc, agora se manifestam como conjuntos de ambientes metamórficos e híbridos no interior 
dos quais se torna difícil distinguir as identidades e a função de cada setor:  

            “Os grupos, antes separados, não somente são mais informados sobre a sociedade em geral, 
como dispõem de um número maior de informações recíprocas – informações que um tempo 
distinguiam os internos dos externos. Conseqüentemente, enfraqueceram-se os laços 
tradicionais, e as tradicionais distinções ente os grupos se tornaram hoje confusas”10.            
O resultado das hibridações das relações e da circulação das informações sociais em rede é um 
social expandido em mil direções que, na linha do pensamento de Deleuze e Guattari, podemos 
definir como “rizomático”. Este novo social seria a expressão de uma sociedade interativa, que tem 
no aspecto dinâmico e nas simbioses tecnológicas e na hibridação alguns dos seus elementos 
principais.  
O rizoma, segundo Deleuze, possui a forma de uma raiz, mas na verdade é um tipo de caule, 
geralmente subterrâneo e sem forma definida. Esta gera diversos nós, de onde brotam folhas e 
ramos, portanto a raiz da sociedade em rede não seria central mas  alimentada por uma rede 
descentralizada de micro-raízes que reproduzem-se continuamente “Os rizomas se ramificam e se 
articulam, num intenso processo de desterritorialização e reterritorialização das relações 
sociais”11. 
Uma estrutura híbrida, uma raiz que se multiplica e não uma árvore, com ramos e folhas, uma 
realidade protéica que toma forma continuamente a partir das interações e dos fluxos de práticas e 
informações..   
A opinião pública torna-se sempre mais plural, uma espécie de caos (positivo), onde se chocam 
opiniões diferentes e diferentes visões de mundo..  

 Mídias Nativas: as formas midiaticas  de protagonismo social 

Com a iniciativa do Centro de Pesquisa da Opinião Pública em Contextos Digitais (Cepop-Atopos) 
da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade e 
Racismo (Leer) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP e da 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), foi realizada, entre os dias 25 e 27 de 
março, a segunda edição do 2º Seminário Mídias Nativas. A meta foi promover o debate sobre as 
produções midiáticas e as narrativas eletrônicas indígenas e da periferia, com a participação dos 
comunicadores indígenas e produtores culturais da periferia. 

A primeira edição, em 2006, reuniu comunicadores indígenas e teve uma importante repercussão 
internacional, o que incentivou a publicação, na Itália, do livro Índiografie, com textos de escritores 
guaranis, terenas e tucanos e de pesquisadores brasileiros, italianos e canadenses. 

Durante o 2º Seminário Mídias Nativas,participaram a Rede Índios Online, o Canal Motoboy, a 
Rádio Heliópolis e o Portal Bocada Forte. Também estiveram presentes escritores guaranis e da 
periferia, além de videomakers terenas e algonquinos, do Canadá. Através da apropriação das novas 
tecnologias digitais, mostrou-se que grupos indígenas e jovens da periferia multiplicam narrativas e 
produções de conteúdos originais, como também inauguram uma nova cultura midiática e uma nova 
forma de cidadania, caracterizada pela criação colaborativa de conteúdos e pela sua difusão nas 
redes sociais digitais. 



Mais que uma “mostra de produções comunicativas”, produzidas por setores historicamente 
marginalizados, o Mídias Nativas significou uma oportunidade de reflexão sobre o inédito 
protagonismo social que supera as tradicionais separações entre centro e periferia. Justamente 
porque a geografia topográfica, determinada por espacialidades econômicas e sociais, é 
profundamente modificada pelas tecnologias comunicativas. Sobretudo com o advento das novas 
tecnologias comunicativas e a sua difusão, entre os povos indígenas e as populações da periferia, 
tem contribuído para a modificação e para a amplificação da visão nativa de mundo, inserindo tais 
povos no interior da esfera pública mundial, alterando, assim, significados e distâncias sociais. 

Portanto, tais transformações dos espaços habitativos e do imaginário social estão permitindo, 
potencialmente, um processo de superação do papel histórico de limitação geográfica e cultural dos 
quais foram constrangidas tais populações, indígenas e da periferia. Do ponto de vista sociopolítico, 
a difusão dos circuitos informativos e das mídias nativas permitiu aquele processo de “tomada da 
palavra” que deve ser considerado um dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos na 
América Latina. 

Trata-se de uma transformação sociotecnológica, advinda não em conseqüência de processos 
políticos ou de importantes mudanças jurídicas, mas em seguida à difusão das redes informativas e 
de tecnologias de baixo custo. Uma democratização midiática, silenciosa, mas inexorável, que está 
alterando profundas distâncias e redesenhando velhas geografias.  

Nas “quebradas” das redes digitais surgem novos sujeitos e novas formas de cidadanias, 
manifestações de um novo pacto territorial, no qual a relação entre sujeito e território passa a ser 
construída e manipulada através de interfaces e tecnologias digitais. O território deixa de ser a 
paisagem e se torna, uma vez distribuído em rede, informações e fluxos alteráveis pelo sujeito 
conectado. Desenvolve-se assim uma nova interação e uma nova forma de habitar, na qual a 
localidade e as situações sociais são redefinidas tecnologicamente.  

Abre-se uma nova fronteira dos estudos sociais e uma nova era comunicativa, na qual, mais que o 
conteúdo da mídia, são o seu poder de conexão e as performances territoriais que permitem 
constituir o seu diferencial. 

Do ponto de vista sociopolitico, estaríamos nos dirigindo rapidamente para um novo tipo de 
comunitarismo, muito distantes das formas representativas das democracias modernas, no qual o 
cidadão, tecnologicamente estendido, passa a criar forma de participação ativa e em rede.  

 

 

 

 

 

 

 



Mídias Nativas: de conceito a campo de possibilidade  

 

 
Em uma obra histórica de 1962, Umberto Eco12 define o conceito de “obra aperta” como uma 
forma estética que propõe uma problemática nova e como “uma categoria mais restrita de obras 
que, para suas capacidades de assumir diversas e imprevistas estruturas fisicamente inacabadas, 
podemos definir como obras em movimento...(...) – obras nas quais o receptor colabora 
efetivamente a uma criação do objeto estético” . A forma estética proposta por tais obras não é 
definida, fechada num conceito objetivo de belo ou de simetria, mas pertence ao âmbito das 
possibilidades que, em lugar de fechar a experiência e o conhecimento numa forma definida, o abre 
a pluralidades contraditórias de sentidos, práticas e significados. O conceito Mídias Nativas, pode 
ser definido, a partir deste ponto de vista, como um conceito aberto, isto é, um campo de 
possibilidade, um conceito em movimento que, com o tempo e as discussões, passa a assumir 
formas diversas. Desde o começo, mídias nativas foi pensado como um evento-laboratório no qual 
os conteúdos propostos pelas produções midiáticas dos participantes deveriam propor e elaborar 
significados. 
Na primeira edição pensamos o mídias nativas como a apresentação das produções midiáticas e das 
narrativas eletrônicas indígenas criadas pelos povos nativos e pelas diversas etnias indígenas do 
Brasil. Na segunda edição modificamos tal conceito e passamos a pensar o evento como as novas 
formas tecnológicas do social elaboradas pelos jovens da periferias, pelos bloggers, pelos rappers, 
pelos motoboys, pelos moradores de ruas e por vários exponentes de etnias indígenas que, através 
das redes digitais, passaram a produzir conteúdo e a disponizá-lo na rede, destruindo assim a velha 
forma da esfera pública baseada em agenda-setting, líderes de opinião, público alvo etc. 



No decorrer do evento as reflexões e os debates 
confluíram para definir como “nativa” a mídia e não os sujeitos. Trata-se de uma deslocação 
conceitual importante que, pondo ênfase na crise do antropocentrismo, define as sociabilidades e as 
culturas contemporâneas como realidades que nascem nas redes e nos fluxos informativos digitais e 
que, em seguida, tomam formas e espaços em localidades e topografias conectadas. 
Abrem-se assim as possibilidades de pensar um novo conceito de virtualidade como também um 
outro conceito de social. Tornam-se, em tal perspectiva, inadequados um conjunto de conceitos (o 
de urbano, o de ator social) e um conjunto de dualidades que contrapõem o centro às periferias, a 
cultura erudita à cultura popular, a técnica ao homem, a mídia ao intelecto. 
O conceito (leia-se campo de possibilidade) mídias nativas, continua abrindo-se a novas 
interpretações... 
Mídias Nativas - mais do que um conjunto de definições e de conceitos é também uma prática e 
uma forma de habitar na qual construimos conteúdos e nos apropriamos do mundo através das 
tecnologias digitais, fazendo da nossa essência uma tecnologia connectiva, que cria aquilo que D. 
De Kerckhove define como tecno-psicologias. Mídias nativas é, portanto, além de um conceito em 
movimento, um campo de possibilidade, um ecossistema no interior do qual habitam todos aqueles 
que criam idéias, pensamentos, culturas, tempo livre, prazer, arte, conteúdos na rede. 
 

Massimo Di Felice é sociólogo pela Universidade “La Sapienza” de Roma, professor do 
Departamento de Relações Públicas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP e 
coordenador do Centro de Pesquisa sobre Opinião Pública em Contextos Digitais (Cepop-Atopos) 
da ECA. 

 

 
                                                
1 Heiddeger Dialogos e discursos, Petrópolis, Vozes 1984  
2 McLhuan M, A galaxia de Gutenberg, S. Paulo, Nacional 1977   
3 Vattimo G., A sociedade transparente, Lisboa, edições 70, 1990 
4 Vattimo G., 1990 
5 Vattimo G., 1990 
6 Vattimo G., 1990 
7 Vattimo G., 1990 
8 Vattimo G., 1990 
9 Vattimo G., 1990 
10 MEYROWITZ J, No sense of place, 1984 New York University Press 



                                                                                                                                                            
11 Deleuze.e Guattari, Mil Platôs, S,, Paulo, 2001 Ed.34 
12 O título do último livro de Umberto Eco se chama da Arvore para o Labirinto (Dall’ albero al labirinto). 
 


