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“Nenhum aprendizado dispensa a viagem. Ao atravessar o 
rio e entregar-se completamente nu ao domínio da mar-
gem à frente, ele acaba de aprender uma coisa mestiça. O 
outro lado, os novos costumes, uma língua estrangeira, é 
claro. Mas, acima disso, acaba de aprender a aprendiza-
gem nesse meio branco que não tem sentido para encon-
trar todos os sentidos. No lugar-meio onde se integram 
todas as direções. Ninguém sabe nadar de fato antes de 
ter atravessado, sozinho, um rio largo e impetuoso. Parta, 
mergulhe.”

Filosofia mestiça, Michel Serres

Dedico este livro a todos que fizeram esta travessia possível e àqueles 
que se arriscam a mergulhar no rio largo e impetuoso da pesquisa 
em comunicação.
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Prefácio

O trabalho de Sonia Montaño nos oferece uma contribuição im-
portante para entender a lógica das imagens eletrônicas no contexto da 
cultura digital. Apresentando um equilíbrio admirável entre aparato 
teórico mais amplo e análises aplicadas, o estudo funciona como um 
guia para explorar o estatuto das imagens em nossa sociedade, mas 
também permite um olhar mais localizado sobre um “ambiente” ima-
gético fundamental da contemporaneidade, o YouTube. Consciente 
de que a complexidade do cenário atual demanda cartografias sem-
pre provisórias e a partir de múltiplos pontos de vista, Sonia passeia 
com desembaraço por diferentes autores e métodos. Admirável, por 
exemplo, é seu retorno a Vilém Flusser, um autor injustamente quase 
esquecido por aqui, mas cuja potência intelectual vem sendo atestada 
nos mais diferentes contextos intelectuais, especialmente na Alema-
nha e nos EUA. Talvez pudéssemos classificá-lo, antes de tudo, como 
um “arqueólogo” das tecnoimagens que marcam nosso presente fun-
damentalmente imagético. E também é essa, em alguma medida, uma 
marca do trabalho de Sonia: uma arqueologia do presente na qual se 
percebe que as metodologias, sejam elas quais forem, já não oferecem 
respostas conclusivas ou diagnósticos fechados. 

Entretanto, nada disso significa dizer que o presente estudo abdica 
de traçar prognósticos ou imaginar situações possíveis. Pelo contrário, 
Sonia soube lançar mão de riscos calculados, de modo a oferecer pistas 
sobre o possível futuro das tecnoimagens em sua relação com a vida 
cultural. Vale a pena, por exemplo, destacar a decidida aposta da auto-
ra na centralidade da dimensão material da técnica. Apoiando-se em 
autores como Hans Ulrich Gumbrecht, Sonia percebe com clareza que 
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os antigos discursos sobre a virtualização e a imaterialidade do digital 
devem ser substituídos por uma atenção especial ao papel do corpo e 
das sensações em meio às imagens digitais. Tomando como principal 
guia investigativo a instigante metodologia das molduras, Sonia conse-
gue, com elegância, domesticar a assustadora multiplicidade imagética 
que nos atormenta e seduz, mas, ao mesmo tempo, sem a pretensão de 
elaborar um retrato totalizador.

Talvez por isso, exatamente, as noções benjaminianas de coleção e 
colecionador tenham um papel tão importante na pesquisa de Sonia. 
Identifico aí uma paixão barroca, que, segundo minhas próprias apos-
tas teóricas, é fundamental para estabelecer uma relação de harmonia 
(“Stimmung”, para usar a terminologia gumbrechtiana) com o tempo 
presente. Pensar o YouTube como uma espécie de gabinete de curio-
sidades, dentro do qual já não se pode operar com princípios de uma 
lógica tipicamente moderna, é tocar na rede de afetos e sensações que 
estrutura o funcionamento da plataforma. A coleção não é organizada 
a partir de um sentido museológico (científico-racional), mas antes 
por meio de ressonâncias, afetos, gostos e afecções corporais. Desse 
modo, não é um mérito menor do trabalho apresentar na forma de um 
texto também sedutor, avesso à forma fria e muitas vezes sem vida do 
discurso acadêmico tradicional. Que o tipo de “cientificidade” produ-
zido pelas ciências humanas seja de uma ordem totalmente diferente 
daquele engendrado no âmbito das ciências duras não deveria ser razão 
de lamento ou sensação de inferioridade. A possibilidade de enxertar 
um pouco de imaginação na pesquisa científica talvez funcione como 
um caminho não apenas para imaginar futuros possíveis, senão tam-
bém para elaborar uma crítica daquilo que ainda não se manifestou. 
Recordemos que as acusações frequentemente dirigidas a autores como 
Flusser e MacLuhan (referências importantes de Sonia) quase sempre 
combinavam o tropo do profetismo com o da falta de rigor. Se eles 
assumiram riscos demais – e, portanto, erraram bastante –, por outro 
lado, foram felizes em diversos prognósticos sobre o futuro. E, no fim 
das contas, talvez o papel dos saberes produzidos pelas humanidades 
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não se resuma a tentar entender o presente, mas também “programar” 
o futuro. O trabalho de Sonia Montaño consegue, dessa forma, ser 
imaginativo sem perder o rigor. Resta-nos torcer para que esse tipo de 
empreitada não seja a solitária aposta de um pesquisador que aceita 
de bom grado o risco. Resta-nos esperar que continuemos encontran-
do entre nós esses gestos de ousadia. Pois um saber que não arrisca 
superar-se e encontrar novas formas de expressão está inevitavelmente 
condenado a perder o trem da história.

Erick Felinto
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Introdução

Este livro surgiu de uma longa busca por formular o audiovisual 
da web e é esse seu ponto de chegada. Para isso, adota metodologias 
mestiças que possibilitem andar sem propósito, sem pesos, que aju-
daram a desenvolver a atenção, seja ela a flutuante ou a do reconhe-
cimento atento, descritas por Kastrup (2007). A figura do cartógrafo 
e do flâneur atravessam todo este trabalho e a pesquisa que lhe deu 
origem. A cartógrafa em questão buscou entender o audiovisual con-
temporâneo. “Entender”, para o cartógrafo, não tem a ver com expli-
car nem com revelar, e sim com mergulhar na geografia dos afetos e, ao 
mesmo tempo, inventar pontes de linguagem para fazer sua travessia. 
Para Rolnik, o paradigma que move o cartógrafo é ético, estético e po-
lítico. Ético quando da escuta das diferenças que se faz em nós; estético 
porque não parte de um campo já dado, mas da criação que encarna as 
marcas do pensamento, do viver; político porque se dá na luta contra 
as forças que em nós obstruem as nascentes do devir. 

Uma das dificuldades mais recorrentes para entender um meio 
qualquer foi alertada inúmeras vezes por McLuhan (1999): tendemos 
a ver no meio atual, inclusive na época atual, o anterior. Mas por que 
isso? Porque o ambiente formado pelo meio atual se torna impercep-
tível aos nossos olhos, e vemos só o meio, não seu ambiente. O meio 
nos encandila. 

O audiovisual da web não é TV, nem vídeo, nem cinema. Mas, 
então, ele é o quê? Como ele se atualiza? Qual é sua natureza? Quais 
as molduras com as quais molda seus próprios mundos? Que mundos 
são esses? Como se esconde e como se dá a ver? Que metodologias de 
abordagem são necessárias para ver esse meio com seu ambiente, e não 
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dissociado dele como se fosse uma figura sem fundo?1 Qual o estágio 
da técnica em que ele emerge? De que cultura ou tecnocultura ele par-
ticipa? Essas questões ocupam esta pesquisa ao ensaiar uma ecologia do 
audiovisual da web. 

O objeto de pesquisa é resistente. Dificilmente um meio se deixa 
ver em sua complexidade. Contudo, ele sempre se deixa manipular e 
encontra nisso sua razão de ser. Trata-se de um meio basicamente tátil. 

Objetos de comunicação complexos apresentam a tentação de 
olhar para eles de longe, “sem sujar as mãos”, como dizia Machado 
(2000) quando afirmava que as opiniões de Adorno sobre a TV sur-
giram de uns roteiros que ele leu, e não do encontro com as imagens. 

Flanar com curiosidade lúdica entre as plataformas audiovisuais 
a partir de interesses específicos do campo da comunicação e da cul-
tura é o movimento mais constante deste livro. No fundo, existe uma 
velha dicotomia entre tecnologia e ciências humanas e sociais que nos 
estudos da web parece se atualizar, com todo o perigo que isso tem de 
encerrar um campo de estudos ou reservá-lo a um grupo específico de 
“especialistas”. 

Estamos enganados se acreditamos que a pesquisa em comuni-
cação em rede, ou em novas mídias ou em internet, entre os tantos 
modos que podemos chamar dizendo coisas parecidas, amadureceu ao 
ponto de compreender o meio. Até porque, como todo meio, ele é di-
nâmico e, neste caso, está em um estágio inicial: ainda com muito dos 
meios anteriores, ainda com dificuldade de compreender e expressar 
suas próprias potencialidades. Embora com uma produção de conhe-
cimento cada vez maior, a pesquisa em mídias digitais está em seus 
começos e mostra uma amplíssima diversidade de objetos empíricos e 
ainda tímidas propostas teórico-metodológicas.

1 Para McLuhan (1990; 1993; 1998), a cultura ocidental é uma cultura visual, na qual o 
sentido da visão opera um desequilíbrio sobre os outros sentidos, o que teria sido efeito da 
escrita, e leva a que percebamos todas as coisas em termos de figura e fundo. Essa ideia está 
presente em toda a tese e será desenvolvida principalmente na constelação de ambientes.
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 Mesmo porque o audiovisual da web – e não só ele, toda a con-
temporaneidade – passa ainda por um estágio provisório da técnica, 
não maduro,2 em que usos e apropriações diversos estão sendo experi-
mentados e, ao mesmo tempo, usos anteriores e suas interfaces são co-
piados e simultaneamente tensionados. A criação e o uso de hardwares 
e softwares de conexão, e acesso à internet, vão reorganizando a vida 
social em um processo que está em andamento. 

Na web, o audiovisual se atualiza de uma forma própria, na qual 
toda e qualquer montagem pode ser posta em novas e infinitas justa-
posições outras. Essas operações culturais (como as entende Manovi-
ch, 2006: colar, cortar, compor são operações do software e operações 
culturais), responsáveis por montagens infinitas, estão sustentadas nos 
ambientes que hospedam o audiovisual contemporâneo. São novos 
ambientes do vídeo e do usuário. Os vídeos passam em interfaces que 
conectam usuários e imagens audiovisuais. Um ambiente que tende a 
favorecer as relações entre dispositivos, usuários, vídeos e web, forman-
do, assim, o audiovisual da web na contemporaneidade. 

A metodologia usada na pesquisa inclui três movimentos e dois 
procedimentos metodológicos. Os movimentos metodológicos são se-
melhantes aos movimentos dos usuários nas plataformas e podem ser 
pensados através de três das inúmeras personagens que frequentavam 
as novas metrópoles do século XVIII. Figuras essas teorizadas por Wal-
ter Benjamin (2006), a saber: o flâneur, o colecionador e o trapeiro. 
Esses movimentos, que explicarei em seguida, acompanham a pesquisa 
do início ao fim. 

Os dois procedimentos metodológicos são a metodologia das 
molduras e a formação de imagens dialéticas em constelações. 

Foi nas minhas flâneries nas plataformas de compartilhamento 
que percebi vídeos que particularmente capturavam minha atenção, 
assim como reiterados usos que encerravam um potencial de monta-

2 Para Benjamin (1987), toda forma de arte amadurecida está no ponto de intersecção de 
três linhas evolutivas que serão abordadas mais adiante.
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gem instigante e interfaces que mostravam um grau de opacidade ten-
so. Flanando, fui selecionando, juntando, fazendo grupos, reunindo 
imagens. Uma vez constituídos grupos de imagens, observei elementos 
específicos, às vezes com aparência insignificante, que se observados 
em profundidade podiam ser reveladores dos modos como produziam 
sentido para as plataformas e para o audiovisual. 

Essa, aliás, é uma característica desta abordagem que a diferencia 
de outras e a aproximou dos autores reunidos nesta pesquisa para aju-
dar a entender seu objeto, principalmente os três mais fundamentais 
epistemologicamente falando: Walter Benjamin, Marshall McLuhan e 
Vilém Flusser. Procuro compreender muito mais do que o modo de 
funcionamento do meio, chegando à compreensão do modo em que 
nele são produzidos os sentidos para esta época na qual ele emerge, 
inclusive sentidos sobre seu modo de funcionar. De outro lado, não 
procuro essas relações entre meio e ambiente em nenhum outro espaço 
que não sejam os materiais específicos: as plataformas de compartilha-
mento de vídeo YouTube e Justin TV, esta última uma plataforma de 
transmissão ao vivo que esteve no ar entre 2007 e 2014. 

Este trabalho acontece num constante movimento de flânerie, de 
colecionador e de catador de sucata, entre outros movimentos meto-
dológicos que abordo no primeiro capítulo. As metodologias usadas 
neste trabalho reúnem o que estou chamando de movimentos meto-
dológicos (flâneur, colecionador, trapeiro) e procedimentos metodoló-
gicos (a formação de constelações e a metodologia das molduras). Há 
ainda opções metodológicas que atravessam os movimentos e os pro-
cedimentos, como a intuição bergsoniana. O conjunto metodológico 
é necessário para perceber o meio e o ambiente no qual ele emerge e a 
que ele transforma, construindo assim uma ecologia do audiovisual da 
web, que é junto com a intuição a outra grande opção metodológica. 

O corpus analisado: as plataformas de compartilhamento de ví-
deo YouTube e Justin TV levaram a compreender que o audiovisual da 
web se constrói através de quatro elementos que estão em constante 
articulação: vídeos, sobre eles falamos no segundo capítulo; interfaces, 
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que ocupam o terceiro capítulo; usos, que serão o tema do quarto 
capítulo; e ambientes, tema do quinto capítulo deste livro. As inter-
-relações entre esses quatro elementos formam o audiovisual da web 
que passa nas plataformas e dão a ver as audiovisualidades desse meio. 
Ainda no capítulo seis fazemos alguns apontamentos conclusivos, em-
bora, sempre provisórios. A impossibilidade de concluir é muito por 
conta da percepção do estágio provisório da técnica. Nesse sentido, 
o mais conclusivo que conseguimos fazer, a modo de anexo I, foram 
alguns apontamentos sobre questões que renderiam novas pesquisas. 
Ainda o anexo II apresenta um glossário para entender rapidamente 
alguns verbetes que são importantes a este livro e estão definidos no 
uso específico que eles têm no limite desta pesquisa. 


