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Minhas observações APRESENTAÇÃO 

Olá, caro (a) aluno (a). Saudações! 

A proposta deste encontro é explorar as possibilidades da 

comunicação via web, conhecendo a sua evolução histórica, os 

meios, os elementos e as aplicações disponíveis.  

Seja bem-vindo (a)! 

 

PERFIL DA PROFESSORA 

Samantha Vrabl  é mestre em Informática, Educação e Sociedade 

pelo iNCE-UFRJ, com especialização em Redes Sociais. Graduada 

em Ciência da Computação, com MBA em Administração pela 

COPPEAD/UFRJ. Analista de negócios na área de Tecnologia de 

Informação e consultora em sistemas de gestão empresarial com 

ênfase nas indústrias de Bens de Consumo. 
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Minhas observações Abertura da Disciplina 

A disciplina Comunicação via Web abordará elementos conceituais 

de comunicação e colaboração, enfatizando diferentes mídias (blog, 

videoconferência, podcast etc). O objetivo é estimular a reflexão 

sobre as possibilidades que o indivíduo adquire quando se dispõe a 

convergir suas interações virtualmente. 

 

Bom trabalho e aproveite bem esta experiência! 

 

 Objetivos da Disciplina 

Ao final desta Disciplina, esperamos que você seja capaz de: 

 Identificar as diferentes perspectivas de comunicação, seus 

fundamentos e história. 

 Descrever as possibilidades que as mídias de comunicação via 

web oferecem. 

 Descrever a convergência digital como uma tendência 

importante para articulação da comunicação via web. 

 Interagir colaborativamente e praticar as diferentes plataformas 

de comunicação virtual. 

 

 Roteiro da Disciplina 

Esta Disciplina está organizada nas seguintes Unidades: 

Unidade 1 – Perspectivas da Comunicação 

Unidade 2 – Possibilidades da Comunicação via Web 

Unidade 3 – Considerações sobre a Convergência de Mídias 

Unidade 4 – Seminário de Experimentação 
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Minhas observações Unidade 1 – Perspectivas da Comunicação 

As inúmeras possibilidades de comunicação hoje oferecidas, leva-

nos a rever o esforço do passado para entregar uma mensagem, 

consultar informações e interagir com outras pessoas em locais 

distantes. Por isso, é importante conhecer os elementos da 

comunicação para traçarmos estratégias, que nos auxilie a interagir 

melhor e mais rápido em um mundo colaborativo e midiático. 

Nesta unidade, esperamos que você amplie a sua percepção ao 

interpretar uma imagem, com o apoio da Teoria da Gestalt, e  os 

termos cooperativos, que envolvem um esquema de trabalho apoiado 

por computador, intitulado “modelo 3C”. Este nos auxilia a atuar em 

equipe, considerando uma atividade coordenada, interdependente e 

bem alinhada com os objetivos coletivos. 

 

 Objetivos da Unidade 1 

Ao final desta Unidade, esperamos que você seja capaz de: 

 descrever a história, o conceito, o modelo colaborativo de 

comunicação e os elementos de percepção para a 

comunicação visual. 

 

 

 Roteiro da Unidade 1 

Esta Unidade está organizada em duas Aulas: 

Aula 1.1 – História, Conceito e Comunicação Colaborativa 

Aula 1.2 – Elementos de Percepção para a Comunicação Visual 
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Minhas observações Aula 1.1 – História, Conceito e Comunicação 

Colaborativa 

 Objetivo da Aula 1.1 

Nesta Aula, você vai conhecer a evolução da comunicação e 

aprender a conceituá-la, assim como, instanciá-la no processo 

colaborativo. 

 

História  

O desejo de comunicar-se acompanha a história da humanidade 

desde o momento em que o homem buscou compreender o mundo e 

a representá-lo através de pinturas em argila e carvão vegetal no 

interior das cavernas. Esses desenhos eram o cerne de uma vida 

imaginativa, abrindo espaço para o desconhecido. Por exemplo, ao 

desenhar um bisão, o homem acreditava que seria capaz de dominá-

lo. A representação simbólica do mundo exterior traduz o esforço do 

homem para decifrar e subjugar um destino que lhe escapa através 

dos mistérios que o rodeiam (CHEVALIER et al, 2009)1.  

Assim como uma criança pequena aprende a 
desenhar antes de explorar novos meios de 
comunicação mais complexos, os homens 
também o faziam para transmitir informações 
através do tempo sob a forma de pinturas 
(Wikipédia, 2011, p.1)2 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos (mitos, sonhos, 

costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). 24. ed., Rio de Janeiro, José 
Olympio, 2009 
2 Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication. Acesso em: 

21 de fevereiro de 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication
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Minhas observações Figura 1: Pintura rupestre de um bisão na Caverna de Lascaux 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lascaux 

 

Os primeiros registros da escrita provêm dos sumérios que 

estilizavam figuras do seu cotidiano (Figura 2). Esta escrita 

denomina-se cuneiforme,  porque eram feitas com auxílio de objetos 

em formato de cunha. Juntamente com os hieróglifos egípcios (Figura 

3), são os tipos mais antigos de escrita conhecidos. Inicialmente a 

escrita representava formas do mundo (pictogramas), mas, por 

praticidade, as formas foram se tornando mais simples e abstratas. Já 

o primeiro alfabeto foi criado pelos fenícios. 

 

Figura 2: Escrita cuneiforme dos Sumérios 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lascaux
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication
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Minhas observações Figura 3: Hieróglifos egípicios 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Papyrus_Ani_curs_hiero.jpg 

 

Os sinais de fumaça tornaram-se um meio de comunicação usado 

para transmitir notícias, sinais de perigo ou levar pessoas para uma 

área em comum. Por exemplo, os soldados chineses usavam o sinal 

de fumaça que se estendia por até 750 km, a fim de, avisar a outros 

de seu exército quando seus domínios eram ameaçados.  Já os 

índios norte-americanos utilizavam este recurso seguindo a dinâmica 

de abafar o fogo com um cobertor e soltar a fumaça em intervalos 

regulares. Conforme Figura 4, a fumaça erguia-se para o céu 

formando símbolos com significados pré-estabelecidos (WIKIPÉDIA, 

2011, p. 1) 3.  

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_signal. Acesso em: 21 de 

fevereiro de 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Papyrus_Ani_curs_hiero.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_signal
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Minhas observações Figura 4: Pintura que retrata sinal de fumaça: “The Smoke Signal” 

 

Fonte: Remington (1905)4 

 

Da Era Rupreste à Digital, o homem sempre buscou a melhor 

maneira de comunicar-se através da imagem, da escrita, dos sinais, 

do som e do movimento. Para compreender esta evolução, 

elaboramos uma linha do tempo dos meios de comunicação (Quadro 

1).  Durante a leitura do quadro, identifique os canais que você 

geralmente adota para se comunicar e se atualizar, refletindo: com a 

facilidade de acesso de hoje, qual será a próxima invenção? 

 

Quadro 1: Linha do tempo dos Meios de Comunicação 

Ano Acontecimento 
Tipo de 

Comunicação 

4500

0 AC 

Primeiros registros de inscrições nas cavernas – 

Era Rupestre 

Escrita 

                                            
4 Disponível em: http://gardenofpraise.com/art38.htm. Acesso em: 21 de fevereiro 

de 2012. 

http://gardenofpraise.com/art38.htm
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Minhas observações 
Ano Acontecimento 

Tipo de 

Comunicação 

3500 

a 2900 

AC 

Os fenícios desenvolvem um alfabeto. Os 

sumérios desenvolvem a escrita cuneiforme. Os 

egípcios desenvolvem a escrita hieroglífica. 

Escrita 

500 

a 170 

AC 

Surgimento dos papiros como as primeiras 

plataformas portáteis e leves. 

Escrita 

776 

AC 

Primeiro registro do uso de um pombo correio 

para envio de mensagens. 

Escrita 

1450 Jornais aparecem na Europa na forma de folhas 

de notícias escritas a mão. 

Imprensa 

1455 Johannes Gutenberg inventa a tipografia que 

dissemina a comunicação escrita em massa. Foi o 

responsável pela popularização do livro, tornando-o 

mais acessível pela redução dos custos da produção 

em série. 

Imprensa 

1560 A câmera obscura foi inventada, considerada uma 

técnica de fotografia primitiva. 

Audiovisual 

1714 Henry Mill recebe a patente pela primeira 

máquina de escrever. 

Imprensa 

1827 Joseph Nicéphore Niéce faz a primeira fotografia 

de que se tem registro. 

Audiovisual 

1835 O telégrafo elétrico é inventado por Samuel 

Morse.  

 Sonora 

1876 Alexander Graham Bell patenteia o telefone 

elétrico. 

 Sonora 
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Minhas observações 
Ano Acontecimento 

Tipo de 

Comunicação 

1887 Thomas Edison constroi o primeiro fonógrafo, 

aparelho que reproduzia sons gravados em cilindros 

cobertos de estanho. 

 Sonora 

1894 O italiano Marconi inventa o rádio. Trinta anos 

depois, o veículo está no auge da sua popularidade. 

 Sonora 

1894 Guglielmo Marconi também implementa o 

telégrafo sem fio. 

 Sonora 

1895 Os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo na 

França. 

 Audiovisual 

1898 Valdemar Poulsen inventa as primeiras gravações 

magnéticas, usando fitas de aço como meio de 

gravação, o que significou o ponto de partida para o 

armazenamento de dados em fitas e em discos na 

indústria fonográfica.  

 Sonora 

1923 A televisão, ou iconoscópio é inventado por 

Vladimir Kosma Zworykin. 

 Audiovisual 

1930 Auge da radiodifusão: chamada Era de Ouro do 

rádio. 

Imprensa 

1944 Surgem computadores como Harvard Mark I fruto 

de um projeto da Universidade de Harvard em 

conjunto com a IBM. 

 Digital 

1958 Chester Carlson inventa a primeira fotocopiadora.  Imprensa 

1969 Começa a funcionar a primeira internet (Arpanet), 

de uso exclusivo do governo americano 

 Digital 

1970 Televisão digital na rede pública de TV do Japão.   Digital 
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Minhas observações 
Ano Acontecimento 

Tipo de 

Comunicação 

1971 Primeiro disquete de computador é inventado. 

Surge o microprocessador de computadores (chip) 

 Digital 

1971 Primeira rede wireless, a Alohanet, na 

Universidade do Hawaii. 

 Digital 

1972 Inventada a TV a cabo.  Audiovisual 

1976 Inventado o computador pessoal Apple I  Digital 

1979 Surge o telefone celular no Japão.  Sonora 

1980 Inventado o walkman da Sony.  Sonora 

1981 Primeiros computadores laptops são vendidos ao 

público. O mouse passa a ser parte integrante do 

computador. 

 Digital 

1983 Serviços de telefone celular começam nos EUA.  Sonora 

1985 Começam os CD-ROMS nos computadores.  Digital 

1992 Surgem as primeiras câmeras fotográficas digitais 

(uso comercial). 

 Audiovisual 

1994 Governo americano abre o controle da internet e 

nasce a World Wide Web (WWW). 

 Digital 

1998 Surge o primeiro MP3 player portátil.   Digital 

1999  O lançamento do programa P2P (usuário a 

usuário). Napster abre as portas para a troca gratuita 

de arquivos musicais pela internet. 

 Digital 

2000 Celulares têm acesso à internet, câmeras 

fotográficas e de vídeo digitais integradas. 

 Digital 
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Minhas observações 
Ano Acontecimento 

Tipo de 

Comunicação 

2002 Início da internet banda larga sem fio (WiFi) no 

Brasil. 

 Digital 

2004 O Brasil já tinha cerca de 30 milhões de 

internautas, tornado-se líder mundial de inscritos no 

Orkut. 

 Digital 

2010 O iPad , dispositivo em formato tablete (tablet), é 

produzido pela Apple Inc. 

 Digital 

2011 Foi apresentada, por Steve Jobs, a segunda 

geração do tablet, que além de ser mais fino, mais 

leve e mais veloz, conta com uma câmera traseira e 

uma dianteira (para vídeo conferências). 

 Digital 

Fonte: Adaptado de várias fontes5 

 

Podemos dizer que as duas maiores revoluções técnicas da 

história da humanidade para comunicação em massa foram a 

invenção da tipografia, por Gutemberg, em 1452 e a Internet, em 

1969. Até o surgimento da imprensa, os escritos eram feitos a mão e 

somente os monges tinham acesso à confecção e leitura. Após a 

tipografia, a população teve a oportunidade de ler, estudar e 

principalmente adquirir conhecimento até então privado. A partir daí, 

                                            
5 Disponíveis em: http://xpg.uol.com.br/site/meiosdecomunicacao.xpg.com.br 

http://super.abril.com.br/historia/historia-comunicacao-445046.shtml 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_digital 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipad 

http://www.algosobre.com.br/informatica/historia-do-computador-e-da-
internet.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_%C3%A1udio Acesso em: 21 de 
fevereiro de 2012. 

 

http://xpg.uol.com.br/site/meiosdecomunicacao.xpg.com.br
http://super.abril.com.br/historia/historia-comunicacao-445046.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipad
http://www.algosobre.com.br/informatica/historia-do-computador-e-da-internet.html
http://www.algosobre.com.br/informatica/historia-do-computador-e-da-internet.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_%C3%A1udio
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Minhas observações abriu-se caminho para o surgimento de outras formas de 

comunicação em massa, como jornais, rádios e televisão. 

O mesmo se aplica à internet, que transformou completamente a 

circulação da informação no seio da sociedade, tornando-se o fio 

condutor para convergência de todas as mídias até então criadas. 

Hoje é possível, em um mesmo aparelho como os de iPad, efetuar e 

receber ligações telefônica móveis, acessar a web, fotografar e enviar 

mensagens, trocar arquivos, escutar rádio, TV, interagir nas redes 

sociais, promover videoconferências. Todos esses recursos serão 

detalhados na Unidade 2 - Possibilidades da Comunicação via Web 

e, em seguida, referenciados na Unidade 3 - Considerações sobre a 

convergência de mídias.  

 

Conceito 

O termo “comunicação” vem do latim communicatione e 

corresponde:  

1 Ação, efeito ou meio de comunicar. 2 Aviso, 
informação; participação; transmissão de uma 
ordem ou reclamação. 3 Mecanismo: 
Transmissão. 4 Relação, correspondência fácil; 
trato, amizade. 5 Sociologia: Processo pelo qual 
ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo 
para indivíduo, tornando possível a interação 
social [...].Dar comunicação para: dar acesso a; 
proporcionar uma passagem para (MICHAELIS, 
2011, p.1)6 

 
Desse modo, a comunicação produz mudanças comportamentais 

dos sujeitos a partir da interação, possibilitando trocas essenciais 

para o conhecimento dos outros e de si mesmo. Assim, a 

comunicação é o processo em que indivíduos se relacionam uns com 

os outros, influenciando-se mutuamente. 

                                            
6 Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=comunica%E7%E3o. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=comunica%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=comunica%E7%E3o
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Minhas observações O esquema básico da comunicação envolve os seguintes 

elementos: 

 Emissor, Fonte ou Transmissor: é aquele que transforma 

pensamento em código (codifica), podendo ser um indivíduo 

ou grupo de pessoas motivados por ideias, intenções, 

necessidades para se comunicar. 

 Mensagem: é o que se transmite. O emissor utiliza uma 

combinação de signos e símbolos (código) para expressar a 

sua intenção comunicativa. 

 Canal: é o condutor da mensagem, o meio que permite a 

circulação da informação enviada pelo emissor. 

 Receptor: é aquele que recebe e decodifica a mensagem. É o 

validador do processo, pois se ele não compreende a 

mensagem, a comunicação não atingiu seu objetivo. A 

interferência na comunicação pode advir de um ruído. 

 Ruídos: são interferências de causas naturais (ex.: ruídos 

atmosféricos), artificiais (ex.: perda da conexão), externas (ex: 

outra mensagem em paralelo sendo enviada) ou internas (ex: 

erro de interpretação) ao processo de transporte da 

mensagem, podendo haver perdas. 

 Contexto: são as circunstâncias (lugar e tempo) da mensagem 

que é transmitida. 

 

Na Figura 1, apresentamos um esquema de comunicação bem 

sucedido (sem ruídos), no qual o emissor possui a intenção de se 

comunicar com o receptor, e para tal, lança mão de um código escrito 

ou oral para transmitir sua mensagem (“Olá tudo bem?...”), que pode 

ser enviada por canais como computador, telefone e webcam. O 

contexto pode ser em um mesmo local e tempo, ou distintos. 
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Minhas observações Figura 1: Esquema da Comunicação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com Ellis et al (1991)7, se a comunicação for no mesmo 

tempo e local, então será denominada interação síncrona face a 

face. Por exemplo, um bate-papo informal na rua.  

Se for no mesmo local e tempo diferentes então a interação será 

assíncrona face a face. Por exemplo, um mural de avisos, onde em 

um mesmo local, a turma pode escrever e ler uma mensagem.  

Se for no mesmo tempo e locais diferentes a interação será 

síncrona distribuída. Por exemplo, a realização de uma 

videoconferência ou um telefonema.  

Se for em tempos e locais diferentes, será denominada interação 

assíncrona distribuída, como por exemplo, o envio de cartas pelo 

correio. 

 

 

                                            
7 Disponível em: http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-

_Some_Issues_and_Ex.html. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 

http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-_Some_Issues_and_Ex.html
http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-_Some_Issues_and_Ex.html
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Minhas observações Comunicação Colaborativa 

A comunicação envolve pelo menos duas pessoas para transmitir e 

receber informações, e pode ser feita sob a forma de textos, imagens, 

sons, gestos, que serão fundamentais para a produção e reprodução 

de saberes. Com o crescente volume de informação e a necessidade 

de tomada de rápidas decisões, tornou-se fundamental a 

racionalização do trabalho em equipes que colaborem entre si para 

atingirem objetivos em comum. 

Há um vasto campo de pesquisa denominado Trabalho 

Cooperativo apoiado por Computador, com acrônimo em inglês, 

CSCW (Computer Supported Collaborative Work), que norteia 

conceitos de colaboração entre indivíduos pertencentes a diferentes 

equipes, mediados por sistemas computacionais que aglutinam 

diferentes tecnologias (groupware).  

O artigo seminal de Ellis et al (1991)8 retrata as características que 

um groupware deve ter para ser colaborativo, difundindo-se na 

literatura como o Modelo 3C: Comunicação, Coordenação e 

Cooperação (Fuks et al, 2002)9. 

Podemos verificar que os três elementos são combinados e 

interdependentes, isto é, a comunicação requer cooperação e 

coordenação para ser efetiva, estimulando e intermediando a 

percepção de todo grupo e as tarefas que cada um efetua.  

O ponto central na comunicação é assegurar o entendimento da 

mensagem para garantir que tanto o emissor, quanto o receptor 

estejam alinhados e se comprometam com as mesmas intenções e 

ações combinadas. Portanto, vemos na Figura 2, que o emissor da 

informação dotado de elementos de linguagem, expressão e de 

cognição é interpretado pelo receptor adequadamente. É importante 

que o groupware que apoie este processo forneça funcionalidades 

                                            
8 Disponível em: http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-

_Some_Issues_and_Ex.html. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
9 Disponível em: ftp://ftp.inf.puc-rio.br/pub/docs/techreports/02_17_fuks.pdf. Acesso 

em: 20 de fevereiro de 2012. 

http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-_Some_Issues_and_Ex.html
http://www.4shared.com/office/NZwRBjvr/Groupware_-_Some_Issues_and_Ex.html
ftp://ftp.inf.puc-rio.br/pub/docs/techreports/02_17_fuks.pdf
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Minhas observações como texto e registros de acesso (data, hora, ação) para garantir que 

a mensagem foi enviada e entendida adequadamente entre os 

envolvidos na comunicação. 

Figura 2: Esquema da Comunicação do Modelo 3C 

 

Fonte: Adaptado de Fuks et al (2002) 

Em primeiro lugar, o emissor intenciona comunicar-se. Ele 

estrutura o conteúdo que quer veicular segundo o seu canal cognitivo 

para transmitir conhecimento. Em seguida, identifica os elementos de 

percepção disponíveis no ambiente para auxiliar no entendimento de 

uma situação. Com isso, o groupware deve conter elementos de 

percepção que respondam as questões: “quem, o quê, onde, quando 

e como” (Fuks et al, 2002). A transmissão da informação é viabilizada 

pelo canal de comunicação, onde o emissor transmite uma 

mensagem através do seu canal perceptivo. Uma vez que o receptor 

interpreta a mensagem, ele assume compromissos. 

É fundamental que haja a coordenação de tarefas para que não 

só a equipe coopere, mas que perceba a importância e os benefícios 

de atuarem coletivamente. Na Figura 3, a coordenação articula as 

tarefas interdependentes e as acompanha até serem totalmente 

executadas, tratando dos conflitos de comunicação que possam 
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Minhas observações surgir. Este processo envolve a identificação dos objetivos, 

mapeamento destes em tarefas, seleção dos participantes e 

distribuição das tarefas (Fuks et al, 2002). 

Os elementos de percepção auxiliam os membros do grupo a 

entenderem o que precisa ser realizado, quando, como e quem já 

iniciou a tarefa. Logo, tais elementos capturam evidências através de 

ferramentas computacionais que retornarão ao grupo com um 

histórico (feedback). 

Figura 3: Esquema da Coordenação do Modelo 3C 

 

Fonte: Adaptado de Fuks et al (2002) 

 

O sucesso de um grupo não dependerá apenas dos indivíduos que 

a compõem, mas principalmente do nível de cooperação, que é a 

capacidade de trabalhar em equipe, e, portanto, requer comunicação 

e execução das tarefas coordenadas. Cooperação é a atividade 

conjunta dos membros do grupo a fim de realizar tarefas gerenciadas 

pela coordenação. Para tal, os participantes manipulam e organizam 

objetos de cooperação para produzirem novos saberes. 
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Minhas observações Conforme a Figura 4, os objetos de cooperação correspondem a 

documentos, planilhas, gráficos, dentre outros trocados ao longo da 

semana, bem como, os registros das interações dos membros do 

grupo (elementos de percepção). Estes registros estarão disponíveis 

para o grupo em um espaço compartilhado, onde deve oferecer 

elementos para que todos possam se expressar (elementos de 

expressão), tais como mural de mensagens, bate-papo, fóruns, 

bibliotecas etc. 

Figura 4: Esquema da Cooperação do Modelo 3C 

 

Fonte: Adaptado de Fuks et al (2002) 

Entretanto, para Borges (2009) 10 existem alguns desafios a serem 

trabalhados para que a colaboração produza benefícios, quando 

apoiados por um groupware, que são: 

1. Perceber que existem vantagens coletivas com o uso dessa 

aplicação, reduzindo o trabalho de todos os envolvidos. 

2. É necessário que um grupo de usuários mínimos participe para 

que se perceba sua utilidade, pois individualmente, ele pode 

ser percebido como não vantajoso. 

                                            
10 BORGES, M. (2009). SCTC 2009CONCEITOS e TECNOLOGIAS de CSCW. 

Material Didático privado. 
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Minhas observações 3. Perceber que, se todos agirem de acordo com seus próprios 

interesses, o trabalho terá menos qualidade do que se todos 

cooperassem. 

4. O groupware pode levar a questionamentos de hierarquia e 

ameaça a estrutura existente (perda de poder e status), porque 

registra o processo de cooperação entre todos os membros 

dos grupos. É possível que o seu uso seja desmotivado. 

5. O uso do groupware pode não acomodar exceções e 

improvisos, características da atividade do grupo, portanto na 

seleção de ferramentas, é necessário prever isso, até mesmo 

desenvolvendo relatórios personalizados (ad hoc). 

6. As funcionalidades devem suportar a percepção do grupo 

sobre suas atividades, compartilhamento de informação e 

coordenação, porém não se deve exagerar na quantidade 

deste tipo de ferramenta. 

7. Para avaliar um trabalho de grupo é preciso considerar 

múltiplas perspectivas, e por sua vez, ter funcionalidades que a 

suportem. 
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Minhas observações Aula 1.2 – Elementos de Percepção da 

Comunicação Visual 

 Objetivo da Aula 1.2 

Nesta Aula, esperamos que você identifique o modo como 

observamos e percebemos visualmente, e as técnicas que 

fundamentam a comunicação via web. 

 

Quando você olha para um site na internet ou para imagens 

publicitárias, a primeira ação involuntária sensorial é tentar decompor 

as imagens ao mesmo tempo e organizá-las de acordo com suas 

similaridades de cor, tamanho, textura e forma. Em seguida, o seu 

cérebro reagrupa as partes buscando um significado. 

As percepções são o ponto de partida para obter 
conhecimentos sobre o mundo que nos rodeia, 
estando, portanto, na base de toda a 
aprendizagem. O mundo percebido consiste em 
duas realidades – uma sensorial, que é o 
confronto com o objeto, experiência de caráter 
individual, e outra normativa que é aprendida 
através da interação com os outros e em que 
fatores culturais e sociais vão influenciar o 
sistema de valores de sujeito. “Vemos as coisas 
não como elas são, mas como nós somos” 
(CHAVES et al, 1993, p. 104)11 

 

Existe uma superioridade na comunicação visual em relação a 

verbal, pois a percepção da imagem é mais rápida e precisa do que a 

palavra. Por exemplo, por melhor que seja a sua descrição de um 

lugar ou de um objeto, ela não irá superar uma fotografia do que se 

pretendia explicar. O mesmo se aplica ao conteúdo didático, porque é 

importante trabalhar os canais perceptivos, buscando conjugar 

imagens, sons e textos. 

                                            
11 Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/519/1/1993,6(3),103-
112(JoseHenriqueChaves).pdf. Acesso em: 21 de fevereiro de 2012. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/519/1/1993,6(3),103-112(JoseHenriqueChaves).pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/519/1/1993,6(3),103-112(JoseHenriqueChaves).pdf
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Minhas observações Uma área muito aplicada ao estudo da linguagem visual é a 

Gestalt12, refere-se a um campo que explora os significados dos 

estímulos sensoriais a partir da função cerebral. O processo constitui 

na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações 

obtidas pelos nossos sentidos visual, auditivo, temporal/movimento, 

gustativo, tátil, olfativa e espacial. 

Os princípios da Gestalt explicam o sucesso da comunicação 

visual. De acordo com Filho (2000)13 são eles: figura e fundo, 

fechamento, segregação, proximidade, semelhança, pregnância da 

forma, continuidade e unificação.   

Destacaremos os princípios mais relevantes para a percepção de 

formas na web: 

- Princípio da figura e fundo: o olhar somente capta a figura e fundo 

em momentos distintos. Por exemplo, quando observarmos a Figura 

1 à esquerda, ora percebemos um vaso, ora duas faces se 

entreolhando, dependendo da escolha do observador. À direita, ora 

vemos uma face feminina, ora vemos uma galinha, em uma 

campanha da IBM que retrata um projeto tecnológico norueguês para 

rastrear a comida desde sua produção na fazenda até a mesa do 

consumidor. 

 

 

 

 

                                            
12 A palavra Gestalt é um termo intraduzível do idioma alemão para o português. 

Pode ser figura, forma, parte, e também estrutura e configuração. 

13 FILHO, João Gomes. Gestalt do Objeto, Sistema de Leitura Visual da Forma. 
São Paulo: Escrituras, 2000. Disponível em: 
http://www.4shared.com/get/wlb42Cym/Gestalt_do_Objeto.html Acesso em: 21 de 
fevereiro de 2012. 

 

 

http://www.4shared.com/get/wlb42Cym/Gestalt_do_Objeto.html
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Minhas observações Figura 1: Princípio de figura e fundo 

  

Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o 

http://graphicdesign.about.com/od/inspiration/ig/IBM-Print-Ad-
Campaign/ 

 

- Princípio do fechamento: temos uma tendência visual a unir em 

intervalos e estabelecer ligações, mesmo quando elas não existem. 

As forças de organização dirigem-se, espontaneamente, para uma 

ordem espacial que tende para a unidade fechada. Na Figura 2 à 

esquerda, vemos um triângulo branco sobreposto a outro como uma 

figura completa e fechada, embora ela seja apenas sugerida pelas 

demais formas que a compõem. À direita, vemos a letra “C” no logo 

do hipermercado Carrefour, com o fundo das cores da bandeira 

francesa, evidenciando a origem da marca. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://graphicdesign.about.com/od/inspiration/ig/IBM-Print-Ad-Campaign/
http://graphicdesign.about.com/od/inspiration/ig/IBM-Print-Ad-Campaign/
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Minhas observações Figura 2: Princípio do fechamento 

  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o 

http://www.pdvnews.com.br/mega-pascoa-e-a-nova-campanha-do-
carrefour/ 

 

 - Princípio da proximidade: elementos visuais colocados próximos 

uns aos outros tendem a ser vistos juntos e, consequentemente, a 

formar unidades. Quanto mais próximos os elementos, maior será a 

tendência a constituir unidades. Conforme Figura 3 à esquerda, 

percebemos blocos de pontos, ao invés de linhas. Os blocos que 

estão mais próximos entre si podem ser espacialmente destacados 

ou podem se tocar ou se sobrepor, conforme a Figura 3 à direita, 

onde o artista Julian Beever14 explora os efeitos da perspectiva 

fotográfica para dar a sensação de proximidade da palavra “World” 

(desenhada no chão), da mulher deitada e sua mão, que estão em 

locais diferentes. 

Figura 3: Princípio da proximidade 

 

                                            
14 Sua biografia está disponível em: http://www.julianbeever.net/. Acesso em: 20 de 

fevereiro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://www.pdvnews.com.br/mega-pascoa-e-a-nova-campanha-do-carrefour/
http://www.pdvnews.com.br/mega-pascoa-e-a-nova-campanha-do-carrefour/
http://www.julianbeever.net/


 

 
 

Comunicação via Web 

26 

Minhas observações  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria e 
http://groupgoup.blogspot.com/2011/05/arte-3d-em-calcadas-por-

julian-beever.html 

 

- Princípio da semelhança: a igualdade de formas e cores desperta 

a nossa tendência em constituir unidades. Segundo este princípio, a 

imagem é lida de acordo com a semelhança entre seus elementos, 

isto é, criam-se agrupamentos identificando os que possuem 

características visuais semelhantes. O mesmo se aplica ao princípio 

de segregação, onde também temos a capacidade perceptiva de 

separar, evidenciar ou destacar unidades no todo. Podemos unir ou 

segregar através de pontos, linhas, planos, volumes, cores, sombras, 

brilhos, texturas e outros. Na Figura 4, à esquerda, unimos blocos de 

pontos por que possuem cores semelhantes e segregamos colunas 

de paralelas e pontos. À direita, observamos que o texto está 

diagramado em colunas e blocos unidos por semelhança de cor e 

forma, dando ênfase ao lado esquerdo. 

 

 

 

 

 

http://groupgoup.blogspot.com/2011/05/arte-3d-em-calcadas-por-julian-beever.html
http://groupgoup.blogspot.com/2011/05/arte-3d-em-calcadas-por-julian-beever.html
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Minhas observações Figura 4: Princípio da semelhança 

 

 

Fonte: Elaboração Própria e http://g1.globo.com/ 

 

- Princípio da pregnância da forma: é aquele que abrange todos os 

outros. Uma imagem com alta pregnância possui, sinteticamente, 

características de equilíbrio, clareza e organização visual. Ou seja, é 

uma imagem que “diz muitas coisas com poucos elementos”. Quanto 

melhor for a organização visual da forma do objeto, em termos de 

facilidade de compreensão, rapidez de leitura ou interpretação, maior 

será o seu grau de pregnância. Na Figura 6, à esquerda, 

conseguimos, com uma só forma, compreender que se trata do 

símbolo de combate à AIDS.  O laço representado por um rolo de 

filme denota o tema do VII Festival de Cinema Mostra AIDS. À direita, 

fazemos uma rápida leitura, associando a letra “M” à marca da cadeia 

McDonald´s, pois já é uma imagem impregnada em nosso cotidiano. 

 

 

http://g1.globo.com/
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Minhas observações Figura 6: Princípio da pregnância da forma 

   

Fonte: 
https://www.yumpu.com/pt/document/view/27935348/cinema-mostra-

aids-abia 

http://positivelypositive.in/wp-content/uploads/2015/03/Plain-
McDonalds-Logo.jpg 

 

Portanto, quanto pior ou mais confusa for a organização visual da 

forma do objeto menor o seu grau de pregnância. Por exemplo, ao 

acessarmos um site, se ele possuir muitos elementos visuais, ele 

pode comprometer o entendimento, orientação e navegação. O 

mesmo se aplica à slides de apresentação em PowerPoint, com 

muitas imagens, textos, links, que sobrecarregam a cognição. Ao 

invés de auxiliar, o recurso visual acaba prejudicando toda a intenção 

de se comunicar. 

Como vimos, os princípios da Gestalt são técnicas ou fatores 

externos que atuam na comunicação visual. Com eles, podemos 

trabalhar a intensidade (o que se quer realçar no conteúdo) e 

contraste (o que é mais ou menos relevante). Há, porém, fatores 

internos fundamentais para absorção do conceito veiculado à 

imagem, como a motivação e a experiência pessoal. Por exemplo, 

podemos trabalhar melhor o conceito de violência usando imagens do 

Rio de Janeiro para um carioca, do que usar aquelas da Guerra do 

Golfo, pois afetam seu contexto local e sua vivência. O educador 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/27935348/cinema-mostra-aids-abia
https://www.yumpu.com/pt/document/view/27935348/cinema-mostra-aids-abia
http://positivelypositive.in/wp-content/uploads/2015/03/Plain-McDonalds-Logo.jpg
http://positivelypositive.in/wp-content/uploads/2015/03/Plain-McDonalds-Logo.jpg
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Minhas observações precisa ter a sensibilidade e o cuidado na elaboração da sua 

linguagem visual de conteúdo. 

Fechamento da Unidade 1 

No presente trabalho, vimos a história dos meios de comunicação 

e sua evolução através de uma linha do tempo. Em seguida, 

aprofundamos o conceito de comunicação, estudando seus 

elementos e os tipos de interação e as características da colaboração 

apoiada pela tecnologia. Outro campo explorado foi a percepção de 

imagens, o que subsidia um novo olhar sobre a composição visual 

necessária para uma comunicação efetiva. 

 


