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RESUMO

 As mídias digitais crescem continuamente como meios de expressão, ferramentas de 
trabalhos e fontes de informação, lazer e interação social em diferentes camadas da população 
mundial. Ao todo, o número de usuários de internet mais que quintuplicou nos últimos doze 
anos – fenômeno que se reproduz no Brasil. Em vista disso, este projeto propõe-se a discutir e 
refletir a respeito da chamada “cultura participativa”, em que a ação do usuário é um requisito. 
Está presente, por exemplo, na ferramenta YouTube, de compartilhamento de vídeos, e outras 
do mesmo tipo, como o Vimeo.
 Em duas intervenções semanais, pediremos ao visitante em espaços abertos ao público 
do CCSP, para indicar vídeos disponíveis na internet, que serão imediatamente reproduzidos 
para os transeuntes. A pergunta que engatilhará a escolha será “qual vídeo mais bem representa 
algo que você gostaria de dizer ao mundo?”
 Em seguida, o participante contará para uma câmera digital de celular ou webcam, em 
tempo determinado, sobre sua escolha. Poderá fazê-lo por meio de palavras, gestos, danças, 
canções ou o que preferir. A câmera será manuseada pelo mediador, mas a escolha de ângulos 
e enquadramentos ficará a critério do participante. Mediante aprovação, o vídeo será inserido 
em um canal de compartilhamentos criado especialmente para este projeto na internet. A in-
tervenção do mediador se dará por meio de questões e sugestões durante o processo, assim 
como na operação da câmera.    
 Essa primeira fase, constituída sobre as palavras-chaves “interação”, “autonomia” e “re-
flexão”, deve levar os participantes, por meio da experiência prática, a se questionar sobre as 
possibilidades de autoexpressão através da produção de conteúdo e compartilhamento nas mí-
dias digitais e a própria posição dentro disso. E também pensar sobre o papel que essas novas 
ferramentas podem desempenhar em suas vidas. 
 Após a atividade, os participantes preencherão um questionário com informações sobre 
idade, gênero, procedência e outras mais específicas sobre os hábitos e preferências relaciona-
dos ao audiovisual. 
 A fase final consiste na transformação do material coletado em um documentário, com 
edição a cargo do mediador. Aqui as palavras-chaves da primeira etapa transformam-se nas 
linhas que nortearão a narrativa. Em outras palavras, queremos suscitar ideias, insipirações e 
discussões sobre como os participantes entendem sua relação com a ferramenta de vídeos e a 
própria relação com o vídeo escolhido, assim como as possibilidades existentes para que eles 
mesmos utilizem as mídias digitais para se expressar como indivíduos e cidadãos.  

1Mídias digitais: a mídia (gráficos, imagens e movimentos, sons, formas e textos) que foi traduzida em dados numéricos 
acessíveis pelo computador (Manovich, L. The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press, 2001). “Computa-
dor” refere-se também aos aparelhos embutidos em, por exemplo, telefones celulares, câmeras ou tocadores de música 
em formato MP3.

1

1



 1. Promover o intercâmbio de experiências entre mediador e público para questionar 
o  trabalho de mediação em arte oferecendo insumos para a incorporação das mídias digitais a 
futuros projetos. 
 Rejeitamos a relação hierarquizada entre mediador e público para construir um diálo-
go horizontal sobre o olhar audiovisual – neste caso, com destaque para as mídias digitais. 
Considerando-se a presença ampla da internet e meios afins na vida de boa parte do público,         
defendemos um formato de mediação em artes que pensa as ferramentas digitais para fomen-
tar futuras ações semelhantes, que possam caminhar lado-a-lado com meios tradicionais. 

 2. Dialogar com o frequentador do CCSP sobre seu olhar para a linguagem audiovisual. 
   Ao escolher vídeos na plataforma digital de compartilhamento, interagir com o media-
dor e produzir seus próprios vídeos, o público participante oferecerá mostras de suas referên-
cias audiovisuais, assim como de sua relação com elas. Para ampliar a observação, será aplicado 
um questionário para levantar o perfil dos participantes - dados gerais como idade e gênero, e 
mais específicos sobre as preferências audiovisuais.

 3. Incentivar o papel do público dentro do universo das mídias digitais como receptor 
ativo e produtor de conteúdo. 
 A cultura participativa, tal como definida pelo pesquisador Henry Jenkins , é uma das 
marcas mais características das mídias digitais. Em muitos casos, o público é, simultaneamente, 
receptor, produtor e protagonista daquilo que compartilha na internet. Queremos investigar e 
trabalhar essas três dimensões do processo ao conduzir a reflexão sobre ferramentas de com-
partilhamento de vídeos.  

 4. Levar o ambiente digital ao espaço físico público. 
 A incorporação do espaço “virtual” ao “real” pode ser visto como uma das marcas re-
centes das alterações que as mídias digitais vêm gradualmente operando sobre a sociedade. A 
ponto de ter se tornado possível questionar: o que é “real” e “virtual”?
 Conhecer amigos na internet e depois encontrá-los pessoalmente é um exemplo simples 
disso. O espaço digital em que a cultura se manifesta, aqui representado pelas ferramentas de 
compartilhamento de vídeos, será integrado ao espaço público físico/analógico, o CCSP, em 
que a cultura também se manifesta. Como resultado, pretendemos levar os visitantes à reflexão 
sobre as dimensões de privado / público e digital / analógico.    

OBJETIVOS
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(Jenkins; H. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Massachu-
setts: The MIT Press, 2009. E-book)
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 5. Registrar a atividade em formato de documentário audiovisual para fomentar a difusão 
das reflexões ocorridas. 
 Utilizando a mesma plataforma de ação do projeto - o canal de compartilhamento de 
vídeos - o material estará disponível na internet e também será exibido para os visitantes do 
CCSP no espaço físico da instituição. O registro desta atividade visa ao auxilio a produção e 
concepção de futuros projetos audiovisuais pela instituição. Ao mesmo tempo, tem por objeti-
vo ampliar a reflexão sobre o projeto a um público maior, inclusive a outras instituições ligadas 
à cultura.

 6. Suscitar a discussão sobre curadoria em uma plataforma em que a interatividade é 
um requisito. 
 As plataformas de compartilhamento de vídeos pressupõem mais ação por parte dos 
usuários que, por exemplo, a televisão ou o cinema. No entanto, a grande quantidade de mate-
rial disponível faz questionar se não seria necessário um novo tipo de curadoria. Até o momen-
to, isso é exercido por ferramentas automáticas de relevância embutidos no próprio website, 
por venda de espaço a anunciantes e pela vontade dos próprios usuários, que compartilham os 
vídeos que mais lhes agradam. No entanto, ao criarmos um canal de vídeos para divulgar os 
conteúdos selecionados e produzidos, questionamos se não há espaço também para a ação do 
curador – neste caso, coletivo – nas ferramentas digitais de compartilhamento de vídeos.

 7. Posicionar as ferramentas digitais dentro do modelo comercial de comunicação. 
 Durante a interação com o público e na produção do documentário audiovisual, preten-
demos levantar questões sobre a consciência a respeito do caráter comercial das plataformas de 
video, como o YouTube, pertencente ao grupo Google. A existência, por exemplo, de mecanis-
mos de censura e sedução operados com fins comerciais e ideológicos. 

 8. Incentivar a expressão do indíviduo na posição de sujeito na mídia, frente à cultura de 
massa, e levantar os riscos. 
 A simplicidade e o baixo custo da produção de vídeos para a internet abrem espaço para 
que os indivíduos se expressem como sujeitos nas mídias digitais. Queremos chamar a aten-
ção a esse fato, ao mesmo tempo em que discutimos privacidade e responsabilidade na auto-
exposição. 
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JUSTIFICATIVA

 Ainda que restritas a uma certa parcela da população mundial, as mídias digitais                 
ganham espaço rapidamente na sociedade global como forma de se informar, entreter,    
trabalhar e interagir socialmente. A plataforma de compartilhamento de videos mais acessada, 
o YouTube, contava ao final de 2011 com mais de 1 trilhão de visualizações totais e média de 
72 horas de vídeos publicados a cada minuto, segundo dados oficiais do canal. Trata-se do ter-
ceiro website mais visitado do mundo, atrás da rede social Facebook e da ferramenta de busca 
Google.
 Para o pesquisador Lev Manovich, em comparação à imprensa escrita no século XIV e 
à fotografia no XIX, as mídias digitais têm causado mudanças num nível que é “mais profundo 
que os anteriores”, cujos efeitos iniciais “só estamos começando a sentir agora”  
 Os reflexos sobre a cultura e a sociedade são evidentes. Observa-se o intercâmbio de 
linguagens, mecanismos e até formatos entre as mídias “tradicionais” e as digitais. Um caso 
simples é a exibição de vídeos populares no YouTube em programas de televisão e, no sentido 
oposto, da ampliação no interesse por fotografias em ferramentas como o aplicativo Instagram, 
que possibilita a publicação de imagens instantâneas obedecendo a uma certa linguagem visual 
determinada pela intervenção digital. 
 No entanto, essas são apenas mudanças pontuais em camadas superficiais. Mais substan-
cioso é, por exemplo, o que em inglês é chamado de “empowerment” - a aquisição de poder 
pelo indivíduo para ter mais controle sobre sua própria vida, tanto por si próprio quanto com 
a ajuda de outros. Trata-se, ao mesmo tempo, de um processo e um resultado - o esforço para 
obter um grau relativo de habilidade para influenciar o mundo. É o que ocorre na ampliação do 
acesso à informação, tornando-a mais diversa e complexa, e a ferramentas de expressão indi-
vidual para chegar a um número grande de outros indivíduos - duas características associadas 
às mídias digitais. 
 Acreditamos que a intensidade do fenômeno requer reflexão e questionamento con-
tínuos para auxiliar na formação de um público consciente, autônomo e crítico. Em outras 
palavras, apto a transitar pelo ambiente digital utilizando-se dele para se estabelecer como 
indivíduo e ser social. Essas preocupações têm sido alvo especialmente dos campos de estudos 
em educomunicação e letramento digital.   
 Nossa primeira experiência nesse campo se deu em novembro de 2010, quando                      

(Sadan, E. Empowerment and Community Practice. Jerusalém: 2004. E-book)4
(Manovich, L. The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press, 2001:19)3
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(Citelli, A. O.; Costa, M. C. C.(Org). Educomunicação: Construindo uma nova área de conhecimento. 2. ed. São Paulo: 
2011)
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organizamos o Festival Cinetube na Mostra SESC de Artes. Realizado na sala de projeção do           
CineSESC SP, o evento levou à tela de cinema vídeos da plataforma YouTube. 
 Entre as ações efetivadas, esteve um um apanhado histórico da ferramenta. A programa-
ção para as duas sessões foi colaborativa, com a interação do público pelas redes sociais ou 
direto da plateia. Nossa intenção era promover uma experiência coletiva de apreciação dos 
vídeos, para tirá-los do espaço digital e levá-los ao espaço físico da sala de cinema, em que 
usuários desconhecidos podem olhar-se face-a-face. Ao mesmo tempo, uma apresentadora 
atuava, de modo lúdico, como intermediadora entre o público e a tela, criando uma ponte para 
os comentários que, na internet, seriam depositados na sessão logo após os vídeos. 
 Nessa experiência anterior e nesta que agora propomos, nosso intuito é também chamar 
a atenção para o binômio “lugar” e “não-lugar”, como ilustra o texto a seguir: 
 “As novas tecnologias comunicacionais transformam a relação com o espaço, dando-nos 
uma percepção de mundo que altera nossa percepção e nossa memória, ao mesmo tempo em 
que colocam em xeque o conceito de lugar e criam um outro, o não-lugar, que é construto das 
tecnologias comunicacionais. Embora seja um conceito esvaziado de afetividade, o não-lugar 
dá sentido ao lugar - investido de memória/lembrança - e cria um lugar antropologicamente 
eletrônico, possibilitando a uma nova sociabilidade” 
 O que ocorre ao sobrepor o “lugar” e o “não-lugar”, ou seja, o espaço físico/real do CCSP 
ao espaço digital/virtual da internet? Em vista de nossa ação no CineSESC, de curtíssima du-
ração, enxergamos a necessidade de ampliar a discussão e aprofundá-la. As mídias digitais 
parecem contribuir para expandir o conceito de espaço à palavra japonesa “ma/     ”, que aponta 
para um meio em constante mudança que se afasta do vazio. “Para os japoneses, “ma” conota a 
complexa rede de relacionamentos entre o povo e seus objetos”, aponta Kerckove. 
 De ordem mais prática, nossas questões prosseguem: como o público entende sua própria 
relação com as mídias digitais? Qual a importância que dá a elas frente às mídias “tradicionais”? 
Qual a necessidade da atuação de mediadores nesse contato?
 Atualmente as mídias digitais baseiam-se em três palavras-chaves: acesso, produção e 
compartilhamento. Embora o público nunca tenha sido completamente passivo, consideramos 
que a internet fez com que a capacidade de ação e reação do usuário deixasse de ser uma opção 
para se tornar um requisito. 
 Abandonamos perspectivas excessivamente otimistas ou pessimistas sobre o uso das 
mídias digitais. Nos interessam mais as nuances do fenômeno, que pretendemos extrair da 
interação com o público e do documentário audiovisual que produziremos. Por outro lado, 
queremos utilizar nossa experiência acadêmica e profissional na área para suscitar reflexões e 
construir uma relação de aprendizado mútuo com o público. 
 Acreditamos que o resultado final pode ser de grande relevância ao CCSP para a iden-
tificação de seu público e a elaboração de projetos futuros, não só no campo audiovisual mas 
também em outras areas – dança e literatura, por exemplo – que hoje em dia também recebem 

(Kerckove, D. Brainframes: Technology, mind and business. Amsterdã: Mac Bay Consultants, 1991:122)7
(Coletivo NTC. Pensar Pulsar: Cultura comunicacional, tecnologias, velocidade. São Paulo: Edições NTC, 1996:146)6
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto desenvolve-se em três etapas. 

 1. Escolha do vídeo para reprodução:
 Nos quatro primeiros meses, serão realizadas duas intervenções por semana com du-
ração de três horas cada. O primeiro encontro da semana será feito na área expositiva do piso 
Flávio de Carvalho, enquanto o segundo ocorrerá no foyer entre as ruas internas Vergueiro e 
23 de Maio. A mudança de espaço prevê a interação com perfis distintos dos frequentadores do 
CCSP, que, segundo observamos, parecem diferir em relação ao local onde estão. 
 O estande terá um computador conectado à internet e a um monitor de 32 polegadas, 
que ficará posicionado para que outros visitantes possam ver. 
 Os participantes escolherão um vídeo do repertório pessoal para ser exibido imediata-
mente aos transeuntes. Para auxiliar na seleção, será perguntado: “qual vídeo mais bem repre-
senta algo que você gostaria de dizer ao mundo?”. Caso o visitante desconheça a ferramenta, 
vamos auxiliá-lo a procurar videos no local relacionados a algum tema de interesse. 
 Ajudaremos na escolha do vídeo e na resposta à pergunta por meio de questões e inter-
venções, com o cuidado de manter nas mãos do participante a decisão do que veicular. 

 2. Produção de um vídeo sobre si mesmo para diálogo com o vídeo escolhido:
 O participante, munido de uma câmera simples (celular ou webcam, a decidir), gravará 
a si próprio dialogando com o video escolhido. A gravação deve ser feita em plano-sequência 
(sem cortes) e com duração máxima de um minuto. Os modos de expressão e o conteúdo ficam 
a cargo do participante, com a intervenção do mediador para ajudar nas escolhas e guiá-las – 
respeitando-se, claro, as restrições técnicas e as já mencionadas. Pode-se, por exemplo, falar 
das razões por ter escolhido o vídeo, imitá-lo, criticá-lo, complementá-lo, dissecá-lo ou mesmo 
combinar um ou mais elementos, por meio de palavras, gestos, movimentos ou outras formas 
de expressão. Tudo é aceito, desde que não ofereça riscos à privacidade e a segurança do par-
ticipante ou de outras pessoas - o mediador também se encarregará de alertar caso isso ocorra. 
 Ao final, será preenchido um questionário com as questões abaixo:
 - Qual vídeo mais bem representa algo que você gostaria de dizer ao mundo? (momento 
da escolha do video)
 - Qual a sua profissão, idade e escolaridade?
 - Com que frequência visita o CCSP?
 - Quais os seus filmes ou programas favoritos?
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 - Em que plataforma costuma ter mais acesso ao audiovisual? (cinema, televisão ou in-
ternet)
 - Com qual frequência assiste a videos na internet, compartilha e produz?

 3. Produção de documentário sobre a experiência:
 Mediante autorização dos participantes, todo o material coletado nos encontros será 
revertido num documentário audiovisual de 23 minutos, com edição feita pelo mediador.  Jun-
taremos imagens dos vídeos selecionados aos gravados, com referência ao espaço de subje-
tividade criado pelo diretor Eduardo Coutinho no documentário “As Canções”, de 2011 – os 
entrevistados são também sujeitos para além dos enunciados que estão proferindo. Em nossa 
edição, vamos priorizar o diálogo vivo entre as escolhas e o discurso sobre essas escolhas. 
 O material será compartilhado no canal de vídeos do projeto na internet e também ficará 
em exibição na área de exposição do piso Flávio de Carvalho durante o ultimo mês de projeto. 
Nessa etapa, acompanharemos parte das apreciações do vídeo e recolheremos relatos de parte 
dos espectadores.
 Ao final do projeto, redigiremos um relato crítico e reflexivo sobre a prática, utilizando 
para isso os depoimentos colhidos, a experiência de produzir um documentário e a reper-
cussão deste quando visto pelo público.
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PLANO DE TRABALHO

- Mês 1 a 4: Oito intervenções mensais com três horas de duração cada: 
 Diálogos, produção de vídeos pelos participantes, inserção no canal de compartilha-
mentos e recolhimento dos questionários.
- Mês 5: Edição do documentário: 
 Apuração, decupagem e edição do material captado.
- Mês 6: Oito intervenções com três horas de duração cada: 
 Exibição permanente do documentário na área de exposição do piso Flávio de Carvalho 
por um mês, disponibilização no canal de compartilhamentos, recolhimento de relatos dos 
visitantes sobre o vídeo e produção de relatório.

 

8



Serão necessários para a realização do projeto, os seguintes materiais de responsabilidade do 
proponente:
- Monitor 32 polegadas
- Webcam ou celular para gravação
- Computador
- Ilha de edição

Deverão ser disponibilizados pelo CCSP:
- Mesas
- Cadeiras
- Internet wifi

 

MATERIAIS
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Thiago Amaral Minamisawa
Portfólio virtual
vimeo.com/tminamisawa
senha: portfolio

Formação

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
2003 a 2006
Bacharelado em Imagem e Som.

Experiência como mediador

CineSESC SP
10.2008 a 03.2010 
Programação, atendimento ao público e produção de atividades culturais na área de cinema.

Festival Cinetube
26 e 27.11.2010 
Concepção, produção e curadoria da primeira retrospectiva do canal YouTube em uma sala de 
cinema.
Apresentação: Monica Iozzi.
Convidados: Michel Melamed, Esmir Filho, Rick Castro e Tatá Aeroplano.

SESC Pompeia
10.2008 a 03.2009 
Programação, atendimento ao público e produção de atividades culturais na área de música e 
teatro. 

Experiência como produtor audiovisual

O2 Filmes
12.2012 a 01.2013 
Produção da série de TV “Edgar” para o canal Fox.

CURRÍCULO
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Beth Ideias e Produções
08.2011 a 10.2012 
Produção, direção e edição de vídeos publicitários e institucionais para internet.

RR Animation Films
04.2011 a 08.2011 
Coordenador de produção e editor de publicidade internacional em animação 2D tradicional.

Calendário Way Model
07.2011 
Edição de vídeo.

O2 Filmes
02.2008 a 07.2008 
Produção de publicidade.

Studio Fatima Toledo
02.2007 a 09.2007 
Coordenação de produção de curtas metragens.

Projetos de cinema

Dona Guida
Animação, 35mm, BRA, 10’, 2012 
Direção: Rosana Urbes 
Roteiro, coordenação de produção e produção executiva.
PRÊMIO ESTÍMULO Prefeitura de São Paulo 2010.

Um Lugar Comum
Animação, 35mm, BRA, 10’, 2009 
Direção: Jonas Brandão 
Roteiro, coordenação de produção e produção executiva. 
MELHOR DIREÇÃO festival de cinema de Paulínia 2010. 
SELECIONADO mostra competitiva animamundi 2009. 
SELECIONADO festival internacional de curtas de São Paulo 2009.

Quintal dos Guerrilheiros
Ficção, 35mm, BRA, 10’, 2004 
Direção: João Massarolo 
Assistencia de produção.
SELECIONADO festival internacional de curtas de São Paulo 2005.
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Projetos de publicidade

School Monster High
Mattel 
Pepper Films, USA, 30’’, 2011

Koi Froot Loops
Kellogg’s 
Pepper Films, USA, 30’’, 2011

Série 1234 ENTER
1234 Enter 
Beth Ideias e Producoes, BRA, 1’30’’, 2012

Jogos Olímpicos 2008
Site Terra 
O2 Filmes, BRA, 30’’, 2008

Time obediente
Sky 
O2 Filmes, BRA, 30’’, 2008

Megafone
Unilever 
O2 Filmes, BRA, 30’’, 2008

Catwalk
Little woods 
Ocean Films, ENG, 30’’, 2008
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