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PALESTRA E MESAS-REDONDAS  

 
 

IDENTIFICANDO, CONSTRUINDO E TRANSPONDO AS FRONTEIRAS DAS 

MÍDIAS 

 

Lars Elleström (Universidade Linnaeus, Suécia) 
Tradução de Camila Figueiredo (Editora UFMG) 

 

RESUMO: Este artigo se concentra na necessária – mas sempre problemática – noção das 
fronteiras das mídias, que há muito tem sido examinada pelos estudos intermidiáticos. Minha 
observação inicial é a de que é impossível transitar no ambiente material e mental de 
determinado sujeito sem categorizar objetos e fenômenos; sem as categorizações tudo seria um 
borrão – difícil de entender e de explicar. No entanto, a categorização exige fronteiras, e as 
fronteiras podem e devem sempre ser questionadas. A área de comunicação não é uma exceção: 
por um lado, é necessário categorizar as mídias em tipos; por outro lado, não fica claro como 
essas categorizações devem ser feitas. Meu objetivo não é argumentar a favor ou contra certas 
formas de se classificar as mídias comunicativas, mas tentar explicar algumas das funções e 
limitações das fronteiras midiáticas. Argumento, resumidamente, que existem diferentes tipos 
de fronteiras de mídias e, portanto, diferentes tipos de mídias. Se essas diferenças não forem 
reconhecidas, a compreensão da categorização das mídias permanecerá confusa. Enquanto 
algumas fronteiras midiáticas são relativamente estáveis, outras estão mais sujeitas a mudanças; 
portanto, as fronteiras das mídias podem ser entendidas como sendo tanto identificadas quanto 
construídas. No entanto, no final, praticamente todas as fronteiras das mídias podem ser 
superadas por meio de nossas capacidades cognitivas cross-modais. 
Palavras-chave: fronteiras de mídias, tipos de mídia, categorização, intermidialidade, 
multimodalidade, cross-modalidade, iconicidade 

 

Este artigo se concentra na necessária – mas sempre problemática – noção das fronteiras 

das mídias, que há muito tem sido examinada pelos estudos intermidiáticos e que é também 

central para a minha própria pesquisa. Não é meu objetivo argumentar a favor ou contra certas 

formas de se classificar as mídias comunicativas. Em vez disso, vou tentar explicar algumas das 

funções e limitações das fronteiras das mídias e discutir a relatividade da categorização das 

mídias. Empregarei conceitos que comecei a examinar já há uma década, mas também incluirei 

refinamentos e ideias recentemente desenvolvidas sobre a natureza das mídias e suas inter-

relações. Começarei com algumas discussões sobre a inevitabilidade de categorizar as mídias 

por meio das fronteiras midiáticas, seguindo com uma visão geral dos diferentes tipos de 

fronteiras das mídias e concluirei com uma explicação de como as fronteiras das mídias podem 

ser superadas. 
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1 Categorizando mídias por meio de fronteiras de mídias 

É virtualmente impossível transitar no ambiente material e mental de determinado 

sujeito sem categorizar objetos e fenômenos; caso contrário, tudo seria um borrão – difícil de 

entender e de explicar. No entanto, a categorização exige fronteiras – ou pelo menos zonas 

fronteiriças –, e as fronteiras podem e devem sempre ser questionadas. A área de comunicação 

não é uma exceção: por um lado, é necessário categorizar de alguma forma as mídias em tipos e, 

por outro lado, não fica claro como essas categorizações devem ser feitas. 

 

Produtos de mídia 

O que é então categorizado em comunicação? Sugiro que um elemento central para 

categorização na ampla área de comunicação é o produto de mídia entendido como uma 

entidade única em contraste com os tipos de mídias. Ao referir-se a “uma palestra”, um 

indivíduo refere-se a um produto de mídia específico – ou, na terminologia de Irina Rajewsky, 

uma “configuração midiática” (2010) – e, ao referir-se a “falar”, refere-se a um tipo de mídia. 

Minha sugestão é usar o termo “produto de mídia” para denotar o estágio intermediário 

que permite a transferência do aporte cognitivo, ou “significado”, da mente de um produtor para 

a mente de um perceptor (ELLESTRÖM, 2018). Os produtos de mídia podem ser formados por 

substâncias não-corporais ou corporais (incluindo a matéria proveniente diretamente de um 

corpo) ou por uma combinação destas. Isso significa que a mente do produtor pode, por 

exemplo, usar tanto uma matéria não-corporal (como o papel de uma carta escrita) ou seu 

próprio corpo e suas extensões imediatas (como fala e gestos) para formar os produtos de mídia. 

Além disso, o corpo do perceptor pode ser usado para midiar produtos de mídia; por exemplo, o 

produtor pode executar uma pintura na pele do perceptor ou empurrá-lo(a) gentilmente para 

comunicar o desejo de que ele(a) se mova um pouco. Além disso, outros corpos, como os 

corpos dos atores, podem ser usados como produtos de mídia. Em contraste com estudiosos 

influentes como Marshall McLuhan, que conceituam as mídias como as “extensões do homem” 

em geral (1994 [1964]), eu defino os produtos de mídia como “extensões da mente” no contexto 

da comunicação inter-humana. 

Uma vez que um produto de mídia deve ser compreendido como uma função e não 

como uma propriedade essencial, praticamente qualquer existência material pode ser usada 

como um, incluindo não apenas objetos sólidos, mas todos os tipos de fenômenos físicos que 

podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Além das formas de produtos de mídia que são 

mais comumente categorizadas como tal (textos escritos, músicas, diagramas científicos, avisos 

de advertência, sinais de trânsito etc.), há uma lista interminável de formas de objetos físicos, 

fenômenos e ações que podem funcionar como produtos de mídia, uma vez que são percebidos 
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em situações e ambientes que estimulam a interpretação em termos de comunicação. Estes 

incluem toques, piscadas, tosses, refeições, cerimônias, decorações, roupas, penteados e 

maquiagem. Além disso, cachorros, garrafas de vinho e certos tipos, marcas e designs de carros 

podem funcionar como produtos de mídia para comunicar a abrangência de certos valores ou 

simplesmente riqueza, por exemplo. No âmbito de um teste, tanto as filmagens das câmeras de 

vigilância quanto as palavras faladas das testemunhas funcionam como produtos de mídia, bem 

como impressões digitais, amostras de DNA e manchas de sangue apresentadas pelo promotor. 

Assim, não existe um produto de mídia “como tal”. Nem mesmo um texto escrito é um 

produto de mídia em si, argumento; somente quando sua função de transferir o aporte cognitivo 

entre as mentes é realizada é que ela pode ser conceituada como um produto de mídia. O 

arqueólogo que inspeciona as marcas em um osso e acredita que elas são causadas por raspagem 

acidental não está envolvido na comunicação. Se o arqueólogo acredita que as marcas são 

algum tipo de letra em uma língua desconhecida, ele pode estar envolvido em uma comunicação 

elementar na medida em que se percebe uma intenção comunicativa. Se as marcas forem 

decifradas, uma comunicação mais complexa poderá ocorrer. Se a decifração se mostrar errada, 

a crença de que a comunicação ocorreu é uma ilusão. Casos de fronteira como esses poderiam, é 

claro, ser exemplificados também pela interação cotidiana entre pessoas que podem ou não estar 

enganadas sobre a importância de todos os tipos de movimentos, olhares e sons. 

Dada essa conceitualização, é inútil tentar distinguir entre existências físicas que são e 

que não são produtos de mídia reais. O importante é antes ter uma noção clara das propriedades 

das existências físicas que conferem a função dos produtos de mídia a elas. Tais propriedades 

não estão presentes de forma clara. Para perceber algo como um produto de mídia, é preciso 

observar certos tipos de fenômenos no mundo. Assim como os humanos têm sido capazes de se 

comunicar uns com os outros há milhares e milhares de anos, essa observação é parcialmente 

passada pela hereditariedade, mas é também profundamente formada por fatores culturais e pela 

experiência de transitar no ambiente de cada indivíduo. O conhecimento das tradições de 

performance musical, por exemplo, leva a uma atenção específica a certos detalhes, enquanto 

outros podem ser ignorados; assim, ruídos acidentais e gestos aleatórios podem ser descartados 

como irrelevantes para a comunicação musical e não como parte do produto da mídia.  

O conhecimento mais prático do ambiente normalmente nos faz prestar atenção ao que 

acontece na tela de um aparelho de televisão, e não na sua parte de trás. Se o televisor é usado 

em uma instalação artística, no entanto, ou se um técnico em manutenção tenta explicar por que 

ele não funciona apontando para determinados dispositivos, é possível que a parte de trás deva 

receber alguma atenção, a fim de alcançar a função de um produto de mídia. Portanto, os 

produtos de mídia devem ser entendidos como entidades culturais que são muito dependentes da 
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práxis social. Eles são formados pela atenção seletiva (frequentemente compartilhada) em áreas 

sensorialmente perceptíveis que são consideradas relevantes para alcançar a comunicação. 

 

 

Modalidades de mídia 

Apesar da natureza complexa dos produtos de mídia, é perfeitamente possível 

categorizá-los de várias maneiras. Uma discussão sobre a categorização da mídia requer atenção 

adequada às qualidades básicas dos produtos de mídia, compreendidos como entidades 

intermediárias físicas que permitem a transferência de aporte cognitivo, ou “significado”, entre 

pelo menos duas mentes. Isso envolve qualidades que devem ser entendidas como situadas 

dentro do alcance do puramente material ao puramente mental; qualidades que envolvem 

propriedades físicas, bem como processos cognitivos. Sugeri anteriormente que o conceito de 

modalidades de mídia pode ser útil para entender essas qualidades e suas inter-relações 

(ELLESTRÖM, 2010). Esse conceito também é útil para explicar as fronteiras básicas das 

mídias e, portanto, a categorização das mídias. Por isso, apresentarei aqui seus contornos. 

Sugiro que todos os produtos de mídia, sem exceção, possam ser analisados em termos 

de quatro tipos de traços básicos – ou, em outras palavras, quatro modalidades de mídia. Três 

dessas modalidades são pré-semióticas, o que significa que elas cobrem traços de mídia que 

estão envolvidos na significação – a criação de aporte cognitivo na mente do perceptor – 

embora não sejam qualidades semióticas em si mesmas. As três modalidades não são, portanto, 

a-semióticas; elas são pré-semióticas, o que significa que os traços que elas abrangem estão 

fadados a se tornar parte do semiótico assim que a comunicação for estabelecida. Os traços pré-

semióticos dizem respeito aos fundamentos da mediação, o que significa dizer que são 

condições necessárias para que qualquer produto de mídia seja formado no mundo exterior e, 

portanto, para que qualquer comunicação seja realizada. 

As três modalidades de mídia pré-semiótica são a modalidade material, a modalidade 

espaçotemporal e a modalidade sensorial. Os produtos de mídia são todos materiais no sentido 

natural de que podem ser, por exemplo, sólidos ou não-sólidos, ou orgânicos ou inorgânicos, e 

traços comparáveis como estes pertencem à modalidade material. Pode também ocorrer de todos 

os produtos de mídia terem características espaçotemporais, o que significa que tais produtos 

que não têm pelo menos uma extensão espacial ou temporal são inconcebíveis; portanto, a 

modalidade espaçotemporal consiste em traços de mídia comparáveis, como temporalidade, 

estase, espacialidade bidimensional e espacialidade tridimensional. Além disso, os produtos de 

mídia devem alcançar a mente por meio de pelo menos um sentido; assim, a percepção sensorial 
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é o denominador comum dos traços midiáticos pertencentes à modalidade sensorial – os 

produtos midiáticos podem ser visuais, auditivos, táteis e assim por diante. 

A quarta modalidade midiática é a modalidade semiótica que abrange os traços 

midiáticos relativos à representação e não à mediação. Enquanto os traços semióticos de um 

produto midiático são menos palpáveis que os pré-semióticos, e na verdade são inteiramente 

derivados deles (porque diferentes tipos de mediação têm diferentes tipos de potencial 

semiótico), eles são igualmente essenciais para a realização da comunicação. As configurações 

sensoriais midiadas de um produto de mídia não transferem nenhum aporte cognitivo até que a 

mente do perceptor as compreenda como sinais. Em outras palavras, as sensações são 

insignificantes até que sejam entendidas como representando algo através de interpretações 

inconscientes ou conscientes. Isso quer dizer que todos os objetos e fenômenos que atuam como 

produtos de mídia têm traços semióticos por definição. 

De longe, o esforço mais bem-sucedido para definir as formas básicas de criar sentido 

em termos de signos é a tríade inicial de Charles Sanders Peirce, o ícone, o índice e o símbolo. 

Esses três tipos básicos de signos são definidos com base na relação entre entidades 

representativas e representadas e podem ser entendidos como habilidades cognitivas 

fundamentais. Os ícones representam seus objetos (mentais ou materiais) baseados na 

similaridade; os índices fazem isso com base na contiguidade; e símbolos dependem de hábitos 

ou convenções (PEIRCE, 1932, CP2.247-249 [c.1903]; ELLESTRÖM, 2014a, p. 98-113). 

Considero a iconicidade, a indicialidade e a simbolicidade como os principais traços de mídia na 

modalidade semiótica, o que significa que nenhuma comunicação ocorre a menos que um aporte 

cognitivo seja criado por meio de pelo menos um dos três tipos de signos (ícones, índices e 

símbolos). 

Como nos traços pré-semióticos, os traços semióticos de um produto de mídia oferecem 

certas possibilidades e estabelecem algumas restrições. Obviamente, qualquer que seja o aporte 

cognitivo, ele não pode ser livremente criado com base em qualquer tipo de sinal. Por exemplo, 

os signos icônicos da música podem representar sentimentos complexos e estruturas de 

movimento que, provavelmente, são em grande parte inacessíveis aos signos simbólicos do 

texto escrito; por outro lado, sinais simbólicos escritos podem representar argumentos e a 

aparência de objetos visuais com uma precisão muito maior em comparação com ícones 

auditivos. Exemplos flagrantes como esses são apenas a ponta do iceberg em termos de 

(in)capacidades de signos baseados em similaridade, contiguidade e hábitos ou convenções, 

respectivamente. Portanto, a transferência comunicativa do aporte cognitivo por meio de um 

produto de mídia torna-se possível – mas é também profundamente limitado – pelos traços 

semióticos da mídia. 
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Os traços básicos dos produtos de mídia podem, assim, em alguns detalhes, ser 

mapeados com a ajuda da estrutura conceitual das modalidades de mídia. Cada produto de mídia 

é formado por meio de uma combinação específica de modos de modalidades; um produto de 

mídia pode ser, por exemplo, sólido, bidimensional, visual e icônico. Isso significa que, muitas 

vezes, vários produtos de mídia compartilham, de várias maneiras, traços básicos de mídia, ou 

modos de modalidade, com outros produtos de mídia. O conceito de modalidades de mídia, 

portanto, apoia parcialmente as ideias de que as mídias sempre contêm outras mídias 

(MCLUHAN, 1994 [1964], p. 8, 305), ou de que as mídias sempre são mídias mistas 

(MITCHELL, 2005, p. 257, 260). No entanto, as mídias são misturadas de maneiras muito 

diferentes. Embora o conceito de modalidades de mídia seja fundamental para compreendermos 

como as mídias estão emaranhadas umas nas outras, ele também esclarece que as mídias às 

vezes não estão realmente contidas em ou misturadas com outras mídias. 

Também deve ser notado que os produtos de mídia são mais ou menos multimodais no 

nível de pelo menos algumas das quatro modalidades, o que significa que elas incluem, por 

exemplo, tanto o modo visual quanto o modo auditivo, tanto o modo icônico quanto o 

simbólico, ou ambos os modos espacial e temporal. Meu conceito de multimodalidade é, 

portanto, mais específico do que o usado na chamada semiótica social (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001) e inclui a multimodalidade material, espaçotemporal, sensorial e semiótica. 

Penso que é justo dizer que todas as mídias são multimodais no que diz respeito à modalidade 

semiótica, enquanto alguns tipos de mídia, como jogos de computador e teatro, são multimodais 

no nível de todas as quatro modalidades. 

 

2 Dois tipos diferentes de fronteiras de mídia 

No final, cada produto de mídia é único. No entanto, espécies pensantes como os 

humanos possuem uma grande necessidade de categorizar as coisas; caso contrário, não 

seríamos capazes de transitar no mundo ou de nos comunicar de forma eficiente. Portanto, 

também categorizamos os produtos de mídia e, como geralmente acontece com a classificação 

em geral, nossas categorias de mídia são geralmente bastante fluidas. No entanto, pensar em 

termos de modalidades de mídia é útil para entender as diferenças e similaridades das mídias e, 

portanto, para entender como as fronteiras fundamentais das mídias podem ser estabelecidas. 

Mas a história não acaba aí. Algumas categorizações são mais sólidas e estáveis do que outras 

porque dependem de fatores, em parte, diferentes. Existem simplesmente diferentes tipos de 

fronteiras de mídias e, portanto, diferentes tipos de categorias de mídias. 
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Tipos de mídias básicas e qualificadas 

É por isso que acho útil trabalhar com as duas noções complementares de tipos de 

mídias básicas e tipos de mídias qualificadas (ELLESTRÖM, 2010). Às vezes nós prestamos 

atenção principalmente às características mais básicas dos produtos de mídia e os classificamos 

de acordo com suas propriedades materiais, espaçotemporais, sensoriais e semióticas mais 

proeminentes. Pensamos, por exemplo, em termos de imagens fixas (na maioria das vezes 

entendidas como produtos de mídia tangíveis, planos, estáticos, visuais e icônicos). Isso é o que 

chamo de uma mídia básica (um tipo básico de produto de mídia), que é relativamente sólido 

por causa de seus traços fundamentais perenes. 

No entanto, essa classificação básica às vezes não é suficiente para capturar 

propriedades de mídia mais específicas. O que fazemos então é qualificar a definição do tipo de 

mídia que buscamos e acrescentar critérios que estão além das modalidades das mídias básicas; 

também incluímos todos os aspectos sobre como os produtos de mídia são produzidos, situados, 

usados e avaliados no mundo. Tendemos a falar sobre um tipo de mídia como algo que tem 

certas funções ou que começa a ser usado de uma certa maneira em um determinado momento e 

em um certo contexto cultural e social. Podemos querer delimitar o foco para imagens estáticas 

que, digamos, são feitas à mão por pessoas muito jovens – desenhos infantis. Isso é o que 

chamo de uma mídia qualificada (um tipo qualificado de produto de mídia), que é mais fluida 

do que a mídia básica da imagem estática simplesmente porque os critérios específicos 

adicionados são mais vagos do que aqueles capturados pelas modalidades de mídia. Por 

exemplo, pode ser difícil chegar a um acordo sobre o que realmente é um desenho feito à mão: 

desenhos feitos em computadores ou rabiscos na parede devem ser incluídos? E quando é que 

uma criança não é mais uma criança, mas sim um jovem adulto? A noção de infância varia 

significativamente entre as culturas e também muda ao longo do tempo, sem contar as 

diferenças individuais na maturidade. Os limites das mídias qualificadas são assim obrigados a 

ser ambivalentes, debatidos e mudados muito mais do que os limites das mídias básicas. 

Tipos de mídias qualificadas incluem categorias como música, pintura, programas de 

televisão, artigos de notícias, artes visuais, mensagens em código Morse, linguagem de sinais e 

e-mail. Embora normalmente sejam concebidos com base em um ou vários tipos de mídias 

básicas e, portanto, possam ter certa estabilidade, os aspectos qualificadores não são, é claro, 

inscritos eternamente, mas formados por convenções (cf. a definição de Wolf de uma mídia 

como “um meio de comunicação convencionalmente distinto, especificado não apenas por 

canais particulares [ou um canal] de comunicação, mas também pelo uso de um ou mais 

sistemas semióticos servindo para a transmissão de ‘mensagens’ culturais” [1999, p. 35-36]). 
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Em resumo, então: tipos de mídias que são principalmente identificados por suas 

aparências modais são chamados de mídias básicas. A classificação das mídias básicas é 

relativamente estável. Mídias formadas culturalmente, como formas de arte que dependem 

também de aspectos qualificadores são chamadas de mídias qualificadas. A classificação das 

mídias qualificadas é relativamente instável. Isso quer dizer que as fronteiras das mídias podem 

ser mais fortes e mais fracas – ou, em outras palavras: as fronteiras das mídias podem ser 

entendidas como sendo tanto identificadas quanto construídas. Se essa diferença não for 

reconhecida, a compreensão da categorização da mídia permanecerá confusa. 

 

Relações intermidiáticas em sentido restrito e em sentido amplo 

A partir dessa distinção entre pelo menos dois tipos diferentes de fronteiras de mídias, 

conclui-se que as relações intermidiáticas podem ser compreendidas de pelo menos duas 

maneiras diferentes. Pensar em relações intermidiáticas num sentido restrito e em um sentido 

amplo é útil para desembaraçar a intricada noção de atravessar as fronteiras midiáticas. 

As relações intermidiáticas num sentido restrito denotam as relações entre tipos de 

mídias básicas diferentes (ou entre produtos de mídia pertencentes a diferentes tipos de mídias 

básicas) – isto é, relações entre tipos de mídias baseadas em diferentes modos de modalidade. 

Isso envolve transgredir fronteiras de mídias relativamente fortes ao se mover entre elas. 

Relações intermidiáticas em sentido amplo denotam as relações entre tipos de mídias 

qualificadas diferentes (ou entre produtos de mídia pertencentes a diferentes tipos de mídias 

qualificadas) nos casos em que não há diferenças nos modos de modalidade presentes. Várias 

mídias qualificadas são baseadas nos mesmos modos de modalidade; consequentemente, elas 

pertencem à mesma mídia básica e suas inter-relações são intermidiáticas apenas em um sentido 

amplo. Isso envolve a transgressão de fronteiras midiáticas relativamente fracas ao se mover 

entre elas. Por exemplo, os dois tipos de mídias poesia escrita e artigo acadêmico são 

qualificados de maneiras muito diferentes, embora ambos sejam tipicamente compreendidos 

como consistindo de sinais visuais, estáticos e simbólicos que são sequencialmente 

decodificados a partir de uma superfície plana. Enquanto a inter-relação entre poesia e artigo 

acadêmico é intermidiática em um sentido amplo, não é intermidiático em um sentido restrito. 

Seções de poesia podem, de maneira relativamente simples e sem modificar os modos de 

modalidade, ser incorporadas em artigos acadêmicos (e vice-versa). 

As relações intermidiáticas em um sentido restrito tratam, portanto, em grande medida, 

de “encontrar” ou identificar fronteiras de mídias entre mídias básicas. As relações 

intermidiáticas em um sentido amplo são mais uma questão de “inventar” ou construir as 

fronteiras de mídias entre mídias qualificadas. 
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3 Transpondo as fronteiras midiáticas 

O cruzamento de fronteiras de mídias pode ser entendido como o fenômeno por meio do 

qual um determinado produto de mídia pode ser classificado de diferentes maneiras. Um 

determinado artefato sólido tridimensional pode, por exemplo, ser classificado tanto como uma 

escultura artística quanto como um objeto de adoração religiosa, o que significa que, em um 

sentido amplo, transpõe fronteiras de mídias qualificadas. Isso é possível porque os processos 

qualificadores de produtos de mídia são amplamente abertos, sobrepostos e alterados. 

 

Capacidades cognitivas cross-modais 

No entanto, quero aqui enfatizar algumas capacidades cognitivas fundamentais que 

explicam como as fronteiras de mídias básicas podem ser superadas em um sentido restrito: as 

capacidades cognitivas cross-modais. No final, teoricamente todas as fronteiras de mídias 

podem ser transpostas até certo ponto, embora certamente não completamente, por meio de 

nossas capacidades cognitivas cross-modais. Elas são, portanto, fundamentais para entender 

todas as formas de relações intermidiáticas. 

O termo “cross-modal” pode ser usado de várias maneiras. No contexto da 

comunicação, geralmente se refere a conexões entre os sentidos. No entanto, em consonância 

com o conceito de modalidade de mídia, “cross-modal” para mim refere-se ao cruzamento de 

todas as formas de modos pré-semióticos. 

Mais especificamente, então, a cross-modalidade deve aqui ser compreendida como 

representação cross-material, cross-espaçotemporal e cross-sensorial por meio da iconicidade, 

indicialidade ou simbolicidade. Por exemplo, produtos de mídia sólidos podem representar 

objetos não-sólidos, produtos de mídia estáticos podem representar objetos temporais e produtos 

de mídia auditivos podem representar objetos visuais – por meio da iconicidade, indicialidade 

ou simbolicidade. Assim, diferentes tipos de mídias básicas podem representar parcialmente os 

mesmos objetos (mentais ou materiais). A ideia de um cão correndo, por exemplo, um objeto 

sólido, orgânico, espaçotemporal e em grande parte visual, pode ser representada por uma 

variedade de diferentes mídias básicas – não apenas mídias sólidas, orgânicas, espaçotemporais 

e visuais. Isto é o que quero dizer quando afirmo que fronteiras de mídias básicas podem ser 

atravessadas por meio de capacidades cognitivas cross-modais: nossas mentes são, até certo 

ponto, capazes de pular de um modo para outro no ato de representação. 

Inicialmente, minha descrição dos modos material, espaçotemporal e sensorial tinha o 

objetivo de esclarecer as propriedades básicas dos produtos de mídia. No entanto, como 

acabamos de demonstrar, é claro que esses modos também podem ser usados para caracterizar 

os objetos dos produtos de mídia – o que eles representam, o que eles suscitam na mente do 
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perceptor. Enquanto objetos representados, tais como conceitos abstratos, podem ter um caráter 

quase puramente cognitivo, objetos que se fazem presentes à mente na significação podem 

também ser mais ou menos concretos e físicos. Uma pintura de um rosto representa um rosto 

porque as características da pintura são semelhantes às características dos rostos físicos reais, 

pois são armazenadas como lembranças em nossas mentes (ELLESTRÖM, 2014a). Assim, os 

produtos de mídia têm certos traços materiais, espaçotemporais e sensoriais e, da mesma forma, 

os objetos que eles representam iconicamente, indicialmente ou simbolicamente podem ter ou 

os mesmos ou outros traços materiais, espaçotemporais e sensoriais – ou podem ainda ter uma 

natureza cognitiva. 

As capacidades cross-modais de nossas mentes, portanto, possibilitam uma certa 

variedade de representações cross-modais. Pode ser uma representação simbólica, indicial ou 

simbólica. Demonstrarei aqui o fenômeno por meio do exemplo da iconicidade cross-modal. 

Isso implica uma ênfase adicional em alguns conceitos semióticos fundamentais elaborados por 

Peirce. 

 

Exemplo: Iconicidade cross-modal 

A iconicidade deve ser compreendida como a percepção de entidades mentais ou 

materiais como representações de objetos através de similaridade, o que requer certas 

habilidades cognitivas. A maior parte da iconicidade é mono-modal, o que significa que o signo 

ou representâmen – “algo que significa algo para alguém em algum aspecto ou capacidade” 

(PEIRCE, 1932, CP2.228 [c.1897]) – evoca um objeto na mente que é do mesmo tipo que o 

representâmen (como algo visual representando algo visual por causa de uma semelhança 

percebida). No entanto, há também a iconicidade cross-modal (como algo visual representando 

algo auditivo por causa de uma semelhança cross-modal percebida). 

A iconicidade cross-modal é a iconicidade que cruza as fronteiras de diferentes tipos de 

modos materiais, espaçotemporais e sensoriais – e entre estruturas sensoriais e configurações 

cognitivas (ELLESTRÖM, 2017). Por exemplo, um signo bidimensional, ou representâmen, 

pode representar um objeto tridimensional (a maioria das fotografias representam o espaço, 

incluindo a profundidade), e um representâmen visual pode representar um objeto auditivo (os 

pontos e as linhas de uma mensagem Morse podem representar bips curtos e longos). Isso 

ocorre porque nossa mente, até certo ponto, tem a capacidade de perceber semelhanças não 

apenas dentro das mesmas, mas também entre diferentes áreas sensoriais e diferentes esferas 

mentais. Defendo que, aquilo que geralmente é chamado de metáfora, é essencialmente uma 

iconicidade cross-modal complexa, ou uma iconicidade que atravessa as fronteiras dos domínios 

cognitivos. 
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Embora haja muita controvérsia sobre por que e como os fenômenos cross-modais 

surgem, há um grande número de pesquisas que demonstra claramente a sua existência global 

(ver SPENCE, 2011, para uma visão ampla e ELLESTRÖM, 2017, para mais referências e 

exemplos). A seguir, apresentarei uma pequena seleção da representação icônica cross-modal. 

Iconicidade cross-material. Um exemplo de iconicidade cross-material são as linhas 

materialmente sólidas em uma tira cômica impressa que representam iconicamente o vento 

soprando, algo não-sólido. Um desenho consistindo de materialidade inorgânica pode, além 

disso, representar uma entidade organicamente material, como uma flor. Uma escultura que 

consiste em uma pedra sem vida pode representar, por semelhança, um corpo humano vivo; ao 

contrário, em um jogo de charadas, um corpo humano vivo pode representar iconicamente uma 

pedra sem vida. Outro exemplo de iconicidade cross-material é uma fotografia inorgânica, 

materialmente sólida, representando um líquido como a água e um corpo humano orgânico 

(Figura 1). 

 

 
Fig. 1: Fotografia de uma pessoa na água 

 

Iconicidade cross-espaçotemporal. A mesma fotografia (Figura 1) pode ser usada para 

ilustrar cruzamentos espaçotemporais na iconicidade: um representâmen estático bidimensional 

representa um objeto temporal tridimensional. Considerando que é quase impossível pensar que 

a pessoa representada na fotografia está cercada por gotas de água imóveis e planas, é quase 

inevitável adicionar uma terceira dimensão espacial e temporal. Apesar de sua 

bidimensionalidade restrita, a fotografia se assemelha a uma cena de um mundo 

quadridimensional. 
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Fig. 2: Uma partitura musical de Johann Sebastian Bach 

 

Uma partitura de Johann Sebastian Bach (Figura 2) pode servir como outro exemplo de 

iconicidade cross-espaçotemporal, embora esteja claro que ela faz seu trabalho em parte com a 

ajuda de símbolos: é um representâmen bidimensional e estático que representa um objeto 

temporal, a música sonora (que sem dúvida também tem certas qualidades espaciais 

tridimensionais). Da mesma forma, um representâmen bidimensional espacial, mas não 

temporal, como um gráfico, pode representar um fenômeno temporal, como o aumento da 

temperatura global na atmosfera. 

Deve-se notar que nem sempre é o caso de os representâmens menos complexos 

representarem objetos mais complexos, como uma tela de cinema bidimensional representando 

um mundo tridimensional. Também pode ser o contrário: um tableau vivant tridimensional pode 

muito bem representar uma pintura bidimensional (que, por sua vez, pode representar um 

mundo tridimensional). Em suma, a distinção entre diferentes modos espaçotemporais, como a 

distinção entre diferentes modos materiais, revela não apenas diferenças típicas entre os tipos de 

mídia, mas também a capacidade de a iconicidade cruzar essas fronteiras. 

Iconicidade cross-sensorial/cognitiva. A partitura de Bach (Figura 2) também é uma 

ilustração da iconicidade de cross-sensorial; um representâmen visual que representa um objeto 

auditivo – a música sonora. Outro exemplo é a relação icônica bem documentada, por um lado, 

entre vogais altas ou frontais, proximidade e tamanho pequeno, e, por outro lado, entre vogais 

baixas ou posteriores, distância e tamanho grande (ANDERSON, 1998, p. 212). Trata-se de um 

som que representa fenômenos que são visuais, mas também de certa forma hápticos. O campo 

da iconicidade cross-sensorial é rico e inclui produtos de mídia com elementos claramente 

indiciais. Com o auxílio de uma termocâmera, por exemplo, é possível criar ícones visuais de 

objetos que são detectados pelo calor. Curiosamente, a iconicidade também pode cruzar as 



 

ELLESTRÖM, Lars. Identificando, construindo e transpondo as fronteiras das mídias, 
2018, p. 1-15.  
 

13 X Seminário de Pesquisa II Encontro Internacional VII Jornada Intermídia  
Curitiba, Paraná, Brasil, 2018.  

fronteiras entre os sentidos humanos e os sentidos que apenas outros animais possuem – ou 

entre os sentidos reais e puramente hipotéticos. Ícones visuais podem representar formações de 

luz ultravioleta que podem ser vistas por zangões, mas não por nós. Como esse tipo de luz é 

espalhado em um campo espacial de uma maneira semelhante à luz comum, a fotografia 

ultravioleta nos ajuda a entender mais ou menos como seria perceber a luz ultravioleta de 

verdade. As representações modernas do espaço sideral também deixam claro que superfícies 

visuais podem ser usadas para representar, por meio da similaridade, fenômenos físicos como 

tipos extremos de radiação eletromagnética – fenômenos físicos que não podem ser percebidos 

por nenhum órgão sensorial, mas que podem ser registrados por instrumentos sofisticados. 

 

 
Fig. 3: “Maluma” e “takete” (KÖHLER, 1929, p. 242) 

 

Interconexões visuais e auditivas provavelmente formam a área cross-sensorial mais 

investigada. Já no início do século XX, o influente psicólogo da Gestalt, Wolfgang Köhler, 

argumentou que existem certas semelhanças entre experiências através de diferentes órgãos dos 

sentidos (1929, p. 242). Ele apresentou as famosas formas “maluma” e “takete” (Figura 3), 

ilustrando nossa forte tendência a perceber semelhanças entre o som da palavra sem sentido 

maluma e formas visuais arredondadas, e entre o som da palavra sem sentido takete e formas 

angulares. Desde então, essas palavras e formas têm sido usadas em diversas variações para 

inúmeras verificações empíricas de semelhanças percebidas entre formas auditivas e visuais – 

em diferentes culturas e idiomas.  

Deve-se notar que há também pesquisas sobre correspondências entre percepções 

sensoriais e categorias cognitivas. Investigações iniciais indicaram que humores (suscitados pela 

música ou por palavras) claramente correspondem a certas cores (ODBERT; KARWOSKI; 
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ECKERSON, 1942). A iconicidade cross-modal deve, portanto, incluir o cruzamento entre a 

percepção sensorial e o domínio mais puramente cognitivo. Por exemplo, um gráfico visual 

pode descrever não apenas fenômenos concretos como a flutuação do calor, mas também 

fenômenos abstratos, como a inflação econômica. Da mesma forma, as formas auditivas na 

música podem representar movimentos mentais, como experiências e sentimentos. Com isso, a 

pessoa está apenas a um pequeno passo da iconicidade, onde tanto o representâmen quanto o 

objeto possuem uma natureza cognitiva. Isso é frequentemente chamado de pensamento 

metafórico. 

 

Transformações de mídia 

Todas essas capacidades cognitivas cross-modais, que possibilitam a representação 

cross-modal, podem enfraquecer as fronteiras das mídias básicas. Embora as mídias básicas 

sejam diferentes de formas relativamente estáveis, todas elas carregam o potencial de superar 

essas diferenças. Isso significa, mais especificamente, que as transformações de mídia são 

possíveis graças às capacidades cross-modais: até certo ponto, e certamente não sem 

consequências, as mídias podem representar outros tipos de mídia e objetos representados 

podem ser transmidiados entre diferentes tipos de mídia – o que significa que eles podem ser 

representados novamente por outros tipos de mídia (ELLESTRÖM, 2014b). Dadas as 

capacidades cross-modais do cérebro, a representação e a transmidiação das mídias para além 

das fronteiras das mídias básicas são, em certa medida, possíveis, comuns e, de fato, produtivas. 

Sem essas capacidades, a comunicação cotidiana não funcionaria e os fenômenos artísticos, 

como a écfrase e a adaptação, certamente não existiriam. 
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