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 Resumo: Tomando como base os estudos interdisciplinares entre Comunicação, Cognição 
e Educação, o presente artigo parte do problema que o sistema de educação tradicional 
enfrenta do déficit de atenção e da relação do professor com o jovem habituado a atividades 
multitarefa. Nessa relação, os estudos da atenção ressurgem como estratégia de auxílio à 
educação. Pretende-se mapear os níveis de atenção demandados em produtos da 
cibercultura que envolvem diferentes sentidos: os games, os audiolivros e os livroclips. 
Poderiam eles ser utilizados como ferramentas de despertar a curiosidade do público 
infanto-juvenil para uma perspectiva do aprendizado pela experiência e busca ativa do 
conhecimento? 
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1.Introdução 
 

Na atualidade, emergem debates sobre problemas no sistema educativo baseado em 

métodos de ensino tradicional para as crianças e jovens de uma geração que cresce em 

contato direto com as tecnologias, mais conectada em múltiplas janelas e atividades 

multitarefa no seu cotidiano. Os alunos dessa geração, conhecida como geração Z, além de 

estarem expostos a uma grande variedade de estímulos (visuais, sonoros etc), têm o hábito 

de conectar-se a diversos gadgets para trocar e produzir informações nas redes sociais, ou 

via emails, blogs e outras mídias colaborativas. Sobre esse aspecto, pesquisadores (Johnson, 

2005; Anderson, 2006; Jenkins, 2006) têm defendido que as práticas comunicativas da 

cultura digital instigam verdadeiros desafios cognitivos nesses jovens. Em trabalhos 

anteriores (2010; 2012), abordou-se o modo como esses desafios envolvem não apenas as 

habilidades tradicionalmente classificadas como mentais (lógicas e linguísticas), mas toda 

uma gama de habilidades, incluindo as sensório-motoras, perceptivas, sociais, entre outras. 

                                                
1Artigo apresentado ao GT Cibercultura, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora Doutora do PPCGOM UERJ; Pós-Doutoranda do PPGCOM UFRGS; Profa. coordenadora do 
grupo do CNPq Comunicação, Entretenimento e Cognição (UERJ). Email: fatimaregisoliveira@gmail.com. 
3Doutoranda do PPGCOM ECO/ UFRJ. Pesquisadora dos grupos de pesquisa: Comunicação, Entretenimento 
e Cognição (UERJ) e Livro e Cultura Letrada (UERJ). Email: raquel.timponi@gmail.com. 
4Mestranda do PPGCOM UERJ Tecnologias da Comunicação, Cultura, Pesquisadora do grupo de pesquisa: 
Comunicação, Entretenimento e Cognição (UERJ) e Graduanda em Relações Públicas. Email: 
alemontmaia@gmail.com.  
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Essa quantidade e variedade dos desafios vivenciados no cotidiano dos alunos não 

parece ter sido acompanhada pelas escolas tradicionais, que, em sua maioria, insistem em 

manter metodologias antigas de ensino, embasadas em um modelo expositivo que constrói a 

relação do aprendizado pela obrigação e memorização dos conteúdos transmitidos pelo 

professor, numa hierarquia de cima para baixo. 

Na verdade, o modelo da educação tradicional tem resquícios de práticas culturais 

de uma mente iluminista, advinda da visão de mundo da Revolução Francesa, centrada na 

cultura letrada de conhecimento enciclopedista5, tal como avaliam os historiadores Robert 

Darnton (2001) e Roger Chartier (1988). Se à época do Iluminismo, os estudos sobre a 

privilegiavam as habilidades lógicas e linguísticas, os estudos atuais – sobretudo das 

ciências cognitivas – defendem que o processo mental envolve também habilidades 

sensoriais, sociais, afetivas e outras, engendrando assim um processo cognitivo no qual a 

mente não pode prescindir do corpo, ambiente, objetos técnicos e interações sociais para 

operar. 

Com conteúdos frequentemente monótonos e descontextualizados da experiência de 

vida do aluno, o modelo escolar tradicional, tem dificuldades de capturar e manter a atenção 

do aluno, o que pode gerar um problema de distração e baixo rendimento nos estudos. 

O modelo tradicional de ensino não estimula a produção de alunos pensantes e faz 

refletir sobre a qualidade da educação. Se relembrados os graves problemas de 

analfabetismo funcional no país (pessoas que aprendem a ler, mas não entendem o 

significado do que leem), déficit de atenção dos conteúdos escolares, como revela a 

pesquisa Retratos de leitura no Brasil, no item para medir o entendimento dos conteúdos na 

cultura do brasileiro, 7% da população não compreendem o que leem e 11% não têm 

paciência para a leitura, ou não têm concentração 7% (Cf. AMORIM, 2008, p. 13).  

As linhas pedagógicas de vanguarda, como o construtivismo, o sócio-interacionsimo 

e o pragmatismo, têm buscado metodologias que incentivem o aluno a construir seu próprio 

pensamento a partir da conexão com suas concepções prévias, de senso comum, sobre 

                                                
5 Após a censura e queima de arquivos inapropriados pela Igreja, na França a enciclopédia torna-se um meio 
de produção coletiva de um grupo de pessoas letradas, com a ambição de dar voz à filosofia das luzes e cobrir 
todos os campos do saber. Mas como só a aristocracia esclarecida era leitora e tinha direito à instrução, a 
cultura enciclopédica impunha ideias e simbolizava o saber erudito como o método formal de conhecimento e 
aprendizado (DARNTON, 2001, p. 185), olhar que hoje, paralelamente, é reproduzido nos programas do 
governo de educação ou em debates sobre a educação e letramento. Ou seja, a cultura letrada e ensino 
tradicional são fruto da legitimação como valor, distintivo de classe e gosto cultural.  
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determinado assunto com os conceitos escolares. Nessa linha, o professor atua não como 

um controlador, mas como um mediador orientador das atividades, sendo o trabalho 

principal realizado pelo próprio aluno. Os alunos devem ter a competência de aprender, 

reagir para captar o conhecimento, pelo processo de inclusão via interação e envolvimento 

com vivências pessoais. Segundo o construtivista Vasco Moretto (2000), decorar nomes, 

datas, fórmulas, demonstrações e definições não é o que se espera do ensino em contexto 

escolar. “O que a sociedade espera é que se ensine a aprender a aprender – ensine a 

estabelecer relações significativas no universo simbólico desses dados” (p. 12). 

No escopo mais abrangente dessa pesquisa, a ideia é atuar nessa linha de 

questionamento dos paradigmas tradicionais da educação, investindo numa pedagogia 

escolar que faça uso de estimuladores da atenção, na linha do construtivismo que e 

valorizem a experiência ativa do aluno/usuário no processo do contato com a informação. 

Neste artigo em particular, propõe-se um retorno Assim é necessário retornar aos estudos da 

atenção como forma provocativa da interação, de propor desafios e despertar mentes 

pensantes, questionadoras, e, assim, construir o conhecimento coletivo numa aprendizagem 

colaborativa e contínua. 

No processo de envolvimento do aluno no conteúdo da informação, a atenção é um 

dos fatores principais, para que seja despertada a percepção e atingidos os níveis de 

cognição. Portanto, para trabalhar essa função psicológica, este trabalho pretende analisar 

mais especificamente os tipos de atenção estudados pela psicologia e ciências cognitivas, 

que podem ser ativados e analisá-los em produtos ciberculturais, como games, livroclipes e 

audiolivros, como estratégias auxiliadoras ao ensino. O objetivo é despertar o interesse do 

público no acesso e busca de conhecimentos de maneira ativa e voluntária. 

 Percebe-se nesses produtos um destaque dado à atenção visual e auditiva, devido a 

questões culturais que legitimaram esses órgãos do sentido. No momento da hegemonia da 

oralidade nos discursos orais, retóricos e técnicas mnemônicas da Idade Média e Grécia o 

foco de atenção e percepção estava mais voltado ao sentido da audição. Já com as 

iluminuras ou com o surgimento do códice e da cultura tipográfica, complementados com o 

advento da eletrônica, a supremacia da imagem mais uma vez influencia diretamente 

transformações culturais que alteram os hábitos de foco de atenção e percepção para o 

sentido da visão. Assim, faz-se necessário o retorno às teorias cognitivas sobre atenção para 

utilizá-las como ferramentas essenciais no processo de aprendizagem e retenção dos 

conteúdos. 
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2. Estudos cognitivos da Atenção 

A importância sobre os estudos da atenção surge no final do século XIX. 

Pesquisadores da psicologia realizaram diversas experiências no período, evidenciando que 

cada pessoa produz sínteses perceptivas particulares, ou seja, cada uma possui uma visão de 

mundo própria. William James (1981), um dos pioneiros nos estudos sobre atenção, 

afirmava que a experiência de um indivíduo não é constituída por tudo o que acontece ao 

seu redor, mas, apenas por aqueles estímulos que espontaneamente atraem a atenção e/ou 

aqueles em que o indivíduo escolhe prestar atenção. 

Esta escolha do indivíduo sobre em que prestar atenção tem relação direta com sua 

história de vida, ou mais especificamente, com seu repertório cognitivo prévio6. Dito de 

outro modo: o indivíduo presta mais atenção aos estímulos que permitem algum tipo de 

associação com seu repertório prévio, incluindo o repertório cultural, e/ou com as tarefas 

que precisa realizar, unindo a percepção associada à ação (Clark, 2001). Percebe-se, 

portanto, a importância de o ensino ser contextualizado em função das experiências prévias 

do aluno: o aprendizado repousa sobre a atenção. 

No processo de aprendizagem, diversos tipos de atenção são imprescindíveis em 

diferentes níveis. É a atenção que permite a seleção dos estímulos relacionados à tarefa a 

ser realizada, desprezando os outros estímulos que não importam para a tarefa. A atenção é 

também imprescindível para os processos de memorização. McCarley e Wickens destacam 

que a “atenção é necessária para manter informação na memória de trabalho e movê-la para 

a memória de longo prazo, isto é, aprender” (2008, p. 1). A atenção é ainda fundamental 

para manter o estado de concentração necessário até a conclusão de uma tarefa. 

Em outro trabalho (REGIS, TIMPONI & MAIA, 2012), realizou-se um estudo sobre o 

mapeamento dos modelos cognitivos que podem explicar o modo como as práticas de 

comunicação atuais podem ser processadas cognitivamente. Deste estudo, serão retomados 

aqui dois tipos de modelos cognitivos, para buscar os tipos de atenção a eles associadas. Os 

modelos cognitivos são: cognição integrada e cognição encadeada. 

 

2.1. Cognição integrada e atenção seletiva 
                                                
6 Para aprofundar a ideia do repertório cognitivo prévio e do modo como o aprendizado é adquirido mais 
facilmente pela “vivência” ou naturalmente selecionado quando mais próximo das experiências de vida, 
consultar os conceitos de “percepção de objetos reais”, de Vigotsky (2007), “imagem mental” adquirida de um 
repertório cultural prévio, de Changeaux (1981), “esquemas, de Piaget (1985) e “receitas para a ação”, de 
Clark (2001). 
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O modelo de cognição integrada baseia-se nas atividades descritas pelo filósofo 

Andy Clark (2001), referentes à psicologia cognitiva e às neurociências. Clark questiona o 

modelo clássico linear do ciclo: perceber – pensar – agir, entendendo que a percepção está 

interconectada com possibilidades para a ação e é continuamente influenciada por fatores 

internos (sensações, emoções, intenções, memória e aparato motor) e externos (materiais e 

contextuais) (Apud REGIS, TIMPONI & MAIA, 2012, p. 3), que dependem da seleção do 

dos acontecimentos do ambiente que o indivíduo escolhe prestar atenção. Ou, de outro 

modo, as pessoas percebem a cena de modo diferente de acordo com a tarefa que têm em 

mente (CLARK, 2001). Dessa forma, para a cognição integrada a atenção é fator 

fundamental, pois, funciona como fonte de seleção e direcionamento/enquadramento do 

processo percepção/ação no ambiente. Pode-se classificar a atenção seletiva em alguns 

níveis: focalizada, concentrada/ sustentada  e voluntária,  a se explicar. 

Atenção seletiva 

A primeira, focalizada, é o tipo mais elementar de atenção. Jonathan Crary a define 

como a capacidade de “desconectar-se de um campo mais amplo de atração, seja visual ou 

auditivo, a fim de isolar-se ou focar-se em um número reduzido de estímulos” (CRARY, 

2001, p.1), ou em atrativos mais óbvios, como setas intermitentes e letreiros luminosos, de 

Steven Johnson (2005). É a capacidade de focar-se em um estímulo-alvo e desconectar-se 

dos demais. 

Já a atenção sustentada/concentrada se refere à capacidade do indivíduo de manter 

sua atenção, por um longo período de tempo, em alguma atividade. Explora também a 

capacidade de selecionar um estímulo relevante no meio e dirigir a atenção a este estímulo. 

A atenção concentrada está relacionada à percepção de detalhes – estímulos semelhantes ou 

diferentes - no campo visual. As atividades que avaliam a atenção concentrada são as do 

tipo em que se busca detalhes, como nos “Jogos de 7 erros” ou “Onde está o Wally?”. É 

fundamental para o aprendizado, pois auxilia no processo de “passagem” de informações 

novas da área da memória de trabalho para a memória de longo prazo. 

  E, por fim, a atenção  voluntária relaciona-se com a escolha naturalmente interessante 

ao indivíduo (Davenport & Beck, p. 22-3), ou seja, coisas que pertencem ao repertório 

cultural e estético ou à história de vida da pessoa. 

 

2.2. Cognição Encadeada: atenção concorrente e simultânea 
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O segundo modelo cognitivo é o da cognição encadeada, classificação dos autores 

Salvucci e Taatgen, em The multitasking mind (2011). Os pesquisadores explicam que a 

cognição encadeada funciona como uma rede cognitiva de  atividades diferentes que atuam 

como linhas (fios) de pensamento independentes que vêm à mente, resultando no 

comportamento multitarefa. Quando o usuário assiste a um vídeo no computador 

(conectado à Internet) e toca o alerta de mensagem no MSN, ele, ao mesmo tempo em que 

imagina quem o chama, produz uma ação motora (movimento para alternância entre as 

janelas). A independência dos fios com funções cognitivas diferentes é fundamental para a 

realização da atividade multitarefa. Quanto mais fios conseguir conectar, mais simultânea é 

a tarefa (SALVUCCI & TAATGEN, 2011, p. 7 apud REGIS, TIMPONI, MAIA, 2012). 

Da mesma forma que os tipos de atenção seletiva são fundamentais para a cognição 

integrada, a atenção fragmentada é importante para o processamento da cognição 

encadeada. Seguiu-se a mesma sugestão de Salvucci & Taatgen (2011) para classificar a 

atenção fragmentada em dois tipos: multitarefa simultânea e multitarefa concorrente. 

A primeira (attention switch) refere-se às ações que não podem ser realizadas ao 

mesmo tempo, tornando necessária a alternância de um sistema para o outro, como, por 

exemplo, as tarefas que dependem de um mesmo sentido (na atenção visual as figuras da 

gestalt apresentam duas imagens simultâneas, mas só se consegue ver uma por vez).  

Já as multitarefas simultâneas são aquelas que usam diferentes fios de pensamento, 

podendo ser realizadas simultaneamente e utilizam sentidos diferentes (pode-se ver uma 

imagem em movimento escutando um som MP3, ou assistir a uma obra audiovisual, sem 

que isso interfira no foco de atenção).  

Para os autores, a fragmentação e abundância de tarefas e atividades para as quais 

somos solicitados causam distração e alternância de atenção, tal como a dificuldade de 

captar elementos simultâneos numa tela de um vídeo de montagem fragmentada, além de 

ler a legenda que passa embaixo.  

Apesar de existirem diversos tipos de atenção nas atividades multitarefa 

concorrentes (como a difusa (vigilância), alternada e discriminativa) e nas multitarefas 

simultâneas (atenção dividida ou distribuída), será dado destaque a algumas mais usuais nos 

produtos analisados. 

A atenção difusa está relacionada ao estado de vigilância e sondagem de ambiente. 

Capacidade de estar atento e em busca de estímulo (focalizar ao mesmo tempo estímulos 

dispersos). Para Tonglet (Apud LEÃO, 2007), esse tipo de atenção constitui uma função 
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mental que focaliza, de uma só vez, diversos estímulos dispersos espacialmente (pela visão 

ou audição). Ela fornece informações para que o indivíduo possa responder de forma rápida 

aos estímulos do ambiente. É a atenção que se usa quando estamos em um ambiente 

desconhecido, no qual não há certeza sobre os riscos que apresenta e a captação é realizada 

pela visão periférica, de forma involuntária. Esse tipo de atenção difusa é semelhante ao 

que propõe Dennett sobre os estados emocionais, perceptivos e de memória que exibem 

alvo, sem necessariamente, serem intencionais (1996). Na verdade, essas questões se 

relacionam ao conceito atual de mente que envolve os sentidos e que demonstra que 95% 

das atividades que se pensava depender de processos da consciência, como razão e 

inteligência, são realizadas automaticamente (LAKOFF e JOHNSON, 1999).  

O neurologista Antonio Damásio (2000) explica mais profundamente a capacidade 

do corpo de sentir estímulos e reagir aos processos e ao meio. Segundo Damásio, o cérebro 

cria padrões mentais de modalidade sensorial, ou seja, imagens de um objeto - como as 

“imagens mentais” de Changeux-, sendo que esse objeto pode ser uma pessoa, um lugar, 

uma melodia, uma dor de dente ou um estado de bem-estar. Mais especificamente, ele 

explica que as funções automáticas funcionam como um filme no cérebro, composto de 

trilhas sensoriais, isto é, células nervosas que produzem padrões neurais e o cérebro os 

converte em imagens padrões armazenadas na mente, o que obviamente também depende 

do sujeito e dos afetos, segundo um repertório cultural (DAMÁSIO, 2000).  

Retomando os tipos de atenção, outra atenção recorrida nos produtos que serão 

analisados é a alternada que, como o próprio nome diz, simboliza a alternância do foco 

entre mais de um estímulo para captar cada uma das atividades em separado, eficazmente. 

Por exemplo, quando estamos no trabalho redigindo um relatório, recebemos um 

telefonema que nos demanda o envio de um documento por e-mail. Essas tarefas devem ser 

feitas sequencialmente – alternando de uma atividade (e atenção) para a outra. Essa atenção 

é importante para que o cérebro humano possa acumular um número de informações 

relevante. A alternância é fundamental, pois se houvesse a acumulação contínua, seria 

impossível captar tanta informação nova. Porém, por outro lado, é ela que faz debater o 

esquecimento de atividades já realizadas, assim como de conhecimentos adquiridos. 

E por último, a atenção discriminativa é o tipo de atenção que implica a habilidade 

de focalizar estímulos distintos e separar apenas o estímulo de interesse para emitir uma 

resposta específica a ele. 
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Há também as formas de atenção simultânea, possíveis quando as atividades realizadas 

envolvem órgãos do sentido ou habilidades diferenciadas, podendo ser executadas 

simultaneamente (como falar e dirigir, estudar e ouvir música), denominada por atenção 

dividida/distribuída. A partir da automatização, alguns processos (que são tornados 

inconscientes) exigem pouco ou nenhum esforço. Assim surge esse tipo de atenção em que 

se pode executar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Contudo, é mais fácil ocorrer 

quando as atividades são de modalidades distintas. Ou utilizando a nomenclatura de 

Salvucci & Taatgen, quando utilizam fios de pensamento distintos. 

A capacidade que temos de dividir nossa atenção envolve duas maneiras de lidar 

com a informação: o front-of-mind e back-of-mind. Segundo Davenport & Beck (2001, p. 

23), a atenção front-of-mind é consciente, focada e explícita. É a atenção usada para redigir 

e ler textos, fazer planos diários, conversar ou quando se está aprendendo uma informação 

nova. Mas, enquanto é feita essa ação o cérebro está “prestando atenção” em várias outras 

atividades (praticamente todas automáticas): dirigir, andar, correr, tocar um instrumento. 

Várias atividades que, quando se aprende são conscientes (front-of mind), após um certo 

tempo, tornam-se armazenadas (back-of-min 

Os dois modelos de cognição aqui estudados, cognição integrada e cognição 

encadeada, assim como seus respectivos tipos de atenção, atenção seletiva e atenção 

fragmentada, utilizam as atenções front-of-mind e back-of-mind. 

Embora a maior parte dos estudos sobre atenção se dedique ao processamento de 

informação de fontes visuais, recebemos informações provenientes de todos os órgãos de 

sentido. Como Elisabeth Styles (2005, p. 132) explica, o processo cognitivo utiliza 

informações provenientes de todos os sentidos para interpretar e representar o ambiente. 

Desse modo, a importância dos modelos cognitivos aqui estudados reside no fato de que 

ambos evidenciam o modo como a cognição não se reduz às funções lógicas e 

representacionais do intelecto humano. Ao contrário, os modelos da cognição integrada e 

encadeada demonstram como as funções de atenção (e de percepção) acolhem informações 

dos cinco sentidos, fazendo com que o pensamento reflexivo e as ações automáticas, em 

vez de processos cognitivos independentes, atuem de forma “integrada” ou “encadeada”. 

Nesse sentido, acredita-se que produtos culturais como os games, os audiolivros e os 

livroclips – ao estimularem, de forma lúdica, o uso de diversos tipos de atenção – possam 

fornecer subsídios para o desenvolvimento de ferramentas de aprendizagem formais. As 

análises terão como embasamento as categorias da atenção visual e auditiva, numa pesquisa 
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exploratória inicial. Obviamente outros tipos de atenção podem ser encaixados para 

despertar a atenção dos usuários numa atividade sustentada e voluntária, porém serão 

destacados esses dois modelos, por serem os mais facilmente observáveis nas obras. 

Atenção visual 

Uma das principais funções da atenção é a sondagem que, segundo Leão, “é 

entendida como uma varredura pelo campo visual a partir do exame atento do ambiente em 

busca daquilo que constitui o alvo. Dessa forma, sondagem em si é o processo de atenção 

visual” (2007, p. 6). Durante o processo de sondagem, o indivíduo precisa discriminar os 

estímulos alvo dos estímulos distraidores, que atrasam a varredura e, consequentemente, a 

conclusão da tarefa. A atenção visual muitas vezes também está associada à cultura e 

permite o reconhecimento a referências a filmes, obras de arte, estética de um movimento 

artístico ou de um diretor de cinema ou teatro. 

Atenção Sonora 

A atenção sonora também é bastante requisitada tanto em atividades front-of-mind 

quanto back-of-mind. O âmbito back-of-mind ocorre quando uma música de suspense (que 

às vezes não nos damos conta conscientemente) nos deixa apreensivos em uma cena de 

ação. No front-of-mind pode aparecer em uso de recursos e elementos de sonoplastia, 

ruídos, silêncios, para atrair o ouvinte para uma certa mensagem, ou mesmo guiá-lo a uma 

interpretação pela tradução do conteúdo pelos recursos sonoros que servem como tradutores 

de uma mensagem complexa ou até mesmo ideológica. A atenção sonora também permite a 

identificação de citações a: trilha sonora de filmes e músicas clássicas, presente no 

referencial cultural de um público. A voz humana, por exemplo, por sua altura, timbre 

também permite uma gama de interpretações e informações adicionais ao conteúdo. 

 

3. Análise dos produtos ciberculturais: games, audiolivros e livroclipes7 

Para se aplicar os modos de atenção nos produtos que atuam como processos de 

comunicação, auxiliadores do modelo educacional, escolheu-se realizar a pesquisa com 

produtos infanto-juvenil, por serem público possível na aplicação de recursos educacionais. 

                                                
7 Os livroclipes e os audiolivros surgem como formas de experimentação de escrituras abertas, em constante 
movimento e sem forma fixa, pois são marcados seja pela variedade na maneira de representação dos textos, 
discursos e obra dos artistas, pelas peculiaridades dos meios e dos conteúdos específicos do estilo de cada 
autor, como no caso do livroclip (na forma de apresentação final e na escolha do uso das vozes postas em 
diálogo), seja pelos recursos contextuais nas nuances da fala, e recursos sonoros, já que possui oralidade como 
princípio básico, como no audiolivro. 
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Nos três produtos observa-se que operam as ações de front of mind por informações que 

exigem atenção sustentada, seja pela necessidade de prestar atenção para entender e refletir 

sobre a mensagem de um pensamento abstrato, seja por atuarem como guias de atenção. 

Nos três produtos de análise a atenção visual, por meio de guias que funcionam como 

legendas, ou seja, servem como tradutores, em explicação do cenário novo. 

No caso do game, as legendas ocorrem 1) tanto com informações extras que 

aparecem nos diálogos dos personagens sobre história, mitologia, em publicidades de jogos 

de futebol, quanto 2) em legendas explicativas de ferramentas para otimização do jogo ou 

instrutivas, que funcionam como setas intermitentes que indicam o caminho de exploração 

do ambiente. 

No livroclip também existem legendas para as informações front of mind, seja 1) 

pelas escritas na tela pelo narrador, como introdutor da obra, que funciona com um off 

legendado, seja 2) pela seleção de trechos da obra principal do livro, marcada pelas aspas, o 

que funciona como um guia de conteúdo do texto do autor por parte do editor, como por 

exemplo os diálogos de personagens da obra impressa reproduzidos em caracteres na tela. 

Ainda como informações novas, funcionam como atenção visual nos livroclipes os recursos 

imagéticos da gramática do cinema, para despertar a atenção do espectador, como 1) o 

zoom nas letras que aparecem na tela e o retorno à função inicial, que dão movimento ao 

texto e funcionam como mensagens piscando em vermelho, que atuam como setas de 

informações, ou 2) o uso de cores em palavras ou letreiros para dar destaque à mensagem 

ou certo trecho de texto. Já como recurso de back of mind, a atenção visual utiliza 

referenciais da estética da fotografia, imagens em fusão, games, videoarte, videoclip, 

animação em flash e do documentário de cinema como maneiras de se fazer a 

correspondência do conteúdo com a metáfora de imagens do imaginário cultural de um 

certo público. São exemplos a estética de Matrix do livroclip de Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, o uso de colagens, videoarte e referencial de trailer de documentário no 

livroclip de Dom Quixote, de Cervantes, ou o uso de fotografias e fusão de montagens de 

imagens fragmentadas, no caso do livroclip de Crime e Castigo, de Dostoiévski. 

No caso do audiolivro, todos os recursos do livro impresso imagético são 

transformados em áudio (como no caso da leitura branca, não interpretada, normalmente 

para o público sem acuidade visual, que funciona como uma adaptação) ou então há 

interpretação que retira as marcas impressas do texto, como as marcações de diálogos e 

orientações como “_ e disse o fulano:”. 
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No que se refere à atenção auditiva, os recursos atuam mais pelo front of mind em 

informações que tenham a ver com o conteúdo e entendimento da narrativa, no caso dos 

audiolivros e livroclipes, ou com recursos motores, no caso dos games. 

Nos games é usual a sonoplastia, voz e trilha para ambientação de cada fase, aliada 

ao componente de cenário e ambiente. Vozes dos personagens variam de acordo com sua 

personalidade, como, por exemplo, a de um guerreiro ou gritos de luta que aparecem 

frequentemente quando o personagem mata o adversário. Guias auditivos funcionam para 

pause, para “macetes”, condições especiais, como vidas ganhas em jogo, poderes especiais 

que dão velocidade ao avatar, estas sempre aliadas ao uso das habilidades manuais pelo 

joystick. 

Já nos livroclipes a atenção auditiva utiliza recursos de sonoplastia e trilhas sonoras 

de formas diferenciadas, dependendo do conteúdo a ser veiculado e da adaptação realizada 

pelo diretor. São três os tipos: 1) uso de trilhas inteiras de artistas brasileiros jovens e 

preferências por rock, para atrair o universo dos jovens, com uso conjugado com 

animações; 2) trilha fragmentada junto aos recursos de sonoplastia para definir 

personalidades dos personagens ou gênero do livro (música de drama para passar um 

conflito entre dois personagens de trechos destacados em caracteres); e 3) não há o hábito 

do cinema dos trailers de tradução para a voz em off dos personagens ou do narrador, visto 

que o objetivo principal é o de despertar o espectador para uma procura individual e leitura 

posterior da obra impressa original. 

E nos audiolivros a atenção auditiva ocorre no sentido de facilitar o interesse do 

ouvinte para uma atenção sustentada, continuada, o que é difícil devido à característica da 

mídia de ser escutada junto a outras atividades multitarefa, no transporte, em compras ou 

durante a realização de exercícios físicos. Assim, a função é de facilitar a atenção 

continuada, através do uso de recursos como: resumos sonoros da seção que se segue; 

organização e divisão do livro por guia em áudio (separação de capítulos lidos em voz alta e 

colocadas em faixas diferentes); elementos de sonoplastia, voz (ênfase, timbre, entonação, 

pausa, sotaque) e trilha sonora (que depende de um referencial anterior) vão ocasionar 

níveis de envolvimento diferenciados. O primeiro nível é o da leitura branca, em que a 

atenção quase não é despertada, pois há a tradução direta do impresso para o sonoro, ou 

utiliza vozes de computador, o que torna a experiência artificial (livros para cegos ou livros 

de conteúdo didático, como de Direito, ou Mitologia). O segundo nível de envolvimento, 

que desperta mais a atenção é a leitura de um narrador superior que faz uso de trilha sonora, 
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normalmente música clássica ou realiza interpretações ruins, como o audiolivro do 

Evangelho segundo o Espiritismo, de Alan Kardec. O terceiro nível de envolvimento 

audível é a leitura interpretada de livros best sellers, realizada por atores, o que gera maior 

envolvimento, como o livro E quando Nietzsche chorou, com interpretação de José Wilker. 

O quarto, e último, nível de envolvimento que mais desperta a atenção auditiva são os 

audiolivros infantis, indústria já consolidada por mais tempo, que utiliza como instrumentos 

de envolvimento musicais, contação de história e ênfase nas palavras, com interpretação de 

vozes diferentes dos personagens, como o audiolivro O pequeno príncipe, com 

interpretação de Toquinho e Paulo Autran. 

Por fim, o terceiro nível de atenção, está presente na cognição integrada é a atenção 

motora, que é seletiva, isto é, depende da vontade do agente. A competência motora é mais 

requerida nos games e exige poucas habilidades nos audiolivros (a mesma do manuseio do 

CD ou MP3, que vêm do habito de escutar músicas). Porém esse tipo de atenção é válido 

quando debatido o nível de expertise do atuante, ou seja, o trabalho que o leitor deve 

realizar na interação com os diferentes canais – mídias sociais, busca por conteúdos em 

espaços alternativos, transformar arquivos de texto em áudio, busca de informações pela 

rede de jogadores experientes para melhor eficiência no jogo. Nesse último tipo de atenção 

o conhecimento é adquirido pelo fazer, pela experiência e trabalho voluntário, depende de 

uma intervenção refinada, ativa, o que está mais próximo do modelo da cognição integrada 

e dos moldes da educação pragmática e construtivista. 

No caso dessas obras mais densas e clássicas, o livroclip funciona como um tradutor 

da obra e os recursos imagéticos pretendem atrair o leitor para a obra impressa original num 

trabalho a ser realizado posteriormente num caminho individual de links de pensamentos, 

de entendimento de leitura abstrata. Assim, o trabalho maior é o posterior, pois o leitor 

estará totalmente liberado para o contato posterior com a obra, onde deve estabelecer a 

leitura por si mesmo, numa atenção sustentada, fazer inferências e exercitar o raciocínio 

abstrato, buscar livros e informações, estabelecer crítica e associações com leituras 

anteriores e pessoais. 

Porém no momento a interação não é quase nenhuma, pois é essencialmente produto 

audiovisual utilizado em sala de aula. Mas também pode ser visto em Canal do Livro no 

Youtube, o que seria, então, um trabalho de busca. No audiolivro o usuário ainda pode 

realizar anotações em cadernos externos, buscar informações extras, assim como gravar e 

repetir trechos para armazená-los na memória, avançar e recuar frases. 
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Mas é nos níveis sensórios-motores dos games que é mais fácil observar o modo 

como atividades que, inicialmente, exigem atenção front-of-mind – como controlar todos os 

botões de um joystick – com o tempo vão se tornando automatizadas e passando para o 

back-of-mind permitindo que o jogador utilize sua atenção em outras atividades. Cabe agora 

uma análise mais específica dos games, referente a esses tipos de atenção. 

 

4. Aplicação mais específica dos games 

 4.1. Scribblenauts (Nintendo DS, 2009-): lançado em português  

O objetivo de Scribblenauts, como indica o subtítulo é “write anything. Solve 

everything” (em português: escreva qualquer coisa. Solucione tudo), é completar diversos 

quebra-cabeças com a ajuda de qualquer objeto que surja em sua mente, isso, claro, desde 

que o mesmo esteja disponível dentre as dezenas de milhares de palavras em seu banco de 

dados. A vantagem, e o incentivado, no sistema deste jogo é a possibilidade de resolver um 

problema de várias maneiras distintas, inexistente na maioria dos jogos do gênero. 

Como foi sugerido no parágrafo anterior, com o auxílio da imaginação é possível 

passar o desafio com inúmeras ferramentas, quanto mais inusitada, melhor. Por esta razão, 

destaca-se que a atenção predominante é a visual. 

Contudo, no âmbito da atenção auditiva, em cada fase, há uma trilha sonora que 

compõe a ambientação da aventura em que Maxwell, personagem que representa o jogador, 

está envolvido. Quando se insere "coisas da vida" (a saber, objetos físicos, animais, seres 

mitológicos, entre outros) neste universo surge um sinal sonoro. O uso de sonoplastia 

também se apresenta durante o desenrolar da trama para indicar, por exemplo, uma viagem 

no tempo. 

Mas é a visual que chama mais atenção neste jogo, porque tudo o que é escrito na 

área de texto tem sua representação imagética na tela. Ou melhor, o usuário pode escrever: 

"dragão chinês" ou "leviatã", ou até mesmo "keyboard cat", e vê-los aparecer no mundo de 

Maxwell. Observa-se o uso de balões com legendas icônicas para retratar o humor dos seres 

da fase e dos inseridos e de legendas de interação formadas por ícones e palavras como 

"usar", "interagir" e "montar". Ao digitar uma palavra com mais de uma possibilidade de 

entendimento ou com erro na ortografia surge uma caixa amarela com as indicações 

possíveis dentro do banco de dados. Ainda há pop-ups de felicitações para quando algo 

inusitado ou criativo é usado. É interessante frisar que o repertório cultural ajuda a 

ultrapassar cada desafio de forma mais dinâmica e "ousada". 
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A interação motora exigida pela mecânica do game e do console – portátil Nintendo 

DS – é feita através do uso da caneta stylus e dos botões direcionais. Este jogo é baseado 

em deslocamento lateral, no qual o personagem é controlado pela tela sensível ao toque, a 

câmera é controlada pelo controles direcionais e os botões R e L são usados para girar 

objetos. Ainda, para ter um bom desempenho durante os desafios é possível consultar 

dicionários, obras literárias, o próprio buscador do Google, redes de compartilhamento. 

 

4.2. The Lord of the Rings: Aragorn's Quest (PS3): apenas em inglês 

Um jogo de aventura que conta a história de O Senhor dos Anéis sob outro ponto de 

vista, assim se resume: Aragorn’s Quest. Samwise Gamgee (Sam, o hobbit) conta a seus 

filhos a saga da Sociedade do Anel, mas sem a sociedade e focando, especialmente, nos 

personagens Aragorn e Gandalf (este se apresenta como um segundo jogador), todavia, é o 

futuro do rei dos homens que importa, na narrativa situada a 15 anos da Guerra do Anel. 

O game segue a estética fílmica de épicos, os enquadramentos, os cortes e a trilha 

sonora. Ao percorrer o universo narrativo do jogo, nota-se que a demanda pelas atenções 

visual e auditiva é constante, e até concorrente. 

Durante o jogo, há o uso intermitente de sinalizações luminosas para indicar o uso 

de magias, destacar alvos para acertar os adversários, ganho de experiência e vida extra. As 

legendas para: informar quando os itens necessários para continuar o jogo foram 

encontrados; lembrar quais são os botões para trocar as armas; apresentar o diálogo de Sam 

com os filhos ao começar a contar a história para eles; durante a exploração surge o ícone 

do livro do Hobbit aberto no alto da tela. Aliado a todas essas informações, ainda há 

sonoplastia para: o som ambiente, como a chuva; sons do campo de batalha como magias e 

de choque dos equipamentos; além de os sons de gritos de guerra e de dor dos personagens. 

O modo de jogar o game vai depender de qual controle será utilizado: move 

(sensível ao movimento, semelhante aos controles do Wii) ou DualShock (controle, 

semelhante ao usado desde o lançamento do PlayStation 1). Com este, o usuário controla o 

jogo por meio de doze botões de comando por pressão e dois analógicos. Enquanto, o outro 

permite ao usuário simular o uso da espada, escudo, arco e flecha e outros. 

 Quanto à interação motora, é possível destacar que esta atividade pode estimular a 

busca dos títulos literários escritos por Tolkien, em 1937, estimulando desta forma o hábito 

de leitura. Além de outras obras que tratem de assuntos relacionados aos temas da narrativa. 
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5. Conclusão 

Neste artigo forma revisitadas as teorias psicológicas e cognitivas sobre atenção e 

analisados alguns produtos de comunicação e entretenimento com o objetivo de investigar 

sua rentabilidade para a discussão dos processos de aprendizagem e retenção de conteúdos. 

Embora a análise tenha sido realizada de forma exploratória e com poucos objetos de 

estudo, os resultados parecem demonstrar que games, livroclipes e audiolivros têm 

potencial de estimular diversos tipos de atenção, sobretudo os relacionados à atenção visual, 

sonora e motora. A atenção sustentada/concentrada e os tipos de atenção relacionados às 

atividades multitarefa (alternada, difusa e dividida) também foram requisitados na análise 

dos produtos em estudo. Observou-se que o modo como os produtos aqui estudados 

incentivam o uso de diversos tipos de atenção e o modo como permitem experiências mais 

próximas das vivências e dos repertórios cognitivos prévios dos jovens, podem torná-los 

recursos inspiradores para a discussão dos problemas de déficit de atenção e de baixo 

rendimento escolar, tão comuns no sistema de ensino brasileiro.  
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