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MAGRITTE E FREUD: CONVERGÊNCIAS 
ENTRE PSICANÁLISE E ARTE

Alan Ricardo Floriano Bigeli1

Gustavo Henrique Dionisio2

ASPECTOS INICIAIS: UMA POÉTICA MAGRITTEANA

Em Lessines, uma pequena cidade do interior da Bélgica, precisa-
mente em uma segunda-feira, nascia o primogênito de Léopold e Régina, 
chamado René-François-Ghislain Magritte, ao vigésimo primeiro dia 
do mês de novembro de 1898. Passados sessenta e oito anos de uma 
vida poética, de manifestações artísticas em meio a duas guerras mun-
diais e de incomensuráveis contribuições para a arte moderna, ao dia 
15 de agosto de 1967, o então já internacionalmente reconhecido René 
Magritte morre em sua casa, na Rue des Mimosas, onde viveu seus 
últimos anos ao lado de sua esposa Georgette, no bairro de Schaerbeek, 
em Bruxelas, acometido pelas complicações de um câncer no pâncreas 
(Draguet, 2016). Foram muitas as contribuições deixadas por Magritte 
para a compreensão das expressões estéticas vanguardistas do século XX, 
tanto que seus trabalhos ultrapassam o âmbito das artes plásticas através 
de seus inúmeros escritos compilados por André Blavier e publicados 

1. Mestre em Psicologia e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista (FCL-
UNESP – Assis). alan.bigeli@unesp.br

2. Doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo (IP-USP).

 Professor Assistente Doutor no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade 
Estadual Paulista (FCL-UNESP - Assis). gustavo.h.dionisio@unesp.br
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em Écrits complets. Por meio desses textos é possível realizarmos uma 
incursão pelas principais conceituações que o pintor inaugura sobre seu 
trabalho, mas também acerca de diversos âmbitos culturais, políticos e 
histórico-sociais do contexto ao qual estava inserido.

Desde muito cedo, em sua vida, Magritte já demonstrava seu inte-
resse pela pintura. O próprio pintor relembra, em uma conferência 
chamada La Ligne de la vie, de 1938, um momento de sua infância 
onde brincava com uma amiga em um cemitério e, ao sair de uma das 
galerias que haviam ali, avistou um pintor registrando através de seu 
ofício as paisagens que o tocavam de maneira singular. Magritte (2009) 
declara, então, que esse episódio desvelou um mundo totalmente novo 
e que aquele pintor aparentava ter poderes mágicos ao demonstrar uma 
liberdade possível de ser atingida através da pintura. Esse sentimento 
nunca deixou de ocupar o pensamento de Magritte, que, durante sua 
vida flertou com diversos movimentos artísticos, dentre eles o Abs-
tracionismo e o Dadaísmo, sendo este último o mais marcante em sua 
irônica personalidade. Contudo, foi dentro do movimento Surrealista 
na Bélgica que Magritte encontrou uma maior eloquência para seus 
trabalhos. Foi onde ele pode acessar sua liberdade de criação e deixar 
registrada a misteriosa marca de uma realidade banal, enxergada sim-
plesmente através de seus olhos (Magritte, 2009). 

É necessário, nesse ponto, que façamos alguns esclarecimentos refe-
rentes à vanguarda surrealista na França e na Bélgica. Esse movimento 
anuncia seu embrião nas divergências poéticas entre os signatários do 
Dadaísmo. Desde o início dos anos 1920, o poeta francês André Breton 
já se mostrava incomodado com a negatividade inerente ao movimento 
niilista, se interessando muito mais pela liberdade que poderia ser atingida 
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através de uma surrealidade. Juntamente com Louis Aragon, Breton 
anuncia a imagem poética do Surrealismo ao organizar uma exposição 
de colagens realizadas pelo artista alemão Max Ernst, em 1921 (Ades, 
1976). Além disso, o espirito questionador e a incessante busca liber-
tária de Breton encontraram ressonâncias nas proposições do criador 
da psicanálise, Sigmund Freud. O artista francês viu ali os mecanismos 
precisos para liberar seu inconsciente das amarras sociais através das 
associações do automatismo psíquico puro. Procedimentos estes, que se 
encontram sistematizados nos Manifestos do Surrealismo, publicados 
coletivamente em 1924 por Breton (1985) e seu círculo vanguardista.

A palavra Surrealismo é inaugurada por Guillaume Appolinaire, em 
1917, no livreto de Parade, um balé de Jean Cocteau, em que trata de 
anunciar uma verdade artística para além da realidade. Meses depois, a 
palavra volta a surgir em uma cena de Las Mamelles de Tirésias, peça 
do próprio Appolinaire (Bradley, 2001). Segundo Breton (1924/1985), 
Appolinaire guarda somente o crédito de ter cunhado a palavra, mas 
sem ter atingido o real sentido do Surrealismo. Sabemos, através do 
Premier Manifeste, de 1924, que Breton (1924/1985) e seus signatários 
definiram o movimento como “automatismo psíquico puro”, através do 
qual seria possível atingir, por meio verbal, escrito ou de outras manei-
ras, “o funcionamento real do pensamento”, sendo este livre de “toda 
preocupação estética ou moral” (Breton, 1924/1985, p. 58). Os grandes 
interesses dos surrealistas franceses estavam nas artes dos loucos, na 
arte primitiva e no automatismo. Assim, o poeta francês enxergou nas 
propostas freudianas um possível caminho para acessar essa instância 
automática através de seu inconsciente.
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Àquela época, início dos anos 1920, as obras de Freud ganhavam 
suas primeiras traduções para a língua francesa, angariando espaço na 
literatura consumida por muitos artistas que formavam às vanguardas 
europeias. Breton teve seu primeiro contato com os métodos da psica-
nálise, como a interpretação dos sonhos e as associações livres, quando 
exerceu sua profissão de médico durante a Primeira Guerra Mundial, 
cuidando dos soldados que sofriam de delírios causados pelos conflitos 
bélicos. Sendo assim, a partir de sua vivência clínica, surge o ímpeto 
para a experiencia poética (Cuevas del Barrio, 2013). No entanto, Breton 
e seus colegas estavam menos interessados nos aspectos de cuidado 
que a psicanálise possui do que nos meios para atingir o inconsciente. 
Tal fato nunca contentou Freud, que se manteve sempre irredutível aos 
diversos convites feitos pelos surrealistas franceses para obras coletivas, 
ou mesmo para reconhecer a importância do movimento (Cuevas del 
Barrio, 2013).

Essa idolatria a Freud e à psicanálise, seguida do ufanismo ao 
automatismo psíquico puro, entre outras divergências éticas, políticas e 
pessoais, deram muitos motivos para que ocorresse um desenvolvimento 
bastante autônomo do Surrealismo no país de origem de Magritte, a 
Bélgica. Além disso, traços da personalidade de Breton, reconhecido por 
muitos como autoritário e rígido quanto aos procedimentos surrealistas, 
afastaram ainda mais os belgas que eram muito mais intimistas e sutis 
em seus métodos, buscando o mistério das coisas simples, elogiando o 
acaso e suas afinidades eletivas (Mensa, 2011). Ainda que encontremos 
diversos trabalhos que congregam os dois grupos, os belgas descre-
denciavam o automatismo psíquico na produção artística. Algo que 
podemos ver em uma das primeiras revistas surrealistas de Bruxelas, a 
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edição Rouge de Correspondance, publicada em abril de 1925, onde o 
poeta Paul Nougé desqualifica o procedimento automático em função 
de reivindicar sua posição, e de seus colegas, como autores do próprio 
trabalho e não regidos por ele. 

Os belgas compreendiam, assim, que o imenso apreço de Breton 
pelos métodos freudianos esbarrava, inevitavelmente, em um problema 
de linguagem. Nougé e seus colegas se questionavam sobre a real possi-
bilidade de produzir uma obra totalmente desvencilhada dos processos 
conscientes, sem passar pelo registro da linguagem. (Mariën, 1982). Além 
disso, algumas investidas de Breton para atribuir uma ideologia política 
ao movimento surrealista desagradaram os belgas, distanciando ainda 
mais dois círculos de artistas. Assim, uma proposta de um “quietismo” 
frente ao automatismo deixa sua marca no Surrealismo belga (Mariën, 
1982, p. 20). Inclusive Magritte, que viveu próximo aos parisienses 
entre os anos 1927 e 1930, guarda episódios de entraves com Breton. 

O pintor belga morou em Perreux-sur-Marne, nos arredores de Paris, 
durante três anos. E, embora este tenha sido um período de grande 
amadurecimento para sua obra e de muita agitação cultural na vida de 
Magritte, a proximidade com o círculo surrealista francês foi bastante 
complexa, tendo sofrido diversos desencontros marcados por sua natu-
reza bastante provinciana frente a uma postura expansiva e autoritária 
de Breton e seus signatários. Pouco tempo depois, o pintor retornou a 
Bruxelas para se realocar entre os belgas e ocupar um importante lugar 
no surrealismo de seu país (Draguet & Goormans, 2013). Magritte 
pode, assim, dar continuidade ao seu trabalho, à sua própria maneira, 
se aprofundando em riquíssimas investigações sobre o cotidiano, 
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resultantes na elaboração das diversas concepções caríssimas à nossa 
compreensão de sua obra. 

Através de justaposições de cores, “de tal forma que seu aspecto 
se esconda para deixar aparecer visivelmente uma imagem poética” 
(Magritte, 2010, p. 408), as telas de Magritte deixam visíveis sua extensa 
aclamação ao contraditório: a realidade não só se nega, mas também se 
transforma, e assim, sua pintura é “uma revolta permanente contra os 
lugares-comuns da existência” (Gablik, 1985, p. 9). Dessa forma, em 
suas telas, assuntos que seriam estritamente objetivos adquirem posturas 
inversas [subjetivamente], em uma direta relação visual. Surge, nesse 
sentido, uma singularidade da obra de arte, a qual nenhuma outra prática 
ou ciência seria capaz de atingir: a garantia de acesso àquilo que não 
podemos naturalmente ver. Desse modo, David Sylvester (2006), nos 
demonstra que:

Magritte lidava com o absurdo, não com o fabuloso. Não pintou 
pássaros de duas cabeças; pintou pássaros feitos de sol e feitos de 
pedra. Sua imagem abarca a noção de que uma coisa é ao torna-la 
o que não é. Sua grande pedra flutuando no céu expande a noção 
do peso das pedras. Inversamente, o peso de seu pássaro de pedra 
em voo expande a noção da maravilhosa leveza de um pássaro. A 
visão de suas alternativas torna a realidade mais misteriosa. (p. 239)

Suas investigações sobre objeto e representação demonstram sua 
preocupação em encontrar soluções pictóricas, através de seu ofício de 
pintor, para aquilo que se mostrava como problemas da realidade. Suas 
incursões mantinham-se lógicas e argumentativas. Magritte “nega o fato, 
mas não a razão” (Sylvester, 2006, p. 239). Nessa premissa, o belga 
dedicou seu trabalho a encontrar relações possíveis, particularmente 
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paradoxais, entre cada objeto retratado em suas telas, questionando a 
maneira como estes se mostravam, além de friccionar determinados 
aspectos da realidade, buscando sempre um sentido escondido por detrás 
daquilo que seus olhos podem ver. Ou seja, suas provocações inquietam 
o conforto habitual de nosso olhar, sendo, entretanto, alheias ao fan-
tástico, promovendo justamente contraditórias relações que a natureza 
misteriosamente comporta e uma solução pictórica possa desvelar.

Inúmeras associações podem surgir através de uma poética bastante 
singular que Magritte propõe. Em diversos momentos de sua obra, o pintor 
se dedicou a evidenciar certos aspectos que causam estranhamentos na 
simples realidade aparente. Várias de suas telas guardam reflexões que 
podem se colocar ao lado da teoria psicanalítica freudiana, por exemplo, 
referentes ao Duplo e Das Unheimliche (O Estranho), à representação 
e figurabilidade, ou então, em muitos trabalhos onde Magritte utiliza a 
temática do olhar produzindo associações com esferas pulsionais bali-
zantes entre os processos extra e intrapsíquicos, questionando o modo 
como olhamos para a realidade [ou será ela que nos olha?] (Bigeli & 
Dionisio, 2018). Entretanto, uma característica que atravessa toda a obra 
e o pensamento de Magritte, - a qual desenvolveremos aqui – se faz 
bastante notável. Trata-se de um sentimento único, denominado pelo 
pintor como emoções estéticas, as quais mostram frutíferos desdobra-
mentos com a noção de afetos na teoria freudiana. 

PSICANÁLISE E REFLEXÕES ESTÉTICAS

Na intenção de elucidar nossa postura psicanalítica adotada na cons-
trução de leituras que tratam de Arte, façamos alguns discernimentos 
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necessários. É bastante comum encontrarmos leituras que apliquem 
a psicanálise às obras de arte, procurando simbologias e associações 
que se submetam aos conceitos da teoria, dignos de um vocabulário 
de psicanálise, correndo o risco de cair em um infortuno reducionismo 
das potencialidades que a arte possui. Esse tipo de aplicação da teoria 
foi reconhecido, em certo momento, como a “má psicanálise da arte” 
(Ricoeur, 1977, p 147), sendo exemplo, entre tantos estudo, o próprio 
ensaio de Freud (1910/2016b) sobre Uma lembrança da infância de 
Leonardo da Vinci, que lança interpretações baseadas na pintura San-
tana, a virgem e o menino, de 1513, em função de criar uma análise da 
subjetividade do pintor renascentista. A rigor, não existe um problema 
com a aplicação da psicanálise na arte, contudo, ao nosso ver, esse 
método não corresponde às inquietações que aqui procuramos desvelar. 

Nessa perspectiva, nossos procedimentos se inauguram em outro 
ensaio de Freud (1914/2016b) sobre as Artes, O Moisés de Michelan-
gelo, onde o olhar do psicanalista se atenta aos detalhes aparentemente 
insignificantes da escultura de mármore que guarda o túmulo do Papa 
Júlio II, em San Pietro in Vincoli, mas que possibilitam a produção de 
uma escuta analítica da obra, construindo o histórico da cena retratada, 
quase como um detetive à procura de pistas e de indícios que possam 
ampliar o trabalho da reflexão estética, sem utilizar a aplicação da 
teoria, deixando-se levar apenas por suas próprias associações e pelo 
sentimento que a escultura provoca em sua subjetividade. Assim, esse 
procedimento evidencia a dimensão invisível, para além daquilo que 
está visível nas obras de arte e se equipara a uma relação transferencial, 
implicando tanto a obra como quem se relaciona com ela (Frayze-Pe-
reira, 2010). Desse modo, faz-se necessária a constante implicação de 



23

meistudies

nossa subjetividade, pois trataremos de reflexões estéticas, garantindo a 
máxima abertura diante das obras de arte e viabilizando o pensamento 
sobre as pinturas. E, segundo André Green (1994), podemos contar 
somente com nossas próprias associações. Desse modo, empregamos 
um procedimento bastante disruptivo para realizar a aproximação entre 
o pensamento psicanalítico e as reflexões estéticas; a Psicanálise Impli-
cada, que corresponde a uma proposta de João Frayze-Pereira (2010), 
em consonância com as ideias de André Green e Alain Grosrichard. 

Amparados, então, por essa postura, podemos compreender que as 
Artes inquietam aqueles que as observam na mesma medida em que 
são questionadas, isto é, as provocações se constituem na relação entre 
espectador e obra de arte, em uma relação de dupla via do pensamento. 
Assim, se constitui uma análise possível em que o sujeito investiga o 
olhar proveniente da obra em relação ao seu, discutindo aquilo que res-
ponde ao seu próprio olhar (Dionisio, 2012). Dessa forma, colocamos 
nossa subjetividade sob essa postura, com o intuito de fazer emergir 
aquilo que se encontra ao lado do visível nas obras de Magritte. Assim, 
amparados em seus textos, através dos procedimentos da psicanálise 
implicada, podemos construir uma leitura crítica sobre seu pensamento 
artístico e as concepções inauguradas em suas obras. 

EMOÇÕES ESTÉTICAS E AFETOS

Segundo próprio Magritte (2009), o desencadeamento das emoções 
estéticas provoca inquietações tanto na subjetividade do artista como 
na do espectador, além disso, essas sensações devem estar presentes 
em todas as obras que se pretendem artísticas. De acordo com o pintor 
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belga, um artista deve moldar sua obra, rompendo com modelos pré-es-
tabelecidos, na intensa busca por algo totalmente novo. Somente dessa 
maneira uma obra pode produzir - e ser produzida através de - uma 
emoção estética, sendo este o verdadeiro sentido da arte (Magritte, 
2009). O atravessamento dessa sensação compreende que o artista se 
deixe tocar pela realidade, simples e aleatoriamente, tendo por função 
a transmissão desse afeto para aqueles que se relacionam com sua obra. 
Nas palavras de Magritte, “a aparição imprevisível de uma imagem 
poética é celebrada pela inteligência amiga da luz enigmática e mara-
vilhosa que vem do mundo” (Magritte, 2009, p. 401). Cada obra, nesse 
sentido, deve se apresentar como tradução de um sentimento singular, 
originário do pensamento, ganhando vida através do registro pictórico.

Ao buscarmos, então, a origem da concepção das emoções estéticas 
nos escritos magritteanos, encontramos no texto de 1922, intitulado 
L’Art pur. Nesse escrito, Magritte (2009), procura diferenciar aquilo 
que considera verdadeiramente como Arte em face de outras manifes-
tações visuais. Magritte (2009) defende que para que uma pintura, por 
exemplo, seja capaz de provocar uma inquietação, ela deve implicar 
enormemente as instâncias mais subjetivamente internas. “Um artista 
se emociona com um trem que passa: este fato provoca aquilo que o 
artista encontra em si mesmo, mas em estado latente.” (Magritte, 2009, 
p. 19). De acordo com o pintor, fatores como a forma, a técnica, o estilo, 
ocupam um lugar secundário na criação poética. Assim, uma pintura 
se dá como o resultado da soma de sensações e emoções, permitindo 
uma movimentação do pensamento a ser traduzida visualmente. Tais 
concepções nos fazem constatar, em grande medida, que a argumentação 
de Magritte a respeito do surgimento das emoções estéticas apresentam 
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uma interessante correspondência com a teoria psicanalítica, sobretudo 
acerca do termo afeto. 

Dentro da teoria freudiana, a questão dos afetos se mostra de suma 
importância para a compreensão dos processos subjetivos inerentes aos 
sujeitos. Embora não haja um texto que trate com exclusividade dessa 
temática, podemos localizar as conceituações dos afetos em diversos 
trabalhos e de variadas formas, tão dinâmicas quanto somente uma 
teoria de tamanha complexidade como a psicanálise poderia ser. Nos 
primórdios dos ensaios psicanalíticos, como Estudos sobre a histeria, 
de 1895, Freud (1895/2016a), ainda em coautoria com Josef Breuer, já 
demostrava reconhecer uma primazia afetiva nas relações psíquicas. 
Esses dados nos mostram a relevância comportada pelas emoções nos 
processos subjetivos considerada antes mesmo dos primeiros mecanis-
mos inconscientes serem propostos. Enquanto o paradigma científico do 
início do século passado contribuía para o comportamento maquínico, 
visto na dualidade entre psíquico e corporal, a teoria freudiana desponta 
como inovadora, no sentido de um rompimento com os pressupostos 
recorrentes àquela época, como demonstra Carlos Alberto Plastino (2008). 

De acordo com o psicanalista André Green (1982), em sua argumen-
tação para uma teoria psicanalítica do afeto, encontrada em O discurso 
vivo, essa temática se desenvolve para Freud, tal qual toda a psicaná-
lise, baseada na histeria. Segundo o autor egípcio, vemos em Estudos 
sobre a Histeria a utilização de termos como quantidade de excitação, 
ainda tratando muito mais de energias de investimento do que de afeto. 
No entanto, essa concepção já era levada em consideração em termos 
referentes ao funcionamento do aparelho psíquico, que correspondem 
ao entendimento inicial da afetividade, guardadas as certas proporções. 
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Outras expressões utilizadas nessa época são quota de afeto e ab-reação, 
quando Freud (1895/2016a) se refere à carga e descarga de energia nos 
processos subjetivos, sobretudo em um aspecto de estrangulamento do 
afeto que se liga a certos episódios traumáticos da vida do sujeito. Eis 
aí “o germe da concepção de simbolização” (Green, 1982, p. 27). Indo 
mais além, e observado por Freud (1895/2016a) de maneira bastante 
sensível, o afeto aparece ligado à mobilidade, confluindo para a noção 
de conversão, de um deslocamento e, finalmente, atingindo a sua trans-
formação. Nessa perspectiva, Green (1982) atesta que o afeto chega, 
até mesmo, a caracterizar uma conversão ao contrário, direcionando-se 
à sua fonte primeva, o corpo.

No ensaio dedicado à Melancolia, de 1895, vemos um esboço que 
Green (1982) diz preceder o modelo da pulsão. Através da relação do 
sujeito com seus objetos externos, Freud (1895/2016a) orienta nossa 
observação para os modos com que ocorre a introjeção dos estados 
psíquicos e psicossexuais, através de uma dinâmica afetiva, sendo esta 
a responsável por regular as forças de expressão, localizando-se preci-
samente no espaço existente entre essas relações objetais. No entanto, 
será no decorrer de Projeto para uma psicologia científica que veremos 
a anunciação, de fato, de uma primazia afetiva das relações a qual irá 
se alongar por toda a obra do criador da psicanálise. E, já na ruptura 
epistemológica promovida por Freud com a escrita de A Interpretação 
dos Sonhos, de 1900, os aspectos afetivos receberam novas concepções. 
Como exemplo, temos a discordância presente entre os conteúdos 
representativos e afetivos produzida pelos sonhos, pois os primeiros 
sofrem deslocamento e condensação, enquanto o afeto permanece sem 
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mudanças, evidenciando a dominação destes pelos mecanismos oníricos, 
regidos pelas forças pulsionais desejantes. 

Nesse sentido, Green (1982) destaca as transformações sofridas 
pelos afetos nas condições oníricas como o seu desaparecimento, suas 
mudanças, seu empobrecimento, a contrariedade e a expressão de afetos 
permitidos frente aos afetos proibidos. Contudo, em todos os casos a 
premissa principal é a obtenção de uma representação dessas sensações, 
pois, aos moldes de uma montagem de um quebra-cabeças, o trabalho 
se constitui em restituir os exatos lugares desses processos provocados 
pelo recalcamento, isto na intenção da produção de uma interpretação 
que objetive uma melhor compreensão dessas emoções. 

Sendo assim, de acordo com Magritte (2009), os aspectos que podem 
fazer emergir as emoções estéticas são os mais arbitrários possíveis, 
podendo ser o canto de um pássaro, o movimento das árvores com o 
vento ou mesmo surgir dos objetos mais comuns do cotidiano. Por sua 
própria experiência, o pintor ressalta, próximo aos anos 1930, a prima-
zia que seus sonhos possuíam em lhe causar tais sensações. Nesta fase, 
Magritte alega, com prazer, se recordar muito bem daquilo que sonhara 
na noite anterior e demonstra sua capacidade em tornar visíveis essas 
associações. Vem ao caso um relato onde Magritte (2009) descreve um 
desses sonhos, em que se lembra de uma praia, onde passa uma mulher 
andando de bicicleta segurando um pedaço de tecido azul. O pintor 
consegue localizar essas imagens com suas vivências do dia anterior, 
menos o pedaço de tecido, que, quanto mais se torna desconhecido 
mais lhe traz diferentes sensações, fazendo emergir uma experiência 
misteriosa em torno dessa figuração, podendo ser entendida, ao nosso 
ver, como uma emoção estética. 
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Outro prisma que também cabe como forma de compreensão 
das emoções estéticas constituídas como processo afetivos pode ser 
encontrado nas conceituações a respeito das experiências de desejo, 
especificamente, na satisfação e na dor. A experiência de satisfação se 
dá pela mobilização de energias psíquicas que requerem na exterioridade 
um anteparo que lhes corresponda, assim dando sentido à experiência 
interna. Green (1982) nos mostra que a compreensão dessa motricidade 
de energias internas encontra sua via de manifestação através da comu-
nicação atrelada às sensações, sendo indispensável a correlação entre 
esse movimento e as emoções, surgindo assim a linguagem. “Melhor 
dizendo, a satisfação será, de agora em diante, relacionada com a imagem 
do objeto que a proveu e a imagem motora do movimento reflexo que 
permitiu a descarga” (Green, 1982, p. 36). Nesse sentido, o afeto rege 
as sensações obtidas nesse processo entre emoções internas e externas 
no que dizem respeito à percepção dos objetos, ou das obras de arte, 
por exemplo. Por outro lado, as quantidades excessivas dessas ener-
gias geram uma descarga de igual ou maior intensidade, acarretando 
na concepção afetiva da dor, ou desprazer. Dessa perspectiva, prazer 
e desprazer se relacionam ao modo com que nosso psiquismo se lança 
para a percepção mundana, atribuídas também à linguagem, e todo seu 
regimento é atravessado pelo campo dos desejos.

Como sabemos, Freud compõe diversos conceitos através da expe-
riência. Entretanto, conforme Plastino (2008), havia um descompasso 
entre as observações clínicas do psicanalista vienense e suas teorizações 
ao final de 1910, algo que o direcionou no caminho da formulação de 
sua metapsicologia, não sem sofrer muitos impasses, os quais foram 
superados peremptoriamente pela sólida base da própria teoria. Um 
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dos principais empecilhos vencidos foi justamente a elaboração desses 
fundamentos a partir de experiências próprias como instrumento para a 
justificativa do conhecimento, experiências estas, como sabemos, clí-
nicas. Posta essa coexistência, ocorre a inevitável mescla com mundo 
anímico – e, por esse termo, entendamos aqui sua correlação com alma, 
em seu caráter de subjetividade – na contribuição dos aspectos relati-
vos à afetividade, sendo estes: a transferência, a contratransferência e 
a resistência. À vista disso, o papel dos afetos se mostra fundamental 
para os processos de conhecimento (Plastino, 2008). 

Nesse sentido, a fim de fazer a reivindicação da criação de seus pró-
prios processos de conhecimento, Freud busca declarar sua independência 
das conceituações de Schopenhauer e de Nietzsche, sobretudo no que 
tange a primazia dos afetos e a singularidade das intuições (Plastino, 
2008). Assumindo que os processos de conhecimento são inseparáveis 
das vias emocionais e afetivas, Plastino (2008) evoca Bergson (1979) 
na incursão elucidativa desse funcionamento. Ele alega que convém 
diferenciar emoções correlatas às imagens ou a alguma ideia represen-
tada das emoções que seriam, por si só, cheias de representações, sendo, 
portanto, esta [a emoção] aquilo que origina essas representações. 

Para Bergson (1979), a emoção trata muito mais de um movimento 
de um pensamento do que a coisa pensada de fato. Plastino (2008), 
então, demonstra uma complexa ampliação que essa concepção produz 
no campo psicanalítico, evidenciando a possibilidade de inserção de 
certas experiências que, antes mesmo de atingirem o nível da lingua-
gem, ou de significante e significado, permitem que sejam processadas 
pela via afetiva. 
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Os sentimentos possuem certamente um significado e este é criado 
pela linguagem. Mas eles não são apenas uma criação da linguagem, 
um conceito. São, antes, uma emoção, e, enquanto tais, plenos de 
sentido e dotados da capacidade de transmissão desse sentido. 
[...] Esta questão, na qual a problemática da afetividade se associa 
intimamente à de apreensão do sentido, é grávida de importantes 
consequências. Assim, por exemplo, postulando a existência da 
identificação primária como sendo uma apreensão direta e imediata 
do outro, processada por via “puramente afetiva”, Freud insere a 
questão da afetividade no cerne mesmo do processo de constituição 
da subjetividade. (Plastino, 2008, pp. 30-31)

Este longo processo de formular os conceitos com base nas expe-
riências clínicas, sobretudo na aproximação dos processos anímicos 
frente as concepções maquínicas demonstra uma evolução que parte dos 
níveis quantitativos dos afetos. Ainda assim, o próprio Freud chega a 
declarar, em certo ponto, não possuir claramente uma concepção sobre 
o que seriam, de fato, os afetos (Plastino, 2008). Esse entrave muito se 
configura pela enorme amálgama de termos compreendidas pelo criador 
da psicanálise a este respeito. Por ora, buscamos evidenciar as possí-
veis delimitações de um campo que permite a compreensão de como 
se constituem os processos de subjetivação na relação que se coloca 
entre intrapsíquico e aquilo que está exterior, sobretudo presentes nas 
inquietantes relações que tanto as expressões estéticas como a psicanálise 
podem exaltar, no espaço que se coloca entre emoções estéticas e afetos.

CONCLUSÃO: MAGRITTE E FREUD

A realidade experienciada por meio das telas de Magritte nos é apre-
sentada como um panorama extremamente diverso sobre o modo como 
o pintor enxergava o mundo ao seu redor, algo que, como apontamos, 
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ganha desenvolvimento através das conceituações que ele mesmo deixou 
registradas em numerosos textos. Através de suas telas, Magritte propõe 
uma revolução aos nossos olhares acostumados com a conformidade 
daquilo que a aparência mundana nos oferece e, mantendo seu ponto 
referencial justamente nessa realidade, ele descortina um mundo mágico 
regido por seus pensamentos tornados visíveis em que um mistério 
imanente às coisas comuns pode emergir e provocar nosso pensamento, 
dialogando com nossa imaginação, nossa percepção, mas sobretudo, 
inquietando nossa subjetividade. Como mostramos, segundo Magritte 
(2009), tal processo se manifesta através de uma concepção muito cara ao 
seu pensamento, as emoções estéticas. Assim, encontramos correlações 
entre essas emoções estéticas com o primado da afetividade, concepção 
que possui extrema importância para a psicanálise. 

Pudemos demonstrar como o papel dos afetos assume uma extensa 
concepção nos diversos meandros da teoria freudiana, mas que também 
se manifesta nos processos perceptivos e reflexivos, mantendo seu caráter 
de força motriz para o pensamento. Não é diferente no campo das rela-
ções transferenciais, onde é de suma relevância que esteja empregada 
nossa afetividade que, através dos processos de identificação permite 
a compreensão de uma subjetividade que surge da intersubjetividade. 
Algo que se anuncia, também, nas relações entre Eros e a pulsão de 
morte, às quais, empregando firmemente as emoções, possibilitam o 
entendimento da criatividade humana como fruto desse embate que, 
sem poder ser quantificado, assume seu caráter qualitativo. Assim, 
embora, a concepção da origem dos processos subjetivos formulada 
por Freud esteja pautada na individualidade do sujeito moderno em 
conflito constante com as relações sociais (Plastino, 2008), é certo que 
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esse desenvolvimento é enormemente atravessado pelas emoções, pelas 
sensações e pelos afetos.

Segundo o cenário apresentado por Green (1982), a noção de afeto 
mostra seu valor em várias esferas do pensamento freudiano, como nos 
impasses entre quantidade e qualidade, nas distinções entre as energias 
que se fixam e nas que são livres, nas hipóteses econômicas, nos modelos 
que tratam de experiências de prazer e dor, nas relações objetais entre 
a realidade e o Eu, na importância da simbolização, na formulação dos 
processos primários, nas teorizações sobre linguagem, pensamento e 
suas perturbações sensoriais, e mais em diversos aspectos que prefiguram 
os estudos que ficarão conhecidos como metapsicólógicos.

Como Green (1982) afirma, o afeto está invariavelmente, em psica-
nálise, referenciado às pulsões. Ele é parte integrante desse movimento 
psíquico juntamente coma representação, cabendo a si a parte energética 
que outrora foi somente compreendida como quantitativa, mas é perfei-
tamente cabível sua concepção qualitativa: “o afeto é uma quantidade 
cambiante, acompanhada por uma tonalidade subjetiva” (Green, 1982, p. 
86). Seus processos de tornar-se consciente passam pela descarga ener-
gética e também pela tensão que a mesma provoca e que o caracteriza. 
Implicando e muito a subjetividade, os afetos, através de seus múltiplos 
balizamentos conscientes e inconscientes, se produz em uma via de mão 
dupla. Seu destino e sua origem são, ao mesmo tempo, o corpo. 

Magritte (2009) não se bastava de dizer e, exemplificar com sua 
obra, que quando algo se mostra, necessariamente algo também se 
esconde. Nesse sentido, portanto, sua poética coloca em xeque as noções 
das representações das coisas. O perfil que temos da coisa observável 
somente é visto através de uma representação criada pelo próprio pintor. 
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Mesmo assim, nossa curiosidade não se satisfaz e acaba seduzida pela 
busca de uma verdade escondida por detrás das telas. Podemos concluir 
que mais importante do que atingir essa verdade é o percurso realizado 
através do fascínio que as obras de arte nos colocam. Assim, portanto, 
esse estado de suspensão dos sentidos possibilita o aparecimento trans-
ferencial das emoções estéticas.
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IMAGENS NÔMADES E A 
ARQUITETURA ESPAÇO-TEMPORAL 

NO MEIO VIDEOGRÁFICO: TRÊS 
ARTISTAS LATINO-AMERICANAS NO 

FILE VIDEO ART 2017

Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro1

IMAGENS NÔMADES E A ARQUITETURA ESPAÇO-
TEMPORAL NO MEIO VIDEOGRÁFICO 

No ano de 2020, o vídeo legitimou-se como o mais importante 
meio de comunicação e expressão no mundo todo e por meio dele, é 
preciso reconhecer, está sendo possível ver e ouvir em tempo presente 
e em diferentes lugares, mesmo isolados, bastando estar conectados à 
rede. No Brasil, no mês de março, de um dia para o outro, nos vimos 
obrigados a nos manter em isolamento social, perante a ameaça do 
COVID’19. No mundo inteiro, inúmeros países se isolaram e fecharam 
suas fronteiras. Dispersos geograficamente, seguimos obrigados a nos 
manter imóveis. Mas a imagem audiovisual transita, somente ela tal como 
uma entidade nômade continua a viajar entre meios, entre fronteiras, 
rumo ao encontro com o outro, como um ser de passagem de natureza 
e identidades incertas, deriva através das redes.

1. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP.
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No momento em que este texto é escrito, o fora, o encontro com 
o outro, é mediado por máquinas, nossos computadores e celulares, 
que tornam nossas ausências, em possíveis presenças. Videochamada, 
videoconferência e com aquele desconforto, vivemos os dispositivos de 
mediação audiovisual. No lugar dos aviões, do metrô ou dos carros, o 
vídeo, a telepresença e a transmissão ao vivo passam a ser os veículos 
do cotidiano. E o vídeo mais uma vez é quem nos desloca. É quem nos 
permite estar com o outro.

Neste contexto, o tema desta pesquisa, no campo da teoria e crítica 
da arte e das tecno-imagens, é o vídeo do latim video: eu vejo, verbo 
que embora na primeira pessoa do singular se tornou o principal meio 
de comunicação tanto individual quanto coletivo, em tempos de pan-
demia. De igual forma, o vídeo comporta inúmeros projetos poéticos 
e nos convoca a investigar o vídeo na arte contemporânea. O recorte 
proposto visa analisar como as relações espaço-temporais constituem 
arquiteturas, paisagens e formas imagéticas nas artes audiovisuais 
latino-americanas.

A pesquisa qualitativa de caráter exploratório e documental é 
composta de revisão bibliográfica, coleta de dados e material icono-
gráfico e videográfico que servirão como base para análises estéticas e 
leituras sociológicas e culturais ancoradas em referenciais teóricos da 
Transdisciplinaridade, em diálogo com abordagens pós-estruturalistas 
e pós-colonialistas.

O aporte teórico é pautado nos autores Morin (2003, 2005); 
Souza Santos (2006); Palermo (2013); Bhaba (1998); Maffesoli (2001), 
Derrida (1995) e Deleuze (2007). Interessa-nos a imagem flaneur, ima-
gem fluxo e a experiência com a imagem audiovisual provocada pelas 
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arquiteturas espaço-temporais que operam como elemento estrutural da 
linguagem videográfica e seu comportamento desviante, em constante 
deslocamento. 

A base conceitual adotada nesta pesquisa busca tecer conexões entre 
o pensamento teórico da transdisciplinaridade que articula a teoria de 
sistemas e a teoria da complexidade visando uma leitura dinâmica dos 
fenômenos contemporâneos, a abordagem pós-estruturalista que propõe 
uma análise da linguagem por meio da desconstrução das estruturas 
fundantes do fenômeno linguístico e no horizonte das reflexões acerca 
das manifestações culturais e artísticas e as formas de produção do 
conhecimento encontramos as abordagens pós-colonialistas em curso, 
cuja postura contrária aos sistemas hegemônicos e canônicos da histó-
ria da arte e da cultura têm contribuído significativamente com outras 
perspectivas sobre fenômenos como a arte, a comunicação e a mídia 
e tecnologia.

Trata-se de pensar o vídeo como meio ou mídia-imagem como 
metáfora do próprio homem contemporâneo: sem fronteiras, nômade, 
em constante fluxo. A imagem vídeo é símbolo da imagem diáspora, 
deriva, imagem flaneur. O sociólogo francês Michel Maffesoli, em 
Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas (2001), defende que 
diferente do que se imagina a deriva ou nomadismo não é uma condição 
do homem moderno cujos veículos de locomoção ou desejo de conhecer o 
outro o levou à expansão de territórios econômicos, políticos e culturais, 
mas que desde que o homem saiu da sua origem migrando para regiões 
e localidades distintas e longínquas, a própria experiência de mover-se e 
deslocar-se – o movimento, a agitação, oscilação e circulação geraram 
a dissolução de fronteiras e as migrações em massa que caracterizam 
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o que conhecemos hoje por era da globalização. Maffesoli discorre 
sobre o fenômeno desde os tempos remotos e revela como a noção de 
nomadismo, mobilidade, circulação é uma característica intrínseca ao 
homem e sua essência humana inquieta.

Com base no pensamento de Edgar Morin, apoiamo-nos na abor-
dagem transdisciplinar para buscar compreender como o vídeo opera 
como interface entre meios, tecendo novas experiências nos interstícios 
audiovisuais. Em Introdução ao Pensamento Complexo (2005), Morin 
apresenta um olhar para o tecido heterogêneo que constitui o paradoxo 
do único e do múltiplo. Da mesma forma como em transdisciplinaridade, 
cujo prefixo trans denota que estamos em um lugar de fala entre zonas 
de contato, buscamos discutir o vídeo como interação e diálogo que 
estabelece um espaço outro, que o indiano Homi Bhabha, em O local da 
cultura (1998), chama “in-between”, de dentro, entre. Desse pensamento 
surge a proposta que aqui defendemos e assumimos que pensar o vídeo 
como um meio transdisciplinar que atravessa os meios e se defini por 
meio da desconstrução da linguagem audiovisual. Quando refletimos 
sobre um fenômeno social tomando por base essa metodologia estamos 
diante de um pensamento de fronteira que emerge nos momentos de 
ruptura e fratura dentro de sistemas cristalizados de descrição e análise 
da realidade, como os estudos sobre cinema e vídeo. 

Para refletir o vídeo como fenômeno cultural e contemporâneo e 
ainda a partir da perspectiva das teorias decoloniais, procuramos dia-
logar com os desenvolvimentos teóricos da pesquisadora e professora 
argentina Zulma Palermo, segundo a qual as teorias decoloniais nascem 
associadas ao pensamento da diferença colonial fruto da crítica das colô-
nias europeias, incluindo a América Latina, a África e a Índia, contra o 
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sistema-mundo europeu e América do Norte (e as teorias do pós-mo-
dernismo, pós-estruturalismo, pós-marxismo). No texto Desobediencia 
Epistémica y opción decolonial (2013), afirma que trata-se de uma 
crítica ao pensamento eurocêntrico e seu projeto de modernidade, ao 
qual a linguagem audiovisual, assim como o sistema cinema e o sistema 
televisão, sempre esteve submetido e que também dele emergiu, assim 
procuramos analisar o vídeo a partir de perspectivas outras para ampliar 
as leituras sobre a linguagem audiovisual. 

O pensamento de fronteira produz um pensamento outro, conduzido 
por um campo de forças baseado em um tipo de relação dialógica que 
borra as contradições, as diferenças, operando por meio da desterri-
torialização e desconstrução do que já se conhece, do já estabelecido 
e permite a emergência da alteridade, de novas perspectivas e seu 
reconhecimento. Trata-se de uma das bases da Epistemologia del Sul 
de Boaventura de Souza Santos que, em Conocer desde el Sul. Para 
una cultura política emancipatoria (2006), defende a necessidade de 
mudanças nas perspectivas geopolíticas – centro/periferia/ norte/sul, 
colônias localizadas ao norte do globo e as culturas colonizadas ao sul 
– e a inversão epistemológica que associamos em nossa pesquisa com 
o campo da desterritorialização. Não se trata de usar os conceitos ou as 
abordagens pós-coloniais para investigação, mas sobretudo como base 
do pensamento desviante e fora dos cânones legitimados de estudo da 
linguagem do vídeo para dar a ver e conhecer outras perspectivas sobre 
a arte do vídeo, sobretudo na América Latina.

Ao propor um exercício de estudo da linguagem do vídeo e da arte 
do vídeo aplicando um olhar pós-estruturalista pensamos no filósofo 
Gilles Deleuze, em Francis Bacon: Lógica da sensação (2007) quando 
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Deleuze pergunta como escapar da representação na pintura para analisar 
detalhadamente a obra de Francis Bacon (1909-1992), não apenas por 
considerá-lo um dos maiores pintores contemporâneos, mas, sobre-
tudo, por encontrar no pintor irlandês um exercício do pensamento que 
pretende neutralizar a narração, a ilustração, a figuração, ou seja, para 
mostrar como a estrutura reconstrói os elementos essenciais da arte ao 
mesmo tempo em que desconstrói a tradição e a linguagem pictórica. 
Essa certamente é uma das contribuições do pós-estruturalismo que 
mais interessa a essa pesquisa: como certas práticas da linguagem ao 
mesmo tempo que reconstrói, desconstrói a linguagem e suas estruturas?

Neste contexto, buscando compreender a desconstrução da lingua-
gem do vídeo que a arte contemporânea opera como um fenômeno 
de expressão e comunicação artística e cultural, aproximamos nosso 
estudo das abordagens pós-estruturalistas que entendem a linguagem 
e a cultura como sistemas simbólicos e desenvolveram estratégias de 
análises considerando a realidade como uma construção social subje-
tiva. Jacques Derrida, em A Escritura e a Diferença (1995) parte de 
instancias fenomenológicas, mas constrói percursos desconstrutivos que 
perseguem o sentido da obra sem explicá-las, pois, para o filósofo não 
há nada a explicar e sim experienciar e vivenciar recriando o fenômeno 
por meio da desconstrução da linguagem. Como Derrida não acredita 
no valor da interpretação entendida como a compreensão do significado 
do texto por meio de sua leitura, a única coisa a fazer seria reescrevê-lo, 
já que qualquer texto, qualquer obra de arte pertence a uma tradição da 
qual não temos as chaves. Neste sentido desconstruir significa iluminar 
traços e diferenças com relação à continuidade da tradição à que pertence 
determinada obra de arte. Esse é o exercício analítico que propomos a 
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seguir por meio da descrição de possíveis relações entre as arquiteturas 
espaço-temporais e o meio videográfico nas obras escolhidas para o 
estudo e apresentadas neste ensaio.

TRÊS ARTISTAS LATINO-AMERICANAS NO FILE VIDEO 
ART 2017

Para atender aos objetivos propostos procuramos reescrever as obras 
destacando traços e diferenças da experiência espaço-temporal provo-
cada pela linguagem videográfica a partir de um estudo das obras em 
vídeo de três artistas latino-americanas, Florencia Levy, Diana Salcedo 
e Fernanda Ramos, participantes da mostra Nuances do tempo no FILE 
Videoarte 2017, com curadoria de Fernanda Almeida, realizada durante 
a 18ª edição do FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, 
em São Paulo, Brasil.

A artista argentina Florencia Levy se apropria de imagens de diferentes 
locais do mundo, coletadas do Google Street View e somadas a áudios 
de pessoas em situação de trânsito para criar a videoarte Landscape for 
a person. Nesta obra, Levy trata de questões transculturais contemporâ-
neas como a deportação, a migração e o estranhamento e ou violência 
vivida por pessoas em deslocamentos, que aqui aproximamos da imagem 
nômade do vídeo e sua estética desviante. O vídeo é composto sono-
ramente por um texto que ouvimos na voz de diferentes pessoas que 
relatam situações de violência, vividas ou testemunhadas. A estrutura 
espaço temporal está associada diretamente ao tipo de imagem usada 
pela artista que podem ser longos trechos de paisagens longínquas e 
totalmente desprovidas da presença humana retiradas do Google Street 
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View. Como sabemos, a ferramenta Street View é um recurso do Google 
Maps e do Google Earth que permite ao usuário observar vistas pano-
râmicas a 360º na horizontal e 290º, na vertical. Atualmente cresce o 
número de trabalhos artísticos que se apropriam de formas diferentes 
desta mesma ferramenta de geolocalização lançada no Brasil em 2009

Figura 1
Landscape for a person. Florencia Levy. Videoarte. FILE Video Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt

Figura 2
Landscape for a person. Florencia Levy. Videoarte. FILE Video Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt
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Cabe ressaltar que este dispositivo gera imagens estáticas, fotogra-
fias, que podem ser visualizadas de diferentes ângulos e tamanhos e 
que são apropriadas para vídeos sobretudo para refletir sobre questões 
temporais e geográficas. Neste sentido, os vídeos criados com imagens 
do Google Street View nos remetem a animação cujo movimento das 
imagens são marcados pelo deslocamento do conjunto visual, as figuras 
encontram-se estáticas mas o que se move é a cena, o quadro e isso 
provoca uma experiência de tensão entre o vídeo e a imagem movente 
e a imagem estática que compõe o vídeo em essência. Na videoarte 
Landscape for a person, a linguagem videográfica é articulada ora 
com imagens de paisagens e lugares fronteiriços como estradas, pontes 
e passagens por florestas, cidades, regiões de campo nas quais a pre-
sença do homem ou da figura humana é inexistente e ora por cidades 
e paisagens urbanas, conhecidas como importantes capitais mundiais, 
nas quais se fazem presentes pessoas e transeuntes. Imagens opacas se 
fundem a imagens translucidas, corpos tem seus rostos esfumaçados 
e são vistas como se sofressem um processo de apagamento diante da 
câmera. Como se sabe algumas imagens sofrem mesmo um processo de 
apagamento para que não haja o reconhecimento e identificação já que 
se procura manter a privacidade das pessoas registradas pela câmera 
do dispositivo street view.

No entanto, metaforicamente este mesmo apagamento é o que inte-
ressa para a artista e é a matéria prima para sua videoarte. Florencia Levy 
provoca nossos sentidos para experiência espaço-temporal ao relacionar 
lugares que tem sua paisagem explicita embora o elemento humano 
seja uma ausência. Trata-se de convocar um questionamento sobre os 
grandes deslocamentos de pessoas que sofrem por não poderem viver 
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em seus países por meio de um embate entre texto e imagem. A imagem 
estática move-se lentamente e de forma truncada ao passo que as vozes, 
o texto que se ouve sem na verdade se ver de quem são aquelas vozes, 
é quem rege o ritmo da videoarte. Levy inverte o papel da voz e do 
sonoro e provoca um deslocamento do papel da imagem na lingua-
gem do vídeo, uma vez que a imagem fica submetida a experiência da 
estrutura espaço-temporal. O sonoro na forma de vozes é imperativo 
e atua como uma presença ausente nos fazendo observar as imagens, 
ancoradas ao reconhecimento do texto. Assim as imagens operam no 
sentido contrário, na tensão entre uma ausência presente.

Figura 3
Garden Conversations. Diana Salcedo. Videodança. FILE Video Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt

A colombiana Diana Salcedo apresenta Garden Conversations, 
uma videodança a partir da qual convoca o público a pensar a rela-
ção homem e máquina e como habitamos os lugares onde vivemos 
por meio da nossa conexão com a natureza e os objetos. A proposta é 



48

meistudies

aproximar a vídeo-dança de Salcedo às formas de habitar o espaço por 
meio da temporalidade como estrutura central da linguagem do vídeo. 
A performer em cena é a coreógrafa, bailarina e performer colombiana 
Martha Hincapié Charry, que em 2011 foi diretora artística da Plataforma 
SuR Real Berlin: Festival Iberoamericano de Performance, Instalação 
e Screendance e em 2014 participou como colaboradora da Bienal de 
Dança de Cali, na Colômbia como curadora em dança, performance e 
vídeo-dança.

Figura 4
Garden Conversations. Diana Salcedo. Videodança. FILE Video Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt

Nas primeiras cenas do vídeo Garden Conversations, de Diana Salcedo, 
tem se a imagem de uma teia de aranha presa a uma árvore e vista de 
perfil, na transversal lateral de cima a baixo da tela, e ao fundo, um 
jardim escuro, sem a luz solar. A teia de aranha balança levemente com 
o vento, tornando visível a tessitura da trama da rede e as linhas que a 
compõem. 
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Os sons criados digitalmente remetem-se a sons noturnos e ins-
trumental levemente metálicos e a composição musical é da artista 
Ana Maria Romano. O ambiente, cenário, é um jardim com pouca 
profundidade de campo, do qual se vê árvores e uma vegetação fechada, 
escura e o chão gramado, nele um banco de ferro fundido típico de jar-
dins e ou praças francesas. O banco está posto de lado, de perfil e de um 
lado, um conjunto de plantas samambaias projetam suas folhas largas e 
verdes para o alto e na direção do banco de formas curvas, torneadas.

O foco de luz se encontra neste ponto, posicionado de frente como 
projetado de fora e em frente ao quadro para iluminar o conjunto de 
plantas, o banco torneado de formas sinuosas e o corpo da performer 
que surge sentada, com a coluna ereta, pés no chão e olhar fixo à frente. 
A mulher que dança descalça, veste uma blusa sem mangas e uma saia 
longa confortável, porém justa ao corpo que permite visualizar a formas 
e o contorno deste. O traje na cor salmão, claro, suave, de cetim, é muito 
delicado e de corte de alfaiataria, muito bem costurado, um clássico. 
Logo que a performer aparece em cena também um ponto de fuga e 
um conjunto de linhas brancas surgem projetadas até os seus ombros 
e as suas mãos. Os gestos da performer são o tempo todo medidos e 
demarcados por um ponto de fuga no centro da tela que projeta por meio 
de linhas de fuga a distância entre este ponto e o corpo em movimento. 

Conforme a bailarina se movimento seu corpo é localizado pelas 
linhas que se remetem a um ponto de fuga fixo no centro da tela. A movi-
mentação vetorizada por um eixo é metáfora do controle erigido pela 
câmera sobre o corpo e seu enquadramento. A performer dobra o corpo 
e toca os pés, se levanta do banco, senta-se novamente, na sequencia sai 
de cena e depois volta ao quadro, realiza movimentos amplos, fecha-se 
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no seu próprio entorno, dirige-se à esquerda da tela e sai totalmente 
de cena ao ponto da linha esquemática que a acompanhava em seus 
gestos, ficar sozinha em cena, sobre o banco de ferro. Mas na medida 
em que o corpo se aproxima, surgem as linhas e o ponto se dinamiza 
retomando sua atividade de registro do ato corporal em cena. E como 
um holofote, traz o corpo para dentro do quadro novamente. Por alguns 
instantes nota-se o jardim, a floresta vazia sem a presença dele, o corpo. 
No corte, surge a seguir o corpo agora em pé, totalmente de frente para 
a câmera e o ponto de fuga agora encontra-se no abdômen, próximo ao 
umbigo e a gestualidade continua. 

O corpo realiza gestos precisos e desenvolve movimentos com os 
braços e pernas que se remetem à geometria, a câmera metaforizada 
pelo ponto central, perspectivo, mede os movimentos rápidos frente à 
câmera provoca a deformação e perda da nitidez do contorno do corpo, 
a imagem se duplica e o que se vê são rastros do movimento deixado 
temporalmente a alguns instantes anteriores ao próximos movimentos. 
O corpo movimenta-se em uma velocidade, rápida e ágil, e o registro 
do seu deslocamento torna-se visível em outra velocidade, mais lenta, 
sendo desenhado pelas linhas conduzidas de forma fugaz. A obra que 
explora a linguagem da dança é um híbrido – vídeo-dança – cujo termo 
na falta de um modo mais direto de nomear a experiência em vídeo, é 
assim caracterizado embora seja muito mais que um registro de uma 
obra em dança por meio de um vídeo, é uma obra entre a linguagem 
videográfica e a linguagem corporal, capaz de projetar-se como uma 
interface de experimentação espaço-temporal tanto do corpo quanto 
do vídeo. 
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O vídeo torna-se um mediador da desconstrução do corpo e seu 
gestual, resultado da linguagem coreográfica, e da própria imagem vide-
ográfica que incorpora a duplicação e a deformação de formas, linhas, 
cores e texturas em nome da experiência fluída da estrutura espaço-tem-
poral. O vídeo é muito mais que um registro da performance do corpo 
diante da câmera, ele é o canal, a via da experiência gestual corporal 
causada pela afetação sofrida diretamente pela imagem do corpo que nos 
é dada a ver, como fruto da intersecção, do encontro entre a dança e a 
linguagem do vídeo. Não se trata de ver um registro de uma dança, mas 
sim de visualizar a mutação que tanto a expressão corporal, apresentada 
como imagem, quanto a linguagem do vídeo exercem mutuamente sobre 
suas estruturas de linguagem, e que no vídeo a experiência recai sobre 
a expressão temporal experienciada espacialmente. Híbrido e mutante, 
o vídeo incorpora os gestos do corpo em sua linguagem e projeta-se 
como interface de desconstrução da própria linguagem videográfica.

Ao investigarmos o vídeo Estado Líquido da brasileira Fernanda Ramos 
observamos que o mesmo é um experimento audiovisual que transita entre 
documentário e videoarte para provocar um impacto sobre ecologia e os 
cuidados com a vida e o planeta, criado a partir de um vídeo composto 
por imagens de fotografias produzidas com dispositivo time-lapse, em 
dezembro de 2015, após o rompimento da barragem da mineradora 
Samarco em 2015, no distrito de Mariana, em Minas Gerais, Brasil. 

Na videoarte Estado Líquido da brasileira Fernanda Ramos, partindo 
de possíveis relações entre o título da obra e as cenas do vídeo, fica 
claro que se trata de uma metáfora da destruição que o rompimento da 
barragem da mineradora Samarco em 2015, no distrito de Mariana, 
provocou. Um exercício de metalinguagem que explora a destruição 
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temporal do vídeo para denotar a destruição da paisagem. Nota-se com 
ênfase que a artista opera uma síntese visual registrando os rastros da 
lama que destruiu florestas, casas, matou animais e tirou a vida de muitas 
pessoas, moradores da região, cidadãos mineiros.

Figura 5
Estado Líquido. Fernanda Ramos. Videodocumentário. FILE Video 
Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt

A questão da ecologia, os cuidados com o planeta e a interferência 
do homem na natureza são alguns dos aspectos que Morin (2003), e 
outros pensadores contemporâneos, defende quando trata do conheci-
mento necessário para manutenção da qualidade de vida e um futuro 
sustentável da humanidade. O respeito à natureza, aos animais e ao 
planeta é primordial para que tenhamos respeito para com a espécie 
humana. E tragédias como esta que aconteceu em Mariana (MG) não 
são raras no Brasil e no mundo, provocadas por questões econômicas 
que perdem a noção e o sentido da vida. Fernanda Ramos trata as 
imagens da tragédia para tornar ainda mais eloquente a devastação do 



53

meistudies

acontecimento e associadas ao resultado de supressão temporal que 
altera a velocidade das imagens. O ritmo acelerado das cenas nos dá 
uma dimensão da avalanche que carregou tudo à sua frente. A artista 
explora filtros coloridos em vermelho, laranja e tons terrosos que acen-
tuam a destruição e a percepção da paisagem aniquilada pelo montante 
gigantesco de detritos. São campos em ruínas que restaram dos lugares 
por onde aquela quantidade de terra e lama, lançada pelo rompimento 
da barragem, passou. Impossível não ficar chocado com as cenas e não 
sentir o impacto da devastação.

Figura 6
Estado Líquido. Fernanda Ramos. Videodocumentário. FILE Video 
Art 2017

https://file.org.br/videoarte_2017/file-video-art-2017/?lang=pt

Fernanda Ramos é uma artista pioneira no uso da técnica de time-
-lapse que consiste na produção de filmes com múltiplas câmeras, por 
meio de um recurso que permite a captação de imagens fotográficas 
definidas por diferentes ângulos, enquadramentos e tomadas do objeto, 
paisagem ou lugar. Mais uma vez estamos diante de um dispositivo que 
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produz imagens com características que uma vez associadas a linguagem 
videográfica provoca a desconstrução da estrutura espaço-temporal do 
vídeo e altera a experiência audiovisual de forma completamente outra 
daquela experienciada, por exemplo, no cinema e ou pela linguagem 
cinematográfica.

 Como o objetivo é criar um vídeo com tais imagens, o que a artista 
faz é criar um sequenciamento temporalmente alterado a partir de 
“fotografias intervalométricas” (Jugular Filmes, s.d). Quando um vídeo 
é produzido a partir de imagens captadas em time-lapse, a velocidade 
é muito superior ao acontecimento registrado. Dessa forma, o time-
-lapse é a memória compacta de um evento que foi registrado em sua 
temporalidade, mas alterado pela sintetização de sua ocorrência em um 
tempo menor, mais curto, daquele documentado orginalmente. Trata-se 
de uma supressão temporal, um encurtamento do tempo dado a ver na 
constituição espacial da imagem no vídeo cujo intervalo entre as ima-
gens captadas é maior e o tempo é experienciado muito mais acelerado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão que estamos propondo parte da ideia de imagens 
nômades que se configuram como tal na medida em que surgem em 
dispositivos diferentes e com propósitos diversos e têm sido apropriadas 
para produções artísticas em vida na arte contemporânea. Cabe destacar 
que o vídeo é central nas três obras investigadas, uma videoinstalação, 
uma vídeo-dança e um vídeo-documentário experimental. As técnicas, 
assim como as câmeras que produziram as imagens que compõem 
os trabalhos descritos neste artigo, são muito diferentes, mas o vídeo 
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articula e incorpora tais imagens à sua maneira operando a experiência 
espaço-temporal de modos distintos. É sobre esse efeito da linguagem 
videográfica – e sua arquitetura espaço-temporal mutante e nômade 
– que estamos tratando, é dessa experiência múltipla, desviante e em 
constante deslocamento que estamos falando. E que entendemos que 
não cabe mais pensá-la a partir de categorias do audiovisual como 
aquelas previstas pelo cinema e ou pelo vídeo quando este surgiu na 
comunicação.

Não se trata de pensar o nomadismo como temática, mas como 
estrutura da linguagem videográfica. O vídeo já nasceu avesso a uma 
definição, apto a compor obras artísticas de difícil classificação, híbrido 
e mutante se projeto como linguagem/interface cujo traço marcante é 
a desconstrução que opera na linguagem audiovisual. Em suma, cabe 
conceber e analisar o vídeo como meio, interface que atravessa as lin-
guagens e de forma transversal tece suas estruturas pelos interstícios 
da linguagem audiovisual, para democratizar a experiência com vídeo 
e compreender a imagem audiovisual como imagem fluxo, imagem 
nômade, em constante desvio.
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A REPRODUTIBILIDADE DA IMAGEM DE 
FRIDA KAHLO

Heloisa de Oliveira Moutinho1

INTRODUÇÃO

Conhecida por seus autorretratos a pintora mexicana Frida Kahlo 
se tornou recentemente uma estrela do pop. Sua face é estampada nos 
mais diversos objetos de consumo, desde camisetas até canecas. Livros 
contam sua dramática história de vida e espalham sua biografia para 
adultos e crianças. Sua arte é exposta em museus e em grandes exposi-
ções que atraem diferentes públicos. As cores vibrantes são citadas em 
músicas e no cinema o filme Frida dirigido por Julie Taymor garantiu 
prêmios como Oscar e Globo de Ouro.

Pode-se dizer que esses produtos constituem um fenômeno midiático 
que tem sua origem na reprodução técnica. Essa forte presença ultra-
passa os limites da indústria cultural na qual incluímos como produtos 
culturais os mais diversos objetos de consumo como livros e filmes e 
chega aos processos de midiatização na qual Frida se torna um objeto 
a ser comentado no dia a dia da sociedade.

De acordo com Braga (2012) o termo midiatização não se refere ape-
nas à tecnologia, de ações mediadas pela mídia, mas sim aos processos 

1. Mestranda em Comunicação Midiática pela Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus 
de Bauru.
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comunicacionais associados a ela. Logo, se há um processo inicial de 
reprodução técnica e tecnologias que permitem a produção e reprodu-
ção de produtos, há também de se levar em conta quais interferências 
esses produtos causam na sociedade e como ela lida com isso, como 
se apropria das mensagens carregadas nesses objetos e quais ações 
interacionais derivam dele. 

O que se pode dizer é que as reproduções das imagens de Frida 
geram um desdobramento social. Quando Frida se pintou e se colocou 
como sua principal personagem aspectos de sua personalidade e de sua 
vida foram evidenciados. Posteriormente sua imagem foi reutilizada de 
diversas formas, os autorretratos e fotos pessoais foram reproduzidos em 
larga escala, fazendo com que a pintora se tornasse conhecida. Livros 
foram escritos, como Frida de Hayden Herrera.

A imagem da pintora atingiu um novo patamar, passou a ser recriada 
por designers, ilustradores e outros que podem ou não conhecer sua 
história, e atualmente quando se vê uma tiara de flores já se pensa: 
Frida Kahlo. Todo esse processo de produção, reprodução e consumo 
de tais imagens e conteúdos relacionados à pintora se liga a teoria de 
Benjamin sobre a reprodutibilidade e além disso se torna um novo 
processo, o de reauratização. 

Como reauratização, entendemos o processo de ressiginificação, no 
qual Frida se descola de sua história e ganha novos significados rela-
cionados às questões contemporâneas como o feminismo, de gênero e 
políticas. Tal processo é resultado de uma nova produção que envolve 
antes de tudo um receptor que se vê no lugar daquele que também pode 
produzir e que também estabelece conexões no processo de recepção 
reconhecendo o objeto e o interpretando-o. O receptor, nesse caso, 
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chamado de emancipado por Rancière (2012), se torna produtor e 
através de suas mediações produz uma nova Frida, agora conectada às 
questões contemporâneas. 

1. FRIDA KAHLO: VIDA E PRODUTOS

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu no dia 6 de 
julho de 1907 e faleceu em 13 de julho de 1954, em Cayoacán, antigo 
distrito da Cidade do México. Ao ler sua biografia percebe-se que a 
pintora desde jovem teve problemas de saúde e rompeu com algumas 
questões de gênero. 

Aos seis anos de idade Frida foi diagnosticada com poliomielite, o 
que causou um atrofiamento em uma de suas pernas. Uma das medidas 
para fortalecer a musculatura do membro era praticar atividades físicas, 
dentre elas algumas de práticas proibidas para mulheres, como o boxe, 
por exemplo. 

Essa não seria a primeira vez que a jovem adentraria em espaços 
predominantemente masculinos. Aos 14 anos ela foi matriculada na 
Escola Nacional Preparatória, localizada na Cidade do México. Ela 
fazia parte de um grupo restrito de 35 alunas em meio a dois mil alu-
nos. Ainda na Escola Preparatória Frida teve seu primeiro contato com 
Diego Rivera, que posteriormente seria seu cônjuge. 

Para participar das aulas Frida se deslocava diariamente de Cayoacán 
para a Cidade do México e em um desses trajetos a pintora se envolveu 
em um acidente entre um ônibus e um bonde. Frida teve seu corpo atra-
vessado por uma barra de aço, causando muitas lesões em sua coluna e 
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no pé, já paralisado pela poliomielite. Devido o acidente Frida perdeu 
o ano letivo e iniciou sua vida na pintura. 

Imagem 1
A Coluna Partida (1944)

Herrera (2011)

Outro fator importante na biografia da pintora foi sua relação com 
Diego Rivera, isso porque o pintor se relaciona à arte, as ideologias polí-
ticas e a sexualidade de Frida. A pintora buscou com Diego Rivera uma 
opinião sobre suas obras logo no inicio da carreira e através desse contato 
o vínculo dos dois foi estabelecido. O casamento com Diego Rivera 
foi muito conturbado, Diego traia Frida que também se envolvia com 
outras pessoas incluindo homens e mulheres. Politicamente, ambos eram 
muito ativos no Partido Comunista Mexicano e evidenciavam em suas 
obras o amor pela cultura nativa do México.
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Com essa pequena bibliografia pode-se extrair as principais carac-
terísticas de Frida ressaltadas em suas reproduções: em primeiro lugar 
as questões relacionadas ao seu relacionamento com Diego, que a 
remetem diretamente ao movimento feminista, às questões de gênero e 
a bissexualidade; a obra de arte e o próprio fato de ser artista a relaciona 
com públicos criativos e ligados a esse universo, por conter traços de 
uma arte feminista o movimento reaparece nesse tópico; os últimos 
dois assuntos são os mais apagados que são a dor e o sofrimento e a 
deficiência2.

Imagem 2
As Duas Fridas (1939)

Herrera (2011)

2. Frida teve as sequelas da poliomielite em sua perna direita desde a infância. 
Quando sofreu o acidente a perna e o pé direito foram muito atingidos, gerando 
muitos problemas de saúde que ocasionaram em uma amputação do membro. 
Além disso, o acidente também lesionou a coluna da pintora, que usou em vários 
momentos cadeira de rodas. 
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As obras da pintora refletem sua história de vida e momentos que 
viveu. Como podemos ver exemplificadas nas três imagens seguintes, 
nelas podem-se ver as cicatrizes físicas e emocionais que o acidente 
trouxe e as dualidades presentes na vida de Frida, que vão desde a sua 
descendência (metade alemã e metade nativa), a Frida amada por Diego 
e a Frida não amada e o sol e a lua, muito comum na cultura mexicana. 
Dentre as temáticas presentes em outras obras de Frida estão: abortos, 
amamentação, parto, as traições e o amor por Diego Rivera.

Imagem 3
Árvore da esperança, mantém-te firme (1946)

Herrera (2011)
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O reconhecimento de Frida como pintora foi tardio, ela passou a ser 
reconhecida a partir da década de 1940 e apenas em 1953 ela teve sua 
primeira exposição realizada no México. Atualmente Frida não é reco-
nhecida apenas pelas suas obras. Sua imagem passou a ser reproduzida 
em inúmeros objetos e sua história é muito lembrada. Dois produtos 
relacionados a ela foram reconhecidos mundialmente: o livro Frida de 
Hayden Herrera e o filme de mesmo nome dirigido por Julie Taymor.

O filme Frida, lançado em 2002 nos Estados Unidos e em 2003 no 
Brasil, garantiu dois prêmios do Oscar em 2003, um pela categoria de 
maquiagem e outro pela trilha sonora do filme. Além disso, também 
foi premiado no Globo de Ouro, também com a categoria de melhor 
trilha sonora e melhor atriz para Salma Hayek que interpretou a perso-
nagem principal. No BAFTA, premiação do Reino Unido, o filme foi 
novamente premiado pela maquiagem, e em ambas as premiações foi 
indicado em mais categorias. 

O filme hollywoodiano leva a história da pintora para pessoas não 
relacionadas às artes ou a cultura mexicana, tornando a pintora mais 
popular em escala mundial. Além do filme, no Brasil a exposição 
Frida Kahlo – Conexões surrealistas entre as mulheres no México, 
que passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, promoveram um 
agendamento na mídia. 

Produtos como ímãs de geladeira, canecas, camisetas, bottons, livros 
infantis, para colorir e biografias tradicionais são encontradas facilmente. 
Em feiras de artesanato Frida é uma personagem muito comum. Páginas 
de redes sociais e Organizações Não Governamentais foram criadas com 
referências à pintora (respectivamente Todas Fridas e Não me Kahlo), 
a loja Frida Viva! possui em seu estoque apenas produtos relacionados 
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ao feminismo, liberdade e aceitação, além de produtos com referências 
diretas à obras e frases da pintora. Frida se tornou pop e ganhou novas 
leituras culturais e sociais na atualidade.

2. RECEPÇÃO E REPRODUÇÃO

As primeiras imagens de Frida são as fotografias e seus autorretra-
tos. Com a reprodutibilidade e a crescente circulação de imagens tais 
produtos se tornaram os primeiros a serem acessados pelo público, 
principalmente seus autorretratos que foram divulgados em exposições. 
Podemos dizer que atualmente essas imagens foram modificadas pelos 
próprios receptores e nessa modificação mediações foram importantes 
para designar quais características de Frida Kahlo poderiam ser desta-
cadas. Essas mediações se relacionam muito aos traços bibliográficos 
destacados no tópico anterior.

O receptor é visto aqui como emancipado, não como passivo, mas 
sim como individuo capaz de apreender algo sobre determinada men-
sagem. A emancipação no nosso caso ocorre quando o receptor se vê na 
possibilidade de questionar as mensagens que chegam até ele a ponto de 
criar novas mensagens baseadas nas que recebeu. Rancière (2012, p. 17) 
descreve o receptor emancipado como aquele que “observa, seleciona, 
compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que 
viu em outras cenas, em outros tipos de lugares” e a partir disso cria 
novos produtos. 

Com esse receptor emancipado, podemos pensar de forma mais 
profunda na estética da recepção. Segundo Cruz (1986) no processo de 
recepção a obra é recriada e o processo torna-se também uma produção. 
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Assim, os produtos são vistos como objetos estéticos, os quais só se tornam 
produtos de fato quando entram em contato com um receptor que acabam 
por concluir o processo de produção dando novos sentidos as obras. 

Um objeto que não é visto consequentemente não atinge sua função, 
não é um objeto estético, não tem seu processo concluído, uma vez 
que esse só é finalizado quando é perceptível e interpretado por outro. 
Dessa forma, a relação fundamental não é a do destinador/destinatário 
e sim a relação entre o texto e o leitor (Cruz, 1986). 

Quando qualquer tipo de texto, imagem e produto são reproduzidos 
não se pode contar previamente com o entendimento do receptor, uma vez 
que cada qual pode interpretá-los de formas diferentes. Para Cruz (1986, 
p. 65) o leitor ideal para os estudos da estética da recepção é crítico, 
que coloca em sua leitura traços de suas crenças e valores. 

Quando se trata de uma aisthesis que se permuta em poiesis – um 
processo de recepção que se desloca para a produção – não falo neces-
sariamente e exclusivamente sobre o processo de recepção no qual ao 
interpretar o receptor preenche lacunas que considerou em aberto pelo 
produtor, falo realmente de um processo de criação a partir dessas lacu-
nas. O receptor não satisfeito com o produto cria outros apropriando-se 
da mensagem e até mesmo utilizando-o como referência, processo 
que se torna mais fácil com a evolução dos produtos tecnológicos. 
Barros (2012, p. 100) fala ao discutir sobre a comunicação midiática 
na qual os receptores são desafiados a produzirem novos sentidos: 

[é evidente] no contexto da interconexão midiática, sustentada por 
aparatos e sistemas digitais, que facilitam a apropriação e reelaboração 
de conteúdos, sua manipulação em operações colaborativas e sua 
redistribuição em redes de relacionamento. Neste novo cenário de 
midiatização generalizada, híbrido e dinâmico, as possibilidades de 
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circulação de informações que provoquem desdobramentos sociais 
se aceleram e se intensificam. 

Não se pode deixar de relacionar o consumo de Frida Kahlo com os 
conceitos de Benjamin que de forma crítica fala sobre a reprodução da 
obra de arte com o advento da reprodutibilidade técnica. Para o autor 
(2012, p. 14) quando se trata de uma reprodução, vamos tratar aqui da 
imagem de Frida – suas fotografias e obras –, por mais perfeita que 
seja, a obra perde seu “aqui-e-agora”, “a existência única no lugar em 
que está” na qual para Benjamin “é nessa existência única, e somente 
nela, que transcorre sua história”. No entanto, esse artigo não se volta 
para o objeto, mas sim sua recepção, e partindo disso, pode-se dizer 
que com a intensa reprodução dessas imagens a recepção é alterada. 
A história dos personagens e objetos são refeitas e reconstruídas por 
cada um que os veem. 

Para Benjamin uma obra de arte possui dois valores distintos: o de 
culto e o de exposição. Quanto mais uma obra é reproduzida, mais ela 
perde seu valor de culto. Quanto mais ela é restrita, mais é cultuada 
e seu valor de exposição é reduzido. Um valor age em detrimento do 
outro. Benjamin (2012, p. 15) completa “ao multiplicar a reprodução, 
ela substitui a existência única por uma existência serial. E, na medida 
em que a reprodução permite que o receptor tenha acesso à obra em 
qualquer circunstância, ela a atualiza”. 

O retrato humano é a única manifestação fotográfica no qual o valor 
de exposição não consegue anular o valor de culto. O que faz questionar 
como pode ser vista a relação dos autorretratos e fotografias de Frida 
que são reproduzidos. Por se tratar de um autorretrato não se pode 
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desvincular a figura de Frida com alguns de seus ideais e sua história de 
vida; ela carrega diversos significados de quem é Frida Kahlo, mesmo 
que tais significados possam ser diferentes de acordo com os receptores. 

Há com a imagem de Frida Kahlo uma reauratização, processo no 
qual sua imagem perdeu aura quando passou a ser intensamente repro-
duzida até esgotar seus sentidos, sendo relacionada até mesmo com uma 
sobrancelha e tiara de flores. Em um segundo momento ganhou novas 
orientações, sendo vinculada às discussões contemporâneas, com as 
novas funções, a imagem abrange também questões políticas e sociais. 

3. MEDIAÇÃO E MIDIATIZAÇÃO 

Dentro de um processo de interpretação e produção devemos incluir 
as mediações que percorrem cada indivíduo e que são responsáveis 
pelas diferentes interpretações no mesmo processo de comunicação. 
As mediações são como filtros pelos quais cada um tem uma visão 
diferente.

Tais filtros podem ser os mais diversos aspectos da realidade 
que circunda tal indivíduo, sendo sociais ou naturais. Sobre isso, 
Braga (2012, p. 32) diz “o ser humano vê o mundo pelas lentes de sua 
inserção histórico-cultural, por seu momento” e complementa lembrando 
que diversos elementos podem ser mediadores, tais como linguagem, 
história de vida, inserção de classe, educação formal, e outros. 

Sendo assim, já conhecendo o espectador emancipado e a possi-
bilidade dele também ser um produtor, chegamos agora aos motivos 
que diferenciam a interpretação e a criação de determinados produtos. 
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As mediações possibilitam os diferentes entendimentos sobre as 
obras. Se tratando do nosso objeto, a pintora pode ser conectada ao 
mundo das artes por aqueles que conhecem suas obras e carreira; 
Já aqueles que conhecem a biografia da pintora podem relacioná-la à 
politica (desde a Revoluação Mexicana, o patriotismo, as vestimentas, 
o Partido Comunista), ou então ao feminismo e sexualidade, que podem 
ser relacionados tanto à sua biografia quanto a suas obras. 

As informações – ou a falta delas – podem alterar a recepção de um 
objeto relacionado à Frida Kahlo. Essas informações também auxiliam 
na constituição de um novo objeto, uma vez que o receptor pode tentar 
preencher alguma ausência de um produto já recebido, da mesma forma 
que um traço também pode ser excluído em uma possível releitura. 

Nesses casos a circulação de mensagens vai além da transmissão 
entre emissor e receptor e, voltando ao Braga (2012, p. 38), “com a 
percepção de que os receptores são ativos, a circulação passa a ser 
vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios produzidos pela 
apropriação”. Esses desvios são manifestações de novos olhares sobre 
o produto que podem ser colocados em novos objetos. 

Tais discussões podem ser feitas de diferentes formas – o que nos 
leva ao conceito de midiatização: críticas de arte, matérias sobre expo-
sições e acontecimentos nos quais a pintora é lembrada, comentários 
em redes sociais, relações estabelecidas com a política e lutas atuais, a 
utilização da imagem da pintora para lembrar o movimento feminista. 

Para Barros (2012, p. 90) quando se trata da recepção, a produção 
de sentidos não é apenas a decodificação da mensagem recebida, mas 
também as apropriações feitas pelos receptores e complementa “o sentido 
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não está, portanto, no limite composto meio-mensagem; mas, presente 
nas dinâmicas que envolvem os sujeitos do processo comunicacional”.

Dentro dessa midiatização não colocamos como figura central a 
pintora, os meios e os receptores, mas sim as articulações que são pro-
movidas, as discussões já ditas acima e a produção de novos objetos. 
A circulação de mensagens e produtos sobre Frida atravessa circuitos, 
sejam eles a história da arte, conteúdos culturais, problemas sociais e 
questões políticas, o que garante uma complexidade e diferentes olhares 
sobre o mesmo objeto. Temos uma circulação de fluxos em dois senti-
dos, como afirma Braga (p. 48) “[o primeiro sentido] pela variedade de 
ambientes atravessados; [e o segundo] pela diversidade de processos, 
meios e produtos articuláveis ao circuito”. 

Com Frida ocorre também o que Braga (2012, p. 49) chama de 
recontextualização, que ele explica como um processo no qual 

as referências habituais se encontram deslocadas ou complementa-
das por referências menos habituais – fazendo com que os próprios 
circuitos em desenvolvimento elaborem e explicitem os contextos 
requeridos para atribuição de sentidos aos produtos e falar que 
circulam. 

Por fim Braga propõe a alteração de “mediações culturais da comu-
nicação” referida por Martín-Barbero para “mediações comunicativas 
da cultura” na qual não só a cultura pode modelar a comunicação, como 
também a comunicação e seus processos podem alterar a cultura. Que de 
certa forma ocorre com Frida onde novas relações são estabelecidas a 
partir de produtos midiáticos como filmes, livros e páginas de redes 
sociais como o Facebook. 
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Sendo assim, seguido das produções artísticas de Frida Kahlo, os 
produtos midiáticos como filmes e produtos jornalísticos (que incluem 
reportagens, notícias e críticas) são apropriados pelos receptores que a 
partir desses conteúdos retornam aos quadros para promoverem suas 
releituras sobre os produtos e as obras de Frida, dessa vez sendo carre-
gados de novos sentidos que já foram atribuídos uma vez pela mídia e 
uma segunda vez pela sociedade que a enfrenta. Complementando com 
Barros (2012, p. 97) “as mensagens veiculadas na mídia se transformam 
quando os receptores se apropriam delas; não só por conta dos movi-
mentos de interpretação, mas também da circulação e das apropriações 
sociais que elas experimentam”.

Ao tratar das formas que a sociedade reage aos produtos midiáticos 
Braga (2006, p. 22) fala de um “sistema de resposta social”, não se trata 
mais de um simples processo no qual um comunica e o outro recebe a 
mensagem. Nesse processo “a sociedade age e produz não só com os 
meios de comunicação, ao desenvolvê-los e atribuir-lhes objetivos e 
processos, mas sobre os seus produtos, redirecionando-os e atribuindo-
-lhes sentido social”. Assim sendo, Frida ganha um sentido social com 
as relações que lhes são atribuídas contemporaneamente, ela é recon-
textualizada e por isso suas frases e imagens ganham novas roupagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de percorrer algumas teorias podemos entender melhor o 
processo de recepção e produção de produtos midiáticos e objetos de 
consumo relacionados à Frida. Tentar buscar uma resposta para os moti-
vos desse processo e quando esse fenômeno de reprodução da imagem 
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de Kahlo começou poderia desencadear em uma busca complexa e 
com poucos resultados. Mas quando buscamos entender o processo 
conseguimos caminhar sobre como isso ocorre. 

Partindo de um olhar sobre o receptor que pode também produzir 
mensagens percebe-se que a pintora foi ressignificada em alguns aspectos. 
Dentro de uma sociedade midiatizada tais alterações são demonstrações 
de interação dos receptores com os objetos e mensagens que os alcançam. 
Ao ser exposta a pintora se tornou reconhecida e sua história se tornou 
um exemplo, com o excesso de exposição Frida se tornou uma tiara de 
flores, um batom vermelho, uma sobrancelha. Mas ainda assim, hoje 
sua personalidade está atrelada a assuntos contemporâneos. 

O processo de reauratização caminha junto com a reprodução de 
mensagens em uma sociedade midiatizada; um receptor capaz de pro-
duzir e se voltar contra os produtores tradicionais de conteúdo agora 
acrescenta à sua Frida traços que mais lhe agrada. Se por um lado a 
personalidade de Frida é mudada e muitas vezes apagada nesse pro-
cesso, por outro ela ganha importância social sendo relacionada a causas 
legitimas da nossa atualidade e se tornando um ícone e referência para 
movimentos e grupos. 

REFERÊNCIAS

Barros, L. M.. (2012). Recepção, mediação e midiatização: conexões entre 
teorias europeias e latino-americanas. Mediação & Midiatização, 
79-105. https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6187/1/
MIDIATIZACAO_repositorio.pdf



72

meistudies

Benjamin, W., Schöttker, D., Hansen, M. & Buck-Morss, S. (2012). 
Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção (M. Lisboa 
& V. Ribeiro, trads.). Contraponto.

Braga, J. L. (2012) Circuitos versus campos sociais. Mediação & 
Midiatização, 31-52. https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/
ri/6187/1/MIDIATIZACAO_repositorio.pdf

Braga, J. L. (2006). A sociedade enfrenta sua mídia mídia: dispositivos 
sociais de crítica midiática. Editora Paulus.

Cruz, M. T. (1986). A Estética da Recepção e a Crítica da Razão Impura. 
Revista Comunicações e Linguagens, (3).

Herrera, H. (2011). Frida: A biografia (1a ed.). Globo.

Rancière, J. (2012). O espectador emancipado (I. C. Benedetti, trad.). 
Editora WMF Martins Fontes.



73

meistudies

RADIOHED: ANÁLISE ESTÉTICA E 
TECNOPOLÍTICA DO VIDEOCLIPE 

NO SURPRISES

Vanessa Cristina Salvador1

Denis Porto Renó2

INTRODUÇÃO

Radiohead é uma banda britânica de rock alternativo formada no ano 
de 1988 em Oxford, por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, 
Colin Greenwood e Phil Selway. Seu nome foi inspirado no título de uma 
canção do álbum True Stories, do grupo Talking Heads. Com canções 
tristes e claustrofóbicas, o grupo reflete em suas músicas uma beleza 
melancólica conciliada à paixão humana, apesar das obras ecoarem uma 
frieza robótica criada à base de eletricidade. OK Computer é considerado 
a obra-prima da banda. Produzido nos anos 90, o álbum conta com um 
som expansivo e aborda temas sobre a alienação moderna, os problemas 
que a tecnologia pode causar na nossa vida, a insanidade de uma nova 
era, mensagens anticapitalistas e até mesmo a morte. O espetacular do 
álbum é a capacidade de conectar todas essas questões existenciais em 
belas melodias que suavizam o terror de um mundo em descompasso. 
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O grupo compôs a canção No Surprises enquanto estava em turnê 
com a banda R.E.M., em 1995. Originalmente, a letra contava a história 
de um homem que havia se cansado da própria rotina e estava em crise 
com a namorada. Dois versos desta versão são: He was sick of her excuses 
/ To not take off her dress when bleedin’ in the bathroom (Ele estava 
cansado das desculpas dela / De não tirar a roupa quando sangrava no 
banheiro). Ao se preparar para gravar a música, Thom Yorke alterou a 
letra dramaticamente. Em vez de contar a história de um casal, a canção 
focou em alguém tirando a própria vida, como evidenciado em versos 
como: I’ll take a quiet life / A handshake of carbon monoxide (Vou esco-
lher uma vida tranquila / Um aperto de mão de monóxido de carbono).

Produzido em 1997, o videoclipe foi dirigido por Grant Gee, tam-
bém responsável pelo documentário Meeting People is Easy (1998) 
sobre a banda britânica. Reconhecido pelo domínio sobre a linguagem 
melancólica, Grant evita o óbvio caminho do videoclipe e emociona 
com uma série de experimentos visualmente perturbadores.

ELEMENTOS AUDIOVISUAIS

No Surprises é mais um dos vários videoclipes que influenciaram 
as produções audiovisuais da banda Radiohead. A realidade estética 
surpreendente resulta da visão subjetiva e pessoal do diretor Grant Gee. 
A esse realismo captado pela percepção – o da vida cotidiana com sua 
beleza, mas também com o que ela tem de feio e vulgar – misturam-se 
a poesia e a arte. Para o romancista francês Eugène Delacroix toda obra 
de arte é sempre a expressão de um ideal. Dessa maneira, o realismo 
psicológico mostrado no vídeo realça a ambiguidade do real: cada 
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espectador, diante de um mundo que lhe é apresentado, deve interpre-
tar a realidade segundo a sua própria sensibilidade. A ambiguidade é 
mostrada, mas não é claramente expressa. Com isso, o diretor permite 
ao espectador olhar o real e interpretá-lo.

As imagens consistem em um close-up único da cabeça de Thom Yorke 
no interior de uma cúpula que lembra um capacete de astronauta, o qual 
é preenchido gradativamente com água. O primeiro plano foca apenas 
em uma parte significativa do intérprete, criando assim uma proximidade 
e ao mesmo tempo um isolamento estratégico, que permite valorizar 
o rosto do ator – consequentemente revelando ou traindo uma expres-
são. O dramaturgo e cineasta sueco Ingmar Bergman escreveu que a 
proximidade do rosto é, seguramente, a nobreza e a característica do 
vídeo. Por isso, considera que o mais belo meio de expressão do artista 
é o seu olhar.

Já o movimento da câmera não tem uma função unicamente descri-
tiva. Pode também ter uma função psicológica ou dramática, particu-
larmente ao exprimir ou materializar a tensão mental do personagem. 
Em No Surprises, a câmera se mantém imóvel como um quadro rígido, 
remetendo à tensão do artista que referencia alguém tirando a própria 
vida. Por razões de segurança, o vídeo foi filmado em alta velocidade 
e reproduzido em slow-motion. O efeito da câmera lenta provoca mui-
tas vezes a adesão completa do espectador acompanhada de reações 
afetivas diversas – tais como o mal-estar, angústia, tristeza, nostalgia, 
exuberância imaginativa – e, às vezes, psicomotoras. A câmera lenta 
também pode sugerir imagens de paz, de resignação, de esforço intenso 
e contínuo, de impotência, ou, ao contrário, de potência. Por isso, no 
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videoclipe foi utilizada essa técnica em função de objetivos psicológicos 
precisos – como a angústia existencial. 

Em meados dos anos 90, a banda Radiohead demonstrou interesse 
em música eletrônica, no rock experimentalista e no hip-hop instrumen-
tal do DJ Shadow. Não à toa, esse álbum tem elementos sonoros que 
servem como um lembrete para a sociedade tirar o pé do acelerador e 
buscar melhor qualidade de vida. A música foi gravada mais acelerada 
e, durante a masterização, foi diminuída a velocidade para se chegar 
justamente a esse resultado final em tom de alerta. No videoclipe, a 
música acelera quando o rosto de Yorke está totalmente submerso, até 
o vocalista puxar o fundo de borracha da cúpula para liberar a água. 

O cenário é frequentemente mais um protagonista do que um sim-
ples ambiente sem outra implicação, além da sua própria materialidade. 
Contudo, apesar da sua extrema importância, o cenário deve figurar-se 
por trás da ação e contribuir para formar um todo harmonioso, evitando 
que o espectador entretenha-se em um detalhe e desvie da ideia principal 
do vídeo. Em No Surprises foi escolhido um capacete para compor um 
cenário impressionista com uma tendência predominantemente senso-
rial e intuitiva, evitando tirar a atenção do espectador à melancolia do 
personagem.

A iluminação utilizada no vídeo também potencializa a emoção, 
focando nos contornos sofridos do personagem. Para o arquivista e 
escritor britânico Ernest Lindgre, a iluminação serve para definir e 
moldar os contornos e planos dos objetos, para criar a impressão de 
profundidade espacial, uma atmosfera emocional e até mesmo certos 
efeitos dramáticos. A profundidade de campo do vídeo utilizada é o 
plano-sequência, definida pela filmagem de uma única sequência sem 
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corte ou interrupções. O ângulo escolhido é o normal, não havendo 
deformação da perspectiva. Por fim, a representação do ator é definida 
como estática, impondo uma forte presença na tela e, assim, aumentando 
a sensação de angústia que o vídeo quer passar ao espectador.

IMPACTO DA TECNOLOGIA 

No livro 1984, George Orwell escreve sobre o grande tema das dis-
topias: a liberdade. Como o autor havia adiantado em seu livro anterior, 
A Revolução dos Bichos, mesmo as melhores intenções podem resultar 
em tiranias quando os indivíduos concordam em abrir mão da própria 
liberdade. Assim, na obra mais recente, Orwell imagina uma sociedade 
no futuro - mas precisamente no ano de 1984, exatos 35 anos depois 
da publicação - onde não existe absolutamente nenhuma liberdade. 
O protagonista é um homem chamado Winston Smith, que trabalha em 
um ministério de um governo tirânico, repressivo e liderado por uma 
figura central: o Grande Irmão (Big Brother). Nessa sociedade onde tudo 
é controlado – inclusive o passado através do “Ministério da Verdade”, 
onde a principal regra é que o único fato reportado é aquele determinado 
pelo governo - cada cidadão tem em casa uma tela que exibe o rosto 
do “Grande Irmão” e mostra propagandas estatais 24 horas por dia. 
Essa grande tela também serve para vigiar rigorosamente os cidadãos.

Se a narrativa apresentada no livro parece exagerada, ela torna-se 
perturbadora ao contextualizá-la com os dias atuais e com as novas 
tecnologias digitais existentes. Por isso, 1984 mostra-se tão atual e é 
usado como exemplo para ensinar as sociedades o quanto foi difícil 
conquistar as nossas liberdades individuais e, por isso, a necessidade 
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de lutar para protegê-las. Mesmo governos considerados democráticos 
argumentam que a eterna vigilância serve para a própria segurança e 
proteção da nação contra um inimigo externo. Então a obrigação dos 
cidadãos é denunciar toda vez que os governos abusam desse poder - 
como fez Edward Snowden, ex-agente da Comunidade de Inteligência 
dos Estados Unidos, em 2013.

O (programa) PRISM permitia à NSA coletar rotineiramente dados 
da Microsoft, do Yahoo, do Google, do Facebook, do PalTalk, do 
YouTube, do Skype, da AOL e da Apple, incluindo e-mails, fotos, 
bate-papos por vídeo e áudio, conteúdo de navegação na Web, con-
sultas a mecanismos de buscas e outros dados armazenados em suas 
nuvens, transformando essas empresas em coconspiradoras. Já o 
(programa) Upstream Collection era possivelmente mais invasivo 
ainda. Permitia a captura rotineira de dados diretamente da infraes-
trutura de internet do setor privado (– os switches e roteadores que 
desviam o tráfego da internet no mundo todo por meio de satélites 
em órbita e cabos de fibra ótica de alta capacidade que passam sob 
o oceano). Essa coleção que construiu um equipamento de intercep-
tação telefônica secreta e o embutiu nas instalações dos prestativos 
fornecedores de serviços de internet no mundo todo. Juntos, o PRISM 
(captura direta dos servidores dos principais provedores de serviços) 
e o Upstream Collection (captura direta da infraestrutura da internet) 
garantiam que as informações do mundo, tanto armazenadas quanto 
em trânsito, fossem monitoradas. (Snowden, 2019, p. 191)

Ao ser revelado que a capacidade de vigilância da Agência de Segu-
rança Nacional dos Estados Unidos (NSA) não era uma mera distopia 
orwelliana muito menos uma teoria da conspiração, o governo estadu-
nidense não só foi obrigado a confessar seus abusos, como também a 
se desculpar publicamente.

Assim, a preocupação que a banda Radiohead expressou no álbum 
OK Computer quanto ao impacto da tecnologia nas relações humanas 
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e ao nosso entendimento enquanto indivíduos, se tornaria a principal 
pauta do século 21 – impulsionada por uma indústria trilionária cujo 
principal ativo são os dados usuários e capaz de influenciar severamente 
o futuro da humanidade. 

A SOCIEDADE DO CONTROLE

Em sua Eterna Vigilância (2019), Edward Snowden também revela 
o uso que as empresas privadas fazem dos nossos dados através da 
computação em nuvem – serviços geralmente oferecidos gratuitamente. 
Por isso, se não estamos pagando por determinada aplicação, é porque 
o produto somos nós: os usuários. 

Quando a maior potência econômica mundial alegou que o seu 
amplo sistema de vigilância tinha como objetivo proteger seus cida-
dãos, principalmente depois dos ataques terroristas de 11 de setembro 
de 2001 - que a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos clas-
sificou como o maior fracasso operacional da sua história - o preço 
a ser pago pela população mundial tornaria-se demasiadamente alto. 
A partir daí, o presidente George W. Bush intensificou as iniciativas de 
vigilância, resultando na perda da privacidade da população norte-a-
mericana e também de cidadãos e governos de outros países. Contudo, 
não foi só o governo norte-americano que se beneficiou da política de 
coleta, armazenamento de dados e vigilância em massa. Muito antes, 
empresas privadas do Vale do Silício já lucravam com as informações 
de seus usuários. Quando o serviço de armazenamento em nuvem de 
empresas privadas é utilizado, tais como e-mails, serviços de backup e 
redes sociais, nos tornamos alvos da vigilância corporativa, que com o 



80

meistudies

atrativo de serem gratuitos, na realidade lucram com a venda dos nossos 
dados para nos bombardear de publicidade e propaganda pernonalizada. 

Assim, os próprios serviços que armazenam, coletam e depois ven-
dem nossas informações também tornam-se cada vez mais atraentes 
e estimulantes para nos manter entretidos. Conectividade tornou-se 
sinônimo de lucro no século 21. Com isso, algoritmos cada vez mais 
sofisticados traçam padrões a fim de nos entreter, nos manipular e nos 
manter dentro de bolhas virtuais.

A série britânica Black Mirror retrata muito bem essa nova configura-
ção social nas suas cinco temporadas. Com episódios de ficção científica 
que refletem o lado mais obscuro das telas e das novas tecnologias, a 
produção mostra que nem toda novidade traz apenas benefícios para a 
sociedade, podendo transformar inovações tecnológicas em verdadeiras 
distopias. O episódio Smithereens, da quinta temporada, conta a história 
de um motorista londrino que dá início a uma crise internacional quando 
sequestra o funcionário de uma grande empresa. Durante o capítulo, 
o que parecia ser uma atitude impulsiva e criminosa do homem ao 
volante revela-se como a indignação de um viúvo que perdera a esposa 
recentemente. A mulher, entretida em uma rede social enquanto dirigia, 
envolveu-se em um acidente que lhe custou a vida. Então o viúvo ini-
cia uma saga para chamar a atenção do criador do aplicativo, chefe do 
funcionário sequestrado, e assim entender o porquê daquela ferramenta 
ter se tornado tão viciante a ponto de provocar vícios e alienações que 
podem resultar em tragédias. 

Marta Peirano (2020), jornalista espanhola de tecnologia, relaciona 
essa dependência virtual com a chamada “economia da atenção”. Através 
de tecnologias digitais como um smartphone, uma TV inteligente, ou 
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mesmo uma assinatura da Netflix ou da Apple, as grandes corporações 
aproveitam-se do engajamento dos usuários para otimizar o tempo que 
gastamos na frente das telas, sequestrando nossa atenção, nossa energia, 
horas de sono, descanso e interferindo inclusive na nossa vida social e nos 
relacionamentos humanos. Dessa forma, esse modelo de negócio torna-se 
altamente lucrativo nos mantendo o maior tempo possível conectados, 
pois só assim geramos dados que alimentam o sistema de vigilância, 
aperfeiçoam as estratégias que nos despertam interesse baseado nos nos-
sos engajamentos e, consequemente, aumenta nosso tempo de conexão. 

Em entrevista à BBC News Mundo, Peirano conclui que essas 
tecnologias:

são como máquinas caça-níqueis, quantificadas na forma de curti-
das, corações, quantas pessoas viram seu post. E isso gera um vício 
especial, porque trata-se do que a sua comunidade diz — se o aceita, 
se o valoriza. Quando essa aceitação, que é completamente ilusória, 
entra em sua vida, você fica viciado, porque somos condicionados 
a querer ser parte do grupo. (Massis, 2020, par. 21)

Dessa forma, as novas tecnologias digitais não só geram falsas neces-
sidades como também transformam radicalmente as relações humanas. 
Segundo Zygmunt Bauman, para compreender como se dão os laços 
humanos na pós-modernidade, também é necessário compreender o 
que diferem os conceitos de comunidade e de rede.

O MAL-ESTAR DA CIVILIZAÇÃO

Bauman (2011) defende que o conceito de amizade é ambíguo pois 
é interpretado de diferentes maneiras por cada geração. No passado não 
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havia o conceito de redes, mas sim o de laços humanos e de comunidades. 
A diferença entre eles é que a comunidade nos precede: nós nascemos 
em uma comunidade. Já a rede é o oposto, pois é feita e mantida por 
duas ações diferentes: conectar e desconectar.

O atrativo desse novo tipo de amizade da pós-modernidade, baseada 
nas relações virtuais, está exatamente na facilidade de desconexão. 
Considerando as relações off-line, ou seja, as relações humanas corpo a 
corpo, percebe-se como é difícil romper vínculos. É necessário encon-
trar desculpas, explicar-se, até mesmo mentir e, mesmo assim, ainda 
há insegurança. Mas nas relações on-line basta apertar um comando. 
No ambiente virtual, rompe-se um relacoinamento hoje e logo surgem 
muitos outros. 

Para Bauman, esse novo tipo de relacionamento mina os laços 
humanos e configura um fenômeno ambivalente, pois estamos todos 
em uma solidão e em uma multidão ao mesmo tempo, onde dois valores 
indispensáveis definem a ambivalência da vida: a segurança e a liberdade.

Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é 
um completo caos, incapacidade de fazer nada, planejar nada, nem 
mesmo sonhar com isso. Então você precisa dos dois. Entretanto, 
o problema é que ninguém ainda na história e no planeta encontrou 
a fórmula de ouro, a mistura perfeita, de segurança e liberdade. 
Cada vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da 
sua liberdade. Não há outra maneira. Cada vez que você tem mais 
liberdade, você entrega parte da sua segurança. Então, você ganha 
algo e perde algo. (Bauman, 2011)

Em seus escritos dos anos de 1920, Sigmund Freud (citado por 
Bauman, 2011) concluiu que a civilização é sempre uma troca, onde se dá 
algo de um valor para receber algo de outro valor. Assim, o psicanalista 
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concluiu que o problema da sua geração foi entregar liberdade demais 
em prol da segurança. Contudo, Bauman vai no sentido oposto, argu-
mentando que os problemas da pós-modernidade derivam do fato de que 
nós entregamos demais a nossa segurança em prol de mais liberdade. 
A partir disso, Bauman chega a duas conclusões: a primeira é que o 
sociólogo duvida de uma solução perfeita do dilema entre segurança e 
liberdade, pois acredita que sempre haverá muito de uma desiquilibrando 
a outra constante. O segundo ponto levantado pelo autor é a crença de 
que a população nunca irá parar de procurar esse equilíbrio utópico. 

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

O desenvolvimento do artigo foi realizado a partir de uma seleção 
de procedimentos metodológicos que colaboraram com a obtenção dos 
resultados de forma sólida, a saber: pesquisa bibliográfica, documentários, 
entrevistas disponibilizadas na web com análises de conjunturas com 
especialistas técnicos e teóricos acadêmicos. Para tanto, foram desen-
volvidas etapas compreendidas pela pesquisa bibliográfica. Segundo 
Stumpf (2006, p. 51), “é o levantamento global inicial de qualquer traba-
lho de investigação que resulta a identificação e obtenção da bibliografia 
pertinente sobre o tema, até a apresentação de um texto sistematizado”. 

Porém, a pesquisa bibliográfica é apenas um procedimento de base. 
A partir dele, foi desenvolvido um estado de caso sobre o videoclipe 
No Surprises da banda britânica Radiohead. O procedimento seguinte 
deu-se a partir do estudo de caso analítico, com base nas propostas apre-
sentadas por Yin (2010). Segundo o autor, o método pode ser utilizado 
para três finalidades: exploratória, descritiva e explanatória. A escolha 
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do estudo de caso em detrimento de outros métodos, no entanto, depende 
das perguntas que se pretendia responder com o artigo. Para o autor, as 
questões que mais conduzem os pesquisadores a optar pelo estudo de 
caso são as que “lidam com os vínculos operacionais que necessitam 
ser traçados ao longo do tempo, mais do que as meras frequências ou 
incidências” (Yin, 2010, p. 30). Ainda de acordo com Yin (2010), o 
estudo de caso é o método preferido para examinar aqueles eventos 
contemporâneos nos quais os comportamentos relevantes não podem 
ser manipulados. Assim como o método histórico, o estudo de caso é 
capaz de lidar com um leque amplo de evidências, mas vai além ao 
utilizar técnicas como a observação direta do objeto de estudo e suas 
relações com a contemporaneidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Machado (2000), o videoclipe deixou de ser aquele pequeno 
formato audiovisual usado como estratégia de marketing para vender 
discos e transformou-se em uma das formas de expressão artística de 
maior vitalidade dos novos tempos. Não por acaso, esse tipo de produção 
audiovisual é considerada hoje uma potencial estratégia de revigoração 
do mercado. Nesse sentido, o Radiohead soube utilizar muito bem esse 
importante recurso para potencializar e disseminar suas criações. Em No 
Surprises, o grupo conciliou o baixo custo de produção com o grande 
potencial de distribuição em uma década de extremo experimentalismo 
audiovisual. Com isso, a banda britânica ajudou a alavancar a indústria 
audiovisual de videoclipes em um mercado que antes era restrito aos 
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teenagers, usando a melancolia e os questionamentos existenciais como 
atrativos para um público que não se reconhecia enquanto indivíduo. 

Assim, no álbum OK Computer a banda britânica faz um diagnóstico 
negativo dos novos tempos, pautando como a sociedade caminha em 
descompasso com a velocidade das novas tecnologias digitais. A crise 
de representatividade em relação ao sistema tradicional também é 
citada como um fator que potencializa a angústia existencial. Por fim, 
a linha seguida nessa obra-prima dos anos 90 é a do sujeito perante à 
sociedade, perante ao sistema, perante ao mundo externo onde ele não 
se reconhece mais e onde as relações humanas tornaram-se superficiais.
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LIVES QUE SALVAM VIDAS: NOS EMBALOS 
DE TERESA CRISTINA

Émile Cardoso Andrade1

Glauber Honorato da Silva2

Se tem uma coisa que eu faço bem é não me conformar
Teresa Cristina, na live de aniversário de Gal Costa (26/09/2020)

O contexto de isolamento social – provocado pela quarentena sofrida 
pelos que estão preocupados com a propagação da pandemia de coro-
navírus – trouxe como possibilidade de encontro o recurso virtual da 
“live”: dispositivo oferecido pelas redes sociais para a realização de 
transmissões de áudio e vídeo em tempo real, no qual é possível interagir 
com o produtor do conteúdo através de curtidas e comentários. Diante 
da impossibilidade de aglomeração em shows e espetáculos, artistas de 
todo o mundo e todas as áreas estão se utilizando desse formato virtual 
para, mesmo que digitalmente, apresentarem seus trabalhos, manter o 
contato com seu público e oferecer entretenimento. Dessa forma, grandes 
plataformas de conteúdo virtual como Youtube, Facebook e Instagram 
estabeleceram-se como mídias ideias para a realização de encontros 
entre diversos segmentos profissionais: desde professores e alunos até 
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artistas e seus públicos, dando continuidade, assim, a interações que se 
tornaram essencialmente virtuais. 

O formato destes encontros depende dos recursos que cada plataforma 
oferece e de como os artistas e sua recepção lidam com eles. De qual-
quer maneira, aquilo que antes era um espetáculo ou show presencial 
transforma-se em outro tipo de interação no ambiente virtual, com suas 
limitações na ordem do aparelho e da potência da conectividade, mas 
também com suas possibilidades de inovação nos modos de comunicação.

Nesse sentido, é possível afirmar que esta modalidade de encontro é 
mais uma maneira de integrar sujeitos e conteúdos no múltiplo universo 
das relações culturais contemporâneas, como descreveu Henry Jenkins 
ao dar nome àquilo que chamou de “cultura da convergência”:

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múlti-
plas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios 
de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, merca-
dológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e 
do que imaginam estar falando. (Jenkins, 2009, p. 29)

Quando nos aproximamos das performances diárias da cantora carioca 
Teresa Cristina, iniciadas desde março de 2020, compreendemos o cir-
cuito de convergência cultural de que trata Jenkins. Desde que iniciou 
sua quarentena, Teresa sentiu a necessidade de buscar alguma intera-
ção que lhe desse a oportunidade de continuar cantando e botando em 
prática seu rico repertório. As lives foram, assim, um caminho pessoal 
e subjetivo, que a artista encontrou para aliviar a si mesma da solidão 
imposta pelo distanciamento social:
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Desde o mês de março, ela comanda de sua conta no Instagram 
(@teresacristinaoficial) as lives mais animadas e bem frequentadas 
do Brasil. Em apenas uma noite, ela já reuniu medalhões como 
Caetano Veloso, Alcione, Gilberto Gil e Bebel Gilberto; artistas 
há tempos longe dos holofotes, caso da cantora dos anos 80 
Joana; talentos desconhecidos do grande público, como a flautista 
Ana Paula Cruz; atores e até políticos. Teresa conseguiu, também, 
inovar este formato de entretenimento que inundou as redes sociais 
e arregimentar uma legião de fãs, trazendo respiro e alento nessa 
quarentena. (Lima, 2020, p. 121)

De fato, a singularidade da sua performance acabou por transformar 
estes encontros diários em um extraordinário sucesso, ao mesmo tempo 
em que ampliou o significado da interação artista-público para além 
das fronteiras da experiência estética e do entretenimento. Isso só foi 
possível devido a um conjunto de fatores que reúne desde a esponta-
neidade, o carisma e a personalidade de Teresa ao seu incrível acervo 
memorialístico que conecta histórias de vida, contexto político e o 
universo das canções. Há ainda o fato de que o ambiente de intimidade 
provocado por ela, dá ao espectador a sensação de um conforto, uma 
proximidade e uma familiaridade que nem todas as transmissões dessa 
natureza conseguem incitar, apesar do dispositivo prometer justamente 
essa aproximação, pelo próprio formato das redes sociais em geral, e 
pela ilusão do contato que a virtualidade carrega. 

Impactados pela originalidade destes encontros, interessa-nos neste 
ensaio apresentar o trabalho da artista neste formato, reiterando seu 
caráter diferenciado na medida em que promove uma performance cuja 
potência amplia o sentido do fazer artístico desta cantora, alçando-se 
para a lugar daquilo que Richard Schechner (2011) chamou de “per-
formance cultural”: uma ação transformadora na qual se mesclam o 
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universo habitual de quem participa e seu mundo performático, criado 
a partir de experiências sensoriais diversas, cujo propósito acaba sendo 
o de atualizar os signos da realidade de quem vivencia a experiência. 
Tal como a performance artística, as performances culturais necessi-
tam do encontro entre o performer e o espectador, mas essa relação se 
estende quando disposta no espaço amplo da cultura, no qual se desvela 
a brincadeira, o lúdico: 

o divertimento da performance é dividido entre performers e espec-
tadores ou, preparadores e participantes... A experiência da perfor-
mance é como um banquete em que não apenas os cozinheiros e os 
que servem devem saber preparar e servir a comida, mas também os 
que comem têm que saber como comê-la. (Schechner, 2011, p. 175)

Em outras palavras, as lives de Teresa Cristina destacam-se das 
outras pela convergência, não apenas dos recursos tecnológicos, no 
sentido que dá Henry Jenkins em sua obra Cultura da Convergência 
(2009), mas pela atração dos afetos envolvidos e de suas reverberações 
nos mais variados sentidos. É nesse âmbito, ainda, que compreendemos 
estes encontros como Performances Artísticas, seguindo a definição de 
RoseLee Goldberg:

A história da performance no século XX é a história de um meio 
de expressão maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, 
praticado por artistas impacientes com as limitações das formas 
mais estabelecidas e decididos a pôr sua arte em contato direto com 
o público. Por esse motivo, sua base tem sido sempre anárquica. 
Por sua própria natureza a performance desafia uma definição fácil 
ou precisa, indo além da simples afirmação de que se trata de uma 
arte feita ao vivo pelos artistas. Qualquer definição mais exata 
negaria de imediato a própria possibilidade da performance, pois 
seus praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e quaisquer 
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meios como material – literatura, poesia, teatro, música, dança, 
arquitetura e pintura, assim como vídeo, cinema, slides e narrações, 
empregando-os nas mais diversas combinações. De fato, nenhuma 
outra forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, 
uma vez que cada performer cria sua própria definição ao longo de 
seu processo e modo de execução. (Goldberg, 2006, p. 9)

Por meio desta categoria, podemos afirmar o lugar das lives de 
Teresa Cristina como performances artísticas na medida em que elas 
combinam uma série de materiais num dispositivo que permite o contato 
direto com o público, extrapolando os limites do que seria um show 
tradicional, além de singularizar o próprio formato das lives que se 
tornaram tão frequentes no ambiente virtual nesta época de quarentena. 
As apresentações de outros artistas procuram seguir um modelo padrão 
de encontros virtuais que não perdem o caráter do show: o cantor ou 
cantora segue um repertório programado, com o auxílio de instrumentos 
musicais e pouca – mas existente – produção. Na verdade, o sentido das 
lives desses artistas é exatamente realizar algo que se aproxime daquilo 
que ele já fazia antes do período de isolamento, no intuito de permane-
cer em contato com seu público da maneira como ele está acostumado. 

O que Teresa Cristina promove é algo diferente daquilo que ela fazia 
nos palcos. Em primeiro lugar, não existe uma produção profissional 
prévia. A artista usa um aparelho de celular num cômodo fechado de 
sua casa, na Vila da Penha, no Rio de janeiro. Em segundo lugar, não há 
nenhum recurso que acompanhe sua voz: ela canta tudo à capela, salvo 
uma ou outra participação de convidados que usam seus instrumentos. 
Em terceiro lugar, há um repertório pensado e estudado por Teresa para 
cada live, contudo essa programação quase nunca é obedecida por uma 
séria de fatores: a interação com o público e com os convidados pode 
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alterar aquilo que estava previamente determinado, a entrada inespe-
rada de alguém que encaminha as conversas e as histórias para outros 
rumos que acabam por dar margem ao improviso, à criatividade e a 
uma produção de presença que estamos chamando aqui de Performance 
Cultural, uma vez que esta área do conhecimento possui um caráter 
genuinamente interdisciplinar, e por conta dessa propriedade:

tocam o “não racional” de forma direta, estruturam-se de forma 
presentacional, como uma maneira de ser e de estar no mundo, por 
meio de processos subjetivos particulares que brotam do íntimo dos 
indivíduos, e que podem ser, também, compartilhados, uma vez que 
são sempre sociais quando pertencentes a um dado tempo histórico 
(Santos &Camargo, 2019, p. 11)

Nesse liame, procuramos pensar o trabalho de Teresa Cristina para 
além do formato comum de interação cantora-público, e inseri-lo não 
apenas no âmbito do que chamamos de Performance Artística, mas, 
sim, no entre-lugar das Performances Culturais; ou seja, um evento 
cujas potências de interações artista-recepção e dos diversos formatos 
e materiais disponíveis promove uma ampliação dos sentidos e das 
experiências culturais de quem o vivencia.

Diante disso, interessa-nos observar dois pontos singulares na 
performance da artista – os quais consideramos marcas distintivas 
do espetáculo produzido nestas lives, a saber: 1) a memória da can-
ção – improviso, espontaneidade e amizade: quando seleciona seu 
repertório musical, a artista leva em conta sua memória afetiva acerca 
das canções, dos compositores e dos intérpretes destas obras. Aliado a 
isso, o convite espontâneo para que outras personalidades – célebres 
ou anônimas – participem em atuações ou em trocas de impressões e 
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lembranças geram uma performatividade cuja potência leva o especta-
dor a sentir-se subjetivamente envolvido naquele encontro; 2) a mulher 
negra em ação: as lives de Teresa Cristina também são marcadas pelo 
posicionamento político declarado – tanto da artista, quanto dos seus 
convidados e daqueles que assistem à transmissão – cuja asserção dis-
põe-se sob a forma de um discurso contra a política orquestrada pelo 
governo brasileiro atual, e a favor de pautas sociais como as raciais, as 
feministas, as dos direitos dos LGBTI, e dos sujeitos desfavorecidos 
no contexto da pandemia que assola o país. 

Ao fim, o intuito deste ensaio é compreender de que maneira esta 
artista embala nossas noites, muitas vezes insones, e consegue nos 
trazer – nas palavras dos próprios cristiners, seus autodeclarados fãs – 
um acalanto, um oásis, uma benção, um respiro, uma esperança nestes 
tempos tão sombrios.

Quando nos referimos a uma memória da canção, estamos acessando 
um debate auxiliado pelo historiador francês Pierre Nora (1993), cujas 
proposições acerca dos lugares de memória parecem pertinentes quando 
as relacionamos ao espetáculo promovido por Teresa Cristina. Ocorre 
nestes encontros uma espécie de celebração da canção, da riqueza do 
repertório musical que compõe o imaginário da anfitriã em comunhão 
com os convidados e o público. Assim, a live se transforma num espaço 
de troca afetiva de impressões e lembranças de músicas, criando uma 
espécie de mosaico sonoro, uma produção conjunta de subjetividades 
e emoções oriundas do encontro entre a intérprete, as composições, os 
autores e todos os participantes. Segundo Pierre Nora, “[o]s lugares de 
memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espon-
tânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 
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organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 
essas operações não são naturais” (1993, p. 13).

As apresentações de Teresa Cristina provocam essa criação de 
arquivos, é então um lugar marcado para uma experiência cultural da 
memória da música, desde o samba, passando pelos temas de nove-
las, o rock dos anos oitenta, até o acervo de grandes compositores da 
música brasileira. Há, enfim, o propósito de acessar a memória cultural 
e artística de todos que acompanham a live, de trazer à tona o universo 
de suas recordações musicais.

Figura 1
Frame da live do dia 20/10

t(eresacristinaoficial, 2020a)

No frame acima observamos como se configuram as apresentações 
de Teresa na plataforma do Instagram: a tela é preenchida por um 
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plano bem aproximado do seu rosto, na qual correm simultaneamente 
os comentários daqueles que assistem a live. Os corações na margem 
direita também são ativados pelos participantes como forma de inte-
ração. Nesta imagem, podemos visualizar o comentário de alguém 
(sob o endereço @cordeiroju17) que está participando do encontro e 
emitindo seu juízo acerca do evento: “sua live é o que tem de melhor 
nesse ‘novo normal’”. O termo “novo normal” refere-se ao contexto 
de isolamento social provocado pela pandemia, o que também gerou 
as performances de Teresa. 

Além de elogios à iniciativa da artista, os comentários ainda giram 
em torno de pedidos de músicas, sugestões de participantes para entrar ao 
vivo com a cantora, além da interação entre os próprios espectadores, que 
acabaram – de alguma maneira – se conhecendo e desenvolvendo uma 
relação em torno de Teresa Cristina. É o que se verifica no comentário 
da cantora Sílvia Borba (@silviaborbac) para a flautista Ana Paula Cruz 
(@anapaulacruz.oficial). Ambas são artistas pouco conhecidas no 
mainstream, mas, diante do convite de Teresa, apareceram na live e a 
partir de então, passaram a abrir todos os encontros com uma canção de 
seus repertórios. No frame acima, Silvia cumprimenta Ana Paula (boa 
noite, querida), exemplificando aqui as inúmeras relações tecidas entre 
os participantes, sejam ou não convidados para aparecerem ao vivo.

Outra marca singular da performance de Teresa Cristina reside em 
seu explícito posicionamento político, que reverbera na maioria de seus 
convidados e daqueles que assistem à transmissão. De maneira assertiva 
– entre provocativa e debochada – seu discurso se dispõe efetivamente 
contra a política orquestrada pelo governo de Jair Bolsonaro, e a favor 
de pautas sociais como as raciais, as feministas, as dos direitos dos 



96

meistudies

LGBTI, e dos sujeitos desfavorecidos no contexto da pandemia que 
assola o país.

O posicionamento de Teresa a favor de políticas sociais fica evi-
dente, num primeiro aspecto, quando ela escolhe um repertório musical 
engajado e analisa algumas letras nesse sentido. Além de buscar na 
memória sua própria história com as músicas e muitas vezes oferecer 
ao público análises estruturais das melodias e harmonias, Teresa ainda 
contextualiza canções em seus temas. Foi o que aconteceu nas diversas 
vezes em que tratou de sambistas como Candeia, Elza Soares e Marti-
nho da Vila. Essa interpretação política foi ainda mais intensa quando 
acessou o universo das composições de Belchior, Gonzaguinha, Chico 
Buarque e Cazuza, para citar nomes os quais o engajamento é evidente. 

Em outro aspecto, Teresa já debateu concretamente assuntos políticos 
nestas apresentações, como a pauta feminista, os direitos dos LGBTI, 
a luta pelas políticas raciais entre outros temas de relevância contem-
porânea. Não foram poucas as situações em que convidou, para uma 
conversa ao vivo, personalidades dos quadros de partidos de esquerda, 
como Benedita da Silva, Chico Alencar, Jean Wyllys, Sâmia Bonfim e 
Glauber Braga. Sua posição vai ao encontro do pensamento de Audre 
Lorde, quando afirma que;

Como Paulo Freire mostra tão bem em Pedagogia do oprimido, o 
verdadeiro foco da mudança revolucionária nunca será simplesmente 
nas situações opressivas das quais buscamos fugir, mas sim naquele 
pedaço do opressor que está plantado no fundo de cada um de nós, 
e que só conhece as táticas do opressor, as relações do opressor.
Mudar significa crescer, e crescer pode ser doloroso. Mas aperfeiçoamos 
nossa identidade expondo o eu no trabalho e na luta ao lado daqueles 
que definimos como diferentes de nós, embora compartilhando os 
mesmos objetivos. Tanto para mulheres negras quanto para brancas, 
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velhas e jovens, lésbicas e heterossexuais, isso pode significar novos 
caminhos para a nossa sobrevivência. (Lorde, 2019, p. 248)

Figura 2
Teresa e seus convidados. Nas batalhas musicais com Mônica Salmaso, 
as cantoras costumam brincar com os filtros de imagem. Com o 
ex-presidente Lula, uma conversa engajada e o amor em comum por 
João Gilberto

(teresacristinaoficial, 2020b)

O engajamento de Teresa é marcado por essa exposição em seu 
trabalho, reafirmando-o como lugar de luta e resistência, como palco 
de debate, cujo intuito é somar forças, amparando nossas diferenças nos 
objetivos que temos em comum. A cantora consegue presentificar uma 
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potência política visceral, que surge da interação entre as memórias, as 
canções e as experiências compartilhadas na performance. 

Desde o dia 15 de outubro a conta de Teresa Cristina no Instagram 
passou a sofrer invasões e as lives tiveram suas conexões interrompidas 
de forma abrupta e sem explicação. Coincidência ou não, isso aconte-
ceu exatamente no período em que a corrida eleitoral para os cargos 
municipais se acentuou, e Teresa Cristina tinha sinalizado o desejo de 
dar espaço para candidatos alinhados às suas pautas. A instabilidade da 
plataforma permaneceu, trazendo prejuízos ao andamento das perfor-
mances, que foram interrompidas definitivamente no dia 22 de outubro, 
quando a cantora exigiu uma posição do Instagram para solucionar o 
problema. Até hoje, 26 de outubro, não houve resposta da plataforma 
quanto à segurança das lives.

Essa interrupção abrupta deixou o público apreensivo, entre a frus-
tração da ausência e a expectativa da volta dos espetáculos virtuais. 
Em sua conta no Instagram, há milhares de comentários de fãs unindo-se 
a ela na reclamação de uma postura da plataforma sobre a segurança 
da rede e pedindo o retorno das atividades. É possível antever um 
sentimento de orfandade daqueles que a acompanhavam diariamente, 
e uma solidariedade quanto à suspensão compulsória do evento, dadas 
as circunstâncias. Ainda temos esperança de que esses encontros con-
tinuem a ser um oásis – como definiu a atriz Sophie Charlotte – e um 
bálsamo – como preferiu Gal Costa – nas noites difíceis da quarentena.

Diante do que tentamos construir como análise das apresentações de 
Teresa Cristina em suas lives, pensamos ter esclarecido de que maneira 
essa artista utiliza o disposto da rede social Instagram para criar um 
espaço performático que tanto é artístico quanto cultural, no sentido 
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de singularizar a experiência de memória musical num mosaico de 
conhecimentos, lembranças e subjetividades, conforme Jenkins já havia 
pensado quando se referia a uma cultura convergente:

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofis-
ticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro do cérebro 
dos consumidores individuais e em suas interações com os outros. 
Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de 
pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático 
e transformados em recursos através dos quais compreendemos 
nossa vida cotidiana. (Jenkins, 2009, p. 30)

Dessa forma, reunindo mitologias pessoais através do acervo aces-
sado nas lives, é nosso desejo que a experiência de Teresa Cristina e 
dos cristiners fique registrada nesse ensaio, dada a singularidade do 
evento e a energia com a qual os encontros se tornaram possíveis. 
É nosso intuito, ainda, deixar uma inscrição documental sobre essas 
performances e a força da resistência que emanou delas, numa atitude 
de permanência, de preservação da memória das canções e da virtuose 
cultural que é Teresa Cristina.
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NA RUA NÃO TEM JEITO DE CAIR: 
POETRY SLAM NA ÁGORA DIGITAL

Jossier Sales Boleão1

INTRODUÇÃO

As reflexões apresentadas neste texto se conectam às demandas 
emergidas no período recente da pandemia da Covid-19 que têm pro-
vocado o campo das artes a repensar desde os processos criativos, até o 
acesso pelo público às obras produzidas, além das condições dos artistas 
de possibilitarem sua produção chegar ao maior número de pessoas. 
Por ser uma das áreas mais afetadas, os artistas das diferentes lingua-
gens encontram-se na tentativa de sobreviverem (na arte e na vida), ao 
mesmo tempo em que recai sobre eles o peso de proporcionar o sensível 
e devolver à humanidade a libertação dos males do mundo, enquanto 
no interior desses desejos operam aparatos movidos pelo capital para 
deixar de fora, romantizar o sofrimento, financiar o fracasso de políticas 
públicas e negociar as mazelas nos centros do poder estatal. 

Os corpos artísticos, nesse período, são corpos pandêmicos (Carvalho, 
Gotarddi, & Souza, 2020), e precisam reencontrar o lugar de recria-
ção em meio ao distanciamento e ao luto em contextos provocados 
pela necropolítica (Mbembe, 2003), especialmente no Brasil, onde a 

1. Doutorando em Arte e Cultura Visual (PPGACV/UFG), mestre em Língua, Literatura 
e Interculturalidade (UEG). Bolsista CAPES. jossierboleao@gmail.com
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dinâmica do vírus afeta diariamente a população em uma investida por 
meio do que Santos (2020) afirma como cruel pedagogia, aliada ao sis-
tema político incapaz de discutir alternativas. O cenário da arte ensaia 
suas projeções de reinvenção por meio do ambiente digital e a forma 
como consumimos a produção artística, ao elencar diversas ações em 
experimentação não apenas no Brasil, a internet se coloca como esse 
mecanismo de conectar as pessoas à arte. 

Nesse percurso de ressignificar o olho no olho e a presença física 
característicos da poesia slam, a análise propõe reflexões que perpassam 
por: o que se mantém na experiência da ágora digital, remanescente 
das ruas? O que se modifica e o que se radicaliza no campo estético e 
poético? Como se dão a presença e ausência on-line?

A POESIA SLAM, UM LUGAR DE ABRAÇOS

Em nossa sociedade Ocidental que é pautada pela hegemonia da 
palavra escrita, a ação da voz ainda exercita um caminho de resistên-
cia para ou confrontar ou deslocar a tradição. Dessa forma, a voz de 
intérpretes de poemas confere a estes a autoridade e o prestígio remoto 
de uma tradição anterior à escrita. Zumthor (2007) afirma ainda que a 
poesia medieval transborda pela voz e, por isso, possui caráter performá-
tico. É a partir dessa reflexão (não a compreendendo como delimitação 
geográfico-temporal), que se insere a poesia Slam.

Essa modalidade de poesia surgiu nos Estados Unidos, nos anos 
1980, com um grupo de artistas que misturava música, poemas autorais, 
performance e batalha. O poeta Marc Smith é considerado o fundador 
do movimento que mais tarde estaria presente em diversos países, por 
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isso é chamado de “slam papi”. A base do slam poetry, de acordo com 
Smith e Kraynak (2009), se apoia em cinco elementos, dos quais destaco 
aqui interatividade e comunidade. Os demais elementos são: poesia, 
performance, competitividade. 

No ano de 2008, a modalidade dessa poesia baseada na fala e na 
escuta chega ao Brasil, com a experiência do ZAP! – Zona Autônoma da 
Palavra, idealizado por Roberta Estrela D’Alva e pelo coletivo Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos. De lá para cá, ganha-se projeção, prin-
cipalmente, a partir de 2016 com as competições em alguns estados e 
em nível nacional. Estas batalhas de poesia falada surgiram como con-
traponto à ideia elitizada de arte literária e de que a literatura é restrita 
aos círculos acadêmicos. Trata-se, portanto, de um movimento social 
íntimo à democratização da poesia para envolver as pessoas e ressig-
nificar esta linguagem artística. Roberta Estrela D’Alva, a percursora 
do movimento de poetry slam no Brasil afirma que “fazendo uso da 
liberdade de expressão, vem ao encontro da necessidade de fala e escuta, 
urgente às populações das grandes cidades” (D’Alva, 2019, p. 271).

As regras utilizadas na maior parte dos slams são: poemas autorais 
que tenham até três minutos de duração e devem ser apresentados sem 
acompanhamento musical, adereços ou figurinos. As notas são dadas por 
jurados escolhidos dentre o público participante e cabe a eles atribuírem 
notas de zero a dez, a partir da apresentação de cada poeta. No entanto, 
essas normas podem ser adaptadas a cada grupo conforme as variações 
existentes pelos diversos coletivos de batalhas, até mesmo aquelas que 
não são competitivas, mas se denominam de batalhas de slam. 

A reinvindicação feita aqui é de o poetry slam como um lugar de 
abraços. Isso se dá pelo fato de compreender esse movimento mais 
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de uma batalha de poesia, pois os poemas atravessam o vivido e são 
atravessados por ele e pela experiência construída por aqueles sujeitos 
diariamente atuantes para agitar em versos potentes a voz de uma poesia 
viva e revolta. Smith e Kraynak (2009) afirmam que o slam não é um 
batimento cardíaco solitário, ele se faz pela batida no chão, o pisar no 
palco e funciona como catalizador para estimular poetas e audiências. 
Os abraços se dão porque há um exercício constante de aprimoramento 
desde a criação dos poemas até chegar ao ponto de decorar e acerta o 
tom mais adequado a serem faladas as palavras em voz alta. Esse movi-
mento se dá pela paixão que impulsiona os slammers e move o crescente 
público, além de praticar o espaço humano em torno de comunidades 
poéticas. Slam é uma família diversa reunida pela experiência dos afetos 
e se torna transformadora. 

A TELA DE OUTRAS TELAS: SLAM NO PERÍODO 
PANDÊMICO 

A produção de poemas e as batalhas de poesias marcam encontros 
e reencontros em espaços que antes eram a estes corpos proibidos por 
diversos fatores. A composição da estrutura social até a política se uti-
lizam de diversos mecanismos para coibir, apagar e até mesmo dizimar 
as presenças de populações historicamente marcadas pela opressão e 
repressão e movimentam continuamente seus aparatos para fazer com 
que permaneçam, cada um, em sua condição desigual. 

A metáfora do corpo-cidade traduz minimamente os corpos que tecem 
perspectivas de gênero e classe social, como formas de deslocamentos 
simbólicos e físicos. Dessa forma, práticas decoloniais se transmutam em 
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diálogos criativos para os saberes diversos dos sujeitos comunitários e 
esperançar novas relações entre as pessoas. As manifestações dos objetos 
artísticos ao produzirem o efeito estético reafirma que o aesthésico faz 
parte de todos os seres, não podendo serem hierarquizados o sentir, o 
saber, o pensar e o crer, como afirma Mignolo (2019).

No entanto, a pandemia causada pela Covid-19 desvela as crenças 
utópicas, caso ainda existissem, da relação privilegiada em todo âmbito 
da vida. Schwarcz (2020) afirma ter sido escancarada a desigualdade 
e em várias dimensões. Desde os conflitos existentes no interior das 
famílias protegidas pelo teto criado pela burguesia no século XIX e 
idealizado como conceito de lar até a primeira onda elitizada da doença, 
que chegou ao país pela classe média e posteriormente foi disseminada 
para as periferias e interiores do Brasil. 

Assim como o país, a pandemia tem se amplificado de forma assi-
métrica desnudando como as desigualdades operam em uma nação 
tão extensa como o Brasil. A pandemia se materializa nas raízes de 
outros males que afetam a população brasileira, como o desemprego, 
a pobreza extrema, a fome, a violência de gênero e o racismo, apenas 
para citar alguns. Ou seja, “o Brasil não é um país pobre, mas é um 
país de pobres. O certo é que essa Pandemia apresenta muitas faces, no 
Brasil e no mundo” (Schwarcz, 2020, p. 6).

Das (2020) aponta que esta pandemia, por diversos fatores é também 
uma pandemia da ignorância, tendo em vista a inabilidade de políticos 
em todo o mundo lidarem com as incertezas de uma doença ainda tão 
desconhecida. Diferentes caminhos podem nos levar na direção de 
outras práticas sociais e políticas, mas exigem o esforço coletivo e, 



106

meistudies

principalmente, individual para ser combatidos com a doença, os hábi-
tos enraizados em nossa sociedade e não compatíveis ao século XXI. 

Schwarcz (2020) ressalta que a mudança de um século para o outro 
não se dá ao virar o calendário, pois a cronologia é muito mais complexa 
e se vincula a alguma crise profunda capaz de levar a humanidade na 
imersão de questionamentos sobre certezas e verdades firmadas. Por isso, 
a autora leva em consideração a pandemia da covid-19 como a marca 
para o fim do século XX. Por outro lado, a passagem demarcada em 
questão expõe o cenário de um Brasil centralizado regionalmente em 
políticas à população. 

No início de 2020, toda a classe artística foi afetada pela pandemia 
com shows, espetáculos, ensaios, gravações e apresentações cancelados 
em virtude das orientações de segurança sanitária globalmente adota-
das, mesmo que de maneiras desniveladas. Para o movimento poetry 
slam não foi diferente, pois as ruas é onde estes artistas materializam 
a experiência de sua voz de levante e, conscientes da história e de sua 
ancestralidade, corporificam poeticamente os modos como podemos 
lidar com o mundo. A cena slam ocupa os espaços dos corpos e das 
praças e parques, mas com o esvaziamento destes lugares, cabe ao 
corpo pandêmico, como materialização de toda a experiência que é 
individual e coletiva nas relações com o mundo (Zumthor, 2007), ser 
mediado pela tela de celulares e computadores e habitar as fronteiras 
traiçoeiras e movediças da reinvenção, do acesso e participação virtual. 

A ocupação poética no início dos anos de 1980, responsável por 
ter dado uma reviravolta no Get Me High Jazz Club, nesta primeira 
grande crise marcadora do início do século XXI, conforme apontado 
pela antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz, depara-se, agora, com 
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outro desafio: o de preencher as telas de aparelhos celulares e compu-
tadores e provocar os artistas a exercitarem a reinvenção das batalhas 
mediadas pelo estático da tela e a instabilidade de conexão oriunda de 
uma política desigual de acesso e oportunidades. 

No Brasil, segundo o IBGE (2020), 46 milhões de brasileiros não 
têm acesso à internet. Isso significa que 1 em cada 4 pessoas não possui 
internet. Ao considerar estes dados para as áreas rurais o percentual é de 
que 53,3% vivem fora do serviço e nas cidades os dados apontam para 
mais de 20% da população. A diferença não para por aí. Na região Norte, 
por exemplo, mais de 13% não tem internet frente à região mais rica do 
Brasil, Sudeste, que apenas 1, 9% vive sem o serviço. A pesquisa ainda 
apontou entre os motivos estão a inexistência do serviço nas localidades, 
alto custo dos pacotes e equipamentos com valores elevados ou, ainda, 
das pessoas que vivem sem a internet, 41,6% não sabem usar o serviço, 
mesmo se tivesse o acesso. 

Nesses dados estão importantes indicadores de como se dá a política 
de acesso a uma ferramenta essencial em tempos de pandemia, neste ano 
de 2020. Estar conectado é uma alternativa, ao mesmo tempo se mostra 
um problema endêmico da globalização, pois desde as regiões econo-
micamente mais pobres do país à grande maioria da população com tem 
renda média de um salário mínimo, não há esforços para reparação das 
desigualdades. Os números dão projeção, ainda, de como a comunidade de 
slammers precisa atuar para manter viva e atuante a sua arte. Não se trata, 
portanto, de um problema restrito do movimento slam, o acesso ou a falta 
à internet minimamente capaz de suportar os formatos online, mas com 
certeza é um problema para a maioria dos artistas. Ao mesmo tempo é 
desnudada a deficiência do Estado em atuar nessa frente. 
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A partir da disseminação do vírus por todos os lugares do Brasil, as 
pessoas, principalmente das classes D e E, que tinham acesso à internet 
pela escola, trabalho, centros de convivência se veem distantes desse 
serviço tão essencial para a aproximação mediada pelas telas. Além do 
contato com informações relevantes para a própria saúde. Parte do 
problema diz respeito à própria atuação do estado brasileiro, que opta 
por aparatos de exclusão e no exercício do apagamento dos corpos 
sociais, especialmente acentuado a partir de 2018, com a ascensão de 
uma direita ultraconservadora.

As políticas governamentais brasileiras têm reafirmado a tese de 
necropolítica estudada por Mbembe (2003). Em síntese, a necropo-
lítica é a política adotada pelo Estado para determinar quem vive e 
quem morre. Ela abarca, portanto, os pressupostos de uma política de 
morte dentro dos aparatos de Estado. Os governos ao apontar para este 
caminho desenvolvem ações que ferem a autonomia e as liberdades e, 
explicita ou implicitamente, operam arranjos estatais para mercantilizar 
a condição de estar vivo, além de hierarquizar critérios para aqueles 
com prioridade para viver ou não. 

A ancoragem de Mbembe sobre a soberania, refere-se ao conceito 
de biopoder de Foucault “aquele domínio da vida sobre o qual o poder 
tomou o controle” (p. 123). A soberania nessa preocupação do autor é 
aquela que expressa o direito de matar. O direito de matar coloca o Estado 
na centralidade de aniquilação dos seus inimigos políticos ao colocar a 
nação em estado de guerra e seus cidadãos, inclusos no direito de matar 
como “projeto final”. Em outras palavras, “a narrativa de dominação e 
emancipação está aqui claramente associada a uma narrativa de verdade 
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e morte. Terror e morte tornam-se os meios de realizar o já conhecido 
telos da história” (Mbembe, 2003, p. 130).

Nessa narrativa está inserido principalmente o racismo, pois se 
apresenta como elemento central para o controle e dominação e os 
efeitos da escravidão continuam sendo vistos na atualidade como uma 
das primeiras práticas de exercer a biopolítica. É o poder sobre a vida do 
outro, em primeira instância como comércio; e por último como direito. 
A existência passa a ser uma propriedade dada ao dominador. Nessa pers-
pectiva, é argumentado que soberania é ocupação e coloca o colonizado 
numa zona entre “sujeito” e “objeto”, ou seja, neste lugar tem aqueles 
que importam e os que não importam para o Estado. Nesse aspecto, a 
tese sobre necropolítica se faz extremamente importante para o nosso 
contexto, pois a política bolsonarista qualifica os cidadãos nesta zona 
de quem importa e quem não. Escancarada pela pandemia do novo 
coronavírus, há a distinção evidente dos inimigos internos e externos. 

As discussões acerca de necropolítica estão diretamente relaciona-
das aos recentes acontecimentos sofridos pelos sujeitos pertencentes às 
comunidades de poetry slam pelo país. Os corpos escolhidos para ser 
disciplinados e lançados na condição de objeto, sendo os “comandan-
tes” outorgados a decidir quais permanecerão vivos ou não, emergem 
de nichos de resistência ocupando espaços públicos das cidades para 
serem vistos. Isto é, sua existência ser reconhecida de fato e de direito. 
Por meio dos poemas que rasgam a voz de cada poeta, é possível cons-
tatar como opera a necropolítica bolsonarista, a realidade de execuções 
da juventude periférica e negra, das populações LGBTQIA+, além da 
sistemática destruição das instituições civis. Nesse contexto, o período 
pandêmico do movimento slam é pandemônico. 
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O movimento slam em sua construção de significados individuais e 
coletivos tem elaborado nas mais de três décadas de existência, contravisu-
alidades questionando e propondo formas de olhar. Os artistas que formam 
a diversidade da cena poetry slam se debruçam a questionar, provocar 
e, a partir disso, educar. Isso diz respeito aos debates realizados sobre 
estereótipos e a luta por representação protagonizados pelos slammers.

No capitalismo da sedução, os sonhos são fabricados e vendidos e 
a visualidade é uma construção social, mas os poetas do movimento 
provocam o enfrentamento aos discursos hegemônicos e à generalização 
da representação, como uma alegoria (Shohat e Stam, 2006). Ao mesmo 
tempo em que o poetry slam se coloca na cena como alternativa para 
afirmar não ser necessário ter grande poder econômico para produzir e 
consumir, ou seja, a solidariedade é pode sustentar os discursos contra 
hegemônicos. 

O movimento da poesia slam se coloca como alternativa de autor-
representação, especialmente para a juventude, ao propor por meio das 
batalhas, que cada grupo/sujeito historicamente subalternizado tenha 
controle sobre a sua própria representação e afirmar possibilidades 
criativas e criadoras para ela não continuar sendo eurocêntrica e colo-
nizadora. As competições de poéticas se deslocam para o encontro com 
outros artistas e públicos na tentativa de reaver a lacuna existente pela 
ausência provocada por uma crise pandêmica. 

O DESLOCAMENTO DA RUA PARA A ÁGORA DIGITAL 

O início da pandemia no Brasil foi marcado pelo medo e caos em 
todos os aspectos. As informações que circulavam de todos os lados, por 
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todos os meios operavam para confundir e difundir crenças, de maneira 
a não ser eficazes para a tomada de decisão por parte da população, nem 
ter unidade entre as autoridades sanitárias e políticas. Os polos ciência 
versus negacionismo ficaram evidentes. Apesar do fluxo de informações 
muito mais rápido, a experiência se aproxima de outra pandemia, a gripe 
espanhola, conforme apontado por Schwarcz (2020). Porém, o intervalo 
é de pouco mais de um século. Nas palavras da autora,

na época os brasileiros não foram bem informados e reagiram de 
muitas maneiras. Essa foi a primeira revolta do pós-abolição e a 
primeira da República que prometeu inclusão, mas entregou muita 
exclusão social. [...] As autoridades brasileiras já sabiam da propa-
gação da gripe espanhola no mundo, e mesmo assim não agiram a 
tempo. O vírus entrou a bordo de navios que atracaram no Brasil 
e então a contaminação explodiu. Mas a atitude sempre foi essa: 
“Não somos um país de pessoas idosas, nosso clima é quente, aqui 
a gripe não pega”. (Schwarcz, 2020, pp. 7-8)

Diante das diversas assimetrias existentes, criadas e outras eviden-
ciadas, diferentes grupos sociais se apoiaram na criatividade para ressig-
nificar o momento. Conforme assinala Das (2020), as velhas e as novas 
mídias se combinaram, tanto para difundir o autoritarismo quanto para 
ser ferramenta de resistência e enfrentamento para diversas camadas da 
população, especialmente os sujeitos ligados aos movimentos populares. 
As organizações situadas à ideologia de esquerda se veem na indiscutível 
necessidade de disputar as narrativas, por meio da propagação de uma 
comunicação popular baseada no tripé de informar, formar e organizar 
politicamente as pessoas na perspectiva da transformação social. 

O lugar de recriação é justaposto pelo acolhimento do que está 
acontecendo do lado de lá e do lado de cá. As janelas possibilitam ver 
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o mundo ao mesmo tempo as telas nos conectam aos lugares e às pes-
soas em uma ambivalência “como em casulos, os corpos[pandêmicos] 
[re]existem em distanciamento social” (Carvalho, Gotarddi, & Souza, 
2020, p. 5). Esses corpos pandêmicos são nutridos por constantes batalhas 
que tencionam seus sentidos e convocam sua atenção, enquanto eles 
mesmos travam suas próprias lutas por existência física, social, artística. 

Na disputa de narrativas, as telas táteis e móveis cumprem o papel 
de deslocar as pessoas que pela necessidade estão espacialmente fixas. 
São estes fenômenos de horizontalidade garantidores de experiências 
descentradas para haver relações além da surpresa instantânea e alie-
nada, mas críticas, no jogo de conexões e disputa por atenção. Os corpos 
pandêmicos do movimento slam têm utilizado destas telas para abrir 
janelas de conexão.

As janelas se desdobram em opções em um efeito colmeia traduzindo 
o jogo de conexões e relações, por vezes, contínuas. O espaço-tempo 
se desdobra sobre corpos-interfaces e por isso proporciona uma nova 
ontologia da presença. O confinamento dos corpos físicos dá projeção 
para que a experiência individual se interligue a outras coletivas em 
uma ágora digital. Se antes, os teatros arenas localizados em praças 
tinham suas arquibancadas rígidas e fixas pelo cimento e tijolos e eram 
ocupadas por corpos andantes e viajantes entre as cidades, as ruas, as 
casas; agora o lugar da assembleia se enche de presença conectadas e 
migratórias entre uma janela e outra, entre uma tela e outra e entre as 
(im)possibilidades do sinal conectivo. 

A experiência das batalhas entre poetas de slam ganha diferentes 
formatos nesse tempo de pandemia, além de assimetrias característi-
cas das questões socioeconômicas em que cada artista está inserido. 
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Na figura 1 (Slam Viral Internacional – Batalha online) temos um 
dos diversos exercícios de manter “o rolê” do slam atuante, apesar 
das condições. O campeonato desta edição reuniu slammers de países 
falantes de língua portuguesa, na tentativa de aproximação, facilitada 
pela mediação destas telas táteis e móveis. Dentre os países com repre-
sentantes estavam Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, 
Moçambique, Cabo Verde e Angola. A slammaster2 da edição, Jéssica 
Preta, vinha de outro grupo, Batalha do Pedregal, um dos primeiros a 
fazer a iniciativa de batalhas online. 

Figura 1
Slam Viral Internacional – Batalha online

slam.viral (2020a)

O slam Batalha do Pedregal, segundo matéria feita pelo site A Verdade, 
nasceu das dificuldades vivenciadas pelos moradores do bairro Pedregal, 
zona periférica de Campina Grande, na Paraíba. A partir das batalhas de 
poesia, sob organização de Jéssica Oliveira, a iniciativa se transformou 

2. Slammaster é a pessoa que é responsável por organizar as batalhas. Pode ser o 
slammer com mais experiência, mas essa não é uma regra, pois está mais ligado 
à disponibilidade de fazer “os corre”, ou seja: escolher o melhor local, data, 
condições climáticas e estruturais, divulgar e mobilizar poetas. 
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em projeto, com ações sociais vinculadas ao movimento das competições 
de slam. As disputas do Pedregal classificaram os representantes para 
o campeonato internacional, por meio de parcerias. 

Figura 2
Trecho de carta esclarecimento Slam Viral

slam viral (2020b)

Dentre as diversas batalhas online ocorridas desde o início da pan-
demia, o Slam Viral apresentou quatro etapas exclusivamente digital. 
Na última etapa, com a representação de artistas de sete países, muitos 
problemas aconteceram em virtude das dificuldades já apontadas com a 
conexão, tanto dos slammers brasileiros quanto de outros países. Apesar 
das dificuldades dos jurados se manterem conectados para darem as 
notas, da interação do público apenas pelo chat do ao vivo, da falha 
do sinal de internet da slammaster, a batalha apresentou o diferencial 
de ter pré-estabelecida a premiação de trezentos reais para o primeiro 
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colocado, duzentos para o segundo e cem reais para o terceiro colocado, 
além da participação com poemas em um livro. As dificuldades são 
ilustradas em uma carta (figura 2) emitida pela comissão organizadora 
para justificar um problema ocorrido com as notas de uma poeta e, 
consequentemente, interferiu na fase seguinte, mas a premiação acabou 
sendo concedida aos quatro primeiros colocados.

No universo do movimento slam – compreendendo que este movi-
mento é plural – a palavra poética se torna visível para cumprir a 
materialização da visibilidade dos sujeitos. Por isso, a presença é um 
dos alicerces capazes de sustentar as batalhas. Na compreensão de 
Zumthor (2007), é a presença o ato poético em si. Foi necessário realizar 
uma movimentação para experimentar esse novo lugar de presença e de 
interação. A concepção de ágora, da roda em volta das fogueiras a que 
a cena recorre passa a ser composta pelas centenas de aparelhos móveis 
e táteis e são o suporte para acontecerem as competições poéticas. 

A ideia de uma batalha de slam ser um jornal ao vivo, colaborativo, 
comunitário e vivo, desloca-se para os formatos digitais em variadas 
experimentações. A mediação visual anteriormente acontecia pelo 
contato físico, os olhares e gestos entre público e artista, agora se 
realiza no contexto pandêmico entre o olho do poeta e a projeção do 
equipamento, que por sua vez sai de sua casa para outras casas, onde 
o público permanece relativamente estático fisicamente, mas com a 
mesma voracidade para devorar os conteúdos de cada poema, por meio 
dos chats. Apenas na transmissão ao vivo da batalha internacional do 
Slam Viral foram mil e trezentos comentários, duas mil e quatrocentas 
visualizações e mais de oitenta compartilhamentos. O que comprova, 
para além dos números, a potência das narrativas e a necessidade do 



116

meistudies

poetry slam ocupar outros formatos para disputar as pautas permeadas 
por poesia com P maiúsculo, como pondera Smith e Kraynak (2009). 

Há dicotomia entre as ruas e as redes? Pela própria experiência dos 
artistas e slammasters há uma grande diferença, principalmente tendo 
em vista as disparidades históricas envolvendo a população brasileira. 
O indicativo é que atualmente existem mais de 220 grupos de slam 
pelo país, mas provavelmente esse número é maior, pois nem todos são 
oficializados. Para esses grupos e para o movimento slam de maneira 
geral, há benefícios no deslocamento para as plataformas, pois amplia o 
público e amplifica a mensagem, democratiza o acesso à poesia e “vem 
ao encontro da necessidade de fala e escuta, urgente às populações das 
grandes cidades”, na afirmação de D’Alva (2019, p. 270). 

Um dos slams do Rio Grande do Sul, o Slam Peleia, por meio de 
sua atuação em redes sociais como o Instagram (com quase dois mil 
seguidores) e Facebook (com mais de 4.500 seguidores) iniciou ainda 
em abril de 2020, a experiência para o formato online das batalhas:

Em tempos em que o isolamento é o melhor remédio, um momento 
em que a humanidade (re) pensa seus valores e suas crenças, o dis-
tanciamento social tem causado diversas sensações e sentimentos 
dentre eles um TANTO de saudade...
Então bora amenizar essa pandemia com o antídoto da poesia!!
Dia 10/04, às 20h, vai rolar o Sarau Slam Peleia. Partiu sextar em 
casa juntes? Assim a gente relembra todas as noites de sexta de 
peleia poética que nos iluminaram os meses nesses últimos 3 anos 
Separa teus poemas (autorais ou que tu ama), a ceva, o mate, o chá 
de boldo e o álcool gel e cola na live! (Slam Peleia, 2020)

A criação de espaços é uma das características do poetry slam, 
reconhecido como movimento social e artístico. Nessa perspectiva, a 
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atualidade demanda que haja outras plataformas de re-existência com 
o intuito de fortalecer no jogo poético, a junção entre política e arte e, 
com isso, impulsionar transformações internas e conceituais, além de 
manter o caráter de voz de levante3. Entre as diferentes mudanças, a 
partir da realidade de cada grupo, uma das iniciativas propostas levou 
em consideração a junção de dois grupos com regras um pouco distintas. 

O Slam Peleia e o Slam do Trago ao realizarem conjuntamente 
batalha online, com premiação em dinheiro; além de ajustarem o jogo 
com regras compostas por ambas as estruturas, também proporciona-
ram acordos coletivos e surgindo outro formato combinado a partir das 
características de cada grupo. No primeiro, o tempo máximo de duração 
do poema autoral é os já conhecidos três minutos. No segundo, cada 
artista tem trinta segundos para se apresentar. Por isso, trata-se de um 
trago de poesia potente. Na Peleia virtual, a parceria entre os dois gru-
pos definiu que cada poeta teria até um minuto e trinta segundos para 
se apresentar, além de estar com a câmera do aparelho ligada durante 
sua apresentação. As demais regras são as mais características das bata-
lhas realizadas de modo presencial: poemas próprios - estratégia para 
garantir a autorrepresentação; não utilização de adereços, figurinos ou 
acompanhamento musical e as notas dos jurados de zero a dez. 

A partir da necessidade de toda a comunidade, não apenas no Brasil, 
mas de outros países da América Latina, desde julho de 2020 existe 
formalmente organização e diversos grupos que compõem as seguintes 
nações: Slam BR (Brasil), Circuito Nacional Poetry Slam MX (México), 
Slam Argentina, Poetry Slam Guatemala, Slam de Poesia Oral Perú, 

3. Voz de levante, trata-se de uma referência ao documentário Slam: Voz de Levante, 
com direção e roteiro de Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva, de 2017. 
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Poetry Slam CR (Costa Rica), Slam de Poesia Oral Uy- Mvd (Uruguay), 
Slam Poético Festival Colômbia, Poetry Slam ErreDé (República Domi-
nicana), Àṣẹ Poetry Slam (Cuba), Slam Chile, Poetry Slam Bolívia, 
Slam en Voz Alta (Paraguay). Esse conjunto com tamanha diversidade 
é chamado de Abya Yala Poetry Slam4, cuja composição congrega os 
principais slammaster e slammers dos respectivos grupos e, tem uma 
perspectiva de atuação para acentuar as contranarrativas desde o campo 
da poesia, até as questões sociais e políticas de cada país. 

Figura 3
Fórum virtual Abya Yala

SLAM BR- Campeonato Brasileiro de Poesia Falada (2020)

Os modos de lidar com o período da pandemia têm sido muito dis-
tintos também no universo poetry slam, que por si só se apresenta com 
uma variedade de contextos e organizações internas em cada grupo, cada 
região e cada país. O Abya Yala Poetry Slam vem realizando atividades 

4. Abya Yala Poetry Slam é um projeto independente: um conglomerado de 
slammasters do continente chamado América. O projeto busca tecer redes entre 
as diferentes comunidades nacionais de Poesia Slam de cada território e criar 
conexões afetivas, ancestrais e um trabalho poético, literário, oral e que propicie 
uma ternura radical nos encontros (Abya Yala Poetry Slam, 2020).
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das mais diversas, indo além das batalhas online e perpassando pela 
troca de experiências e das memórias do movimento em cada país. 
São realizados fóruns (figura 3) de diálogos sobre poetry slam com 
diversos países para discutir a respeito do movimento, com slammasters 
reconhecidos em cada nação. A partir da pergunta motivadora como 
se constrói um slam desde Abya Yala e qual perspectiva de futuro?, os 
representantes relatam desde a experiência local e as particularidades, 
aos desafios colocados; além de projetar para o movimento as pautas 
capazes de unificar as contranarrativas. 

Nesse ambiente de crise, o movimento tem se relacionado com o 
tempo atual e mostra-se como elo forte de construção coletiva para 
imaginar o mundo transformado por meio das ações humanas, naquilo 
que Gumbrecht (2010) denomina como cultura de presença, em que o 
corpo é autorreferência da presença e a dimensão ao redor dos corpos 
negocia as relações entre eles e o mundo. Estes jogos promovem a 
dimensão capaz de projetar a noção de intensificação entre as emoções, 
as proximidades territoriais, de resistência e, no caso do exercício do 
Abya Yala, as possibilidades de inclusão de comunidades dissidentes 
e historicamente segregadas e oprimidas, mesmo não sendo possível 
reparar as históricas assimetrias e violências provocadas pelas políticas, 
desde os tempos de invasão, colonização e escravização. 

As possibilidades geradas na impossibilidade de deslocamento 
físico dos corpos têm proporcionado conjunturas de reciprocidade entre 
as comunidades de poetry slam. Além disso, o problema da presença 
tem aberto canais emotivos e solidários, dando suporte a alterações 
em estruturas até então definidas e estáticas. É possível citar nestes 
exercícios a resistência coletiva; o fortalecimento de ancestralidades 
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que ultrapassam as fronteiras; a memória local ao se unir à práxis da 
poesia; a sintonia entre os conteúdos, mesmo com suas especificidades 
étnicas, sociais e econômicas de cada região; a representação da diver-
sidade na autorrepresentação, por meio de poemas autorais e as redes 
de solidariedade que emergem para outros aspectos para além das telas 
e janelas, forjando possibilidades de apoio aos artistas, em um tempo 
de grande vulnerabilidade vivenciada por estas comunidades.

A radicalidade do poetry slam converge com as necessidades con-
temporâneas dos sujeitos que dão vida ao jogo a partir do jogo da vida 
humana. Conceitos e temas vão atravessando as criações à medida em 
que os corpos são atravessados por eles e se configuram como emer-
gências temáticas de cunho estético e político. Apesar dos esforços dos 
diversos slammers e slammasters, em parcerias outras para multiplicar 
a mensagem decolonial proposta movimento, muitos destes artistas 
continuam off-line, ausentes e desconectados pelas próprias condições 
históricas desiguais em que vivenciam. 

O período é transitório em várias frentes e de grande amplitude 
onde são questionadas as práticas de consumo, produção, de arte, de 
acesso às produções artísticas, os territórios, o ambiente e a natureza. 
Se atravessamos, enfim, para o século XXI, a pandemia nos mostra 
como afirma Santos (2020), que vivemos uma quarentena dentro de uma 
quarentena imposta pelo capital incapaz de viver sem se alimentar das 
relações de opressões, do racismo, dos preconceitos e da destruição do 
pensamento de comunidade e da natureza. O “novo normal” se tornou 
uma miragem em um horizonte em construção, tendo em vista que a 
maioria da população do planeta já vivia muito distante de um normal. 
Por sinal, nada mais denunciador do que o conceito de novo normal. 
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A pergunta que deve nos mover em diversas perspectivas é: “novo 
normal para quem?” (Schwarcz, 2020, p. 10). 

A construção de uma estética pautada nos afetos é que move o 
movimento slam pelos caminhos da desobediência às estruturas hege-
mônicas. Os poemas realizados pelos corpos dos artistas para serem 
vistos, ouvidos e sentidos promovem o deslocamento e a convergência 
com contravisualidades as compreendendo como construção cultural e 
congregam além do ver, o ser, o estar e o ocupar o tempo-espaço.
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IMAGENS INSÓLITAS: REVERBERAÇÕES 
DO VIDEOENSAIO

Ceila Teresinha Bitencourt1

1. INTRODUÇÃO

Hoje, na contemporaneidade artística, existem teóricos dedicados 
ao estudo da imagem como é o caso Didi-Huberman2 e sua definição 
de imagem crítica (a dialética do olhar), por exemplo. Porém, existem 
outros pensadores contemporâneos que se dedicaram também ao assunto 
como Benjamin3 e seu conceito sobre imagem dialética que na verdade 
organiza e forma o pensamento do filósofo em relação à história que 
tem na imagem dialética seu cerne (Cruz, 2018).

Pensando o vídeo (videoensaio) e sua relação com a imagem, convém 
trazer as reflexões de Dubois4 (2004) que afirma que o vídeo5 constrói 

1. Doutoranda em Artes Visuais. Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista 
Capes. ceilabitencourt1972@gmail.com

2. Georges Didi-Huberman (1953- ) é filósofo e historiador de arte francês, leciona na 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Seu estudo envolve, sobretudo, 
uma visão crítica da tradição da história da arte e do pensamento das imagens.

3. Walter Benjamin (1892-1940) foi filósofo alemão e um dos mais importantes 
pensadores do séc. XX. Deixou uma enorme obra literária além de ter colaborado 
para a teoria estética, para o pensamento político, para a filosofia e para a história.

4. Philippe Dubois (1952- ) é filósofo francês e um dos maiores pesquisadores do 
campo da imagem, especialmente da fotografia, do cinema e do vídeo.

5. Conforme Dubois (2004), o vídeo apareceu entre o cinema, que o antecedeu, 
e a imagem infográfica, que rapidamente o superou como se ele jamais tivesse 
passado de um parêntese vulnerável, passageiro e marginal entre dois universos 
de imagens fortes e determinantes. O vídeo faz parte da imagem eletrônica, 
apesar da sua natureza ser ainda analógica e ele transita entre a ficção e o real, 
entre o filme e a televisão, entre a arte e a comunicação, etc.
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novas modalidades de desempenho do sistema de imagens. Com ele, 
depara-se com uma nova linguagem, com uma nova estética. O vídeo 
poderia ser visto não mais como uma forma de registro e narrativa, mas 
como um pensamento, um modo de pensar. Nesse sentido, ele (o vídeo) 
pensa/possibilita pensar o que as imagens são/fazem. O filósofo dedica 
especial atenção ao vídeo dizendo que ele se trata de um sistema de ima-
gens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade. O vídeo6, 
destaca Dubois, não tem por trás de si uma extensa tradição de pesquisa.

Ao buscar refletir sobre a constituição da imagem, de forma dialética, 
não se pode deixar de trazer a corroboração de Didi-Huberman (1998) 
e sua imagem crítica (a dialética do olhar). O teórico discorre sobre a 
cisão do olhar e o movimento dialético das imagens, destacando que 
naquilo que vemos sempre existe algo que também nos olha, nos atinge 
sem que se consiga precisar como o faz. Em outras palavras: o olhar está 
cindido naquilo que vemos e que, não conseguindo defini-lo ou vê-lo, é 
desde aí que ele nos olha; que, ao deslocar-se, o ver se fragmenta pelo 
menos em dois.

Ao recorrer a Benjamin7 e sua concepção de imagem dialética a 
fim de fundamentar a pesquisa de doutorado em andamento, convém 
mencionar que o teórico desenvolve o projeto “Passagens” em 1927 e 
seguiu nele até 1940, ano de seu falecimento8. Trata-se de uma docu-
mentação constituída por exatos 4.234 fragmentos divididos em 36 

6. Dubois (2004) afirma que os únicos campos em que o vídeo foi efetivamente 
investigado em suas formas e modalidades foram o da videoarte e dos vídeos 
familiares ou documentário autobiográfico.

7. Destaca-se que Walter Benjamin desenvolveu seu pensamento no contexto da 
modernidade.

8. Walter Bejamin era judeu e cometeu suicídio em 1940 para evitar cair nas mãos 
dos nazistas.
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arquivos temáticos9 cujo tema central é a história cultural parisiense no 
século XIX. Assuntos como a moda, as construções de ferro, as passagens, 
as exposições universais, as ruas de Paris, os panoramas, o movimento 
social, a prostituição, entre outros, fizeram parte do repertório abordado 
por Benjamin no referido projeto. O arquivo “N” intitulado “Teoria do 
conhecimento, Teoria do Progresso” é dedicado a tratar sobre imagem 
dialética (Cruz, 2018).

2. EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO PARA IMAGEM 
DIALÉTICA E SUA RELAÇÃO COM A IMAGEM CRÍTICA

Para entender o conceito de imagem dialética torna-se necessário 
compreender a ideia de progresso e o materialismo histórico/dialético. 
Conforme Benjamin (2009), o conceito de progresso deve ser embasado 
na ideia de catástrofe que se caracteriza pelas coisas permanecerem 
assim (fixas). A catástrofe não está naquilo que está por suceder em 
cada situação, e sim naquilo que é dado em cada circunstância.

Pode-se ainda dizer que a ideia de progresso necessitou contrariar a 
teoria crítica da história a contar do instante em que deixou de ser utili-
zada como parâmetro de certas mudanças históricas para desempenhar 
como medida da tensão entre um célebre início e um célebre fim da 
história. Em outras palavras: tão logo o progresso se torna a identidade 
do rumo da história em sua totalidade, a sua definição surge associado 
a uma hipóstase acrítica (realidade permanente), e não a um questiona-
mento crítico (de conferir ao retrocesso contornos tão claros quanto a 

9. Dispostos de “A” a “Z”, numa primeira parte, e de “a” a “z”, em uma segunda 
parte, sendo que nessa diversos arquivos ainda estavam em branco, aguardando 
por materiais que jamais chegariam em virtude da morte de Benjamin.
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qualquer progresso). Ou seja, a história vista linearmente não permite 
uma reflexão crítica, isto é, enxergar o retrocesso com a mesma nitidez 
que se visualiza qualquer progresso (Benjamin, 2009).

Já o materialismo histórico, segundo Benjamin (2009), desfez em si a 
noção de progresso. Sua conceituação essencial não é o progresso e sim 
a atualização. O conceito benjaminiano em relação à atualização consiste 
na eliminação do progresso como continuum da história. A atualização 
não ocorre senão destruindo a continuidade do desenvolvimento do 
progresso como sendo a própria história da humanidade, interrompen-
do-a, e, na descontinuidade permitir falar o que foi silenciado, o que 
se desapareceu no progredir.

Ainda segundo Benjamin (2009), o materialismo histórico não pre-
tende uma apresentação homogênea nem sequer contínua da história 
visto que as distintas épocas do passado são atingidas pelo presente em 
estágios bem variados, reforçando que uma continuidade da apresentação 
histórica é impraticável.

Cabe ainda acrescentar sobre a doutrina fundamental do materialismo 
histórico: (1) um objeto da história é aquele em que o conhecimento 
produz como sua salvação, (2) a história se desmembra em imagens10, 
não em histórias, (3) onde ocorre um processo dialético, lida-se com uma 
mônada11, (4) o surgimento materialista da história carrega consigo uma 

10. A dialética de Benjamin é uma dialética de imagens no lugar de uma dialética 
do progresso e da continuidade.

11. Para o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), uma mônada 
é “substância espiritual desprovida de partes e de extensão, sendo, portanto, 
indivisível, indestrutível e, como tal, eterna e não passível de desagregação; 
as mônadas seriam, desse modo, os verdadeiros átomos da natureza e, como 
tal, constituiriam os elementos formadores de todos os fenômenos físicos e 
espirituais”. Fonte: Dicionário Michaelis. https://bit.ly/2zG1QC1
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crítica inseparável do conceito de progresso, (5) o materialismo histórico 
embasa sua prática na experiência, do bom senso, na presença de espí-
rito12 e na dialética. É nessas ocasiões que aparece a imagem dialética.

Conforme Costa (2009), a imagem dialética pode ser apreendida 
como um ponto de convergência de teorias da história, do conhecimento 
e da imagem. Não se trata de um conceito instrumental, mas um campo 
reflexivo onde a imagem apresenta uma amplitude cognitiva, histórica e 
de pensamento, sendo investigada como um espaço de imagens, aberto, 
justaposto, multidimensional, podendo acontecer como um adensamento 
de tempo, de maneira rememorativa e dialética, a uma historicidade 
revisitada no agora. Esse espaço de imagens forma o planejamento meto-
dológico da obra de Benjamin que opera por montagem de fragmentos 
e citações. Nesse método, a relação dialética é um espaçamento crítico 
que estabelece a legitimidade do instante presente e o reconhecimento do 
tempo histórico em que vive. Mas isso não acontece sob uma ordenação 
linear, voltada para o mito do progresso, e sim por uma ótica obscura 
entre o ocorrido e o agora, como um salto de temporalidades diferentes 
em que a imagem dialética é o ponto de encontro entre o anacronismo 
da imagem e a historicidade de que surge. E é no agora, no relampejar 
do instante, que a sincronicidade das imagens com o tempo passado se 
apresenta, tornando-se imprescindível revelá-las, coletá-las na memória 
material, pessoal e coletiva, percebendo as relações que possibilitam 
surgir seu aspecto dialético em concordância com uma época.

12. É necessário determinar a relação entre a presença de espírito e o procedimento do 
materialismo dialético. Não se refere meramente em sempre conseguir apresentar 
um processo dialético na presença de espírito, apontada como uma das maneiras 
mais superiores de comportamento adequado.
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Nesse ponto, conforme Cruz ( 2018), Benjamin vai sustentar que 
nada do que ocorreu historicamente pode ser dado por finalizado, ou 
seja, existe uma história em aberto. Isso vai de encontro as elaborações 
que acabam vendo os fatos históricos como algo preso eternamente 
nos arquivos da humanidade. O autor aponta que um dos principais 
pensamentos benjaminiano referente ao tempo histórico é que ele deve 
ser percebido de modo descontínuo, sem obedecer linearidades, causa-
lidades, como era característico das historiografias oficiais.

Nesse contexto, ao considerar o cenário em que surge a imagem dialé-
tica e que a coloca em posição privilegiada onde a criticidade e o senso 
reflexivo são características marcantes, Benjamin (2009) destaca que o 
que interessa não são os enormes contrastes e sim os contrastes dialéticos 
que geralmente se confundem com nuances. A contar deles, entretanto, 
reconstrói sempre a vida de novo. Segundo Bartolo (2016), estes con-
trastes dialéticos dizem respeito às imagens dialéticas que se realizam 
como um campo de tensão apto a dinamizar a interação dos elementos 
díspares em diversificadas camadas de significação. Benjamin (2009) 
discorre, a seguir, a respeito da constituição do pensamento ligado à 
imagem dialética e, indiretamente, aos contrastes dialéticos.

Ao pensamento pertencem tanto o movimento quanto a imobilização 
dos pensamentos. Onde ele se imobiliza numa constelação saturada 
de tensões, aparece a imagem dialética. Ela é a censura no movimento 
do pensamento. Naturalmente, seu lugar não é arbitrário. Em uma 
palavra, ela deve ser procurada onde a tensão entre os opostos dialé-
ticos é a maior possível. Assim, o objeto construído na apresentação 
materialista da história é ele mesmo uma imagem dialética. Ela é 
idêntica ao objeto histórico e justifica seu arrancamento do conti-
nuum da história (Benjamin, 2009, p. 518, fragmento [N 10a, 3]).
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Para Ribeiro (2016), ao sugerir a concepção de imagem dialética 
como um choque de polaridades (a formação de uma síntese a começar 
pelo confronto entre uma tese e antítese), Benjamin a aproxima da ideia 
de montagem. Para promover um lampejo, é indispensável a colisão de 
elementos, a união de peças que se encontram distantes temporalmente. 
Desse modo, deve existir, no mínimo, duas imagens que se embatem 
para sintetizar uma terceira, distinta das duas anteriores. A imagem que 
resulta dessa montagem é propriamente a imagem dialética.

Uma corroboração cara para a presente investigação sobre a imagem 
dialética é a concepção de imagem crítica elaborada por Didi-Huberman. 
Segundo Costa (2009), para o filósofo, uma ligação é feita entre o mate-
rialismo histórico (reflexões realizadas por Benjamin) e a fenomenologia 
do ver. Dispõe-se, então, de uma aproximação muito favorável entre 
uma dimensão histórico-crítica que transpõe a produção e a recepção das 
imagens, junto ao seu caráter anacrônico como uma montagem de sabe-
res que surge no presente, e a dialética do ver que se faz corpo e espaço 
imaginativo. Tal evento Didi-Huberman chamará de imagem crítica.

Didi-Huberman (1998) entende, acima de tudo, como dialética do 
ver a relação entre o olhante e o olhado que vai além da visualidade 
da imagem. A esse enfrentamento em que o próximo e o distante se 
experimentam dialeticamente é chamado de dupla distância que, ao 
caracterizar essa dialética do ver, acaba por gerar uma dissociação da 
crença em relação a atitude de apreendê-lo, uma conduta historica-
mente situada. Segundo o teórico, Benjamin aponta que a imagem ao 
nos olhar, é ela que se torna proprietária de nós. Assim, o ato de ver 
abre um espaçamento entrelaçado por distâncias divergentes que se 
experimentam dialeticamente. Espaço que emerge na relação com o 
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visível, na distância imposta pelo ato de ver. Didi-Huberman discorre 
a seguir sobre a relação dialética entre o que vemos e o que nos olha e 
que, de certa forma, aproxima o pensamento do teórico à definição de 
imagem dialética benjaminiana, ou seja, algo que leva a uma constante 
inquietação.

Não há que escolher entre o que vemos (com sua consequência 
exclusiva num discurso que o fixa, a saber: a tautologia) e o que nos 
olha (com seu embargo exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a 
crença). Há apenas que se inquietar com o ENTRE. [...] É o momento 
em que o que vemos justamente começa a ser atingido pelo que nos 
olha – um momento que não impõe nem excesso de sentido (que a 
crença glorifica), nem a ausência cínica de sentido (que a tautologia 
glorifica). É o momento em que se abre o antro escavado pelo que 
nos olha no que vemos (Didi-Huberman, 1998, p. 77).

Conforme Costa (2009), a imagem crítica é uma imagem autêntica 
(nas palavras de Benjamin) por sua natureza de crise, mas só acontece 
completamente quando vai além do turbilhão que se é lançada, experien-
ciando-a criticamente. Desse modo, quando, na relação com a palavra, 
a imagem crítica concebe a si mesma na elucidação dos limites que a 
fizeram emergir, impõe uma autocrítica àquele que é por ela atingido, 
convergindo-se ao presente como potência reflexiva.

somente as imagens dialéticas são ‘imagens autênticas’, e, nesse 
sentido, uma imagem autêntica deveria se apresentar como uma 
imagem crítica: uma imagem em crise, uma imagem que critica a 
imagem – capaz portanto de um efeito, de uma eficácia teóricos - , 
e por isso uma imagem que critica nossas maneiras de vê-la, na 
medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeira-
mente. E nos obriga a escrever esse olhar, não para ‘transcrevê-lo’, 
mas para constituí-lo (Didi-Huberman, 1998, pp. 171-172).
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Percebe-se que tanto a imagem dialética quanto a imagem crítica 
são definições que abarcam a ideia de choque, enfrentamento, rupturas 
e se ligam aos conceitos de criticidade, reflexão, questionamento, entre 
outros. Daí a importância de se trazer para a pesquisa de doutoramento 
essas concepções.

3. POSSIBILIDADES DE CONSTITUIÇÃO DO 
VIDEOENSAIO A PARTIR DA IMAGEM DIALÉTICA

A pesquisa de doutoramento propõe o engendramento de poéticas 
audiovisuais na linguagem do videoensaio a partir da ideia de monta-
gem, de modo a suscitar questões que envolvem as possibilidades de 
concepção da imagem nestas propostas, trazendo à discussão indagações 
pertinentes à contemporaneidade.

Primeiramente convém mencionar que durante muito tempo, bus-
cou-se um conceito, uma identidade ou uma particularidade do vídeo. 
Visualizou-se nele, de início, uma forma (própria), uma arte (singular), 
uma linguagem (original), algo independente e consistente, composto 
de um em si e de um para si. “Pequena forma, ainda nascente mas em 
devir” (Dubois, 2004, p. 97). Falava do vídeo como uma ferramenta 
revolucionária, uma estética sem igual, uma arte inédita. Esse pensa-
mento perdurou nos anos 70 e em parte dos anos 80.

Depois, pouco a pouco, ao longo dos anos 80 e 90, as pessoas foram 
deixando de acreditar na especificidade do vídeo. Tal convicção pre-
tendia um corpo próprio e foi- se percebendo que não havia nenhum 
corpo concebível. Procurava-se alguma coisa segura, concreta e de 
imediato consistente. 
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Concluídos os esforços de possibilitar ao vídeo um corpo próprio, 
visto que ele se dissolve no movimento da história das tecnologias e 
na hesitação geral das imagens e das formas. Como se o que foi intitu-
lado de vídeo não passasse no fundo nada além de uma transição, uma 
ilusão, um modo de passagem onde, de um lado, está a grande imagem 
do cinema e, de outro, a imagem do computador. Assim, dividido entre 
o cinema e o computador, o vídeo era percebido, acima de tudo, como 
uma imagem intermediária.

Estas distintas maneiras de conceber/pensar o vídeo, que se alongaram 
por uns trinta anos, traça um percurso geracional que culmina numa ideia 
de que o vídeo era pensado como uma imagem. Dubois (2004) destaca 
que se o vídeo é uma imagem e nada além disso, então provavelmente 
ele se aproxime do esgotamento. Acontece, contudo, que ele extrapola 
este simples campo do visível.

O teórico levanta a hipótese de que seria adequado cessar de ver o 
vídeo como uma imagem, de destiná-lo à classe das (outras) imagens. 
Também traz a hipótese de que seria conveniente não vê-lo, mas con-
cebê-lo, recebê-lo ou apreendê-lo. Dubois (2004, p. 100) sublinha que 
deve-se considerar o vídeo como um pensamento, um modo de pensar. 
“Um estado, não um objeto”. O vídeo considerado estado-imagem, 
forma que pensa e que pensa não tanto o mundo quanto as imagens do 
mundo e os dispositivos que as seguem. Em outras palavras: deve-se 
visualizar o vídeo não como objeto e sim como estado do pensamento 
das imagens, uma forma que pensa. Nessa perspectiva, considerando o 
videoensaio como uma forma que pensa, que pensa o que as imagens 
são e fazem e esse choque de polaridades em que a imagem na imobili-
dade proporciona, causando pontos de tensões, oportunizando refleti-la 



134

meistudies

dialeticamente, isso tudo interessa para a prática poética pessoal no 
doutorado que visa pensar por imagens.

Convém abrir um parêntese para falar da estética videográfica que, 
conforme Dubois (2004), traz a questão da mescla das imagens e propõe 
três divisões neste sentido: (1) a sobreimpressão; (2) os jogos de janelas 
e, principalmente, (3) a incrustação. A sobreimpressão sobrepõe duas ou 
mais imagens para criar um duplo efeito visual. Cada imagem sobreposta 
funciona como uma superfície translúcida por meio da qual pode-se 
visualizar outra imagem. No caso de janelas (recortes e justaposições), 
possibilita uma divisão da imagem permitindo justaposições de frag-
mentos de planos distintos no mesmo quadro. As janelas operam com 
recortes e fragmentos, isto é, sempre com partes de imagens. Não mais 
um sobreposto ao outro; e sim, um ao lado do outro. Já a incrustação 
(textura vazada e espessura da imagem), segundo Dubois, é a principal 
figura de mescla de imagens por ser a mais específica ao funcionamento 
eletrônico da imagem. A incrustação combina dois fragmentos de ima-
gem de origem diferente. Diante do exposto, faz pensar que enquanto no 
cinema existe sempre uma narrativa, uma sequencialidade obrigatória; no 
vídeo não necessariamente, ou seja, o vídeo permite explorar conceitos/
ideias de modo não linear e que se torna possível por meio da mescla das 
imagens. E isso se relaciona com a pesquisa de doutoramento, ou seja, 
investigar as possibilidades de trabalhar com o pensamento não linear 
e de modo crítico por meio da linguagem do videoensaio, considerando 
o conceito de imagem dialética.

Segundo Benjamin (1994, 2009), toda imagem tem algo a mostrar 
ou a dizer. Porém, para ser dialética precisa produzir campos de tensões, 
choques de polaridades, enfrentamentos, ou seja, lampejos/constelações 
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de sentidos. Desse modo, as imagens dialéticas carregam contrastes 
dialéticos (choque/embate de conceitos/ideias), desafios, anacronismos, 
reflexões, questionamentos, etc.. Assim, na contemporaneidade, acre-
dita-se que estas imagens teriam essas características, ou seja, imagens 
engajadas, comprometidas, questionadoras, reflexivas e desafiadoras. 
Como diz Archer (2001, p. 235), “Olhar não é um ato passivo; ele não 
faz que as coisas permaneçam imutáveis”.

A pesquisa de doutorado se interessa em se aprofundar no conceito 
de imagem dialética. Um dos pontos a destacar seria sobre os contrastes 
dialéticos . Surgem as seguintes questões a serem investigadas: que 
contrastes dialéticos são esses e de que maneira eles poderão colabo-
rar com as possibilidades da concepção da imagem nos videoensaios? 
Como potencializar a imagem através da montagem, nesse contexto?

Por este caminho, os contrastes dialéticos dizem respeito aos lampejos 
que surgem quando uma imagem produz campos de tensões ao entrar em 
contato com outra imagem de época ou contextos distintos. Trata-se de 
uma imagem inquieta, avassaladora, indagadora. As potencialidades da 
imagem com estas particularidades aumentam quando carrega consigo 
conceitos/ideias o que pode ser oportunizado pelas possibilidades da 
montagem e da própria concepção da imagem nestas situações.

Outro ponto de interesse para a pesquisa é sobre o fato da imagem, 
segundo Benjamin (2009), ser a dialética na imobilidade.

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o pre-
sente lança sua luz sobre o passado, mas a imagem é aquilo em que 
o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma conste-
lação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. 
Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente 
temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética 
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- não é uma progressão, e sim uma imagem que salta - Somente as 
imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é, não-arcaicas), e o 
lugar onde a encontramos é a linguagem (Benjamin, 2009, p. 504, 
fragmento [N 2a, 3]).

Essa afirmativa, provoca questões, tais como: como a imagem pode 
apresentar esta imobilidade (mostrar-se em imobilidade)? Que imagem 
é essa que salta? Que campos de tensões podem produzir a partir da 
concepção da imagem e da montagem nos videoensaios? Pensar que 
“a imagem é a dialética na imobilidade”13 e que nessa condição é uma 
imagem que não se mostra passiva, nem neutra; e sim, trata-se de uma 
imagem crítica e que propõe embates, que se desloca pelos caminhos 
abertos pela arte contemporânea e assume os seus anacronismos, 
leva a acreditar ser possíveis percursos a percorrer com a pesquisa de 
doutoramento.

Ao considerar a grosso modo o videoensaio como uma colagem de 
vídeos14 em torno de um conceito/ideia norteadora e que os campos de 
tensões que podem ser produzidos a partir da concepção da imagem 
(dos conteúdos que expressam) e da montagem (nos videoensaios), 
novos conceitos podem ser engendrados. Mais importante que produ-
zir imagens/imagens em movimento é permitir refletir dialeticamente 

13. Diante da afirmação de que a imagem é a dialética na imobilidade, Benjamin 
compreende a imagem como figuração da dialética, em razão de sua natureza 
constitutiva possibilitar visualizar uma tensão entre elementos que fogem da nossa 
inteligibilidade. E ainda, a figuração da dialética em uma imagem se mostra como 
uma ocasião apropriada para a reconfiguração de significados. Nesse contexto, a 
imobilidade se manifesta como uma pausa em que o pensamento para subitamente 
numa constelação impregnada de tensões (Ribeiro, 2016).

14. Pode-se explorar, nos videoensaios, as justaposições de imagens, de sons, os 
choques de ideias/conceitos, entre outros.
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a partir delas uma vez que o próprio Benjamin (2009) ressalta que o 
conhecimento existe somente em lampejos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de imagem dialética de Benjamin está inserida dentro 
do pensamento em que o filósofo estrutura seu conceito de história. 
O seu projeto historiográfico está imerso na consciência de que um novo 
entendimento do tempo é fundamental para escrever a história. Não se 
trata mais de um tempo cronológico, linear, contínuo; mas sim, de um 
tempo que quebra a lógica, que propõe saltos, rupturas, descontinuidades.

Nessa direção, conforme a concepção benjaminiana, destaca-se 
que a imagem não se resume a uma mera iluminação do passado pelo 
presente e vice-versa. Ela aparece, inevitavelmente, de uma nova per-
cepção a contar do choque de duas polaridades dialéticas, da tensão 
que faz com que o passado coloque o presente numa condição crítica. 
A imagem do passado que se faz visível no presente quebra o tempo 
cronológico. A imagem dialética está mergulhada nesse cenário, ou 
seja, provoca lampejos nos embates dialéticos suscitados pelos campos 
de tensões produzidos por imagens díspares (tendo em mente que uma 
imagem quando dialética se constitui na justaposição de diferentes e 
singulares elementos, movimentando um espaço de inquietações capaz 
de engendrar distintas constelações de sentidos).

Por esse viés, segue a imagem crítica didi-hubermaniana que é, 
como diria Benjamin, uma imagem verdadeira por sua estrutura de crise, 
porém só ocorre inteiramente quando experimentada criticamente. Ela 
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torna-se potência enquanto reflexão quando possibilita uma autocrítica 
aos que são alcançados por ela.

É por esse caminho que a proposta de pesquisa de doutoramento 
busca percorrer. Como já dito, o videoensaio envolve a montagem de 
vídeos em torno de um conceito/ideia. Assim, a montagem funciona 
como um jogo em que as escolhas fazem parte de um pensamento (re)
estruturado em que se objetiva oportunizar novas vivências e novas 
visualidades, possibilitando abertura a outras percepções que talvez o 
olhar não pudesse imaginar.

Cabe destacar que a prática artística pessoal encontra-se em anda-
mento e explora tanto as possibilidades do vídeo enquanto potência 
dialética/crítica (embasada no conceito de imagem dialética de Benja-
min) como também a estética videográfica (para utilizar as palavras de 
Dubois) no que se refere à mescla das imagens a fim de tornar a poética 
mais desafiadora no que diz respeito às proposições, elaboradas diale-
ticamente, a partir dos videoensaios a serem apresentados.

Na contemporaneidade, os artistas parecem estar sempre buscando 
romper com os padrões estabelecidos, produzindo lampejos ao propor 
um olhar pessoal, dialético e crítico diante das muitas possibilidades 
que um assunto pode suscitar. Nesse sentido, acredita-se que o que 
move o artista - mais do que as possibilidades que se abrem com a arte 
contemporânea - são os desafios que ele mesmo se propõe a partir de 
suas reflexões e poética.
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REFLEXÕES SOBRE A INFÂNCIA E A 
VELHICE NO CAPITALISMO ARTISTA

Nara Mendes Moreira1

1. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DAS CATEGORIAS ETÁRIAS 
INFÂNCIA E VELHICE

Apesar dos seres vivos apresentarem um ciclo biológico natural, a 
categorização da vida humana por períodos é uma construção social, que 
se baseia em uma série de fatores justificados cientificamente e legitimados 
por diversas áreas que estudam o desenvolvimento humano. Nessa con-
figuração, os seres humanos são organizados em grupos que definem os 
períodos da vida em infância, adolescência, idade adulta e velhice.

Alguns estudos no campo das Ciências Sociais propõem que todas 
as sociedades constroem grades de idades, porém cada grupo social 
categoriza as etapas da vida de acordo com sua cultura. Segundo a 
antropóloga Derbet (1998), isso justifica o entendimento de que a idade 
não é um dado natural, tampouco um pressuposto de que o curso de 
vida seja uma sequência linear e universal, pelo contrário, o propósito 
desses estudos “é mostrar como um processo biológico é elaborado 
simbolicamente com rituais que definem as fronteiras entre idades pelas 
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quais os indivíduos passam e que não são necessariamente as mesmas 
em todas as sociedades” (Derbet, 1998, p. 9).

Na obra História Social da Criança e da Família, Ariès (1981) 
apresenta um dos estudos mais propagados acerca da construção social 
de categorias de idade. Ao abordar sobre como a sociedade europeia 
representava as crianças na iconografia por volta do século XVII, o 
historiador nos leva a pensar a respeito de como as etapas da vida estão 
ligadas aos processos sociais e de que maneira são engendradas as 
diferenças etárias de acordo com os contextos. Sobre isso, o professor 
e pesquisador Pires (2003) expõe:

O importante a se ressaltar nessas colocações é que todas as mar-
cações conferidas em nosso curso de vida não são resultado ou 
expressão de atributos naturais de nossas existências, mas são 
constructos sociais. Como nos ensina Florestan Fernandes (1963), 
mesmo aquelas marcações que se relacionam com um componente 
biológico, por exemplo, o aparecimento da primeira menstruação, 
deve vir acompanhadas por um reconhecimento social, o que implica 
a atribuição de um status diferenciado a essas mulheres e por con-
seguinte, a expectativa de comportamentos tidos como adequados 
aos membros de uma mesma categoria de idade. (p. 61)

Ao serem compreendidas como construções sociais que se transfor-
mam de acordo com o tempo e a cultura de cada sociedade, as categorias 
etárias podem ser entendidas também como respostas aos mecanismos 
de ordem social, pois através da periodização da vida acontece a legi-
timação das relações de poder que estabelecem hierarquias entre as 
gerações. Essas relações promovem em nossa sociedade representações 
sobre as categorias etárias sem levar em consideração as especificidades 
e particularidades dos indivíduos que as compõem, firmando-se em 
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princípios universais capazes de influenciar na construção de visões 
estereotipadas a respeito dos períodos da vida. 

Para Hall (2016) o conceito de representação está intrinsecamente 
associado à produção de significados expressos pela linguagem por meio 
de signos ou símbolos. “A linguagem é um dos ‘meios’ através do qual 
pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura” 
(Hall, 2016, p. 18). Deste modo, a noção de representação se estabe-
lece como processo de construção social do real através das interações 
dialógicas daqueles que formam os grupos sociais e são essas relações 
que validam identidades, hábitos, valores e padrões. De acordo com a 
cientista social Neusa Maria Mendes de Gusmão:

Os sujeitos sociais, sejam estes crianças, adultos, ou velhos, desco-
brem-se em meio a tais relações, como sujeitos iguais ou diversos de 
outros sujeitos; descobrem-se como “EU” e como um “OUTRO”, 
cujas existência e realidade desafiam a compreensão estabelecida 
de mundo, com seus valores, suas crenças e sua ordem dominante. 
(2003, p. 15)

A mesma autora revela que crianças e pessoas idosas encontram-se 
vulneráveis quanto ao seu lugar na sociedade, isto porque segundo ela 
um discurso do devir direciona a vida dos indivíduos, reforçando a ideia 
do imediatismo, onde o que tem valor é o que acontece hoje e agora. 
Nesse sentido as representações de infância e velhice difundidas em 
nossa sociedade compreendem crianças e pessoas idosas como seres 
que estão à margem, pois o ideal é a vida adulta, momento em que o ser 
humano, dotado de vigor, é considerado capaz e produtivo. Já a velhice 
é compreendida como um momento do passado, em que a fragilidade 
e a reclusão são características e a infância é encarada como uma fase 
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delicada, de imaturidade, momento em que o indivíduo precisa ser 
preparado para cumprir as tarefas da vida adulta.

A representação de crianças e pessoas idosas como seres vulneráveis 
é resultado da dinâmica entre tempo, política e sociedade que conduz 
as relações entre os sujeitos e configura “aproximações, afastamentos, 
hierarquias, oposições, conflitos e resistências” (Gusmão, 2003, p. 15). 
Nessa dimensão complexa vão sendo formuladas visões limitadas sobre 
as categorias etárias e sobre os indivíduos que as compõem. Essas 
visões não levam em consideração as especificidades contextuais nas 
quais cada indivíduo está inserido e acaba potencializando a elabora-
ção de representações sobre as etapas da vida que não reconhecem a 
subjetividade, mas sim, nivelam e categorizam os sujeitos de maneira 
universalizante. 

Com a pandemia do novo coronavírus, em 2020, os padrões visuais 
deterministas sobre infância e velhice ficaram ainda mais evidentes. Isso 
porque como seres que não representam a figura ideal para a sociedade, 
crianças compreendidas como imaturas e pessoas idosas como indiví-
duos senís passaram a ser vistas como desafios a serem superados para 
a volta da normalidade social.

Em entrevista à BBC News Brasil, em maio de 2020, a antropóloga 
Mirian Goldenberg afirmou que a pandemia tem evidenciado a velhofo-
bia no Brasil. Para ela, o discurso preconceituoso e estigmatizado sobre 
a figura da pessoa idosa sempre existiu, mas diante do atual contexto 
estamos presenciando falas sórdidas e carregadas de violência contra 
essas pessoas. O discurso disseminado principalmente por empresários 
e políticos, considera as pessoas de mais idade como “inúteis, desneces-
sárias e invisíveis”. A antropóloga relembra as declarações velhofóbicas 
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do presidente do Brasil no início da pandemia, ao defender que o iso-
lamento social só seria necessário para a população idosa. Além disso, 
ela pontua sobre a série de memes que circulam nas redes sociais zom-
bando das pessoas idosas, dizendo que são teimosas e desobedientes, 
comparando-as a crianças mal comportadas.

No extremo da pandemia também estão as crianças, que tiveram 
suas vidas modificadas da noite para o dia. Como medida de segurança 
e contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, muitos 
países aderiram ao distanciamento social, promovendo o fechamento 
temporário de instituições escolares e creches, com isso, as crianças 
foram privadas de frequentar os espaços que mais promovem interações 
e desenvolvimento durante a infância. 

Já há algum tempo, o Brasil vem amadurecendo sua compreensão 
a respeito das concepções de infância, discutindo a importância de se 
pensar as crianças como seres atuantes e produtores de cultura, que 
aprendem e se desenvolvem por meio da sociabilização e ludicidade. 
Com a pandemia, esse amadurecimento no campo da educação da pri-
meira infância sofreu um grande impacto. As crianças, afetadas pelo 
distanciamento social, tiveram a rotina escolar substituída pelo ensino 
remoto, assistido e mediado por suas famílias. Nesse contexto inespe-
rado, as famílias foram levadas a adaptar-se abruptamente, incluindo 
em suas novas demandas, não somente a preocupação com a higiene e 
a saúde, mas também atenção à educação das crianças. É nesse cenário 
de pandemia, que os meios digitais ganharam ainda mais protagonismo 
ao possibilitar interação e aprendizado por meio de ferramentas digitais.

A internet já faz parte do cotidiano de muitas crianças, princi-
palmente aquelas da classe média e alta, mas, com a pandemia, ela 
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ganhou novos contornos e evidenciou as fronteiras da desigualdade. 
Segundo Araújo (2020), o confinamento domiciliar proveniente do 
coronavírus desencadeou um mal-estar, atingindo principalmente as 
crianças das classes desfavorecidas, pois devido à falta de recursos, 
elas não conseguem acompanhar as atividades remotas propostas pelas 
instituições de ensino. O mesmo autor salienta ainda outro ponto impor-
tante a ser destacado sobre o atual momento, para ele, as desigualdades 
sociais existentes em nosso país levam muitas famílias a não cumprirem 
as medidas de segurança necessárias para a contenção da proliferação do 
vírus, seja devido às más condições de moradia ou mesmo a necessidade 
de se arriscar saindo para trabalhar em situações precárias.

As dificuldades financeiras e sociais asseveradas durante a pandemia 
do novo coronavírus colocam em risco a garantia dos direitos da criança, 
que nas últimas décadas ganharam destaque em âmbito educacional e 
legislativo. Compreendidas como vetores de propagação do vírus amea-
çador, as crianças sofrem com a reclusão e falta de assistência propiciada 
pelo distanciamento social. Esse, por sua vez, reforça a ideia de criança 
como ser inocente, puro e dependente, que com esforço, vinha sendo 
desconstruída, dando lugar a visão de crianças como seres históricos, 
sociais e de direitos que se constituem por meio de interações e atuam 
sobre a cultura. 

Grande parte das ideias que geram representações de crianças e 
pessoas idosas como seres frágeis e sem autonomia são difundidas e 
propagadas socialmente pelas mídias, que conseguem instigar por meio 
de suas narrativas visuais uma cultura de consumo, levando pessoas de 
todas as idades a definirem suas necessidades sociais e culturais com 
base naquilo que o mercado comercial considera apropriado para cada 
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fase da vida. Desta maneira, o modelo econômico tem desempenhado um 
papel central na formulação de representações sobre as categorias etárias.

2. A ESTETIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO

Estamos vivendo a era hipermoderna do capitalismo, marcada pela 
“inflação estética” em que o que dita as regras do consumo é a lógica da 
sedução, do divertimento e do bem-estar. Nesse novo estado do capita-
lismo, os artefatos artísticos e culturais reinam no mercado de consumo, 
estetizando objetos, serviços e meios de comunicação. São sinônimos 
nesse modelo econômico: capitalismo artista, criativo e transestético.

Os autores Lipovetsky e Serroy (2015) expõem que o capitalismo 
artista não é uma novidade, suas primeiras manifestações apareceram 
na segunda metade do século XIX e desenvolveram gradualmente a 
dimensão artista do mercado de consumo a ponto de fazer dela um 
elemento fundamental para o desenvolvimento das empresas.

A atividade estética do capitalismo era reduzida ou periférica: ela 
se tornou estrutural e exponencial. É essa incorporação sistêmica da 
dimensão criativa e imaginária aos setores do consumo mercantil, 
bem como a formidável dilatação econômica dos domínios estéticos, 
que autoriza a falar de um regime artista do capitalismo. (Gilles & 
Serroy, 2015, p. 41)

É importante ressaltar que esse modelo de capitalismo não está preo-
cupado em tornar belo aquilo que causa repulsa, sua maior preocupação 
é formular estratégias para seduzir e emocionar consumidores. Com 
essa tática, as empresas vão rescindindo com o modelo de capitalismo 
da era industrial que estava focado em uma produção padronizada e 
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em larga escala, agora, a preocupação do capitalismo é transmitir por 
meio de imagens e discursos, experiências prazerosas. Não se trata de 
baratear os custos de produção de bens materiais ou apresentar novas 
tecnologias, mas sim proporcionar vivências também por dimensões 
imateriais de consumo, provando que a oferta estética é necessária e 
fundamental para a qualidade de vida dos sujeitos.

A união entre mercado econômico e arte é conflituosa, uma vez que 
para o capitalismo artista “a moda, o design, o cinema, a música ‘não 
são apenas arte’” (Lipovetsky & Serroy, 2015, p. 41), mostram-se como 
potências criativas para o consumo. Por tanto, mesmo que o capitalismo 
artista coloque a criatividade em voga, ele não se preocupa em utilizá-la 
para refletir criticamente sobre o mercado, pelo contrário, sua função 
é ampliar a competição econômica e impor uma hegemonia mercantil.

O capitalismo artista é a formação que liga o econômico à sensibili-
dade e ao imaginário; ele se baseia na interconexão do cálculo e do 
intuitivo, do racional e do emocional, do financeiro e do artístico. 
No seu reinado, a busca racional do lucro se apoia na exploração 
comercial das emoções através de produções de dimensões estéticas, 
sensíveis, distrativas. (Lipovetsky & Serroy, 2015, pp. 43-44)

Nesse modelo econômico, o marketing e a comunicação operam na 
criação de padrões visuais que refletem também sobre as representa-
ções difundidas socialmente sobre as categorias etárias, dentre elas, as 
representações de infância e velhice que, como exposto anteriormente, 
são marcadas pelo desejo do agora, da juventude, do momento ideal 
para uma vida ativa e produtiva. Orientadas por esse discurso novas 
formas de envelhecer e ser criança têm sido notadas na contempora-
neidade. Um exemplo disso é o modelo de envelhecimento positivo ou 
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bem-sucedido, como é denominado pelos agentes da terceira idade, que 
se propõe a disseminar uma imagem preestabelecida acerca da pessoa 
idosa em que os cuidados com o corpo são temas centrais. 

A busca por uma boa qualidade de vida por meio de práticas de ali-
mentação saudáveis, exercícios físicos e intervenções estéticas, mostra 
como a sociedade tem produzido uma cultura de desvalorização do 
processo de envelhecimento, em detrimento a um discurso de juventude 
amplamente divulgado pelo mercado de consumo. Para a pesquisadora 
Adriana Rodrigues Domingues (2014), essas práticas e discursos sobre 
o envelhecimento 

visam à satisfação das necessidades produzidas pela lógica capita-
lista – da ocupação do tempo livre à constituição de certo estilo de 
vida. Um modo de viver a velhice se impõe como produtividade 
constante, conduzida e garantida pela ciência e pelas técnicas con-
cebidas como saberes absolutos. (p. 553)

Pensar as maneiras com que o modelo econômico influencia no 
hiperconsumo por meio de suas narrativas e imagens de sedução, nos 
leva a refletir sobre como o discurso de envelhecimento positivo, disse-
minado pelo capitalismo artista, motiva a comercialização de propostas 
de rejuvenescimento para a terceira idade. São ofertados tratamentos 
estéticos, grupos de convivência e lazer, clubes, viagens, academias, 
tudo direcionado para que uma nova visão sobre o envelhecimento seja 
incorporada e seguida.

Fundado numa economia assentada nas narrativas, imagens e emo-
ções, o capitalismo artista se impõe como um dos componentes do 
novo “capitalismo imaterial” movimentado por “mercados indivi-
duados de experiências, de preferências subjetivas” cada vez mais 



149

meistudies

heterogêneas, cujas alavancas de criação de valor são o saber, a 
inovação, a imaginação. (Lipovetsky & Serroy, 2015, p. 44)

Figura 1
Foto publicada pela cirurgiã dentista Amanda Giaretta em seu perfil 
no Instagram, no dia 12 de agosto de 2020

Capturada em 13/08/2020 de https://www.instagram.com/draamandagiaretta/

O olhar da sociedade é então, moldado pelas representações sociais 
e culturais que são difundidas por essas narrativas, muitas vezes vin-
culadas nas mídias, nas redes sociais e nos canais de comunicação. 
Quando alguém não respeita esses modelos e foge da padronização, 
logo recebe críticas, avaliações morais e, em alguns casos, ameaças 
físicas. A montagem abaixo (figura 1) foi publicada na rede social 
de uma dentista, especialista em harmonia facial, junto a ela segue a 
legenda “Quem você quer ser aos 60 anos? Kassia X Maitê”. Essa não 
é primeira vez que as atrizes são comparadas em relação a sua estética, 
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o que reforça o modelo idealizado de beleza, vigente no regime de 
envelhecimento positivo.

Esse tipo de publicidade reforça como somos orientados a seguir 
padrões estéticos e comportamentais que reafirmam as normas estrutu-
rantes da sociedade. Baseadas em estereótipos, as imagens que circulam 
socialmente nas mídias homogeneízam os modos de ver, definem valores 
e padronizam os modos de ser de cada indivíduo, deixando de reconhe-
cer e respeitar as individualidades, a ponto de excluí-las. Limitados nas 
possibilidades de experienciar outros repertórios visuais, nossos modos 
de ver o mundo e criar significados a partir deles, vão sendo adestrados.

O autor Mirzoeff (2016) propõe uma reflexão interessante sobre o 
direito a olhar, o direito de compreender o que acontece a partir e por 
trás das imagens. Para ele, o ato de visualizar não está associado ape-
nas à fisiologia dos olhos, se relaciona à autonomia e à subjetividade. 
O conceito de visualidade, nesse sentido, é referente à maneira com 
que construímos significados para aquilo que vemos, o modo com que 
aprendemos a interpretar e compreender o mundo a partir das imagens. 
Deste modo, o olhar articulado ao contexto e a essas interpretações 
é capaz de produzir visualidades que podem agir como artifícios de 
domínio e poder na organização social.

O direito a olhar não é, por tanto, um direito relativo à declaração de 
direitos humanos ou defesa de pautas. O direito a olhar é uma recusa 
a permitir que a autoridade suture sua interpretação do sensível para 
fins de dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética. 
(Mirzoeff, 2006, p. 749)

Ao abordar sobre os artifícios das visualidades que formatam olha-
res e homogeneízam nossas maneiras de ver, Mirzoeff (2016) utiliza o 
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conceito de “complexo de visualidade”, para descrever o conjunto de 
classificações, separações e estetizações que expressam discursos de 
poder e difundem verdades cristalizadas sobre o que é visto. Em conver-
gência com essa ideia, Tourinho (2010), expõe que o poder que emerge 
das imagens influencia na imaginação e na construção de identidades 
individuais e coletivas, interferindo não apenas nos modos de ver as 
imagens como também de produzi-las.

Na última década, o avanço surpreendente das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC), associado a processos eletrônicos de 
distribuição, comercialização e consumo de mercadorias, informa-
ções, valores e atitudes, contribuiu para ampliar o alcance da imagem, 
conferindo-lhe posição estratégica na paisagem contemporânea, 
denominada de era da TED, ou seja, de aparatos que intercruzam 
Tecnologia, Entretenimento e Design. (Tourinho, 2010, p. 41)

Devido à sua potencialidade, as imagens têm se tornado cada vez 
mais foco e objeto de discussões e conflitos que abrangem as diferentes 
categorias etárias nas diversas esferas sociais. Inundadas por um universo 
de imagens que circulam na televisão, nos computadores, nos livros, nas 
revistas e nos artefatos digitais, as crianças são alvo do poder e sedução 
das imagens e por meio delas “constituem seus modos de ser, perceber, 
desejar e experimentar o mundo” (Tourinho, 2010, p. 42). 

Apropriando-se do poder proveniente do universo visual, o mercado 
de consumo exerce forte influência sobre a infância contemporânea. 
Ao utilizar estratégias que fazem a junção de estética, comércio e 
marketing, o capitalismo artista consegue elaborar imagens capazes de 
construir visualidades que ensinam o que é “bom, bonito e educativo” 
para as crianças. A exemplo disso, é possível citar os vários canais nas 
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plataformas digitais que utilizam vídeos para seduzir criança e estimu-
lá-las a consumir, “a comprar pelo prazer, a se divertir, a dar livre curso 
a seus impulsos e a seus desejos” (Lipovetsky & Serroy, 2015, p. 48). 

Apelando para as emoções e utilizando recursos estéticos e lúdicos, 
com mais de 32 milhões de inscritos em seu canal na plataforma Youtube, 
Luccas Neto é considerado um dos maiores influenciadores digitais de 
crianças na atualidade. O youtuber ficou conhecido por produzir vídeos 
em que relatava experiências vividas ao obter algum produto e fazer 
viagens internacionais. O intuito dos vídeos era mostrar às crianças 
que por meio dos bens de consumo é possível ter vivências prazerosas 
e significativas, validando o funcionamento do modelo econômico 
vigente. Após críticas, condenações morais e judiciais, o influenciador 
vem tentando mudar seus conteúdos. De acordo com uma matéria 
publicada pela Folha de São Paulo, em 2019, atualmente Luccas Neto 
conta com o suporte de profissionais das áreas da educação e da saúde 
o orientando a como formular narrativas que incentivem valores como 
união e respeito em seus vídeos. 

Figura 2
Captura de tela do site Lojas Luccas Toon

 Capturada em 13/08/2020 de https://www.lojaluccastoon.com.br/
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É importante ressaltar que apesar da mudança de postura, Luccas 
Neto tornou-se uma marca, referência para crianças que querem ter não 
só os brinquedos, alimentos e experiências divulgados pelo youtuber, 
mas também a representação do próprio influenciador em suas casas 
(figuras 2 e 3) por meio de bonecos e objetos de sua loja, gerando o 
ímpeto de consumo proposto no capitalismo artista.

Figura 3
Captura de tela do site Lojas Luccas Toon

Capturada em 22/09/2020 de https://www.lojaluccastoon.com.br/

Ao utilizar a estetização para seduzir consumidores, o capitalismo 
limita a autonomia do trabalho artístico para atender as estruturas hierár-
quicas da lógica de mercado de consumo e a arte passa a ser vista como 
uma mercadoria qualquer, a espera de alta rentabilidade. Para Lipovetsky 
e Serroy (2015), nesse cenário até mesmo as obras de arte deixam de 
ser apreciadas por seu valor simbólico e passam a ser valoradas pelo 
preço de investimento e capacidade de conquistar mercados. Assim, ao 
tornar-se artista, o capitalismo, opera por meio de narrativas visuais que 
apelam para a sensibilidade dos consumidores forjando, deste modo, 
uma economia emocional que tende a promover prazer e satisfação 
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através do hiperconsumo que, maquiado, passa a ser entendido como 
necessidade para qualidade de vida.

As reflexões sobre como o modelo econômico influencia na cons-
trução de representações normatizadas acerca da infância e da velhice 
nos levam a pensar a necessidade de romper com o consenso inventado, 
aceito e compartilhado sobre as categorias etárias. Nesse sentido, a 
Cultura Visual como mediadora de visualidades e percepções de mundo 
pode nos auxiliar a refletir sobre essas representações amplamente 
idealizadas e difundidas, além disso, seus estudos nos ajudam a pensar 
as fases da vida de maneira plural, respeitando os indivíduos que delas 
fazem parte de acordo com seus contextos e experiências.

3. VISUALIDADES E IMAGENS SOCIAIS DE INFÂNCIA E 
VELHICE

As visualidades agem diretamente sobre nossas percepções de mundo 
e podem ser compreendidas como expressões do contexto cultural no 
qual estamos inseridos. Aqui compreendidas como as relações entre 
a prática de ver, ser visto e perceber o mundo por meio das imagens, 
as visualidades se referem às formas pelas quais as imagens mediam 
as relações dos indivíduos com suas experiências e seus contextos de 
interação social.

Apesar das categorias etárias serem também produtos de nossa sub-
jetividade, elas são construções sociais, que, assim como as visualidades 
apresentam sua constituição baseada em contextos históricos, sociais, 
políticos e econômicos. Na contemporaneidade as imagens instituem o 
dia a dia dos indivíduos que produzem e consomem imagens de maneira 
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indiscriminada. De acordo com Tourinho (2010) a imagem tem sido 
“foco e objeto de um amplo espectro de formações sociais e culturais 
que incorpora e representa conflitos ideológicos, políticos, econômicos, 
religiosos, psicológicos e educacionais” (p. 41).

Por serem regidas por práticas sociais e culturais, muitas vezes as 
fases do ciclo de vida são representadas por imagens de “dócil adesão e 
não questionamento frente ao visto” (Cunha, 2008, p. 121). Um exemplo 
disso é a paradoxal representação de infância e velhice nas mídias, nos 
meios de comunicação e no mercado de consumo que por vezes apre-
sentam imagens de crianças e pessoas idosas frágeis, porém dóceis e 
sorridentes, como se estivessem gozando do melhor momento da vida. 
Essas imagens não nos dão espaço para estranhamento, naturalizam 
nossos olhares e nos fazem acreditar que o que está sendo exposto é 
real e verdadeiro sobre essas etapas da vida.

Nesse contexto, se faz necessário refletir sobre qual ponto de vista 
as imagens são produzidas, pois toda imagem conta uma história e sua 
narrativa depende do ponto de vista de quem a produz. Para Cunha (2008), 
“a regularidade, a insistência, os padrões estéticos das imagens da cultura 
popular2 […] tem o poder de adestrar nossos olhares” (p. 107), determi-
nando assim, nossos modos de ver o mundo, os outros e a nós mesmos, 

Por vivemos em uma sociedade cada vez mais visual. O olhar homo-
geneizado dificulta interpretar os significados que estão incorporados 
nas imagens e que delas emergem. Para que essas imagens não sejam 
consumidas de maneira automática, gerando visualidades padronizadas, 

2. A autora utiliza o termo cultura popular para se referir às produções culturais 
produzidas em larga escala com fins comerciais, tais como: filmes, revistas, 
roupas, objetos utilitários e produções midiáticas.



156

meistudies

precisamos questioná-las, confrontá-las e repensá-las, pois só o olhar 
crítico é capaz de construir (ou reconstruir) representações de mundo 
diversificas. Para isso, os Estudos da Cultura Visual podem nos auxiliar 
a pensar a velhice e a infância de maneira plural, respeitando os indi-
víduos que delas fazem parte de acordo com seus contextos. Pensar as 
categorias etárias à luz da Cultura Visual é confrontar as visualidades 
que há tempos vem sendo difundidas socialmente e dar possibilidades 
para a construção de representações mais reais sobre as fases da vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da perpetuação de representações sociais universalizantes 
acerca das categorias etárias, é preciso compreender que cada momento 
do ciclo de vida é vivenciado de diferentes maneiras de acordo com os 
contextos socioculturais no qual cada indivíduo está inserido. É impos-
sível generalizar as etapas da vida em categorias únicas e homogêneas. 
Ocultar a heterogeneidade dessas etapas é negar as experiências de vida 
individuais. Deste modo, para compreender a velhice e a infância, em 
sua diversidade de aspectos, é fundamental ouvir o que as pessoas idosas 
e as crianças têm a dizer sobre suas experiências de vida, encorajan-
do-as a falarem sobre suas vivências, individualidades e necessidades, 
para assim obtermos dados mais aproximados da realidade sobre essas 
categorias etárias e seus respectivos significados.

Crianças e pessoas idosas são seres sociais e de direitos, que con-
somem e produzem cultura. É urgente que nós, enquanto sociedade 
aprendamos a lidar com as questões da infância, respeitando-a em 
seu tempo e espaço e desmistificando imagens que foram construídas 
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historicamente a respeito dessa etapa da vida. Da mesma forma, se faz 
necessária uma nova atitude frente ao envelhecimento, compreenden-
do-o de maneira mais realista, respeitosa e afetuosa, percebendo que 
a velhice é a única categoria que une todas as outras e um dia todos 
passaremos por ela.
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A PRESENÇA DE ELEMENTOS DO POPULAR 
E DO MASSIVO NA PRODUÇÃO DOS 

VIDEOCLIPES DA NOVA MPB DE 2010
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho investiga a estética e a narrativa dos símbolos 
presentes nos videoclipes brasileiros de bandas independentes que 
compõem o cenário musical da Nova MPB a partir de 2010. Investigando 
como é representado e transmitido o ativismo político, social e cultural 
dos compositores e musicistas em relação ao espaço de lugar de fala de 
causas econômicas e injustiças contra gênero e etnia a partir da leitura 
da pesquisadora Nancy Fraser. Mas também entender o significado dos 
termos “popular” e “massivo” de acordo com o conteúdo retratado nos 
projetos audiovisuais dos músicos. Tendo como importância o olhar sobre:

O contexto no qual se processa a construção discursiva e social da 
juventude inclui a experiência da escolarização, mas não se limita 
a ela, incluindo o contexto cultural mais amplo, como a cultura do 
rock, os meios de comunicação de massa e outros espaços pedagó-
gicos. (Soares & Meyer, 2003)
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e internet da Universidade Anhembi Morumbi. lara13vital@gmail.com

2. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Anhembi Morumbi. vicente.gosciola@gmail.com
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Dentro do contexto da produção cultural, o artigo busca interpretar 
os valores são disseminados para absorção do público, como por 
exemplo: manifestações de identidades culturais de diferentes tribos, 
posicionamentos políticos, preferências e predominâncias estéticas 
analisadas. Porque o videoclipe reflete o que acontece na sociedade, o 
estudo segue a linha de pesquisa que averigua a estrutura, os signos, a 
história e a importância dos videoclipes. Com a estreia da MTV (Music 
Television) as formas de trabalhos da indústria fonográfica evoluíram 
ensejando que a produção de videoclipes se tornasse obrigatória para 
as bandas no momento de lançamento de álbuns. Além de transformar 
o modo de como ouvimos música, inserindo a percepção visual no 
momento da degustação sonora. É interessante pensar nas palavras de 
Meyer e Soares no trecho acima, porque a MTV trouxe a identidade 
em espaços pedagógicos para as gerações dos anos de 1990 e dos anos 
2000, com a popularização do canal na TV aberta, introduzindo em 
sua programação temas como sexualidade, preconceito e aceitação do 
diferente e a desconstrução de comportamentos, além dos videoclipes 
representarem a maneira de como consumimos música diante da evolução 
digital e com a ideia de música para ouvir e ver, tendo a conjunção de 
som e imagem.

2. COMPREENDENDO O QUE É “POPULAR” E “MASSIVO”

Segundo Martín-Barbero, existe ambiguidade no termo “popular”:

De um lado está o popular como memória de outra economia, tanto 
na política como simbólica. [...] Em todas essas práticas é possível 
achar certas senhas de identidade mediante as quais se expressa, se 
faz visível, um discurso de resistência e de réplica ao discurso da 
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burguesia. [...] De outro lado está o popular-maciço: isto é, a maciço 
como negação e mediação histórica do popular. (Martín-Barbeiro, 
2004 como citado em Lobato, 2009, p. 4).

Logo temos um significado ligado às origens culturais de um 
determinado território ou cultura, este é atrelado a um sentido positivo. 
Em contraste, o massivo nos remete à Teoria da Agulha Hipodérmica 
elaborada pela Escola Estadunidense na década de 1930 (Correia & 
Souza, 2014, pp. 1-15) que entendia que o público não teria senso crítico 
e nem opção de escolha, largamente utilizada em regimes totalitários, 
fascistas e nazistas.

Segundo o dicionário Aurélio (Aurélio, 2010), a palavra “popular” 
significa: “Do, ou do próprio povo, ou feito por ele e simpático ao povo” 
além de vulgar, trivial e ser criado, adaptado ou distribuído para ser acessível 
para o consumo de um grande número de indivíduos, “especialmente 
aos com menor poder aquisitivo” e por fim conhecido e apreciado por 
muitos, o termo “massificar” no dicionário (Aurélio, 2010) é tratado como 
orientar, e influenciar o indivíduo, ensejando os elementos homólogos, 
isto é padronizado, iguais no que diz a respeito de condutas e reações.

Segundo a pesquisadora Fernanda Coutinho Sabino, Stuart Hall 
em seus Estudos Culturais introduziu algumas definições para o termo 
“popular”. Primeiramente “o é ‘popular’ porque as massas o escutam, 
compram, leem, consomem e parecem apreciá-lo imensamente. Está é 
aquela definição comercial ou de mercado do termo”. (Hall, 2006 como 
citado em Sabino, 2009, p. 2). Tal leitura apresenta um público passivo, 
desprovido de senso crítico. Hall argumenta que simpatizantes dessa 
leitura seguem uma cultura “alternativa”, diferente, e alheia a gostos 
que agradam a massa em geral, o sujeito mais conhecido como hipster, 
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aquele que não se interessa por obras que fazem um estrondoso sucesso, 
que agradam a grande maioria. Ou seja, o indivíduo que simpatiza apenas 
com objetos ou pessoas artísticas menos conhecidas.

Outra explicação para a investigação do “popular” seria o olhar 
popular como todas as coisas que o povo faz ou fez, sendo eles, os 
costumes, cultura, o modo de viver do “povo”. Segundo Sabino, em 
seu artigo Do popular ao massivo: reflexões teóricas preliminares 
para construção de um modelo de interpretação de microssérie Hoje 
é dia de Maria (2009), Hall acredita que esse estudo é infinito, porque 
agrega todas as práticas do “povo”, enfrentando um distanciamento de 
se aprofundar em objetos específicos e assim reforçado por Sabino:

os conflitos de classes são intrínsecos a essas manifestações culturais. 
Aliás, é fundamental ressaltar que as culturas populares eram locais 
de maior resistência aos processos de ‘reforma do povo’ [...] afinal o 
povo sempre foi o foco dos projetos de modificação, ‘crescimento’ 
e ‘desenvolvimento’ social. (Sabino, 2009, p. 3)

Sabino ainda lembra da afirmação de Stuart Hall, “a transformação 
cultural é um eufemismo para o processo pelo qual algumas formas e 
práticas culturais são expulsas do centro da vida popular e ativamente 
marginalizadas” (Hall, 2005 como citado em Sabino, 2009, p. 3). Isto é, 
o povo passa por adaptações a novos dogmas, apropriando ou encerrando 
práticas e costumes que trazem um impacto tanto na parte social como na 
econômica. Um exemplo seria o impacto tecnológico na vida das pessoas, 
o uso das redes sociais, com a acessibilidade na palma da mão. A população 
tem o poder de se adaptar, de alterar manifestações culturais. Contudo, 
para Hall (2005 como citado por Sabino, 2009, pp. 3-4): “a cultura popular 
não é, num sentido ‘puro’, nem as tradições populares de resistência a 
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esses processos, nem a formas que as sobrepõem. É terreno sobre a qual as 
transformações são operadas”. Ou seja, a importância não é a resistência 
do povo, mas o lugar em que estão as discussões e transformações.

Por fim, Hall acredita que “é mais coerente considerar atividades 
populares como aquelas ligadas às condições sociais e materiais de 
determinadas classes, que estiverem em algum momento da história 
ligadas às tradições do povo” (Sabino, 2009) em que:

O significado de uma forma cultural não está inscrito no interior de 
sua forma. Nem se pode garantir para sempre sua posição. O signi-
ficado de um símbolo social ao qual está incorporado, pelas práticas 
às quais s articula e é chamado a ressoar.... O que importa não são 
os objetos culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas 
o jogo das relações culturais: cruamente falando e de uma forma 
bem simplificada, o que conta é a luta de classes na cultura ou em 
torno ela. (Hall, 2005 como citado em Sabino, 2009, p. 4)

3. OS VIDEOCLIPES

O videoclipe é uma forma de audiovisual que tem como origem, a 
ideia de “recortes”, clippings, colagens, isto é, uma dinâmica de rapidez, 
sem necessariamente contar uma história, podendo ser uma sobreposição 
de imagens para vender a música. Como exemplo de videoclipes que 
trabalham em evidência com a sobreposição de imagens, temos Letrux 
em Puro Disfarce (2019), Boogarins com Elogio a instituição do cinismo 
(2016) e o grupo Carne Doce com o transparente em Sertão Urbano (2017).

A partir dos estudos de Thiago Soares, podemos compreender a 
organização interna dos videoclipes:

1) clipes são objetos promocionais que vão levar em considerações 
estratégias de ênfase, persuasão e convencimento; 2) trata-se de 
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audiovisuais que demandam uma relação estabelecida entre áudio 
e o vídeo, ou seja, entre o som e a imagem (um não pode ser levado 
em consideração sem o outro); 3) deve-se entender que as questões 
estruturais dos videoclipes obedecem a regimes e sistemas de cons-
trução que se filiam mais à ordem da canção popular massiva que 
do cinema. (Goodwin, 1992, como citado em Soares, 2006, p. 2)

O videoclipe tem como principal função vender a música, do jeito que 
o autor desejar, e a importante função fazer com que a banda sintetize 
sua identidade visual, numa contribuição artística e performática. Soares 
também argumenta que muitas músicas já são compostas, pensando 
em especial no videoclipe, com uma expectativa maior para venda 
e alcançar uma quantidade maior de pessoas. A pesquisadora Carol 
Vernallis averigua os chamados “versos ganchos” que seriam “o trecho 
que mais evidentemente se projeta como imagem ou cristaliza um ponto 
de vista sobre a letra, que na maioria das vezes está relacionada ao título 
da canção” Vernallis (2004, como citada em Soares, 2006, p. 6) que é 
utilizado de uma maneira simples e colocado em evidência, para mais 
fácil memorização. Segundo Soares, em geral ele está localizado no refrão 
da canção, “e pode ser compreendido como uma espécie de síntese deste 
momento de convocação do ouvinte” (Soares, 2006). Um exemplo de 
verso gancho, a partir da década de 2010 é a canção Demodê, da banda 
baiana Maglore (E não vou falar de amor/ e não vou guardar rancor), 
e da banda La Leuca na música Saliva Salina (Eu vou voar daqui). 

E como trabalhamos com os versos ganchos nos videoclipes? Andrew 
Goodwin analisa e discute a montagem para a formação.

Goodwin considera que a resolução estrutural dos vídeos está intima-
mente ligada a estratégias promocionais da música. Dessa forma, o 
videoclipe, em sua grande maioria, a partir de referências e imagens 
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que se repetem, que se sobrepõem a outras e formando um todo que 
desafia o entendimento a partir da apreensão lógica cinematográfica, 
deve ser entendido a partir da perspectiva da canção popular massiva 
e de suas “amarrações” feitas de versos e refrões, bem como frente 
a uma repetição estrutural.... Ou seja, há uma dupla convocação, 
através do clipe, para a canção e para o artista. Partindo da noção 
de refrão como “gancho”, Andrew Goodwin estende a perspectiva 
para a compreensão do que chama de “gancho visual”, ou seja, uma 
espécie de localização, na imagem de uma estratégia utilizada para 
manter o ouvinte na canção, empreendidas no refrões. (Soares, 2006)

Isto é, uma combinação da estratégia sonora e na combinação 
visual que prendem a atenção do público, seria a seleção de imagens 
que demandam mais atenção (por exemplo usar a sobreposição de 
imagens) nos pontos chaves da música, ou seja, no refrão. Uma ilustração 
dessa ideia ocorre no videoclipe da cantora carioca Letrux, Puro 
Disfarce (2019), que trabalha com uma sobreposição de conteúdos 
simultâneos em trechos com “versos ganchos”.

Thiago Soares explica melhor os ganchos visuais em Estratégias 
de produção de sentido nos videoclipes: A canção popular massiva e 
os “ganchos visuais” na atividade analítica em (2006):

Apropriando-se do conceito de Goodwin, poderíamos classificar 
quatro formas de “ganchos visuais”, sendo elas: 1) Os rotineiros 
clouse ups nos rostos dos cantores que são frequentemente repetidos 
durante os refrões – acrescentando às estratégias de enquadramentos 
próximos, aspectos enfáticos rítmicos e modulações do visual dos 
artistas. Tal “gancho visual” reforça inerentes à inserção do clipe 
como uma ferramenta fundamental de geração do star system da 
música popular massiva. 2) A geração de planos que se configuram 
em marcas visuais de um determinado artista ou de determinado 
álbum fonográfico. (Soares, 2006)
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Primeiramente analisando exemplo de close ups no rosto de 
personagens que aparecem no clipe Eu estou aqui (2018) da banda 
carioca Baleia. Na sequência final do trabalho, em que o refrão (que 
nesse caso faz o papel de verso gancho) é repetido até o encerramento. 
A câmera realiza um travelling in e out, na cantora Sofia, que diferente 
de todas as figurantes atrás dela, ela está de frente para a câmera, sob 
uma luz vermelha. Em outro trabalho da mesma banda, que na maior 
parte tem em primeiríssimo plano o rosto do cantor Gabriel Vaz no 
videoclipe Estrangeiro (2016). O clipe contém artes ilustrativas do 
começo ao fim que com a entrada do vocal na melodia são inseridas a 
letra da canção em paralelo ao rosto do personagem. Nesse videoclipe o 
close up não prende totalmente a atenção do expectador, pelo intercâmbio 
de elementos, entrando e saindo do quadro e com o cantor que segue 
fixo em uma posição específica, diferente de exemplos dados no artigo 
citado acima de Soares (2006). Outro exemplo pertence a banda Papisa, 
nos videoclipes Terra (2019) e A Velha (2019), em que nas montagens 
possuem modulações rítmicas mais marcadas. Em segundo lugar, a 
relação da marca visual de um artista ou álbum, isso ocorre com a banda 
Carne Doce, em especial no álbum Tônus (2018) em que a estética 
retratada é a o uso da meia-calça arrastão sob uma luz neon. E em outro 
exemplo, temos a cantora carioca Letrux, que também apresentou um 
disco com a cor vermelho em evidência, o Em Noite de Climão (2017).

4) A existência de um plano ou sequência que “desvende” o segredo 
existente da relação entre apresentação – conflito – resolução de 
videoclipe. Este tipo de “gancho visual” está intimamente ligado aos 
videoclipes que se utilizam de estratégias formatadas no sentido de 
relatar uma “história”, de maneira geral, paralela ao ato performático 
do artista em cena. Assim, o espectador encontra-se “curioso” para 
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saber como acabará o clipe ou para rever as referências resolutivas. 
(Soares, 2006)

Tais aspectos se encaixam nos videoclipes Volta (2016), da banda 
Baleia - já citada acima, Ai, Ai, ai, como eu me iludo (2016) da banda 
O terno, Já Sei (2016) da banda Zimbra, Eu vim Passear (2015) da 
banda Dingo Bells, entre outros trabalhos. Por fim Thiago Soares relata 
a partir e uma análise de I’m Slave 4 You de Brithney Spears:

Identificamos também que no videoclipe tensiona, de maneira 
temática, aspectos ligados a uma busca pela dança e extensão de 
uma busca pelo prazer e pelo sexo.... Tais elementos reforçam a 
perspectiva da indústria fonográfica de se apropriar de estratégias 
de produção de sentido para “seduzir”. (Soares, 2006)

A sedução citada acima está presente no videoclipe de 
Eu  e Odeio (2017) da banda Carne Doce, em que há dois personagens 
tomando banho no chuveiro sob uma melodia suave com o elemento da 
água, expondo nudez e tensão sexual. Outro exemplo da mesma banda, 
é o clipe Nova Nova (2018) com vários planos detalhe nas nádegas e no 
órgão sexual feminino da dançarina que faz gestos obscenos a partir da 
marcação na meia-calça arrastão branca em seu corpo sob a luz neon.

4. ARTISTAS SELECIONADOS

Buscamos analisar produtos produzidos por artistas independentes 
brasileiros, em específico no cenário da Nova MPB. Primeiro vamos 
entender quem são e qual a importância dos artistas independentes.

Os artistas independentes são os músicos que se autoproduzem, 
desde a gravação e a distribuição das músicas. As bandas desse cenário 
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estão sendo bastante valorizadas por críticos musicais e canais de 
comunicação públicos (os quais não possuem como foco principal 
a audiência ou retorno financeiro, mas sim disseminar educação ao 
público, tendo como principal exemplo a TV Cultura). Além de casa de 
shows, tem-se também as redes de serviço, em especial o Sesc (Serviço 
Social de Comercio) que é uma organização sem fins lucrativos que por 
meio de ações investe no bem-estar de seus empregados e familiares, 
colaborando com o desenvolvimento social e cultural da sociedade.

5. A INFLUÊNCIA DO GÊNERO TELEVISO NA 
LINGUAGEM DE VIDEOCLIPES

A professora Itania Maria Mota Gomes sintetiza como analisar a 
contribuição de leitura social que a Televisão exerce na família brasileira, 
e como o videoclipe traz outras características corriqueira de grupos 
sociais a partir da leitura do pesquisador colombiano Martín-Barbero. 
Itania em seu artigo Gênero televisivo como categoria cultural: um lugar 
no centro do mapa das mediações de Jesús Matín-Barbero, podemos 
entender que as mediações, que são intervenções no nosso cotidiano, 
com o seguinte trecho:

Buscamos compreender os deslocamentos operados por 
Martín-Barbero no conceito de mediação. [...] No que se refere ao 
conceito de mediação, parece-nos que o livro Dos meios ás media-
ções ele ainda fica a meio caminho da compreensão das mediações 
como um outro lugar ou um outro polo a partir do qual pensar o 
processo comunicativo, pois em vários momentos, colocar ênfase 
nas mediações é apenas colocar ênfase nas competências comuni-
cativas dos receptores. (Gomes, 2011)
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A autora apresenta as três instâncias mediadoras para análise da 
televisão que são: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 
competência cultural. A primeira dialoga sobre o contato da recepção 
televisiva que gera a dispersão do ambiente familiar e facilita o aporte 
do espetáculo e ficção na rotina. A segunda traz a “multiplicidade de 
temporalidades” que segundo Itania, Martín-Barbero chama a atenção 
para as transformações de temporalidades vividas por cada sociedade, 
isto é, as mutações dentro da cultura conservadora e arcaica em diferentes 
regiões. A concepção do termo das mediações por temporalidade é 
ampliada para que se refira como “tempo da TV” na obra América 
Latina e os anos recentes de Martín-Barbero. E por fim a competência 
cultural, que é autoexplicativo.

O autor está interessado nas fragmentações sociais e culturais 
engendradas pela tecnologia, como por exemplo, aquela que dá nova 
roupagem velho tema da diferença de gerações: a separação entre 
jovens e velhos em razão dos novos modos de relação da juventude 
com a tecnologia eletrônica. (Martín-Barbeiro, 1995 como citado 
em Gomes, 2011, p. 46)

Martín Barbero busca analisar a transformações sociais na última 
década, como por exemplo a chegada do Facebook, que altera não só 
o tempo de lazer das pessoas, mas também a carreira profissional. Por 
exemplo, já não é novidade que em processos seletivos de empregos, é 
exigido o endereço de perfil do Facebook dos candidatos no currículo. 
“Essas novas mediações são claramente resultado do esforço do autor 
para compreender o modo como os aparatos eletrônicos reorganizam 
a experiência social dos jovens” (Gomes, 2011) O videoclipe I Love 
It Loud de 1982 da banda estadunidense Kiss ilustra a cotidianidade 
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familiar do autor colombiano, em que vemos a diferença da comunicação 
do adolescente em relação da família, que não dá muita atenção para 
o aparelho de televisão, todavia o objeto causa um impacto no jovem, 
que sob influência da performance da banda, o rapaz forma um grupo 
social com outros adolescentes que possuem olhos brilhantes e pretos. 
Em contraste, esse caso, no videoclipe Vem Cá (2017) da banda Kanduras, 
temos o exemplo de transformação social que impacta os jovens através 
do uso das mensagens pelo celular. Em comparação ao videoclipe de 
1982 da banda estadunidense que a partir da televisão formava uma 
mediação que dissonava os jovens dos adultos, no exemplo brasileiro, 
tem-se outra mediação de temporalidade. Assim como no videoclipe 
baseado em memes da banda brasileira O terno, o Não espero mais (2016), 
clipe que alardeia a mediação que é resultado da internet e do impacto 
das redes sociais que atualmente não infectaram apenas os jovens, mas 
também todas as faixas etárias. 

5. OS VALORES CULTURAIS NOS VIDEOCLIPES

O ativismo político é frequente dentro da comunidade artística contra 
injustiças e preconceitos, diante disso, a filósofa Nancy Fraser explica 
como e quais injustiças ocorrem:

A primeira delas é a injustiça econômica, que se radica na estrutura 
econômico-política da sociedade. Seus exemplos incluem a explo-
ração (ser expropriado do fruto do próprio trabalho em benefício de 
outros); a marginalização econômica (ser obrigado a um trabalho 
indesejável e mal pago, como também não ter acesso a trabalho 
remunerado); e a privação (não ter acesso a um padrão de vida mate-
rial adequado). Teóricos igualitários empreenderam grande esforço 
para conceituar a natureza dessas injustiças socioeconômicas. Suas 
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concepções incluem a teoria de Marx sobre a exploração capitalista. 
(Fraser, 2006)

No videoclipe Muderno do Diego Moraes, temos esse exemplo de 
injustiça salarial, em que o artista executa uma performance dançando 
de acordo com a letra da música, apresentando como seu pouco dinheiro 
traz dificuldade em relação a sua vida amorosa. (Trabalho o ano inteiro/ 
mas a minha grana/ não dá nem pro cheiro). É interessante como o 
cantor segue alegre em relação à dificuldade, em que ele beija algumas 
pessoas, durante a dança, com a poesia de lamento e a sinfonia alegre, 
roupas coloridas e muitos objetos de cena que remetem ao carnaval. 

A segunda maneira de compreender se a injustiça é cultural ou sim-
bólica. Aqui a injustiça se radica nos padrões sociais de representa-
ção e comunicação. Seus exemplos incluem a dominação cultural 
(ser submetidos a padrões de interpretação e comunicação associados 
a outra cultura, alheios e/ou hostis à sua própria). (Fraser, 2006)

Um videoclipe que traz um exemplo claro de revolta diante da injustiça 
de dominação cultural sobre mulheres, é o videoclipe da banda Carne 
Doce, Falo (2017), que começa com três moças que aparentam ter por 
volta de 25 anos, sentadas numa sala escura, iluminada apenas por velas 
em tons pastéis. Todas possuem franja, estão com vestidos no joelho e 
com botões, trazendo uma estética conservadora e juvenil que relembra 
os internatos. Com o passar do clipe, as personagens dão as mãos, e 
fazem gestos de cumplicidade, colocando uma toca preta, ocultando o 
seu rosto. Elas começam a andar pelo colégio interno ao longo do vídeo 
vão pegando foices e tochas. Elas se reúnem com outras moças com o 
mesmo vestuário e utilizando as tocas pretas no que parece a frente da 
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igreja, formam uma grande fogueira até surgir a figura do padre (que 
parece ser o responsável pela administração do local). Elas o amarram, 
e formam uma roda ao redor da fogueira com a personagem masculina 
próxima as chamas, e iniciam um ritual, em que diante de closes no rosto 
da personagem masculina, surgem flashes do padre em um ato sexual, 
numa sala clara com bastante líquido branco no rosto. Com mãos femininas 
espalhando o esperma em sua face, no fim do clipe, não se passava de um 
sonho do sacerdote. Neste produto audiovisual, pode-se interpretar que o 
internato tinha como administrador, um senhor que abusava sexualmente 
das meninas, além de todo o comportamento e estética que foi imposto 
através da padronização das roupas e cortes de cabelos. 

E o preconceito de inteirações cotidianas, “o desrespeito (ser difamado 
ou desqualificado rotineiramente nas representações culturais públicas 
estereotipadas e/ou nas inteirações da vida cotidiana”. (Fraser, 2006) 
Tais representações são apresentadas no videoclipe Flutua do cantor 
Johnny Hooker em parceria com a cantora Liniker e os Caramelows. 
O clipe conta a história de um casal formado por dois homens cis que 
frequentam baladas de São Paulo. Aparentemente ambos são deficientes 
auditivos, o clímax da história ocorre na despedida do casal, depois de 
saírem de uma balada no centro paulistano. Após um personagem se 
distanciar do namorado, o parceiro é agredido por dois homens embaixo 
de um elevado. Durante a cena o áudio foi tratado transmitindo apenas 
ruídos, sem propagar nenhum barulho que remetesse ao espancamento. 
Com o passar do enredo, o casal se reencontra na balada novamente, 
durante os versos que antecedem o refrão até os versos finais (Eles não 
vão vencer/ Baby nada de ser em vão!... Ninguém vai poder querer nos 
dizer como amar!) Na cena final o casal se abraça, e olha fixamente para 
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cara. Em seguida a cantora Liniker que é uma mulher transexual junto 
com Johnny (que é um artista assumidamente gay com performances de 
personagens que socialmente são definidas como femininas) beijam-se 
no final do clipe. A crítica trazida é de que diante da violência contra 
as relações que desviam da união tradicional (casal cis hétero) em que 
a sociedade não “ouve”, não enxerga e não “fala”, isto é, apresenta 
um déficit em se impor diante do combate a violência homofóbica. O 
videoclipe carrega o ativismo político de travar resistência a homofobia. 
Nancy Fraser apresenta o remédio para a injustiça em:

O remédio para a injustiça cultural, em contraste, é alguma espécie 
de mudança cultural, ou simbólica. Pode envolver a revalorização 
das identidades desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos 
difamados. Pode envolver, também, o reconhecimento e a valorização 
positiva da diversidade cultural. (Fraser, 2006)

A produção de clipes brasileiros independentes explora o 
reconhecimento de maneira colossal, como por exemplo da banda Papisa, 
em Terra (2019), videoclipe em que a banda faz uma performance sobre 
bruxaria, espiritualidade, manifestações místicas que são perseguidas há 
séculos. Além do videoclipe da mesma banda, chamado A velha (2019), 
em que além do ativismo religioso e cultural, apresenta a sabedoria entre 
as gerações, dos mais velhos em relação as crianças.

A banda Carne Doce no videoclipe Nova Nova apresenta o remédio 
de Fraser, o clipe começa com uma penumbra mostrando vagamente 
um corpo feminino. Com o passar da canção, a dançarina passa a vestir 
uma meia-calça arrastão branca em destaque numa luz neon. Em que 
a uma valorização das curvas femininas. A partir da letra da música 
que é: (Era linda sua nova namorada/ Foi feliz foi bem aceita em sua 
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casa/ Foi boa nora, boa cunhada/ Quase uma filha/ Era engraçada/ Mas 
você continuou e o seu bonde não parou/ Pois você sempre engraçado/ 
Sua fonte não secou/ Mas por sorte é um ovo essa cidade/ Você logo 
encontrará sua metade/.... Te deixando apaixonado/ Te deixando só a 
dor/ E aí você vai entender/ E aí enfim/ Se vê em mim). Assim podemos 
entender que o videoclipe retrata o reconhecimento feminino diante 
do poder que o seu corpo exerce. Por exemplo: durante o videoclipe 
enquanto a dançarina coloca a meia-calça arrastão, ela dança, brinca 
com o acessório, se masturba e rebola. Portanto a personagem apropria-
-se do seu corpo, para sentir prazer, diferente da letra que relata uma 
história em que a namorada se esforçou com companheira, buscou ser 
divertida e ser bem aceita pela família. Contudo sofreu uma suposta 
traição ou foi deixada de lado (a letra não é incisiva em sintetizar o que 
o namorado fez para chegar ao término) entretanto, a mensagem por trás 
da trama é a exibição de uma mulher valorizando-se, sem preocupar-se 
com julgamentos alheios.

Seguindo essa mesma linha, o videoclipe Comida Amarga (2019) 
que também é da banda Carne Doce, traz também uma letra similar 
ao ocorrido em Nova Nova (2019): (Eu cato as sobras dos teus sinais/ 
Eu sou as sobras/ junto com as sobras/ Eu não sou mais). O videoclipe 
foi gravado em um plano sequência, começando com um plano fechado 
em luzes decorativas, com a lua ao fundo, em que lentamente vai des-
cendo com uma oscilação do foco entre plantas e grades. Até localizar 
em uma moça que olha delicadamente para frente, com um semblante 
triste. Essa mulher em especial é interpretada por Salma Jô (vocalista 
da banda). Todos os presentes na festa que ocorre no local vestem preto 
ou vermelho, ela veste uma grande jaqueta grande e peluda branca. 



175

meistudies

A personagem começa a andar pela casa com um uma expressão 
observadora, triste e curiosa. Diferente dela, todas as outras pessoas 
mostram-se alegres, trocando beijos e abraços e algumas dançando, 
Salma as vezes se senta, mas continua andando a procura de algo. Com a 
chegada do refrão instrumental da música, Salma encontra duas pes-
soas que se posicionam e iniciam uma dança coreografada (novamente 
com exceção de Salma, os dois dançarinos vestem uma meia-calça 
arrastão branca na luz neon). Após alguns instantes, a mulher volta a 
andar pela casa, até que se depara com uma escadaria escura e meio 
que escondida da festa. A escada a leva para um porão com um plano 
completamente desfocado, sugerindo a ideia de mistério no trajeto. O 
porão é um ambiente branco e que contém dezenas de velas acessas que 
fazem conexão com as cores de Salma, o caminho leva a personagem a 
um espelho. Por fim, o videoclipe termina com Salma tirando a jaqueta 
branca, revelando que por baixo do grande casado, a mulher veste 
uma roupa preta (similar as pessoas da festa). Em sequência, Salma dá 
um beijo no próprio reflexo e ela olha rapidamente a câmera. A letra 
e o videoclipe tratam de temas como tristeza e revalorização, isto é, a 
personagem busca o remédio para a rejeição nas pessoas ali presentes, 
lugares da casa, na dança, entretanto ela só encontra a revalorização 
que procura em si mesma. Ou seja, o antídoto está na autovalorização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os produtores independentes obedecem a definição de popular, 
sendo trabalhos acessíveis, todos estão disponíveis para visualização 
no YouTube, em que com poucos recursos a banda já introduzir uma 
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identidade tanto sonora como visual. Todavia quando falamos sobre 
as características do massivo, as figuras representadas nos produtos 
alardeiam injustiças reais e opiniões próprias dos músicos, isto é, os 
produtores de conteúdos trazem reflexos da verdade, não almejando 
manipular a opinião pública com mentiras, deixando em aberto à dis-
cussão com o público, através de redes sociais onde é possível ter intei-
ração do emissor com o receptor da mensagem através de comentários e 
respostas diretas de publicações. Logo de maneira geral a produção do 
conteúdo se afasta da comunicação massiva do modo como é emitido.

Com a análise feita vemos que maior parte dos compositores 
denunciam o que fere a ética e provocam preconceitos no dia a dia, 
ainda vemos como principais assuntos dentro dos materiais separados 
temas como homofobia, feminismo, racismo e abuso sexual. Partindo 
da realidade para a ficção, ou a simples expressão de desejos e opini-
ões sobre convivência, entretanto, não fogem exemplos de elementos 
promocionais massivas dentro dos clipes, os que prendem a atenção 
do público. Como por exemplo a exibição do corpo feminino nu, a 
repetição de versos que são fáceis a memorização e os closes no rosto 
de personagens em primeiro plano, e histórias curtas acompanhando a 
melodia. Provocando um suspense que deixa o expectador curioso para 
saber o que acontece em seguida.

Por conseguinte, estudar videoclipes é fundamental para a compre-
ensão da cultura contemporânea, como são criações artísticas sonoras e 
visuais, produzidas por pessoas de dentro da população, que traduzem 
sentimentos vindos de diferentes classes sociais, exibindo o corriqueiro 
e fenômenos da sociedade.
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A POÉTICA DA PAUSA E A CULTURA DO 
ISOLAMENTO

Joedy Luciana Barros Marins Bamonte1

INTRODUÇÃO

O trabalho aqui transcrito eclodiu no turbilhão do isolamento social 
COVID-19, nas ações e dinâmicas que estão ao nosso alcance. O presente 
define a condição da espera constante e de um futuro delineado pelo 
prolongamento dessa espera. O hoje é incerto. Estamos aprendendo a 
lidar com essa verdade e sendo desafiados a recriar, a inovar para con-
tinuar a exercer nossas funções, não somente como profissionais, mas 
descobrindo-nos enquanto sobreviventes, individual e coletivamente. 
Precisamos do outro, no entanto, não podemos tocá-lo.

Mais do que esperávamos, estamos em um momento em que a per-
cepção do mundo exterior está sendo elaborada a partir da visão e da 
audição. Os outros sentidos estão à disposição do interior do lar, dos 
entes mais próximos. O quanto os recursos estão atendendo a nossas 
necessidades poéticas primordiais é a maior questão a ser esmiuçada 
nas linhas a seguir, nas quais pergunta-se o quanto o artista está em sua 
introspecção desejada.

1. Doutora em Ciências da Comunicação (ECA – USP, São Paulo-SP).
 Universidade Estadual Paulista (Departamento de Artes e Representação Gráfica, 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação). joedy.bamonte@unesp.br
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O trabalho também traz reflexões a partir do que vem ocorrendo nas 
mídias sociais, diante de rodas de conversa, lives, exposições virtuais. 
Há características extremamente pontuais no que está ocorrendo agora. 
O deslocamento da zona de conforto na qual se acreditava estarem as 
artes visuais e o grau de inventividade pelo qual a área vem passando 
dialogam diretamente com as outras áreas do saber, pontuando-se a 
vantagem (ou não) da proximidade corriqueira que as artes têm com os 
espaços da imaginação, tão necessárias à inovação. O artista reinventa-se 
pelo próprio ofício e por isso, comumente é referência nos estudos sobre 
a criatividade, daí o direcionamento que se espreita a seguir.

Na proximidade à sociologia italiana e ao cinema alemão do 
final do século XX, busca-se, simultaneamente, a ressonância des-
ses textos sobre as travas e os avanços tecnológicos, referenciando-se 
Domenico De Masi (1938- ) e Wim Wenders (1945- ). No primeiro, o inte-
resse está nos questionamentos sobre as relações existentes entre o tempo 
e o trabalho, onde a abordagem do ócio criativo é delineada. No segundo, 
a atenção se volta para a visão precisa sobre nossas dependências atuais, 
previstas no filme Until the end of the world (1991). Em ambos, encontramos 
a urgência da arte e a abertura para o espaço da autorreflexão. Para onde 
nossos olhos estão direcionados no final do século XX e início do XXI? 
Perscrutar essas questões enquanto artista e o que temos a aprender com 
o isolamento é a prioridade das palavras que aqui estão.

OUTUBRO DE 2020

Estamos no final de outubro de 2020, ainda aprendendo a lidar 
com a pausa e o exercício do isolamento. Ao refletir sobre esse período 
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reporto-me ao livro “O ócio criativo” (1995), de Domenico De Masi e 
em sua pertinência frente à atualidade.

Seguindo o raciocínio do sociólogo italiano, sem dúvida alguma, 
observa-se o quanto a criatividade ganhou no aprimoramento de 
tecnologias ao melhorar a qualidade de vida e renovar as relações 
humanas no decorrer da história. Nessa renovação, evidenciada nas 
relações trabalhistas fortemente alteradas com a Revolução Industrial, 
tem origem o chamado “ócio criativo”, termo cunhado por De Mais ao se 
aprofundar a respeito do deslocamento do trabalho braçal para o mental. 

Ao olharmos para essa teoria com a lente da segunda década do 
século XX, somos impelidos a concordar com o teórico enquanto 
testemunhas efetivas. Entretanto, igualmente temos acompanhado a 
centralização do trabalho intelectual e a acentuada distribuição desigual 
e direcionada da informação como reprodutibilidade algorítmica, 
apresentada a nós como cardápios infinitos de dados questionáveis. 

Para confirmarmos tais observações, bastaria o registro diário de 
nossas ações para perceber quão monótono podem ser os disparos/ 
repasses de dados para o desenvolvimento da criatividade. E, mais do 
que nunca, é nos dias pandêmicos atuais que temos a oportunidade de 
conferir esse fluxo constante, quando somos movidos para dentro de 
casa, com nossas famílias, trabalhos, amigos, onde tudo se mistura sem 
prioridades existenciais, necessariamente. Assim, o marketing digital 
surge na mesma intensidade das informações enviadas por nossos amigos 
mais próximos ou familiares. Essa passa a ser a tradução do que antes, 
aparentemente, seria um tempo/espaço de proteção: a mesma pausa que 
nos desperta para necessidade da solitude e da reflexão é a que exige 
nossa capacidade para administrar as “invasões virtuais” cotidianas. 
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Esse é o laboratório no qual revejo o ócio criativo, o qual pode ser 
sintetizado na seguinte citação de De Masi:

Há um pensamento zen que expressa com perfeição esta forma de 
vida, tanto no seu aspecto prático como no seu estado de espírito: 
‘Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o 
seu trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, 
entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua 
religião. Distingue uma coisa da outra com dificuldade. Almeja, 
simplesmente, a excelência em qualquer coisa que faça, deixando 
aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se divertindo. 
Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo 
tempo. (De Masi, 2000, p. 153)

Pergunto-me como isso seria possível hoje, quando a distração e a 
sobreposição são palavras mais fortes do que a distinção? Se não está 
acontecendo, onde estaria a falha? Na adaptação a um momento delicado 
da história ou à inadequação do homem a posicionar-se diante de sua 
essência? Estamos simplesmente sendo consumidos e dessa forma mais 
distantes de sermos “mestres na arte de viver”? Busco respostas a essas 
questões, entendendo haver um desvio da excelência como objetivo, em 
elocubrações que possam chegar ao equilíbrio entre a citação anterior 
e a seguinte. A primeira, trazendo um olhar mais abrangente sobre a 
atuação humana, que atenda a nossas necessidades de forma completa 
e respeitosa a quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Já a 
segunda, traz o oposto:

Overtime em inglês significa literalmente “além do tempo”, ou seja, 
o que nós chamamos de “extraordinário”: as horas além do tempo 
regulamentar durante as quais se trabalhou e pelas quais se é remu-
nerado, mas eu uso o termo overtime fazendo uma analogia com 
overdose relacionando-o inclusive com a síndrome de abstinência 
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ligada ao uso de drogas. O overtime crônico é um dos sintomas 
a partir dos quais se pode concluir que o trabalhador sofre dessa 
patologia que os americanos chamam de “alcoolismo de trabalho”, 
já que o workaholic é uma contração de work (trabalho) e alcoholic 
(alcoólatra). (De Masi, 2000, p. 177)

Nos dois textos está subentendida a busca do ser humano por algo 
que o supra e o complete. Porém, o entendimento sobre os dois pólos 
apresentados não é uma realidade para a população em geral, podendo 
ser alcançado somente pelos intelectuais e pelos que constroem a grande 
rede na qual navegamos. Nesse tráfego de dados “impostos”, o ócio é 
um campo propício para a manipulação e não para a criação. 

Diante do teletrabalho, do telelazer, da telecomunicação, encontramo-
nos em um telemundo, no qual não somente o ócio criativo precisa ser 
reanalisado como também os limites, interações entre a vida vivida e a 
vida idealizada. Para chegar ao ócio criativo sobre o qual o sociólogo fala, 
precisamos nos distanciar um pouco dos ecrãs e pensar sobre as relações 
presentes em ambientes virtuais. O quanto estamos nos escutando? 
Acredito que estejamos uma fase profícua para repensarmos sobre a 
formulação do conhecimento a partir de nossos captadores naturais e 
no quanto eles estão sendo preteridos. Cito, mais uma vez, a resposta 
de De Masi a uma das questões apresentadas por Maria Palieri:

Atingiremos o máximo da comunicação imaterial?
Se considerarmos que a imagem não é matéria, concordo. Com a 
Internet junto com a telecâmara eu vejo, ouço, posso transmitir 
e receber emoções. Não posso tocar, nem sentir o cheiro do meu 
interlocutor, nem o meu paladar poderá provar as coisas que vejo. 
Mas, aliás, há milênios viemos perdendo o sentido olfativo, que 
permanece muito agudo nos animais.
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Estes instrumentos nos permitirão circunscrever o uso dos sentidos 
tátil, gustativo e olfativo somente naqueles momentos em que nos 
encontramos fisicamente. Que não serão momentos breves, nem 
raros, dado que teremos uma crescente quantidade de tempo livre. 
Hoje, por falta de tempo, adiamos por semanas encontros que gos-
taríamos de ter, inclusive com as pessoas que amamos. No amanhã 
teremos mais tempo até para o amor físico: apoteose, justamente, 
do tato, do gosto e do olfato. (De Masi, 2000, p. 213)

É interessante ler esse texto no mundo atual, no qual nossos sentidos 
estão centrados na visão e na audição, ficando o tato restrito à experiência 
do toque da ponta dos dedos nos teclados ou telas e o olfato e o paladar, 
acessados e envolvidos em outras experiências. Há que se pensar no 
que as mudanças sensoriais têm afetado na percepção do entorno e, 
consequentemente, no processo criativo. Nesse aspecto, até mesmo o 
fato de estar no aconchego do lar pode não ser uma garantia para que 
o processo artístico flua como desejávamos. Questiona-se o quanto a 
audição e a visão sobrecarregadas, obrigando-nos a novas formulações 
mentais, e a sede por exercitar os outros sentidos que anteriormente eram 
acessados para a experiência reconhecida como “completa” têm afetado 
na criação em artes visuais e o quanto isso tem a dizer sobre condições 
saudáveis para o processamento de ideias ou o potencial para tanto.

Para dar continuidade aos raciocínios apresentados, trago outro 
texto produzido no final da década de noventa, no caso proveniente 
do universo cinematográfico, em uma obra que até hoje representa um 
marco e uma antecipação do que trariam as telas que nos acompanham 
diariamente no século XXI.
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WIM WENDERS E UNTIL THE END OF THE WORLD 

Um dos principais ícones do Cinema Novo Alemão, Wenders 
(http://www.wim-wenders.com/)raz para suas obras características 
que o aproximam das Artes Visuais, curso que começou a frequentar 
ainda jovem. A predileção por imagens estáticas é mencionada por ele, 
inclusive no documentário “A Janela da Alma”, de Walter Carvalho 
(2002), no qual o diretor alemão aborda a importância do enquadramento 
das obras pictóricas e de quanto ele é bem-vindo, a começar pelo que 
seus próprios óculos fazem ao recortar o campo de visão. Esses dados 
são extremamente relevantes para se compreender a estética dos filmes 
do cineasta, enfatizando-se a obra aqui estudada.

A produção de Until the end of the world, com fotografia de Robby 
Müller (1940-2018) - e direção de arte de Thierry Flamand (1953- ) 
e Sally Campbell ( -) teve início em 1977, a partir de uma viagem à 
Austrália. Lançado em 1991, teve suas primeiras versões americana e 
europeia de 158 e 179 minutos, respectivamente, realizadas sob exigências 
contratuais. Porém, o cineasta alemão deu continuidade a uma edição 
pessoal a suas custas, junto a Peter Przygodda (1941-2011), a partir 
de uma cópia completa dos negativos do filme em 35 mm, que gerou 
uma versão de cinco horas de duração apresentada como uma trilogia 
de 280 minutos. Com orçamento de 22 milhões de dólares, foi rodado 
em onze países, tendo fotografia principal com duração de 22 horas. 
As imagens dos sonhos foram produzidas com os primeiros vídeos em 
alta definição nos estúdios da editora japonesa NHK (os únicos que 
trabalhavam com essa tecnologia no início dos anos noventa)
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O roteiro do filme trata de uma busca incessante da personagem 
principal, Claire Tourneur (Solveig Dommartin, 1961-2007) em um 
futuro 1999, no qual um satélite nuclear descontrolado põe em risco 
parte do planeta Terra. 

Claire parece ser a metáfora da humanidade no momento, perdida 
em busca de algo que vale mais do que o dinheiro pode pagar. As cenas 
têm início em Veneza, passando a Paris, São Francisco, Lisboa, Rússia, 
China, Japão e Austrália. Ela está em busca de um estranho, alguém que 
que conheceu casualmente, mas que a instiga cada vez mais, a ponto 
de viajar para várias partes do mundo. Ao encontrar quem procurava 
e por quem se apaixona - o personagem Sam Farber (William Hurt, 
1950- ) - depara-se com alguém com a vista fragilizada, com um segredo 
revelado e de quem passa a cuidar e a acompanhar. 

O destino final dos personagens é um ponto longínquo da Austrália 
Central, uma paisagem exuberante composta por desertos e rochedos, na 
qual aborígenes trabalham para os pais de Farber, mais especificamente, 
o cientista Henry Farber (Max von Sydon, 1929-2020) que desenvolve 
pesquisas sobre equipamentos que permitam à esposa cega Edith Farber 
(Jeanne Moureau, 1928-2017) visualizar imagens.

Nota-se alguns contrastes durante o filme: enquanto a Farber é 
associada uma tecnologia de ponta, a Eugene Fitzpatrick (Sam Neill, 
1947- ) - parceiro anterior de Claire - são associados máquinas de 
escrever, livros impressos, roupas tradicionais. Nesses detalhes, talvez 
encontremos respostas à mudança de interesses da protagonista, em 
uma possível continuidade à metáfora do ser humano. Outros dados 
interessantes observados no filme são as tecnologias utilizadas e os 
figurinos utilizados pela atriz principal que evocam um futuro próximo 
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e exótico. Da mesma forma, várias bandas e cantores conhecidos como 
U2 foram contatadas por Wenders para compor uma trilha sonora que 
antecipasse músicas que, hipoteticamente, estivessem tocando dez anos 
mais tarde. 

A procura pelo registro de imagens é uma tônica constante no filme, 
explorado não somente pela direção em diversos formatos, como pelo 
próprio roteiro e personagens. A começar pelo reflexo no espelho, 
passando pelos ecrãs de televisores, computadores, “videotelefones”, 
filmadoras, similares a GPS, o ápice da trama se dá quando a captação do 
real ocorre por meio de óculos semelhantes a 3D atuais e é reproduzido 
em pequenos monitores portáteis, com aproximadamente nove polegadas. 
Nesse universo tecnológico, muito do que vivenciamos é antecipado 
e, durante as cenas, parecemos nos deparar com vários protótipos de 
equipamentos utilizados recentemente. 

Em um cenário onde pinturas rupestres convivem com máquinas 
avançadas, sonhos, visões e pensamentos começam a ser os objetos 
de desejo dos personagens Henry e Sam Farber e Claire. Quando os 
experimentos deixam de atender aos seus objetivos iniciais devido 
à morte da personagem cega, a tecnologia fica à disposição de seu 
inventor. Este passa a fazer uso dos equipamentos, inicialmente em si 
e, posteriormente no filho, conseguindo extrair imagens de memórias e 
sonhos. No momento em que consegue acessar esses dados, destaca-se 
um questionamento ético, demonstrado pela personagem Claire ao 
verbalizar se era certo ver tais imagens, ao mesmo tempo em que coloca 
as mãos para cobrir os olhos. A resposta vem da ação em enxergar nas 
frestas dos dedos e, aos poucos, descobrir o rosto, rendendo-se à sedução 
do que estava a sua frente.
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Figura 1
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991.

(Wenders, 1991)

Figura 2
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991

(Wenders, 1991)

Rapidamente, os três personagens mencionados acima se tornam 
dependentes do que veem nas pequenas telas de seus dispositivos 
móveis. Eles podem ver seus sonhos. Nesse momento, a fotografia 
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arrebata o espectador, em referências a vários pintores e períodos 
distintos da história da arte. Há um estímulo visual complexo e belo 
em relação à pintura tradicional (referência marcante em Wenders), 
tanto na configuração das imagens mentais quanto na reprodução ao 
visualizar essas imagens, o que pode ser observado na atuação do próprio 
personagem de William Hurt, que faz pequenas aquarelas ao observar 
as configurações digitais. 

Algumas imagens do filme estiveram presentes na 23ª Bienal 
Internacional de São Paulo e constam no catálogo da exposição. 
Na publicação está inserido o seguinte texto do diretor:

Todas as nossas imagens foram transferidas para uma fita de alta 
definição e depois processadas digitalmente, algumas delas para mais 
de cem efeitos e geradas de formas diferentes. Sean Naughton e eu 
enviamos essas imagens de todas as maneiras de manipulação possí-
veis, via Paint-box, Matchbox, corretores de texto e todo o artifício 
possível no livro. Nossa ideia era apresentar as funções cerebrais 
do sono de uma maneira misteriosa, cacofônica, incontrolada e 
autorregulada, um semi armanezamento de imagens, uma profecia 
ou poesias semi-visionárias. Então também tentamos desencadear o 
meio eletrônico e descobrir o que aconteceria com todos os milhões 
de pixels de cada imagem se nós os deixássemos livres, ou se ape-
nas os controlássemos com a mesma espontaneidade de um pintor 
a usar seus pincéis, seu pastel ou suas cores. No decorrer dessa 
aventura, pouco a pouco começamos a compreender o mecanismo 
interno do processo digital e, depois de um período de frustração, 
fracasso e desapontamentos, a tela de alta resolução começou a 
nos mostrar figuras impressionantes: em cores vivas e com brilho 
e definição incríveis, ali estavam as mesmas imagens com as quais 
havíamos iniciado, mas elas haviam adquirido uma qualidade sin-
gular. Sentimos que nessa série de alta tecnologia fomos realmente 
“visitados” por alguns pintores. Os impressionistas ali se apresen-
tavam acompanhados não só por pintores pontilhistas mas também 
por cubistas e abstratos. Turner estava ali representado, Renoir e 
Seurat podiam ser vislumbrados, Degas vagava pela tela, Picasso e 
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Kandinsky circulavam, e uma imagem era até mesmo chamada de 
“nossa Monalisa eletrônica”. Não que desejássemos nos orgulhar de 
ter, de algum modo, pintado como esses mestres: isso seria absurdo. 
Mas estávamos orgulhosos de ter realizado um trabalho pioneiro 
e demonstrar que o vídeo de alta redefinição tinha amplas possibi-
lidades artísticas que certamente poderiam enriquecer o cinema e 
por fim se tornarem a imagem-linguagem do século XXI. E talvez 
pudéssemos provar que, no futuro, os pintores poderiam trabalhar 
com esse meio. (BIENAL, 1996)

Figura 3
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991.

(Wenders, 1991)

Na narrativa, rapidamente o entorno é abandonado, dando lugar 
à dependência dos pixels. A visão de Wenders é singular em sua 
interpretação “pictórica” e pontual ao apresentar a vulnerabilidade 
humana diante de anseios a serem preenchidos aos quais nossas emoções 
estão interligadas. Enquanto observamos as grandiosas e exuberantes 
paisagens nas quais os personagens estão inseridos, surpreendemo-
nos com o fato deles permanecerem com os olhos fitos em seus 



191

meistudies

monitores pessoais, ignorando seu entorno. Ao mesmo tempo em que 
o estranhamento surge, somos tocados ao concluir que temos diante 
de nós atores e profissionais que estão a nos dizer algo. Somos Eugene 
(que está de costas na imagem abaixo) ou Claire e Sam (ao fundo, com 
a atenção somente para as telas)?

Figura 4
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991.

(Wenders, 1991)

As cenas seguintes se reportam à fase de abstinência dos dispositivos, 
principalmente sob a atuação de Eugene com Claire e na história que 
ele conta em sua máquina de escrever, entregando-a a Claire. A cena 
final apresenta a protagonista visualizando a Terra do espaço como 
astronauta voluntária de uma organização não governamental, atuando 
ao proteger o planeta.
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Figura 5
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991.

(Wenders, 1991)

Figura 6
Frame de Until the endo f the world. Wim Wenders. 1991.

(Wenders, 1991)

A abordagem de Wim Wenders a respeito de imagens se reporta a 
outras obras suas, apresentando uma coerência discursiva, a exemplo 
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do documentário “A Identidade de todos nós” (1989) , no qual ouvimos 
as seguintes palavras do diretor ao iniciar o filme:

Criamos uma imagem de nós mesmos e estamos tentando nos parecer 
com essa imagem. É isso que chamamos de identidade? A reconci-
liação entre a imagem que criamos de nós mesmos e nós mesmos? 
Mas quem seria esse “nós mesmos”? Nós moramos nas cidades, as 
cidades moram em nós, o tempo passa. Mudamos de uma cidade 
para outra, de um país para o outro, trocamos de idioma, trocamos 
de hábito, trocamos de opinião, trocamos de roupa, trocamos tudo. 
Tudo muda e rápido. Sobretudo as imagens. Elas mudam cada vez 
mais rápido e se multiplicam num ritmo infernal desde a explosão que 
desencadeou as imagens eletrônicas, as mesmas imagens que agora 
estão substituindo a fotografia. Aprendemos a confiar na imagem 
fotográfica. Podemos confiar na eletrônica? No tempo da pintura 
tudo era simples. O original era único e toda cópia era uma cópia, 
uma falsificação. Com a fotografia e o cinema, a coisa começou a 
se complicar. O original era um negativo. Sem uma ampliação. Só 
existia o oposto. Cada cópia era o original. Mas agora, com a imagem 
eletrônica e, em breve, com a digital, não existe mais negativo nem 
positivo. A própria ideia de original ficou obsoleta. Tudo é cópia. 
Todas as distinções se tornaram arbitrárias. Não admira que a ideia 
de identidade esteja tão enfraquecida. (Wenders, 1989)

Em Until de end of the world estamos diante de uma ficção, mas 
somos impactados a pensar no quanto estamos inseridos nele. Isso diz 
respeito à identidade , ao tempo, a como nos vemos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na introspeção atual, destaco o local configurado como meu espaço 
de trabalho, que também é minha casa. Nele, tenho exercido a função de 
docente, coordenadora, palestrante, bem como todas as funções que a 
vida acadêmica exige, inclusive a de pesquisadora. Mas, a pesquisadora 
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que sou é indissociável da artista. E o local de trabalho no qual estou é 
também o meu local de criação e de maior introspecção, onde estão as 
minhas referências para o processo criativo.

Hoje, esse espaço tem testemunhado a comunicação com o 
inalcançável presencialmente, seja lugares ou pessoas, dentre os quais 
cito alunos, professores, diretores e funcionários da universidade em 
geral e colegas de outros estados ou países. O lugar onde me encontro 
deixou de ser o espaço específico da criação plástica, muitas vezes não 
sendo utilizado para o fim para o qual foi constituído. 

Ele é destinado às minúcias, aos pequenos começos, onde preciso 
estar só. Os materiais que ali estão, (não por acaso porque estão atrelados 
a minha poética) testemunham as relações que estão sendo estabelecidas 
a cada dia. Simultaneamente, ali também estão os dispositivos que me 
permitem “visitar o mundo” e os elementos pessoais que me convidam 
a interpretar esse mundo.

No contexto, parece não existir uma relação amistosa entre lazer 
e trabalho. Há uma mistura entre o privado e o público, o interno e o 
externo, o pessoal e coletivo. Mas é também nesse contexto que sinto 
a necessidade dos meus sentidos serem resgatados. O filme de Wenders 
me inclui.

REFERÊNCIAS

Bienal Internacional de São Paulo. (1996). Catálogo da exposição 
Universalis. Fundação Bienal de São Paulo.

Carvalho, W., & Jardim, J. (2002). Janela da alma. Filme color. Europa 
Filmes. Brasil.



195

meistudies

De Masi, D. (2000). O ócio criativo (L. Mánzi, trad.). Sextante.

Morais, A., Araújo, A., & Wenders, W. (2011). Wim Wenders: imagens 
que obedecem. 3 Moinhos.

Wenders, W. (1989). A identidade de nós mesmos. Dir. Win Wenders. 
Color.

Wenders, W. (1991). Until to the End of the World. Dir. Win Wenders. 
Color.

Wenders, W., & Hagen, C. (1991). From the end of the world to smack 
dab in the middle: An Interview with Wim Wenders. Aperture. https://
translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.
jstor.org/stable/i24472195&prev=search&pto=aue



196

meistudies

DIÁLOGOS ENTRE CINEMA E 
VIDEOINSTALAÇÃO: FORMAS VISUAIS DE 
REPRESENTAÇÃO EM PARALLEL I-IV, DE 

HARUN FAROCKI

Jamer Guterres de Mello1

Harun Farocki (1944-2014) foi um dos mais prolíficos cineastas 
da Alemanha. O artista produziu ao longo de sua vida um importante 
legado para a prática documental, um extenso trabalho de experimen-
tação e pensamento sobre as imagens. Foi autor de mais de cem filmes, 
vídeos e instalações que possuem acentuadas marcas de originalidade 
tanto estéticas quanto discursivas, reconhecido como um pensador das 
imagens e teórico das mídias na vanguarda do audiovisual. Realizou um 
trabalho que tenta discutir questões referentes à natureza das imagens, 
trazendo à tona uma reflexão sobre a cultura audiovisual contemporânea. 
Seu trabalho pode ser considerado como uma rigorosa arqueologia da 
cultura visual contemporânea a partir do cinema e das artes visuais.

Em parte da obra de Farocki, as imagens pré-existentes consti-
tuem a base para criar um novo filme ou uma nova videoinstalação. 
Uma característica essencial do gesto de Farocki encontra-se em sua 
competência para proporcionar um novo sentido às imagens que são 
utilizadas em suas obras. Como consequência, as imagens adquirem uma 

1. Doutor em Comunicação pela Univers. Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM-
UFRGS). Professor titular no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Univ. Anhembi Morumbi (PPGCOM-UAM). jamermello@gmail.com
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nova significação, o que não implica a perda completa do significado 
(intertextual) anterior; adquirindo uma carga crítica e política que se 
produz exatamente pela separação entre os significados nos contextos 
original e atual da imagem.

Entre suas obras mais conhecidas estão Imagens do Mundo e 
Inscrições da Guerra (1988), filme que mostra fotos aéreas do campo 
de concentração de Auschwitz, feitas por pilotos norte-americanos; 
Entre Duas Guerras (1978), ensaio sobre a indústria de armas e o caráter 
autodestrutivo do capitalismo no período entre-guerras; A Saída dos 
Operários da Fábrica (1995), que associa o primeiro filme dos irmãos 
Lumière a diferentes imagens da história do cinema, mostrando operá-
rios e suas relações com as fábricas onde trabalham; e Videogramas de 
uma Revolução (com co-direção de Andrei Ujica, 1992) que retrata a 
revolução que derrubou o ditador Nicolau Ceausescu em 1989 através 
de imagens amadoras em vídeo e do resgate de transmissões da tele-
visão estatal romena.

Seu primeiro filme após o período como estudante universitário, Fogo 
que não se apaga (1969), mostra um apelo de resistência aos conflitos 
armados, com o próprio cineasta sentado em frente a uma mesa, lendo 
uma carta de um cidadão vietnamita sobrevivente da Guerra do Vietnã, 
escrita após um longo período entre a vida e a morte, que descreve os 
efeitos produzidos em seu próprio corpo decorrentes de ataques de 
napalm2. Farocki denuncia o caráter sistêmico da guerra, apresentando 

2. Napalm é um agente carbonizante altamente incendiário que ficou conhecido 
por ter sido utilizado como arma química na Guerra do Vietnã. É produzido por 
líquidos inflamáveis à base de gasolina, gerando combustão com temperaturas 
superiores a 1.000 graus Celsius, aderindo completamente à pele, queimando e 
fundindo músculos, ossos e demais órgãos do corpo humano.
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como resultado uma cadeia de produção na qual todos nós funcionamos 
como engrenagem. Durante a leitura da carta, o cineasta comenta:

Como podemos mostrar o napalm em ação? Como podemos mos-
trar os danos causados pelo napalm? Se mostrarmos imagens das 
queimaduras, vocês fecharão os olhos. Primeiro fecharão os olhos 
para as imagens, logo fecharão os olhos para a memória, depois 
fecharão os olhos para os fatos e então fecharão os olhos para o 
contexto inteiro. (Reichenbach, 2014, p. 244)

Evidencia, assim, um problema de representação, um problema do 
efeito das imagens em uma relação com sua própria condição de falta 
e de excesso, uma lacuna ou uma disjunção entre o visível e o enunci-
ável, conforme foi discutido em capítulos anteriores. Adverte que ferir 
o espectador com a exibição crua de corpos consumidos, calcinados e 
mutilados pelo efeito do napalm, antes de contribuir e fazer manifesta 
a denúncia dos modos de produção da guerra, teria um efeito contrário.

Com sua obra, Farocki criou um pensamento moldado pelo audio-
visual, deduzindo dimensões epistemológicas e histórico-culturais das 
imagens. Em seus últimos trabalhos, o artista focou no uso de espaços 
virtuais, máquinas de visão automatizadas e próteses digitais na vida civil 
e militar em instalação de vídeo. Na videoinstalação Serious Games I-IV 
(2010), explorou algumas atividades de imersão em realidade virtual que 
foram aplicadas em soldados norte-americanos em guerras no Iraque e 
no Afeganistão. De certa forma, é possível pensar esta obra como um 
desdobramento ou uma sequência de investigação sobre os mecanis-
mos ideológicos da imagem manipulada por computador que já vinha 
sendo explorada em trabalhos anteriores, como War Tropes (2011) ou 
Eye/Machine (2003).



199

meistudies

Em Serious Games, algumas cenas de guerra são recriadas e simuladas 
com a linguagem dos games para treinamento antes de combates reais 
ou em situações em que os soldados são obrigados a repetir experiên-
cias traumáticas com objetivo terapêutico. Nesta obra, Farocki acaba 
produzindo um pensamento sobre as íntimas relações entre os avanços 
tecnológicos e as estratégias militares ao explorar questões internas 
às reconstituições virtuais da realidade da guerra em um dispositivo 
com quatro canais de projeção dispostos no mesmo ambiente e que 
provocam a interação entre imagens que se repetem e se interferem 
nas múltiplas telas.

Em seus últimos trabalhos, Farocki se interessou em investigar a 
produção e distribuição das imagens originadas por tecnologias digitais 
e, sobretudo, pela intensa influência estética e política que produzem em 
nosso cotidiano social. Em Parallel I-IV (2014), através de um exame 
minucioso de detalhes da computação gráfica e de descrições pontuais 
sobre a evolução dos games no decorrer das últimas décadas – como as 
mudanças das formas de representação do movimento dos mais variados 
objetos, a que chama de novo construtivismo – Farocki consegue avan-
çar na teoria do movimento das imagens ao associar que uma imagem 
pode servir de modelo para a criação de novos tipos de imagens. Assim, 
conclui que os avanços da computação gráfica aconteceram de forma 
muito mais rápida e substancial do que na pintura, na fotografia e no 
cinema. Mais do que isso, procura discutir as mudanças no sistema de 
representação das imagens a partir das novas tecnologias.

Christa Blümlinger, comenta que Farocki

parece sempre saber onde deve se colocar em relação aos dispositivos 
da atuação, da performance ou da aparência. Trata-se de apreender 
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momentos de performatividade, conceito oriundo das ciências cul-
turais e que não significa apenas que algo é feito, mas que um ato 
“realiza-se”. Essa “realização”, que implica sempre na repetição e 
na retomada dentro da diferença, é um dos momentos estruturantes 
da obra de Farocki. (Blümlinger, 2010, p. 154)

Para a autora, Farocki atua sobre o deslocamento de arquivos especia-
lizados, imagens que ele mesmo chama de operativas ou operacionais, 
“com finalidade puramente técnica e funcional, imagens de uso único, 
frequentemente produzidas através de uma operação precisa, destinadas 
ao apagamento” (Blümlinger, 2010, p. 159). O caráter operacional das 
imagens fica muito claro em toda a obra de Farocki, pois há uma pre-
ocupação com a performatividade das próprias imagens. Há uma série 
de ações automatizadas dessas imagens, fazendo com que pensem por 
si próprias, que executem ações. São imagens singulares que possuem 
um modo de existência próprio, orientadas a cumprir determinadas 
funções, feitas exclusivamente para informar.

O regime de existência destas imagens, desta maneira, não é propria-
mente representativo; o seu modo de circular e atuar na sociedade 
contemporânea não é redutível à sua dimensão representacional ou 
indicial. O entendimento de tais imagens operacionais exige que 
se assuma e se analise a dimensão performativa destas imagens, 
os modos como estas imagens agem, operam e atuam dentro dos 
dispositivos em que elas se tornaram uma parte integrante funda-
mental. (Callou, 2014, p. 86)

A obra de Farocki é amplamente atravessada por uma força de 
ordem política. Nesse sentido, seus filmes são permeados por uma 
expressão do pensamento que estabelece tanto sua poética quanto sua 
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responsabilidade política com a potência das imagens. Sobre esse aspecto 
Christa Blümlinger afirma que

toda atitude política em Farocki passa pela tomada de consciência 
do autor como produtor, no sentido benjaminiano. Trata-se sempre 
de “desmitologizar” e “socializar” o autor, para transformar, tal 
como propõe Benjamin, “leitores e espectadores em participantes”. 
(Blümlinger, 2010, p. 151)

Farocki utiliza a linguagem cinematográfica para expressar uma 
forma de ver a si mesmo no outro, de gerar sua própria visão na imagem 
do outro. Mais do que isso, utiliza a linguagem cinematográfica para 
torturar as imagens, como afirma Thomas Elsaesser (2010), no sentido 
de explorar suas visibilidades de forma bastante crítica. Ao justapor 
imagens opostas, ao repetir as imagens e sobrepor diferentes análises 
através da narração, Farocki suspende a imaginação e força a imagem 
a assumir outra identidade (Elsaesser, 2010). Cria outro pensamento 
para e com essa imagem.

Raymond Bellour, ao discorrer sobre as potências da fixação da 
imagem e um possível fim do cinema, expressa seu entusiasmo com a 
obra de Farocki ao afirmar que

ficamos [...] estupefatos quando surge um cineasta, cinéfilo, pensa-
dor do cinema e co-autor de um livro sobre Godard, perfeitamente 
a par dessas tendências contrariadas, remetendo-as a si mesmas, 
lançando-as numa paisagem de imagens e ideias na qual elas 
parecem se anular, em prol de uma outra imagem do pensamento. 
(Bellour, 2010, p. 137)

Ao gerar este processo dinâmico de utilização de imagens de arquivo, 
Harun Farocki acaba por confundir o espectador em relação ao real e 
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também produz uma ilusão que ultrapassa o efeito (simulacro) do real. 
Assume a simulação como potência para produzir um efeito, para afirmar 
a divergência e o descentramento (Deleuze, 2007b). 

Trata-se de uma espécie de sedução que se articula numa rela-
ção de desligamento ou de estranhamento das coisas no tempo e no 
movimento. Segundo Brakhage (1983), possuímos um olho capaz de 
imaginar qualquer coisa, portanto os objetos enganam nosso olhar e 
então pode-se afirmar que as obras de Farocki fazem com que os obje-
tos privilegiem um desvio sedutor no olhar. Neste sentido, os filmes 
evocam a inquietante estranheza, definida por Didi-Huberman como 
o “um lugar paradoxal da estética: é o lugar de onde suscita a angústia 
em geral; é o lugar onde o que vemos aponta para além do princípio 
de prazer; é o lugar onde ver é perder-se, e onde o objeto da perda sem 
recurso nos olha” (Didi-Huberman, 1998, p. 227).

A partir dessa discussão é possível, então, pensar a imagem como 
uma nova constituição de espaço-tempo na produção de um panorama 
da experiência do cinema por meio de seu dispositivo, o único capaz de 
nos dar uma percepção direta do tempo, como afirma Deleuze (2007a). 
São abordagens que se fazem relevantes para esta tese, sobretudo no 
sentido de caracterizar a importância de uma investigação acerca do 
uso de imagens de arquivo na produção audiovisual atual e seus efei-
tos e desdobramentos no interior da crise representacional. Em outras 
palavras, o desafio que aqui se instala é o de pensar de que forma as 
imagens contemporâneas se organizam em dispositivos de criação que 
superam os modelos tradicionais de representação, ou melhor, quais as 
possibilidades e os sentidos da produção de imagens a partir das relações 
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produzidas pela potência de diferenciação das imagens em um contexto 
contemporâneo cada vez mais complexo.

André Parente (2009), ao discorrer sobre a noção de dispositivo 
cinematográfico e sua contribuição para uma renovação da teoria do 
cinema, valoriza a ideia de um cinema que atravessa as fronteiras da 
representação, um cinema expandido sob suas novas modalidades. 
De fato, por intermédio do vídeo desempenhou-se a função de ligação 
entre o audiovisual e as artes plásticas, como afirma Parente ao reto-
mar o conceito de entre-imagem – criado e largamente explorado por 
Raymond Bellour (1997). Para o autor

o cinema, na condição de imagem, de estética, mas sobretudo de 
dispositivo (o movimento, a luz, a projeção, a imaterialidade, o 
tempo, etc.), faz parte da arte. Trata-se do que podemos chamar, 
com Philippe Dubois e muitos outros, de ‘efeito cinema’ na arte 
contemporânea. (Parente, 2009, p. 38).

Em um texto sobre a ontologia da imagem, Eliane Escoubas propõe 
algumas reflexões sobre a ideia de representação, entre elas a seguinte 
suposição: “poderá uma imagem apresentar-se ou representar-se a si 
mesma?” (Escoubas, 2007, p. 33). Trata-se de uma ambiguidade, uma 
questão que não é simples, uma indagação que envolve a relação entre per-
cepção e não-percepção, entre presença-ausência (Escoubas, 2007, p. 34).

A autora não propõe uma resposta à questão da imagem e sua própria 
representação, mas recorre a autores como Kant, Heidegger, Nietzsche 
e Blanchot, entre outros, para problematizar algumas questões impor-
tantes que corroboram com uma situação crítica da representação. Para 
Escoubas, a imagem é uma estrutura de experiência da inatualidade do 
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tempo, uma presença inatual, que ignora a cronologia e é contemporânea 
do contratempo. A imagem “ela própria é crise” (Escoubas, 2007, p. 36).

A imagem só é imagem como contradição do visível e do invisível, 
do estranho e do familiar, do dia e da noite mantidos juntos, inse-
paráveis, bem como da vida e da morte, do nascimento e da morte. 
A imagem é a contradição insuperada, insuperável: aí está a condição 
do ser-imagem da imagem. (Escoubas, 2007, p 37)

Escoubas afirma ainda, na esteira de Warburg, que as imagens não 
constituem uma semelhança imitativa, mas a constituição de uma con-
tradição que se pode chamar de presente vivo (Escoubas, 2007, p. 38), 
e na esteira de Schelling, que a potência da imagem é a potência de 
criar o real, na cisão do sensível e do significado. A imagem é o próprio 
real, é a própria coisa, é corpo (Escoubas, 2007, p. 40). Portanto, a 
constituição do visível é um processo desvinculado da representação, 
da mimese e da semelhança imagem-objeto, pois a “imagem não é um 
objeto, mas sim uma estrutura fundamental da experiência, a própria 
experiência da ausência de origem” (Escoubas, 2007, p. 42).

A obra de Farocki é marcada por uma série de discussões sobre os 
efeitos da produção de imagens nas transformações da sociedade con-
temporânea, sobre a forma pela qual as imagens alteram as práticas e 
rotinas de trabalho e consumo, e como afetam as questões políticas e 
os aparatos de guerra. Farocki tece tais comentários não apenas consi-
derando as tecnologias da visão e da imagem como temas centrais na 
contemporaneidade, mas utilizando as próprias imagens e o próprio 
cinema como ferramenta.
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Parallel I-IV3 (2012-2014) foi o último trabalho realizado por 
Harun Farocki. Trata-se de uma instalação em vídeo, em quatro partes, 
arquitetadas em um amplo ensaio sobre os diferentes aspectos constitu-
tivos das imagens de animação computadorizadas e seus mecanismos 
representacionais. Em Parallel I-IV é possível reconhecer facilmente 
peculiar estilo de composição de Farocki. Lá estão, por exemplo, as 
múltiplas telas e a possibilidade de interação entre as próprias imagens 
– uma espécie de autonomia que a concorrência entre as telas lhe con-
fere –, como se uma imagem pudesse interpretar a realidade de outra 
imagem; a típica narração que descreve não apenas o que vemos, mas 
aquilo em que devemos deter nosso olhar; assim como a temática que 
o acompanha desde seus primeiros trabalhos: a produção, o controle, a 
manipulação das imagens nos mais variados formatos (cinema, televisão, 
vídeo, câmeras de vigilância, etc.) e a particular influência nos modos 
de produção e pensamento sobre a realidade. Em Parallel I-IV, Farocki 
desenvolve esta temática ao se debruçar sobre as imagens produzidas 
para videogames.

Alguns momentos da história servem de catalizadores para o avanço 
tecnológico ou até mesmo o avanço tecnológico pode funcionar como 
o propulsor de alterações sociais em nossa realidade. Foi assim com 
a fotografia, com o cinema, com a internet. A própria literatura já foi 
encarada de forma ontológica em relação à nossa realidade social. É o 
que Farocki tenta demonstrar teoricamente em relação à linguagem dos 
games e às formas contemporâneas de relação entre imagens virtuais 
animadas e a criação de mundos e realidades possíveis. No entanto, é 

3. A obra esteve em exposição no Brasil em 2016 no Paço das Artes, em São Paulo; 
e em 2019 no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. 
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importante ressaltar que em Parallel I-IV, o artista abre mão de qualquer 
tipo de abordagem sociológica sobre os games e suas relações com o 
tecido social.

A imagem virtual seria, portanto, um outro nível de realidade. A tela 
do computador – na função de interface – já não tem a pretensão de 
artefato inerte no processo de representação, como acontecia com a tela 
do cinema. Enquanto a sala escura e a projeção, no dispositivo cine-
matográfico, trabalhavam insistentemente para serem imperceptíveis, 
a tela do computador nos mostra constantemente que ela mesma é uma 
realidade indissolúvel. Não há apenas o problema da superfície das 
imagens virtuais na linguagem computacional, mas a própria superfície 
da interface entre as imagens e o usuário, jogando o tempo todo com 
a noção ilusória de realidade. Algo que se modifica drasticamente e 
em um intervalo de tempo relativamente curto, com os dispositivos de 
Realidade Virtual.

Um elemento interessante em Parallel I-IV (2012-2014), é que 
Farocki explorou as formas visuais dos jogos digitais como parte de 
uma tradição de representação que remonta à antiguidade. Para ele, 
a arquitetura, mais do que o princípio narrativo (ou a arte de contar 
histórias), parece ser a força motriz por trás das inovações no mundo 
dos jogos. Em um impressionante trabalho de pesquisa em arquivos, 
Farocki reuniu trinta anos de interfaces de jogos geradas por compu-
tador cujos projetos variam de gráficos esquemáticos de varredura a 
representações fotorrealistas. Vemos figuras simples construídas a partir 
de objetos geométricos básicos ao lado de modelos vetoriais e anima-
ções complexas de computador – como são usados hoje também na 
meteorologia. A série de Farocki em quatro partes com duas projeções 
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simples e duas duplas, com a tela dividida ao meio – privilegiando uma 
montagem espacial – demonstra quão fortemente os aspectos visuais 
das chamadas novas tecnologias se originam de desenhos, ilustrações 
e também da cartografia.

Na linha da análise de imagens comparativas, Parallel I-IV explora 
uma questão fundamental: até que ponto os jogos de computador hoje 
buscam acompanhar e até mesmo transcender a experiência estética 
do cinema? Um aspecto significativo da instalação é sua montagem 
horizontal – uma matriz do cinema transportada e adaptada ao espaço 
do museu. A primeira e terceira partes de Parallel I-IV fazem uso de 
projeções duplas que enfatizam a comparação entre dois mundos visuais 
por meio do desempenho gráfico. Aqui, mais uma vez, Farocki cria a 
impressão de um laboratório de edição, onde o observador é convidado 
a seguir a análise das imagens.

Sua abordagem não imita o funcionamento de um videogame, mas 
situa o espectador de acordo com as leis do cinema. Não há joystick 
convidando o observador a intervir na montagem de imagens, como 
existe no mundo dos jogos. Em vez disso, a lógica da montagem paralela 
– como uma associação vertical ou horizontal – é expandida através de 
comentários em voz off simultaneamente focada e especulativa, emitida 
a partir de colunas sonoras dispostas de forma precisa, diretamente à 
frente da respectiva projeção ou em caixas de som acopladas em cúpulas 
fixadas logo acima do espectador. Portanto, a obra apresenta a montagem 
de imagens e a mixagem acústica também de modo paralelo.

Na segunda parte de Parallel I-IV, Farocki levanta uma questão 
epistemológica e inicia uma ampla discussão sobre a natureza e os 
limites da superfície plana dos mundos criados por computador. Utiliza 



208

meistudies

alguns exemplos de situações onde há uma limitação imaginária de ação 
dentro desses mundos. Mostra também de que forma alguns limites 
espaciais servem como tentativas de controle a serem executadas pela 
linguagem dos games.

Todas as propriedades dessas superfícies são constantemente constru-
ídas e não possuem atribuições pré-definidas, não existem por si próprias. 
Ou seja, são construções arquetípicas de um mundo imaginário que é 
ao mesmo tempo observado e motivado por um mundo real. Percebe-se 
que há um conjunto limitado de regras científicas pré-estabelecidas no 
contexto computacional, mas ao mesmo tempo há espaço suficiente para 
criar inúmeras articulações dessas regras. Desta forma é possível criar 
algo original com este tipo de linguagem. A imagem cinematográfica, 
com raras exceções, não tem a necessidade de ser atrelada a um uni-
verso de cientificidade, pois é da ordem de um exercício de pensamento 
sobre o mundo real e seus aspectos particulares. Com o surgimento do 
processamento de dados em um universo computacional capaz de criar 
e decifrar imagens, o contexto se altera.

Em muitos momentos de Parallel I-IV, a narração apenas comenta 
pequenas observações que parecem, em um primeiro plano, desconec-
tados de uma análise mais substancial das imagens que está nos apre-
sentando. Apenas indica que algo acontece ou tenta explorar algumas 
condições ou implementar algumas ideias que podem ser expressas 
pelas imagens. Isso faz com que o espectador procure construir uma via 
secundária de acesso àquele pensamento. Parallel I-IV nos mostra um 
rápido e virtual passeio durante o qual um caubói pode ser visto por trás 
enquanto galopa rapidamente para fora de um portão e através de um 
campo, finalmente chagando a um pequeno lago. A exibição animada do 
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cavalo e do caubói é de alto potencial mimético. As sombras, a música 
e a câmera em sobrevoo precisamente ajustados conferem à cena uma 
qualidade cinematográfica que contrasta com a representação gráfica 
abstrata de outro jogo mostrado como comparação. A narração não 
reitera o grau de analogia virtual que as simulações computacionais 
contemporâneas alcançam com corpos em movimento. Em vez disso, 
pergunta: Até onde o cavaleiro pode andar? Onde o mundo acaba?

Em determinados pontos ou obstáculos, o passeio do avatar termina 
abruptamente em uma superfície preta ou a morte do herói é transmitida 
via inserção de texto. Além disso, a montagem paralela de Farocki não 
reflete questões empiricamente céticas sobre a existência do mundo 
exterior. Em sua pedagogia performática, a instalação não tende a uma 
posição construtivista radical, o que corresponderia a uma variação 
desse problema epistemológico na era da cibernética. Ao contrário, ele 
reconstrói os campos epistemológicos, tecnológicos, históricos e teóricos 
da cultura visual nos quais os jogos de computador são desenvolvidos e 
jogados hoje em dia. Os objetos existem independentemente das nossas 
percepções? Até que ponto eles são construídos através de estimulação 
sensorial e desempenho da memória? A liberdade e as limitações são 
conciliáveis?

Como Farocki indica repetidamente, incorporando diagramas e 
modelos digitais, todas essas questões são pragmaticamente consideradas 
pelas mentes criativas que projetam os jogos. De acordo com determi-
nado roteiro, usando algoritmos, softwares e gráficos, eles elaboram 
tudo o que é necessário para moldar uma paisagem simulada que seja 
realista e interativa. Há, também, na conformação dos possíveis mun-
dos computadorizados, uma essência normativa que cria dispositivos 
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de controle exatamente como em nossa realidade. Os games seriam 
uma ampliação do mundo real? Desta forma reproduzem as fronteiras 
e limites deste mundo? Afinal de contas, onde este mundo termina?

A análise de Farocki inicialmente se preocupa menos com a lógica 
narrativa dos videogames do que com suas estratégias visuais. Ele pro-
cede de maneira fílmica, com a construção espacial do universo digital, 
formando a base para as demonstrações comparativas da instalação. 
Nesse sentido, Parallel I-IV apresenta exemplos de jogos com proxi-
midades narrativas a gêneros do cinema clássico. Como no Western, 
a história está ancorada na figuração da paisagem. O enredo principal 
já é amplamente definido no jogo, que é de alguma forma justificado 
desde o início através do uso de flashbacks, nos moldes das narrativas 
cinematográficas. O jogador é confinado por uma gama específica de 
ações possíveis (os chamados jogos de mundo aberto), embora ele não 
possa escapar do seu destino final. Mas Parallel I-IV não se preocupa 
com as possibilidades narrativas e as limitações da jogabilidade.

O aspecto intrigante aqui não é o processo de identificação que liga o 
jogador ao avatar como personagem, mas sim o estado fenomenológico 
do mundo virtual e as funções de sua arquitetura. Seu condicionamento 
através do dispositivo audiovisual é o que cria uma visibilidade especí-
fica de objetos, paisagens e personagens. A análise de Farocki mostra 
que as configurações geométricas e geológicas estão em constante fluxo 
porque estão ligadas ao passeio simulado através do espaço definido 
pela posição da câmera virtual: este mundo parece infinito.

Até que ponto esses jogos transcendem, ou na verdade violam as leis 
do cinema são uma das principais questões colocadas por Farocki em sua 
arqueologia do videogame. Historicamente, mudanças na configuração 
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da percepção dos espectadores aparecem de maneira diferente na vida 
natural e no cinema, onde a percepção é baseada em mudanças abrup-
tas nos ângulos da câmera e nos aspectos psicológicos da montagem. 
Em contraste com o cinema, a perspectiva subjetiva que domina os jogos 
de hoje simula o chamado efeito de tela, que se refere ao modo natural 
de percepção, ou seja, a progressiva ocultação ou revelação de objetos. 
No cinema, somos confrontados com a mudança de ângulos de câmera 
e mudanças súbitas na intensidade da luz. Em vez de ser obscurecida, 
a imagem sempre aparece e desaparece em sua totalidade. Ao contrá-
rio, na computação gráfica a imagem é renderizada de acordo com as 
condições naturais de percepção, ou seja, os objetos são visíveis para o 
observador a partir da distribuição de luz dentro de um espaço virtual.

Tais princípios representacionais e suas operações em função das 
imagens computadorizadas passam, também pela preocupação de 
Farocki em relação ao modo como as imagens se repetem em diferentes 
meios de produção e distribuição técnica: quais são as permanências e 
as latências dessas imagens, em um âmbito mais geral? Trata-se de um 
princípio que se opera em uma dupla dimensão no caso da represen-
tação das imagens em movimento em dimensões afastadas da pintura, 
da fotografia e do cinema. Essa dupla dimensão diz respeito ao caráter 
operativo, mas também ao caráter performativo das imagens.

Nesse sentido, Raymond Bellour (2010) propõe uma relação interes-
sante entre as noções de diagrama e máquina abstrata em Gilles Deleuze 
a partir de uma análise sobre o uso da fotografia em algumas obras 
de Harun Farocki. Bellour afirma que a fotografia ocupa a função de 
diagrama na obra de Farocki, como uma máquina que faz ver e falar 
(2010, p. 143). Com efeito, podemos dizer que as imagens computacionais 
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em Parallel I-IV operam de forma semelhante, agindo de modo imanente 
como relações de força, produzindo os agenciamentos necessários para 
que haja repetição com produção de diferença.

No capítulo final de A imagem-tempo (2007), Deleuze trata bre-
vemente da relação entre o cinema e a acelerada evolução dos meios 
eletrônicos, reconhecendo a potencialidade do vídeo e do cinema digital. 
Deleuze preocupava-se especificamente com uma possível diluição do 
tempo cinemático, próprio do cinema moderno.

Podemos dizer, a partir desta breve investigação sobre a videoinsta-
lação de Farocki, que uma característica fundamental do efeito cinema 
na era digital é a transformação da relação entre tempo e espaço. Se 
a montagem de tempos era o paradigma dominante para a simulação 
visual de espaços inexistentes, a era do computador introduz um para-
digma diferente. Na composição digital, a preocupação não está cen-
trada exclusivamente no tempo, mas também no espaço. É importante 
ressaltar que a inquietação de Deleuze não se refere à transformação 
digitalizada do espaço, mas antes a uma conservação de um autômato 
maquínico do tempo. Pode-se dizer que a configuração moderna deste 
autômato é correlata a um automatismo eletrônico.

À luz do desenvolvimento dinâmico dos videogames, Parallel I-IV 
deixa ambíguo se um novo produtor ativo de experiências visuais 
está emergindo de uma maneira análoga aos dispositivos ópticos do 
século XIX e se isso deve ser entendido em oposição ao olhar desen-
carnado do cinema.

Novas teorias sobre a percepção do cinema, mas também abordagens 
histórico-artísticas que abordaram a figuração de espaços segregados 
e a distância entre a narrativa da imagem e o observador, mostram o 
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quão diversificado e multifacetado pode ser o processo de imersão em 
uma imagem. Ao final, a análise de Farocki em Parallel I-IV enfoca 
menos a associação específica entre corpo, imagem e cérebro do que 
reflete uma preocupação com uma possível mudança fundamental nos 
modos representacionais que pode ser detectado nos espaços e corpos 
virtuais dos jogos digitais.

REFERÊNCIAS

Bellour, R. (2010). A foto-diagrama. In M. D. Mourão et al. (Orgs.), 
Harun Farocki: por uma politização do olhar. Cinemateca Brasileira.

Bellour, R. (1997). Entre-Imagens. Papirus.

Blumlinger, C. (2010). Harun Farocki – estratégias críticas. 
In M. D. Mourão et al. (Orgs.), Harun Farocki: por uma politização 
do olhar. Cinemateca Brasileira.

Brakhage, S. (1983). Metáforas da visão. In I. Xavier (Org.), A experiência 
do cinema: antologia. Edições Graal.

Callou, H. (2014). Uma arte das relações: a montagem de Harun Farocki 
[Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro].

Deleuze, G (2007a). A imagem-tempo. Cinema 2. Brasiliense.

Deleuze, G (2007b). Lógica do sentido. Perspectiva.



214

meistudies

Didi-Huberman, G. (1998). O que vemos, o que nos olha. Editora 34.

Elsaesser, T. (2010). Harun Farocki: Cineasta, artista e teórico da mídia. 
In M. D. Mourão et al. (Orgs.), Harun Farocki: por uma politização 
do olhar. Cinemateca Brasileira.

Escoubas, E. (2007). Esboço de uma ontologia da imagem e de uma 
estética das artes contemporâneas. In F. M. Pessoa (Orgs.), Sentidos 
e arte contemporânea. Vale do Rio Doce.

Parente, A. (2009). A forma cinema: variações e rupturas. 
In K. Maciel (Org.), Transcinemas. Contra Capa.

Reichenback, B. (2014). Harun Farocki. Diagrams: Images from Ten 
Films. Harun Farocki Filmproduktion and Verlag der Buchhandlung 
Walther König.



215

meistudies

INTERMEDIALIDADE E AFETO: 
ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO NA 

TRILOGIA D’AS MIL E UMA NOITES

Thalita Cruz Bastos1

INTRODUÇÃO

A atualização do realismo como campo de disputa de sentidos e 
experiências produz outras formas de olhar para os conceitos desen-
volvidos na alta modernidade. Ao olharmos para as estéticas realistas 
que se configuraram na contemporaneidade é possível perceber que o 
papel das sensações como modo de produzir realidade tem aumentado 
consideravelmente. A relação entre a obra audiovisual e o espectador 
tornou-se fundamental para garantir que a experiência realista aconteça. 
As maneiras de estabelecer esse vínculo com o espectador são diversas. 
Seja através do trauma, do choque, seja através da produção de afeto 
e outras sensações, o fato é que o realismo expandiu seus horizontes.

Miguel Gomes faz parte da nova geração de cineastas portugueses 
que despontou no início dos anos 2000, seguindo o caminho aberto por 
nomes como Manoel de Oliveira e Pedro Costa. Desde seu primeiro 
longa metragem, A Cara que Mereces (2004), juntamente com os curtas 
que realizou anteriormente, o cineasta vem apresentando traços de uma 
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combinação entre humor inteligente, realismo e nonsense, que unidos 
funcionam como uma forma de questionar a produção cinematográfica 
contemporânea, ao mesmo tempo que propõe reflexões sobre questões 
reais e relevantes da sociedade portuguesa atual.

Os filmes de Miguel Gomes colocam o espectador num lugar ativo, 
no qual é necessário responder o filme de alguma forma, estar aberto 
para as impressões e sensações produzidas e despertadas pela imagem. 
Em entrevista a revista Cinética, Gomes afirma que “um dos problemas 
do cinema de hoje em dia é que o lugar reservado ao espectador é muito 
passivo. Não precisamos de um cinema tão muscular e autoritário que 
diz exatamente ao espectador o que ele tem de pensar e sentir” (2016). 
O diretor defende o papel da memória do espectador na experiência 
fílmica. No caso de A Casa que Mereces (2004), Aquele Querido Mês 
de Agosto (2008) e Tabu (2012), os filmes são divididos em duas partes, 
na qual a memória da primeira influenciaria a percepção da segunda 
parte, segundo o diretor, por isso a divisão. Já no último filme, a trilo-
gia As mil e uma noites (2015), essa divisão foi divida por três filmes 
distintos, porém intimamente relacionados.

Sempre pensei em fazer filmes assim porque acredito que a segunda 
parte é transformada pela memória da primeira. O espectador, lem-
brando da primeira e assistindo à segunda, cria uma terceira coisa 
como resultado. E esta terceira coisa é diferente de acordo com o 
espectador. Ou ele liga mais as coisas, ou as liga menos, faz certas 
regressões e não faz outras, etc… Acho isto interessante, porque obriga 
o espectador à atividade. (Gomes citado em Cantieri et al, 2016).

Essa proposta de brincar com a percepção do espectador, com 
os limites entre documentário e ficção, com a estética realista, com 
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a narrativa fantástica, todos esses elementos combinados produzem 
uma filmografia que tenta dar conta das mudanças políticas e sociais 
que acometem Portugal contemporâneo, e de certa forma dialogam 
com problemas de dimensão mundial. O diferencial está em fazer uso 
do humor e de uma estrutura narrativa nonsense para fazer isso, talvez 
porque os problemas contemporâneos são tão surreais, que apenas uma 
estética em certa medida surreal para traduzir essa experiência.

Nesse artigo propõe-se refletir sobre as noções de intermedialidade 
apresentadas por Àgnes Pethö e Lúcia Nagib, além de aprofundar no 
conceito de dissenso proposto por Jacques Rancière ao discutir as rela-
ções entre arte e política no regime estético da arte. Com essa base é 
possível estabelecer conexões entre intermedialidade e performance, e 
intermedialidade e afeto. Através desse percurso busca-se elucidar as 
proximidades entre intensidades narrativas e as formas dissensuais, exis-
tentes em obras críticas como a trilogia de Miguel Gomes. O engajamento 
sensório-sentimental desencadeado por essas obras está relacionado às 
potencialidades de produção de afeto que emergem do dissenso.

INTERMEDIALIDADE E AFETO

Nagib (2013) relaciona a noção de cinema impuro proposta por André 
Bazin e as características do regime estético da arte apresentadas por 
Jacques Rancière a fim de discutir as “políticas da impureza” relacionadas 
a um cinema intermidiático e suas possibilidades políticas. A principal 
reflexão está em como a contaminação de diferentes formas artísticas 
pode ser incorporada aos filmes, tornando-os impuros, dissolvendo 
fronteiras entre gêneros cinematográficos, bem como a representação 
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de sexo, gênero e raça nos filmes. Esses múltiplos níveis de elementos 
representacionais não apenas aproximam a relação entre arte e real, mas 
também ressignifica o real e as suas percepções. Um cinema impuro 
refere-se à um meio contaminado por outras formas artísticas, como 
teatro, música, dança e pintura. Uma perspectiva intermidiática do cinema 
nos permite analisar as potências de impureza na produção cinemato-
gráfica e como os filmes podem desviar dos limites estabelecidos pela 
mise-en-scène tradicional. Dessa forma, o discurso a cerca das políticas 
de intermedialidade normalmente se relacionam com reflexões sobre 
a pureza das mídias na arte e as formas de subverter essa separação e 
estimular a mistura de meios e gêneros.

Ao discutir sobre as diferentes abordagens de estudo da interme-
dialidade no cinema contemporâneo, Ágnes Pethö (2018) destaca três 
paradigmas principais que combinam tanto um ponto de vista mais 
tradicional quanto visões inovadoras dentro do debate sobre convergên-
cia midiática, são eles: (1) o “cruzamento das fronteiras das mídias”, 
(2) um entre-lugar, e (3) o remapeamento da intermedialidade combi-
nando diferentes formas de compreensão desse entre-lugar no cinema. 
O terceiro aspecto combina noções de pesquisadores como Alain Badiou, 
Jacques Rancière e Raymond Bellour. Uma das principais ideias revisa-
das por Pethö é a noção de “lacunas” (gaps) ou “intervalos” do cinema 
de Rancière, relacionada ao conceito de impureza de Bazin, além das 
possibilidades de conexão entre os tipos de arte que são visíveis e sen-
síveis através do cinema.

Os intervalos do cinema são o resultado do cinema ser o outro de 
si mesmo – essa heterogeneidade interna produzindo extensões ou 
relações com a literatura, política, e outras formas artísticas, intervalos 
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e extensões fazem o cinema transbordar a si mesmo. Essas “lacu-
nas” são exatamente o que torna o cinema excessivo no sentido de 
estenderem a questão e as experiências que produzem para outros 
campos “não- cinemáticos”. (Rancière, 2012)

A ideia de uma arte ultrapassa seus próprios limites e combina-se 
com outros meios se relaciona diretamente com a habilidade do cinema 
de desafiar padrões representacionais e negociar o seu escopo político. 
Relações intermidiáticas no cinema são inerentemente perturbadoras e 
pensar em todas as possibilidades combinatórias entre fotografia, tea-
tro, música, literatura e mesmo jornalismo é reconhecer o potencial de 
engajamento afetivo existente quando diferentes mídias se encontram 
e se combinam de múltiplas formas. Essas contaminações corroboram 
a emergência de um “cinema expandido” onde gêneros cinematográfi-
cos não são mais um limite, mas meios para produzir uma experiência 
cinematográfica mais adequada, que pode ser ressignificada através de 
ilimitadas interações entre imagens. 

Quando trabalhamos com as potencialidades afetivas de uma obra, 
é importante ter em mente as reflexões de Rancière sobre o dissenso no 
regime estético da arte. Segundo o autor, a eficácia estética de uma obra 
de arte seria “a suspensão de qualquer relação direta entre a produção 
das formas da arte e a produção de um efeito determinado sobre um 
público determinado” (Rancière, 2012, p. 58). No caso do dissenso, a 
eficácia está associada a promoção de uma ruptura estética, “a eficácia 
de uma desconexão”, na qual as produções das habilidades artísticas e os 
fins sociais definidos das obras de arte perdem sua relação causal. Dessa 
forma, o dissenso “não é o conflito de ideias e sentimentos. É o conflito 
de vários regimes de sensorialidade. É por isso que a arte, no regime da 
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separação estética, acaba por tocar na política” (Rancière, 2012, p. 59). 
As obras que desencadeiam a produção de dissenso estão agenciando 
estímulos sensório-afetivos de instâncias diferentes, disponíveis afeti-
vamente a todos os indivíduos, dos mais cultos aos mais ignorantes. 
É a possibilidade de despertar de forma democrática as mais diversas 
respostas nos indivíduos, acionar outros regimes de percepção e signi-
ficação, entender que todos têm capacidades e incapacidades.

O encontro entre estética e política acontece, pois, a produção 
artística está dissociada da intencionalidade de produção de um efeito 
específico, seja ele um fim social de conscientização sobre alguma causa 
ou não. Essa perda de funcionalidade permite o acesso a todo um novo 
corpo de experiências. A potencialidade de afetação de uma obra está 
intimamente relacionada a experiência de dissenso que ela produz na 
relação com o espectador.

Arte e política têm a ver uma com a outra como formas de dissenso, 
operações de reconfiguração da experiência comum do sensível. 
Há uma estética da política no sentido de que os atos de subjetivação 
política redefinem o que é visível, o que se pode dizer dele e que 
sujeitos são capazes de fazê-lo. Há uma política da estética no sen-
tido de que as novas formas de circulação da palavra, da exposição 
do visível e de produção dos afetos determinam capacidades novas, 
em ruptura com a antiga configuração do possível. Há, assim, uma 
política da arte que precede as políticas dos artistas, uma política da 
arte como recorte singular dos objetos, da experiência comum, que 
funciona por si mesma, independentemente dos desejos que os artistas 
possam ter de servir esta ou aquela causa. (Rancière, 2012, p. 63).

Nesse contexto, Rancière (2012, p. 64) está falando da “política da 
arte”, um entrelaçamento entre política da estética e as estratégias de 
utilizadas pelos artistas para “mudar os referenciais do que é visível e 
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enunciável, mostrar o que não era visto, mostrar de outro jeito o que 
não era facilmente visto, correlacionar o que não estava correlacionado, 
com o objetivo de produzir rupturas no tecido sensível das percepções 
e na dinâmica dos afetos”. Nesse sentido, segundo o autor, a ficção é 
uma das principais ferramentas de criar dissensos, de propor outras 
formas de dar a ver as coisas, mudar as formas de percepção do mundo 
sensível e as formas de tratar esse mundo. As formas dissensuais mudam 
nossa forma de perceber os estímulos sensório-sentimentais. O trabalho 
crítico produzido pelo dissenso volta seu olhar para os limites da sua 
própria prática, se recusando a antecipar seu efeito, repensando o lugar 
do espectador, entendo-o como ativo e propondo que este se coloque 
em relação à obra de arte.

Essas formas dissensuais estão relacionadas com a produção de uma 
arte crítica, e contém em si um potencial de afetação. Seu efeito político 
depende do estabelecimento de uma distância estética, e mesmo assim há 
a consciência que não é possível garantir que uma obra produza algum 
efeito. Existe algo de indeterminável. É o potencial de afeto presente 
em uma obra. Não há garantia que ele efetivamente vá produzir alguma 
resposta no encontro com o espectador, mas isso não significa a ine-
xistência de modos de endereçamento que contenham a possibilidade 
de despertar intensidades, reconfigurar formas de sentir e perceber as 
obras de arte. Pensar e desenvolver formas de afetação desdobra do 
reconhecimento da arte como um espaço de “entrelaçamento de várias 
políticas”, de tensões e deslocamentos, de potencial de engajamentos 
sensórios diversos.

Segundo Nagib, as “políticas da impureza”, diretamente relacio-
nadas com a intermedialidade, estão conectadas com a concepção 
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de dissenso proposta por Rancière. As possibilidades políticas que a 
intermedialidade permite são consequência da sua potencialidade de 
produzir estranhamentos, de reconfigurar os limites do sensível e do 
representável. Ágnes Pethö (2011) organizou uma discussão em torno 
da intermedialidade no cinema, propondo cinco categorias que estariam 
inseridas no paradigma que propõe um remapeamento dos estudos 
sobre intermedialidade. A intermedialidade como um sistema de con-
vergência midiática e transformação; como uma experiência reflexiva 
dentro do filme, uma diferença ou oscilação; como um ato performático, 
uma ação; como um lugar transitório ou impossível, uma fronteira; e 
intermedialidade como parte do domínio do figurativo. Apesar de ser 
possível utilizar mais de uma dessas categorias para discutir a trilogia 
d’As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes, nossa ênfase está nos aspectos 
performativo e de entre-lugar da intermedialidade.

As acusações ideológicas que acompanham as ideias de intermedia-
lidade e que vemos de novo e de novo também atestam esse aspecto 
performativo, ativo da intermedialidade. Intermedialidade é vista, 
mais frequentemente do que não, como algo que ativamente “faz”, 
“executa” algo, e não meramente “é”. (Pethö, 2011, p. 51).

A ideia de intermedialidade como performance contempla a per-
cepção de deslocamento e transgressão da fronteira entre as mídias, 
estando relacionada a noção de remediação2 e demandando um papel 
ativo do espectador na sua relação com a obra. A intermedialidade 

2. Em 2000, os autores Jay David Bolter e Richard Grusin publicaram um livro 
intitulado Remediation: Understanding New Media, no qual propuseram o 
conceito de remediação. Este conceito defende que qualquer nova mídia é uma 
releitura das mídias anteriores, reapresentando de diferentes maneiras linguagens 
e formas vindas de mídias antigas.
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também se configura numa zona fronteiriça onde as transgressões entre 
as mídias acontece, um entre-lugar, um espaço entre-imagens, que per-
mite o extravasamento das intensidades presentes na tessitura narrativa. 
Para Elena Del Río (2008), a performance é uma forma de expressão 
do afeto, pois permite o mesmo transitar de um estado corporal a outro. 
É nesse contexto que defendemos a mudança de foco da representação 
para a expressão. “Nos gestos e movimentos do corpo performático, 
forças incorporais ou afetos se tornam eventos expressivos concretos que 
atestam o poder de ação e transformação do corpo” (p. 4). Esses eventos 
expressivos produzem afetos nos meandros da tessitura fílmica, tais 
afetos fundam desvios e produzem intervalos entre os corpos de ima-
gem. A transformação mencionada por Del Río seria o desdobramento 
desses desvios, nela tomariam forma a potencialidade de afetação das 
imagens e do entre-imagens.

A performance pode ser entendida então como forma de expressão 
física, verbal e visual de um sujeito. É a performance que cria uma 
dramatização da história narrada, ela produz uma relação de afetividade 
entre espectador e imagem. 

Como um evento, a performance é deslocada de qualquer cenário 
ou realidade anterior, preconcebido. No seu sentido ontológico 
fundamental, a performance dá origem ao real. Enquanto a repre-
sentação é mimética, a performance é criativa e ontogenética. Na 
representação, repetição dá luz ao mesmo; na performance, cada 
repetição encena um único evento. Performance suspende todas as 
prefigurações e distinções estruturadas, para se tornar o evento no 
qual novos fluxos de pensamento e sensação podem emergir”. (Del 
Río, 2008, p. 4)
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É através da sua constituição enquanto evento que a performance 
produz não só um engajamento na realidade no espectador como também 
um engajamento afetivo na medida em que produz sensações dentro 
e fora da imagem, sensações que nos rementem às experiências que 
temos no mundo vivido. Nesse contexto, é importante esclarecer que 
entende-se o conceito de evento segundo desenvolvido por Alain Badiou 
em seu texto The Ethics of Truths (2012), no qual o autor define evento 
como algo que nos compele a escolher uma “nova forma de ser”, ele é 
uma quebra na ordem específica dos acontecimentos, que reinventa uma 
nova forma de ser e agir perante uma situação, ele se dá no encontro. 
Sendo assim, é possível entender o evento expressivo que caracteriza o 
afeto e a performance como algo que ressignifica a estrutura narrativa 
na qual se insere, ele propõe uma outra forma de olhar para as situações.

Não é necessariamente o caráter mimético da imagem que importa, 
mas quais afetos esta imagem mobiliza. Del Río apresenta a perfor-
mance como um evento afetivo-expressivo para dizer que na mesma 
os seres se apresentam como forças constantes e mutantes, sempre se 
reinventando e ressignificando.

O afeto instaura um desvio na lógica representacional, predomi-
nante nas narrativas audiovisuais, para apresentar um outro código de 
recepção, não pela chave da representação, mas pela expressão. Em 
outras palavras, a representação da realidade e do real, que predomina 
nas narrativas que se baseiam numa estética realista, é substituída por 
uma expressão do real e da realidade. Tal expressão está relacionada à 
aspectos perceptivos, sensórios e afetivos, que produzem engajamento 
do espectador na imagem e no seu conteúdo intrínseco.
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A relação estabelecida por Nagib entre políticas da impureza, 
intermedialidade e dissenso nos ajuda a refletir sobre as relações entre 
intermedialidade, dissenso e afeto. O dissenso coloca em conflito regi-
mes de sensorialidade diferentes, exatamente por não partir da premissa 
que é não possível prever os efeitos produzidos pelos estímulos visuais 
e sensório-afetivos presentes nas obras. A intermedialidade convoca 
a impureza das relações entre mídias diversas, suas combinações e 
potencialidades de reenquadramentos, produzindo formas dissensuais 
que causam estranhamento. É possível, então, entender a intermedia-
lidade como um lugar entre-imagens, que tem papel ativo numa obra 
de arte, por exemplo numa obra cinematográfica. Esse papel ativo é 
ressaltado inclusive pelo caráter performático que a intermedialidade 
pode adquirir. A performance é uma das formas de produção de afeto 
nas obras de arte e nas narrativas, podendo ser entendida como um 
repositório de onde emanam intensidades, meras possibilidades de 
afetação. Essa combinação de intermedialidade, dissenso e performance 
nos apontam na direção dos afetos que circulam nas obras, e como estes 
afetos tornam-se sensíveis e perceptíveis através de eventos instaurados 
na tessitura narrativa.

Ao combinarmos essa noção de intermedialidade com o conceito 
de evento afetivo expressivo de Elena Del Rio, e a ideia de afeto como 
intensidade que irrompe a estrutura narrativa, e o conceito proposto 
por Alain Badiou no qual evento seria algo que nos obriga a repensar o 
nosso curso de ações, é possível realizar algumas reflexões. Primeiro, 
que a produção de afeto instala um evento no interior da narrativa, 
que ressignifica a experiência fílmica, e, por conseguinte, produzido 
um evento afetivo-expressivo. A performance é uma das formas de se 
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manifestar afeto e intensidade. Se a intermedialidade é ativa, ou seja, 
sempre está fazendo alguma coisa, é possível dizer que ela possui um 
aspecto performático. Se existe performance nas relações intermedia 
entre imagens, também há o afeto. A intermedialidade produz inten-
sidades, afetos e ressignifica as narrativas nas quais se faz presente. 
O que desencadeia esse potencial de afetos são as formas dissensuais 
presentes nas obras de arte, inseridas por seus autores mesmo sabendo 
da imprevisibilidade dos efeitos, que agenciam e ressignificam um 
circuito de afetos.

AS MIL E UMA NOITES: UM ENCONTRO ENTRE CINEMA 
E JORNALISMO

A trilogia d’As Mil e Uma Noites, de 2015, se caracteriza por um 
conjunto de filmes que embaralham claramente as fronteiras entre 
documental e ficcional, realismo e fantasia. Miguel Gomes inspira-se 
no livro As mil e uma noites para contar histórias de Portugal contem-
porâneo, criando um espaço fílmico complexo, no qual personagens 
ficcionais e habitantes de diversas regiões dos países se encontram para 
tentar responder as demandas desse momento conturbado na história 
de Portugal. Em As Mil e uma noites, Volume 1: O Inquieto os créditos 
iniciais explicativos do universo onde acontecem as histórias só aparece 
depois de quase 30 minutos de prólogo. No Volume 2: O Desolado, e 
Volume 3: O Encantado, os mesmos créditos aparecem logo no início. 

Este filme não é uma adaptação do livro As Mil e Uma Noites embora 
se inspire na sua estrutura. As histórias, personagens e lugares de 
que Xerazade nos vai falar ganharam forma ficcional a partir dos 
factos ocorridos em Portugal entre os meses de Agosto de 2013 e 
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Julho de 2014. Durante este período, o país esteve refém de um 
programa de austeridade executado por um governo aparentemente 
desprovido de sentido de justiça social. Em consequência, quase 
todos os portugueses empobreceram. (Urbano & Gomes, 2015).

Com essa premissa, cada filme vai narrar algumas histórias, todas 
atribuídas a Xerazade, algumas mais fantásticas, como “Os Homens de 
Pau Feito” (minuto 29), e outras com uma estética documental mais 
marcada, como “O Banho dos Magníficos” (minuto 81), ambas no 
volume 1. Dessa forma, o filme deixa claro desde o princípio que não 
fará uso de um registro único, são histórias diferentes que pedem estéticas 
diferentes, ou como diz o próprio diretor, “neste prólogo, as vozes se 
bagunçam. E desta bagunça que se faz o filme” (Gomes, 2016). É nesse 
sentido que o filme se inspira no livro As mil e uma noites, ele extravasa 
para todos os lados. O prólogo, no início do Volume 1: O Inquieto é 
importante pois apresenta todas essas formas de narrar e as questões 
que atravessam essas escolhas. Nessa parte, por exemplo, há a fuga do 
realizador, interpretado pelo próprio Miguel Gomes. Ele foge do set 
de filmagem, e sua equipe sai a sua procura, para 20 minutos depois 
ser preso, enterrado na areia, e sua chance de escapar é apresentar uma 
história interessante, a história d’As mil e uma noites sobre Portugal, 
contada por Xerazade.

Com a fuga do realizador, me pareceu importante dar um manual 
de instruções delimitando os dois pólos do filme: o real, ou seja, 
fazer um filme sobre o que é viver em Portugal hoje em dia; e, ao 
mesmo tempo, ter esta outra ambição que é uma coisa que tem a 
ver com o mundo das fábulas, como disseste, como diz o diretor 
covarde, bundão, que foge no filme. E eu queria partilhar isto com o 
espectador porque eu acho que há uma espécie de negociação entre 
o real, entre o fato que é olhar hoje para as coisas e ter os elementos 
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do mundo material, na realidade – as pessoas, as histórias que de fato 
se passaram naquele momento -, e o outro lado, o lado da fantasia. 
E essa negociação vai sendo feita em cada momento do filme de 
formas diferentes. (Gomes citado em Cantieri et al., 2016).

A abordagem desenvolvida pelo diretor mistura realismo e artifí-
cio para tratar dos problemas sociais e políticos que estavam acome-
tendo Portugal no intervalo de um ano (de agosto de 2013 a agosto de 
2014). É possível dizer que a mistura de gêneros narrativos é um dos 
elementos que produz dissenso no interior da narrativa. Ela vai gerar 
um estranhamento e propor outras formas de percepção da realidade. 
A explicitação das estratégias em jogo no filme por parte do diretor, 
tanto no corpo fílmico, quanto suas ratificações através de entrevis-
tas colaboram para produzir um engajamento afetivo no espectador. 
Uma outra informação interessante é que o filme foi feito baseado em 
fatos que realmente aconteceram em Portugal durante o período das 
filmagens. Miguel Gomes e sua equipe, nos 12 meses de trabalho no 
filme, contou com o trabalho de três jornalistas que iam investigando 
por todo Portugal as coisas que estavam acontecendo, as histórias que 
tinham potencial de virar notícia e de entrar no filme. Foi dessa forma 
que surgiram histórias como “A História do Galo e do Fogo”, que foi 
a primeira a ser filmada, na qual as cenas com a dona do Galo eram 
improvisadas, numa tentativa muito mais de registrar o fato real de que 
um galo estava sendo colocado em julgamento, mas também de extrair 
a riqueza e o absurdo dessa história. Muitas das notícias referentes a 
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essas histórias são acessíveis num website criado exatamente para suprir 
a necessidade de relatar, noticiar esses fatos ocorridos em Portugal3.

Num cenário contemporâneo mundial de complexidades políticas 
e ideológicas nada mais comum do que o exercício cinematográfico de 
traduzir em imagens e sons as experiências da realidade. Entretanto, o 
caráter muitas vezes absurdo, ou inesperado dos desdobramentos reais 
dos acontecimentos convida os realizadores a buscar outras combina-
ções de mídias e gêneros para alcançar seus objetivos narrativos. Tais 
modos de endereçamento estimulam as potencialidades de afeto dentro 
da obra, propondo o conflito de diferentes regimes de sensorialidade.

Tanto num contexto europeu pós-crise com a presença recente de 
refugiados de guerra e o reforço de um comportamento preconceituoso 
em relação ao outro, quanto na América Latina e a crise dos governos 
de esquerda que culminaram em mudanças administrativas bruscas em 
países como Argentina e o caso recente vivido no Brasil. Todas essas 
instabilidades políticas estimulam questionamentos e insatisfações que 
encontram campo fértil nas artes, e o cinema não deixa de produzir 
narrativas sobre essas crises contemporâneas.

Na primeira década dos anos 2000 o Portugal entra em crise, por 
consequência da crise mundial e crise do euro nos anos 2008. Conforme 
afirma Miguel Gomes em sua frase inicial dos filmes, a maioria dos por-
tugueses empobreceram, independente da sua descendência. A diferença 
é que o diretor opta por uma abordagem que mistura realismo e fantasia 
para tratar desses problemas, em específico que estavam acometendo 
Portugal nesse intervalo de um ano. Nesse sentido, a forma escolhida 

3. http://www.as1001noites.com/realidade/ o site foi descontinuado.
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pelo diretor passa pelo artifício e também pelo engajamento dos corpos 
dos atores, dos não-atores envolvidos nas filmagens, como também da 
própria equipe. Todos estão tentando narrar as experiências pelas quais 
já passaram, mas principalmente fazer sentir essa realidade, que ganha 
uma outra intensidade quando narrada pelas vias da ficção fantasiosa, 
quase de forma alegórica.

A pesquisa jornalística realizada a fim de inspirar a elaboração do 
roteiro do filme também funcionou como uma fonte de informação 
sobre Portugal. O blog que existe até hoje contém as notícias apuradas 
pelos jornalistas e que formaram a base factual que inspirou o roteiro 
do filme. O processo de filmagem utilizou a abordagem documental 
enquanto método, além de elementos do realismo mágico e da fábula. 
A estrutura do livro As Mil e Uma Noites serviu de conector, que 
mantém a coesão de todas as histórias. Uma trilogia baseada em uma 
cobertura jornalística realizada em Portugal durante um ano, coloca em 
debate elementos do jornalismo, da narrativa fantástica, da fábula, da 
literatura clássica, do documentário, e ainda da experiência da realidade 
vivenciada pelos portugueses e membros da equipe. O ato de conjugar 
esses diferentes meios nos remete ao aspecto performático sobre o qual 
podemos enxergar a intermedialidade. Performance e intermedialidade 
como elementos ativos, que demandam uma resposta ativa do espec-
tador. Elas são compostas por formas dissensuais que ressignificam 
a compreensão dos fatos acontecidos em Portugal. O encontro entre 
cinema e jornalismo produz um dissenso, que desencadeia intensidades 
na narrativa.

No Volume 2: O desolado as principais histórias são “A crônica 
da fuga de Simão ‘Sem Tripas’”, “As lágrimas da juíza” e “Os donos 
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de Dixie”. A fuga de Simão insere a atmosfera de desolação e solidão 
dos portugueses, principalmente moradores do interior, próximos a 
divisa com a Espanha. Paisagens vazias, Simão quase sempre sozinho, 
caminhando sempre. O julgamento que ilustra grande parte da história 
d’As Lágrimas da Juíza é caracterizado por uma excelente compilação 
dos diversos fatos jornalísticos apurados para a realização do filme, atra-
vés de um estratagema. Uma juíza preside um tribunal a céu aberto no 
meio de uma floresta. É um tribunal alegórico que vai julgar os crimes 
diários cometidos pelo povo português, todos eles, dos mais absurdos 
aos mais simples realmente aconteceram em Portugal no período das 
gravações, e foram registrados pelos jornalistas. É como se formasse 
um círculo interminável de culpas e misérias das pessoas que assistem 
o julgamento. Tanta incoerência e excesso de reclamação leva a juíza às 
lágrimas, exausta e se sentindo incapaz de julgar todos aqueles crimes. 
Os vários donos de Dixie, um cãozinho simpático que é a conexão na 
vida de vários moradores de um subúrbio-dormitório de Lisboa, habita-
dos por pessoas de classe média baixa, e muito pobres. Suas angústias, 
sofrimentos e as consequências do regime de austeridade do governo de 
centro-direita que governou Portugal de 2011 a 2015, com o primeiro 
ministro Pedro Passos Coelho, do Partido Social Democrata.

O Volume 3: O Encantado é constantemente invadido por músicas, 
sons e cantos. Da primeira parte, na qual vê-se Xerazade andar pela ilha 
de Bagdad e cantar algumas músicas com o povo nômade que encon-
tra em seu caminho, até a história que domina grande parte do filme, 
“O Inebriante Canto dos Tendilhões” (minuto 297), sobre um grupo 
de passarinheiros que captura os pássaros tendilhões para treiná-los e 
colocá-los para competir sobre qual domina mais cantos diferentes. É a 
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narrativa com menos diálogos e muitos intertítulos, que basicamente 
sinalizam o início e o fim das noites em que Xerazade contou essa his-
tória para o Rei. O foco está nos outros sons, no cantar dos tendilhões, 
nas conversas baixas entre os passarinheiros, nos sons que invadem os 
apartamentos desses homens, principalmente do aeroporto que fica ao 
lado do bairro onde moram. Este é um filme mais sensório, sonoro, quase 
contemplativo, em que a realidade ou não das histórias é suprimida pela 
própria narrativa, por seu aspecto fantástico. 

A outra história é a narrativa dos passarinheiros é “Floresta Quente”, 
que apresenta uma narrativa na imagem e outra na voz off feminina em 
chinês. Uma jovem conta a história de como conheceu um homem na 
manifestação dos Policiais em Lisboa, um homem bem mais velho do 
que ela e casado, por quem se apaixona e passa a viver um caso clan-
destino até que engravida e é deixada por ele. Ela conta os percalços de 
ser uma jovem imigrante chinesa e a dificuldade de conseguir realizar 
um aborto em Portugal, depois de várias desventuras ela é finalmente 
deportada de volta para a China. Essa narração em off é “ilustrada” 
por imagens da manifestação policial em Lisboa, o grupo de policiais 
com suas frases e palavras de ordem, a passeata, a tomada dos espaços 
públicos, tudo filmado de uma forma bastante documental. Esse con-
traste entre a narração e a imagem é bastante rico em intensidade, pois 
permite experienciar a história em níveis diferentes, e até mesmo as 
duas histórias, uma narrada pelo registro jornalístico da imagem, e outra 
pela saga da imigrante que não fala a língua local e passa por várias 
dificuldades.

Mais uma vez o diálogo entre diferentes mídias e a experimentação 
com a mistura de gêneros narrativos desencadeia o conflito dentro e fora 
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da imagem. Essa variação estética está sempre quebrando a expectativa 
do espectador, com efeitos imprevisíveis. Tais formas dissensuais fun-
cionam como estratégias de engajamento sensório-sentimental e político 
dos espectadores com os percalços narrativos dos diversos personagens. 
Há a potencialidade de produção de afeto, seja pelo caráter crítico da 
obra, seja por seus estímulos estéticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar uma produção cinematográfica contemporânea que flerta com 
o Realismo Mágico, Documentário, Teatro e Jornalismo é fundamental 
para repensar as formas de endereçamento possíveis no audiovisual, 
quais imagem podemos sintetizar, criar, construir e, dessa forma, con-
seguir traduzir através de sensações, afetos, que não se limitam a uma 
identidade nacional. Esses afetos dizem dos males que nos afligem 
enquanto sociedade, brasileira, ocidental, inserida num mundo em que 
emoções e meias verdades valem mais do que fatos reais apurados com 
esmero. Como uma produção audiovisual pode comunicar as angústias 
desse momento histórico, rompendo a barreira da ignorância, brincando 
com elementos da narrativa midiática massiva, ressignificando esses 
elementos, extraindo dores e forças através do estímulo dos afetos que 
circulam em nossos corpos.

Através da análise e das reflexões apresentadas é possível depreender 
a relação existe entre intermedialidade, afeto e performance e como a 
mesma pode ser desencadeada a partir da produção de dissenso na obra 
de arte. Tal arranjo de potências demanda um posicionamento ativo do 
espectador, ou conforme Rancière, um “espectador emancipado”, isto 
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é, um espectador que não está limitado às suas funções sociais e nível 
de instrução formal para estar sensível às mais diversas manifestações 
artísticas. Essa ruptura dos limites interpretativos e sensórios da arte 
permite que obras críticas e políticas como a trilogia d’As Mil e Uma 
Noites proponham outras sensibilidades e outras formas de enunciação, 
para além de um discurso tradicional de crítica à dominação. O dis-
senso desencadeia outras formas de sentir, de perceber muitas vezes o 
irrepresentável, ou o pouco representado, ver o que não é visto, sentir 
o que não faz parte da nossa realidade cotidiana. O estranhamento, o 
conflito e o afeto.
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À DISTÂNCIA: REFLEXÕES SOBRE A 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA COM RECURSO A 

DADOS REMOTOS

Marcelo Bressanin1

Regilene A. Sarzi Ribeiro2

Em um texto publicado originalmente em 1998, Walter Zanini já 
apontava que o surgimento de máquinas de processamento numérico 
institui “uma inédita condição de realização da arte”, ressaltando 
especificamente que “a penetração do microcomputador no mundo do 
consumo, desde o início dos anos 80, foi responsável pelo acesso dos 
artistas a uma nova ordem de sensibilidade espacial, caracterizada pelo 
domínio das distâncias.” (Zanini, 2009, pp. 318-320)

Se por um lado aquela inovação tecnológica já foi hoje naturalizada 
em nosso cotidiano, podemos considerar também que, no contexto de 
isolamento social exigido a partir da contaminação pandêmica pelo 
Covid-19, percebemos como nunca o quanto nossa experiência social se 
mostrou tão imbricada aos recursos informatizados. Hoje, diante da pan-
demia, podemos estabelecer um paralelo entre o desenvolvimento de um 
modelo artístico constituído a partir da informática e das comunicações 
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SP. Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Mídia e Tecnologia 
–PPGMiT – FAAC/UNESP, SP. regilene.sarzi@unesp.br
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telemáticas e um novo modo de convivência, igualmente “alicerçado 
na co-responsabilidade de colaborações articuladas por um projeto” 
(Zanini, 2009, p. 322) - neste momento um projeto de sobrevivência.

Neste contexto, este artigo tem como proposta discutir a utiliza-
ção de dados remotamente obtidos para a concepção e a fruição de 
obras artísticas no contexto das medidas de contenção da pandemia do 
Covid-19, com ênfase na discussão de estratégias de produção em arte 
contemporânea, tendo como foco a utilização de sistemas digitais e/
ou eletromecânicos para a obtenção de dados remotos e sua utilização 
como elementos disparadores de proposições e experiências no campo 
das artes.

1. PRESENTES, À DISTÂNCIA

Apartados por medidas de isolamento social, nos vemos hoje conec-
tados a nossas rotinas e a nossos círculos sociais por meio de câmeras 
e de telas, enquanto nosso contato tátil ou háptico com nossos entornos 
se reduz, em boa parte, a comandos em um teclado ou mouse. Termos 
como “remoto”, “à distância”, “síncrono” ou “assíncrono”, entre outros, 
ganharam espaço diário em nossas dinâmicas sociais, face à necessidade 
de manutenção das atividades cotidianas as mais diversas. Nos esforça-
mos, talvez como nunca antes, para estar presentes, mesmo à distância.

Neste contexto, a noção de “telepresença” vem à tona de forma 
significativa. Segundo Yara Araujo, “é consenso o uso do termo ‘tele-
presença’ […] para denominar a percepção, através de dispositivos de 
telecomunicações bidimensionais, de uma situação geográfica e temporal 
remota, que envolva a reciprocidade entre observador e observado”. 
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(Araujo, 2005, p. 24) E, ainda conforme a autora, daí deriva a ideia de 
“presença”, que depende “[…] da qualidade de se sentir envolvido em 
um ambiente ou uma experiência”. (Araujo, 2005, p. 45). 

Antes da discussão das especificidades de tais conceitos, nos interessa 
aqui o fato de que telepresencial ou “presencialmente” (no sentido de 
um envolvimento efetivo com experiências remotas por meio de estru-
turas comunicacionais, como sugere Araujo), o circuito das artes foi 
seriamente impactado pelas medidas contingenciais atualmente exigidas. 

Nesse sentido, há de se considerar ao menos duas questões: a primeira, 
mais específica, se refere especificamente às restrições colocadas ao 
processo de criação artística em si. As limitações relativas à realização 
de pesquisas em campo, à busca por materiais e/ou soluções técnicas 
(saídas de registro audiovisual, amostragem sonora, visitas técnicas à 
fornecedores de materiais e/ou de serviços, bem como encontros com 
profissionais especializados, entre outros), por exemplo, passaram a 
exigir dos artistas não apenas a redefinição de seus procedimentos de 
trabalho como também a adaptação dos formatos finais de suas obras, 
tendo em vista as novas circunstâncias de circulação das mesmas.

Já a segunda questão, remete à suspensão temporária da visitação a 
espaços culturais como cinemas, teatros, museus e galerias, entre outros, 
que reduz significativamente a intensidade do contato do público com a 
produção artística. Por mais efetivas que sejam as opções como mostras 
virtuais ou apresentações via streaming, por exemplo, tais situações 
resultam em experiências limitadas diante de um conteúdo artístico, 
seja pelas evidentes limitações técnicas nas plataformas online (de 
conectividade, de redução dos campos espaciais, visuais e acústicos, 
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entre outras) ou ainda pela impossibilidade da interação social associada 
à participação em eventos artísticos.

E aqui se colocam, em nosso entendimento, as dificuldades para 
que se configure a “presença” na relação entre a obra e o público, nos 
termos indicados por Araujo, tendo em vista sobretudo o rompimento 
com a materialidade de um trabalho exposto e com suas condições 
ideais de apresentação.

Tendo em vista os dois questionamentos acima apresentados, volta-
remos inicialmente nosso olhar para as possibilidades de criação artística 
que envolvem o uso de dados obtidos remotamente. 

Se o desenvolvimento do processamento numérico, conforme vimos 
com Zanini, trouxe à tona novas condições para a produção artística, 
o surgimento das redes telemáticas3 e da internet, a partir da década 
de 1980, amplificam este quadro até o momento em que já podemos 
discutir, desde o começo deste século, os processos de computação 
ubíqua e a chamada Internet das Coisas (IoT)4. 

Para o pesquisador holandês Rob Van Kranenburg, 

em um ambiente de computação ubíquo, a nova inteligência é a 
‘exteligência’, ‘conhecimento e ferramentas que estão fora da cabeça 
das pessoas’. Quando os processos computacionais desaparecem, o 
ambiente se torna a interface. Em tal ambiente - onde o computador 

3. Segundo Ascott, o conceito de telemática designa “redes de comunicação mediadas 
por computador e que envolvem conexões por telefone, cabo e satélite entre 
indivíduos e instituições dispersos geograficamente e que são interfaceados com 
sistemas de processamento de dados, dispositivos de sensoriamento remoto e 
espaçosos bancos de armazenamento de dados.” (Ascott, 2009, p. 305).

4. De acordo com Morgado e Ferrasi, “a internet que conhecemos hoje atravessa 
novas revoluções tecnológicas. Teremos cada vez mais objetos e dispositivos 
inteligentes interconectados, trocando dados a todo o instante através de sua 
interconexão. Este conceito é conhecido como a Internet das Coisas, do inglês: 
Internet of Things, IoT.” (Morgado & Ferrasi, 2018, p. 12)
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desapareceu como tecnologia visível - e os seres humanos tornaram-se 
espaços de informação projetáveis e projetados - as decisões de 
design inevitavelmente se tornam decisões de processo. (Kranenburg, 
2008, p. 19)

Cientes das preocupações éticas e políticas apontadas por Kra-
nenburg diante do desenvolvimento da IoT5, nos perguntamos aqui 
sobre o potencial artístico engendrado por tais tecnologias. Tendo em 
vista, neste sentido, a popularização (redução dos custos e facilidade de 
acesso) de sistemas de microprocessamento, tais como as plataformas 
Arduíno ou Raspberry Pi6, bem como de uma miríade de micro-sensores 
com elas compatíveis e ainda o desenvolvimento de linguagens de pro-
gramação bastante intuitivas mesmo para o público não especializado, 
cremos poder afirmar que a produção de obras artísticas ativadas por 
dados remotos é, hoje, uma realidade ao alcance de criadores nas mais 
diversas linguagens.

Um dos exemplos que demonstra a relevância de tais renovações 
tecnológicas para o campo artístico é a produção de Eduardo Kac, um dos 
artistas brasileiros pioneiros no desenvolvimento de obras telemáticas. 

5. Para Kranenburg, quando “computação, processamento de informações e 
computadores desaparecem em segundo plano e assumem um papel mais 
semelhante ao da eletricidade hoje - um meio invisível e difuso distribuído no 
mundo real. Em contraste, o que aparecerá para as pessoas são novos artefatos e 
lugares aumentados que suportam e aprimoram as atividades de maneiras naturais, 
simples e intuitivas. Isso, no entanto, não o torna a ideia menos problemática. 
Pois o que encontramos em tal ambiente são as tentativas problemáticas e fúteis 
de reivindicar qualquer um - sujeito / tempo / espaço / lugar - como um ponto 
de partida indiscutível para dar sentido ou sentido, para decidir como agir, para 
lembrar como procedimentos operados, para projetar um senso de self no futuro. 
Em um ambiente mediado, não está mais claro o que está sendo mediado e o que 
media.” (Kranenburg, 2008, p. 12,)

6. Para maiores detalhes, ver www.arduino.cc e www.raspberrypi.org
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No projeto “Ornitorrinco” (1989), dois espaços são conectados por 
diferentes tecnologias de comunicação, sendo que a partir do primeiro 
um artista emite informações para a operação de um robô remotamente 
controlado, enquanto no segundo um outro artista ou mesmo um coletivo 
artístico define plasticamente o campo de atuação do robô. Tecnicamente, 
segundo Kac, “Ornitorrinco” 

recebe seus comandos via transmissão de rádio do transcodificador, 
que é conectado ao primeiro telefone, e envia sinais de vídeo via 
rádio para um receptor. O receptor é conectado a um modem, que 
transmite a imagem do vídeo através da segunda linha telefônica 
de volta ao artista no primeiro local.” (Kac, 1991)

O experimento pioneiro de Kac foi desenvolvido em colaboração 
com pesquisadores do Departamento de Eletrônica do Instituto de Arte 
de Chicago, onde foi inicialmente testado em conexão com a cidade do 
Rio de Janeiro. Note-se que, naquela ocasião, uma obra de tal natureza 
dependia do apoio de laboratórios ou espaços de pesquisa especializados 
e de pouco acesso à comunidade artística em geral. 

Destacamos ainda o fato de que a obra, como descrita pelo artista, 
utiliza uma sequência de tecnologias, tais como telefonia, modem e 
transcodificação, transmissão para sistemas de rádio e geração de ima-
gens de baixa varredura, cada uma delas suportadas por equipamentos 
específicos e demandando o manuseio e a associação de procedimentos 
técnicos distintos, o que apresentou ao artista a necessidade de colabo-
rações com profissionais especializados.

Note-se também aqui que “Ornitorrinco” já convive, no início da 
década de 1990, com a emergência de um campo de pesquisa artística 
constituído a partir da hibridização de meios tecnológicos e no qual 
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têm origem não apenas novos processos criativos como também novos 
modelos de apreensão das obras em si. Neste sentido, ao comentar o 
desenvolvimento da obra, em um texto publicado em 1994, Kac con-
sidera que

novas tecnologias de informação geram novas situações bem como 
novas maneiras de compreender situações conhecidas. Elas têm o 
poder de modificar a arena social atravésda introdução de novas 
formas de intercurso e negociação de significados. Hoje, novos 
“codecs” (algoritmos de compressão/descompressão) também geram 
novos códigos, à medida que nossos sistemas de trocas simbólicas 
começam a incorporar novos elementos introduzidos pela fusão de 
telecomunicações analógicas, computação em tempo real e sistemas 
digitais em rede mundial. (Kac, 1994)

O depoimento de Kac aponta, após sua apropriação dos recursos 
disponíveis na elaboração daquela obra, então bastante herméticos e de 
difícil acesso, para uma tendência que hoje reconhecemos como con-
solidada: o aperfeiçoamento do desempenho técnico, a miniaturização 
e a popularização das tecnologias de comunicação e de processamento 
digitais aporta constantemente novas possibilidades ao campo artístico.

Por isso, ressaltamos aqui as inovações surgidas na última década 
no que se refere à computação ubíqua e à IoT, que podem ser considera-
das plataformas atuais importantes para a realização de obras artísticas 
em suportes associados à tecnologias de comunicação e de obtenção/
transmissão de dados remotos.

Para exemplificar a importância de tais atualizações vejamos a obra 
“Amoreiras” (2010), de Gilbertto Prado e do Grupo Poéticas Digitais, 
apresentada ao público na mostra Emoção Art.ficial 5.0, realizada pelo 
Instituto Itaú Cultural.
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Em “Amoreiras”, segundo a descrição disponível no site do grupo 
Poéticas Digitais, 

cinco amoreiras foram plantadas, em grandes vasos, na Avenida 
Paulista em São Paulo. A captação da “poluição” foi feita através 
de microfones, que mediram as variações e discrepâncias de ruídos, 
como um sintoma dos diversos poluentes e poluidores. O balançar 
dos galhos era provocado por uma “prótese motorizada” (disposta 
ao redor do tronco de cada árvore que vibravam, causando os movi-
mentos nas folhas e nos galhos). A observação e o amadurecimento 
do comportamento das “árvores” foram possibilitados a partir de 
um algoritmo de aprendizado artificial. Ao longo dos dias, as árvo-
res vibraram em diálogo com a variação dos fatores de poluição, 
numa dança de árvores, próteses e algoritmos, tornando aparente 
e de forma poética o balançar às vezes (in)voluntário-maquínico, 
às vezes através do próprio vento nas folhas.” (Amoreiras, 2010)

Como podemos notar, a partir do relato dos autores da obra, a mani-
pulação das árvores dispostas na instalação era determinada, mecanica-
mente, por motores acionados a partir da captação dos ruídos ambientais. 
Nesta montagem, segundo Artur Cabral, um dos participantes do grupo, 
a movimentação específica de cada uma das amoreiras era promovida 
a partir da atuação de um microfone instalado no espaço (sensor) e de 
algoritmos processados em placas Arduíno, responsáveis pela operação 
dos motores (Cabral, 2019, p. 122).

A solução adotada por Prado e pelo grupo Poéticas Digitais adapta 
para finalidades artísticas processos típicos da IoT, a saber, o senso-
riamento do local, a transmissão dos dados obtidos às placas Arduíno 
e o consequente acionamento dos motores por meio da atuação dos 
algoritmos nelas embarcados. Além disso, os recursos empregados 
dispensam estruturas expositivas de grande porte e sistemas complexos 
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de processamento, são passíveis de instalação a céu aberto e têm custo 
reduzido, considerando sua funcionalidade.

Figura 1
Amoreiras. Gilbertto Prado e Poéticas Digitais. 2010. Instalação. 

Recuperado de http://www.poeticasdigitais.net/amoreiras.html

Considerando este primeiro exemplo, nos parece importante men-
cionar que a obtenção e a utilização artística de informações obtidas 
remotamente não implica, necessariamente, no acesso a fluxos informa-
cionais numéricos variáveis em tempo real ou mesmo a bancos de dados 
previamente organizados. De fato, os recursos disponíveis a partir do 
surgimento de tecnologias de processamento ubíquo podem ser aliados 
à procedimentos analógicos, da micro-eletrônica ou mesmo à práticas 
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gambiológicas7, abrindo com isso possibilidades para o emprego de 
sistemas comunicacionais não digitais, como os sinais radiofônicos e 
eletromagnéticos ainda presentes - e invisíveis - na paisagem informa-
cional contemporânea.

Figura 2
Amoreiras. Gilbertto Prado e Poéticas Digitais. 2010. Instalação. 

Recuperado de http://www.poeticasdigitais.net/amoreiras.html

7. Ao comentar o conceito de “gambiologia”, Juliana Gontijo ressalta que “quando 
associada às técnicas eletrônico-digitais, essa tática de ação, num primeiro 
momento, penetra no campo da indústria para, em seguida, alterar suas regras. 
O objeto artístico e cultural desestabiliza a tecnocracia do produto industrial. 
Motores de forno micro-ondas, lâmpadas de led, ventiladores de computador, 
além de uma multiplicidade de objetos comprados em mercados populares, são 
adquiridos ou recuperados para serem recombinados com diversos objetos e 
reinseridos, então, em outro campo de significações simbólicas. O improviso e o 
resgate de uma elaboração manual implícitos nessa prática – não necessariamente 
ligada a uma precariedade – rompem os limites entre o industrial e o artesanal, 
entre o artista e o artífice. Nesse aspecto, a gambiarra [...] torna-se também uma 
tática política e uma opção estética.” (Gontijo, 2014, pp. 32-33)
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Para exemplificar tais procedimentos, comentaremos a seguir a 
obra inédita “Deluxe 5: dispositivo composicional randômico” (2020), 
de nossa autoria, desenvolvida na residência artística do projeto “Em 
residência: Bauru”, realizado no primeiro semestre de 2020 com apoio 
do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo 
(PROAC Editais 2019).

Na obra, nos apropriamos de um aparelho de rádio/TV portátil a 
partir de suas atuais disfuncionalidades: dadas as transformações no 
sistema de transmissão televisiva a partir da implementação do uso de 
sinais digitais, aquele equipamento hoje não é mais capaz de receber 
imagens e sim apenas as emissões radiofônicas locais.

Por meio de um motor de passo controlado por um microproces-
sador Arduino, programado para mover randomicamente o dispositivo 
de sintonia do rádio (dial), a obra visita, ininterruptamente, as diversas 
emissoras de rádio locais, gerando uma colagem sonora em constante 
mudança. A randomicidade do material produzido não se deve apenas 
à operação automática do mecanismo de sintonia mas também ao fato 
de que, em cada uma das sintonizações obtidas, o conteúdo propagado 
pelas rádios se diversifica em tempo real, originando uma peça sonora 
em constante transformação.

Nesta situação, por meio de procedimentos algorítmicos que deter-
minam o comportamento do motor, a obra pode ser definida como um 
sistema composicional sonoro que agencia plasticamente os excertos 
das eventuais sintonizações efetivas dos sinais radiofônicos locais e os 
ruídos de estática que se apresentam nos intervalos entre eles.
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Figura 3
Deluxe 5: dispositivo composicional randômico. Marcelo Bressanin. 
2020. 

Escultura sonora. Obra inédita (acervo do artista)

Trata-se, assim, de uma escultura sonora que se beneficia diretamente 
da obtenção de dados imperceptíveis em seu entorno independentemente 
do recurso à sistemas de sensorização digitais ou de leitura de dados 
binários. E, com isso, estabelece um contato efetivo com processos 
comunicacionais presentes no cotidiano urbano, nas circunstâncias de 
sua instalação.

Em nosso entendimento, os casos acima comentados exemplifi-
cam algumas das possibilidades para a criação artística viabilizadas 
por tecnologias de processamento ubíquo que oferecem aos artistas 
possibilidades criativas que podem prescindir da ocupação de espaços 
formais de arte. De fato, tais recursos podem ser empregados de forma 
a inter-conectar, em tempo real, áreas e dinâmicas públicas, espaços 
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domésticos e mesmo plataformas de conteúdo online, se configurando, 
portanto, como um sistema técnico bastante adequado à projetos artís-
ticos em tempos de isolamento social.

Apresentam, pois, ferramentas que nos permitem não apenas a 
apropriação de dados obtidos remotamente do entorno, como também 
viabilizam a interação do público com obras artísticas que podem ser 
fruídas de forma síncrona, a despeito do distanciamento geográfico, 
em plataformas online, por exemplo. Com isso, nos possibilitam estar 
presentes, vivenciando dinâmicas em tempo real, mesmo à distância.

E, ao pensarmos nas possibilidades criativas acima indicadas, con-
sideramos pertinente a discussão sobre as especificidades da compu-
tação ubíqua e da performance dos dados. Para tanto, aceitemos aqui, 
a princípio, que os potenciais que podem ser vislumbrados a partir do 
surgimento de sistemas computacionais distribuídos ou da IoT se refe-
rem diretamente a nossa capacidade atual de obter, inclusive em tempo 
real, dados de diferentes naturezas e em diversas escalas.

Ou seja, estamos tratando aqui de uma possibilidade de leitura remota 
de processos os mais diversos, traduzidos em dados numéricos transmis-
síveis à distância e abertos a diferentes formas de agenciamento. Tais 
informações quando mobilizadas em uma proposta artística, tornam-se 
de imediato agentes de sua performance.

Com relação à performance dos dados, partimos das proposições 
de Andreas Broeckmann, para quem

performance é o domínio da ‘arte ao vivo’. […] O mesmo termo é 
usado para indicar a qualidade de um aparelho técnico em opera-
ção […]. Esse significado duplo é interessante, pois mostra alguns 
aspectos gerais da performance, por exemplo, que é um sistema de 
execução autoral, um sistema de execução que tem um ator principal. 



250

meistudies

A performance pode ser entendida como a apresentação, como 
tornar presentes (e perceptíveis) os resultados de uma execução. 
(Broeckman, 2009, p. 267)

Com o autor, sugerimos que, na medida em que as tecnologias 
digitais contemporâneas nos permitem agregar a uma obra de arte 
elementos informacionais, em tempo real, tais dados passam a figurar, 
a partir de uma proposta conceitual autoral estabelecida pelo artista, 
como elementos performativos próprios ao objeto artístico proposto, e 
mais, com certo grau de autonomia, na medida em que possuem uma 
dinâmica própria de variabilidade a ser interpretado pelos parâmetros 
de um sistema técnico-artístico.

Além de se tornarem perceptíveis por meio dos procedimentos exe-
cutados na obra, tais dados “performam” aquela proposição criativa, 
tornando-se parte indissociável dela. E, ainda, propõem considerações 
sobre a própria noção de autoria, na medida em que os resultados plás-
ticos obtidos em tais processos não mais demandam “a dependência 
de um único agente, o encargo de um só locus de realização, mas uma 
distribuição de participações nos chamados nós, os dispositivos das 
redes de longas distâncias” (Zanini, 2009, p. 322)

Desta forma, nos parece interessante pensar que, em tempos de 
isolamento social e de distanciamentos, as tecnologias digitais em redes 
podem se apresentar como instrumentos efetivos para a produção artís-
tica e, além disso, permitir negociações potentes entre uma obra de arte 
e diferentes contextos geográficos, sociais e simbólicos, engendrando 
novas formas de presença e de relação e reposicionando a atuação do 
artista no que se refere à implementação de uma proposta artística em 
uma situação emergencial.
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Por fim, na mesma medida em que os protocolos de contenção 
do Covid 19 impactaram os processos de pesquisa, de produção e de 
circulação no campo das artes, fato este que, como propusemos acima, 
talvez possa ser atenuado por meio de tecnologias digitais, é importante 
considerarmos também as repercussões daquelas medidas no que se 
refere à experiência do público diante da produção artística no contexto 
da pandemia.

Tendo em vista que a implementação de ações artísticas por meio 
de sistemas de computação ubíqua nos permite desvincular uma obra 
de situações presenciais, ou seja, ao entendermos que, do ponto de vista 
do artista, uma proposta plástica pode ser agenciada a partir de dados 
recebidos por meio de sistemas informacionais, torna-se necessário 
refletir sobre a mediação de tais processos junto ao público.

De fato, nos parece importante entender como, sobretudo em um 
contexto de distanciamento físico, as formas pelas quais obras de arte 
organizadas em torno da performance de dados obtidos remotamente 
se oferecem à compreensão de seus observadores.

Neste sentido, como afirmam Venturelli e Melo,

quando o artista utiliza dados digitais, ele se depara com escolhas 
criativas, imaginativas que colocam em perspectiva as ferramentas 
computacionais e diferentes possibilidades de visualização. Isso 
também pode provocar o surgimento de questões no espectador em 
relação ao significado inicial dos dados utilizados. O artista pode 
escolher tratar esses dados para desviar o seu significado original, 
para revelar manifestação crítica, o que representa uma das mais 
interessantes criações da visualização de dados, pois rompe com sua 
natureza imaterial e invisível. (Venturelli & Melo, 2019, pp. 207-207)
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A partir da sugestão dos autores, tendemos a concordar com a ideia 
de que uma obra artística executada por meio de sistemas informacionais 
e ubíquos, se constitui em um procedimento performático-maquínico 
que possibilita dar a perceber plasticamente os dados por ela agenciados, 
independentemente de questões espaciais ou presenciais. A natureza 
desta performance dos dados, imperceptível aos sentidos dos observa-
dores, define, em nossa opinião, um processo de mediação específico.

Como menciona Broeckmann, 

aparatos digitais abstraem tanto o visível como o conceitual, todas as 
informações sensoriais e mentais, para um alto nível de efemeridade 
em que somente a reconstrução em abstrações concretas reconhe-
cíveis como texto, imagem e som trazem-nas ao alcance de nossa 
percepção. (Broeckmann, 2009, p. 261)

Cabe aqui portanto considerarmos que uma obra artística executada 
a partir da performance de dados remotamente obtidos e das determina-
ções de processamento estabelecidas pelo artista institui operações de 
transcodificação e de transdução, como definidos por Giuliano Obici8, 
ou seja, um diálogo entre os dados que se dão a perceber e os meca-
nismos, formatos e meios por meio dos quais se tornam perceptíveis, 
processo este que demanda uma relação idealmente dialógica entre o 
artista e o público.

8. Para Obici, “na transcodificação um meio se torna base para outro, de maneira 
que os meios transitem entre si. […] Pensemos o som codificado na forma de 
sinal elétrico a partir de um microfone. Ao se tornar sinal, o som ocupa outro 
meio: o da eletricidade. A transdução permite com que ele se desloque entre os 
meios elétrico e acústico.” (Obici, 2008, p. 67)
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2. ISOLAMENTO E CONEXÕES: REFLEXÕES PARCIAIS

Dentre os impactos das medidas sanitárias implementadas para o 
controle da pandemia do Covid 19, buscamos destacar neste artigo as 
repercussões da necessidade de isolamento social no circuito das artes, 
considerando tanto as restrições impostas ao processo de criação artís-
tica como habitualmente praticado quanto as consequências sentidas 
por artistas, instituições e pelo público no que diz respeito à circulação 
e à fruição de projetos de arte.

Neste contexto, procuramos apontar que a atual disponibilidade de 
sistemas de comunicação em redes e do desenvolvimento de plataformas 
tecnológicas para o sensoriamento remoto de dados e seu processamento 
ubíquo (IoT), hoje acessíveis e de utilização cada vez mais amigável, 
tornaram possível aos artistas a implementação de projetos artísticos 
que estabeleçam diálogos com o entorno em tempo real, a despeito de 
deslocamentos espaciais, sem a demanda de processos complexos de 
produção, como o recurso aos espaços e à estruturas técnicas e/ou expo-
sitivas convencionais do circuito de arte ou ainda sem a necessidade da 
presença física do público para a fruição das obras.

Diante deste quadro, buscamos ainda abordar a ideia de “presença”, 
constituída a partir de sistemas de comunicação, tendo em vista esti-
mular a discussão sobre novas estratégias criativas que fomentem 
novos processos de produção e de circulação artística em tempos de 
afastamento social. 

Entre estas estratégias, procuramos destacar o caráter performático 
de dados coletados remotamente, em tempo real ou não, e seu poten-
cial como elementos que nos permitem estabelecer leituras artísticas 
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em diálogo com espaços e processos sociais independentemente do 
isolamento social necessário em tempos de pandemia - um quadro no 
qual permanecemos conectados, embora isolados, e dispomos de um 
horizonte tecnológico capaz de nos permitir experimentar com o entorno 
e suas dinâmicas mesmo que à distância.
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VISUAL CULTURE AND DIGITAL ACTIVISM 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 

THE COMIC STRIPS THE CONFINED WOMAN 
BY LEANDRO ASSIS AND TRISCILA OLIVEIRA

Carolina Brandão Piva1

1. INTRODUCTION

In our visual culture, images play a newly significant role in the 
basis of a complex dialogue between imagination, creativity, and social 
practice. Insofar as imagination has broken out of the “special expressive 
space of art,” visual representation can no longer be assumed as if in a 
domain detached from everyday life or exclusively “centered” within 
the limited frame of “art history.” 

By recognizing the importance of opening up the “field of vision” 
as an arena in which cultural experiences determine and shape meaning 
production, aesthetic values, gender stereotypes, power relations, and 
the dynamics of spectatorship, we can not only stop reproducing old 
structures of knowledge by asking the old traditional questions within our 
intellectual work, as per usual, but we will consequently stop neglecting 

1. PhD student in the School of Visual Arts at the Federal University of Goiás 
(UFG), Brazil. Currently a researcher with an ongoing scholarship provided by 
FAPEG (the State of Goiás Research Foundation). Member of the International 
Association for Visual Culture (IAVC) and of the International Association for 
Media and Communication Research (IAMCR). Feminist, literary translator, 
and multimedia artist. carolbpiva@gmail.com
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a vast repertoire of new and multi-dimensional epistemologies—or other 
ways of seeing—in their process of being formed. 

The approach of Visual Culture as a field of study is, in this con-
text, indispensable to consider that not only “the image,” but also “the 
imagined” and “the imaginary” are produced in the plurality of social 
interactions and for this reason they do matter; we are, after all, referring 
to a space where identities are negotiated, created, and re-envisioned. 

Irit Rogoff explains that visual representations circulating in the 
field of vision establish visibilities and police invisibilities; that is, they 
institute and situate the very realm of “the known.”

Visual culture thus opens up an entire world of intertextuality in 
which images, sounds and spatial delineations are read on to and 
through one another, lending ever-accruing layers of meanings and 
of subjective response to each encounter we might have with film, 
television, advertising, art works, buildings or urban environments. 
[…] In today’s world, images convey information, afford pleasure 
and displeasure, influence style, determine consumption and medi-
ate power relations. Whom we see and whom we do not see, who 
is privileged within the regime of spectatorship, which aspects of 
the historical past actually have circulating visual representations 
and which do not, whose fantasies of what are fed by which visual 
images? Those are some questions we [must] pose regarding images 
and their circulation. (Rogoff, 2000, pp. 28-29)

Crucial enough, acknowledging this directs us to something new 
in contemporary cultural processes, namely both imagination and 
image production constitute a social practice. As Haraway (1998) has 
noted, far beyond a simple matter of visualization, it is also a matter 
of “mobility,” considering that the relation between subjects and their 
imagined experiences is a form neither of artistic value nor of art history, 
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but of relational worlds, quotidian in nature, where the work of ordi-
nary people, rather than (only) that of individual talents or “geniuses,” 
encompasses their imaginations in the practice of their ordinary lives. 
The “persistence of vision” in our contemporary times is thus the mul-
tiple world(s) of visuality:

Vision […] becomes such an unregulated gluttony [a deterritorialized 
flux in which] all perspective gives way to infinitely mobile vision, 
which no longer seems just mythically about the god-trick of seeing 
everything from nowhere, but to have put the myth into ordinary 
practice. (Haraway, 1998, p. 209)

The primary consequence of this “pictorial turn” (Mitchell, 1995) is 
that looking away can no longer represent an alternative form of taking 
part of the culture (Rogoff, 2005). In the past few decades, the use of 
information and communication technologies (ICTs) has enhanced the 
instrumentalization of contemporary image production into a digital 
agenda more inclusive to anybody who has access to social networks. 

Today, portability and the increasing availability of visual recording 
systems in all types of portable devices enables us to keep a visual 
record of almost every moment of our lives. This involves experi-
encing events in order to record them, or even, experiencing them 
as they are recorded, in the same way that tourists record every 
place and moment with their video cameras in order to enjoy these 
experiences afterwards. (Prada, 2010, p. 43)

The result of this logic is quite visible: a new visual regime is being 
imposed, where seeing is an action, an experience, sometimes an “aes-
thetic appearance,” a technical record, or an “element” of both individual 
and collective memory; however, in any event it is simultaneously—and 
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chiefly—a social practice, meaning a way for us to see and be seen in the 
world; or, in summary, a mode of participation in its cultural dynamics. 

Geoffrey Batchen (1998) explains that this scenario blatantly 
engenders a particular imagery that has tended to attract contradictory 
responses, sometimes from the same commentators:

One response laments the possible loss of the human, the body, 
community, sexual difference, reality, and all those other privileged 
foundations of a modern Cartesian epistemology. The other celebrates 
this same loss on behalf of the disabled, the military, world commu-
nication, the sexually promiscuous, the leisure industry, medicine, 
and a host of other presumed benefactors. (Batchen, 1998, p. 273)

Mansell (2017) has demonstrated the inevitability of power asym-
metries in a digital age framed by global capitalism. She does not deny 
that there may be circumstances in which relatively autonomous sub-
jects can take advantage of the technological environment to explore 
its emancipatory potential. However, as she posits, it is essential for us 
to take into account that Internet and cyberspace are also at the core of 
the information economy, which is driven, in part, by a small number of 
“empire-building” firms such as Google and Facebook (Mansell, 2011). 
Arguably, this is neither a pessimistic message nor should there be 
signs of discouragement in Mansell’s analysis; her conclusions evince 
actually that there is a “double articulation” of digital technology that 
may offer a space for individual and collective agency (Mansell, 2017). 
Which means that we cannot neglect that other modes of cultural pro-
duction have been coming into light through new media as well as that 
individuals and groups have nowadays more cultural resources with 
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which to interpret and challenge cultural forms (Couldry, Rodriguez, 
Bolin, Cohen, & Goggin, 2018).

From this perspective, social media have thus provided new tools 
and tactics for visual artists and cultural practitioners to not only share 
their works but also engage with different modes of social participation 
and in other spaces of opposition, resistance, and critique. Some scholars 
refer to a more participatory culture (Jenkins, 1992) and such a democ-
ratizing innovation (von Hippel, 2005) as evidence of the way new 
media have either enabled or facilitated opportunities for reclamation 
and empowerment. 

On one hand, it can be argued that we are no longer mere receivers 
of an image as a “piece of art” to be absorbed, contemplated, exalted; 
neither will we come up exclusively as sedentary consumers of media. 
It seems that now there are other possibilities to be included: online, 
public concerns can be framed in unique ways, as individuals and groups 
can come together to “make things public” (Latour & Weibel, 2005) 
and to claim voice and recognition (Couldry, 2010). 

In this scenario it is no secret that various digital projects of recent 
years via social networking platforms have become important instances 
of contemporary digital activism to oppose inequality and fight for social 
justice. The genesis of this activism takes place at the crossroads of 
political/persuasive communication, visual culture, media art, engaged 
knowledge/content creation for cyberspace, feminist/anti-racist/decolo-
nial epistemology, and visual narrative (such as films, pictorial stories, 
illustration, comics, sequential art, animation etc.). All of this is, after 
all, part of our visual culture—a space in which more people than ever 
before begin to imagine routinely the possibility that they will live and 
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work in places other than where they were born or had been indoctri-
nated to remain all over their lives; or they might envision themselves 
dragged into new/different settings; or even there are those who will 
bring the force of the imagination to redesign certainties of daily life 
in order to transform such long-standing invisibility [passive roles] 
into a more visible [active] participation in the world by developing 
selectivity, resistance, and agency.

This paper starts off with this approach and seeks to introduce to the 
international audience the series of graphic narratives titled The Confined 
Woman [Confinada, in its original language] produced by Brazilian 
visual artist Leandro Assis and cultural practitioner Triscila Oliveira 
during the Covid-19 pandemic. Anchored within the field of Visual 
Culture Studies, and considering visual story-telling as a phenomenon 
that every society is acquainted with, I approach The Confined Woman 
strips as visual narratives that function as social constructions deeply 
rooted in cultural practices and, in this context, open up spaces for 
people to negotiate, create, and re-envision their subjectivities as pro-
jected on images. 

Periodically shared on Instagram (Leandro Assis, n.d.), the series 
is set in Rio de Janeiro City, a “postcard place” in Brazil, and revolves 
around the continuum of intersectional disparities—intensified by the 
pandemic—between two “categories” of women: those who are com-
pelled to keep working as housemaids/housekeepers and consequently 
can neither maintain social distance nor be confined to their own homes; 
and on the opposite side of the coin, those women who are privileged 
enough to take advantage of the former group’s vulnerable condition 
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of being largely exempt from social protection, even—or more excru-
ciatingly—all over the coronavirus pandemic. 

Figure 1.
The Confined Woman (2020)

In the left image, 6th strip of episode #11, “They don’t care about us,” showing the 
character Ju (the domestic worker, black and poor) busily in her daily duties at her 
employer’s house. In the right, 9th strip of episode #2, “Taking it all in stride,” where 
Fran (the influencer, white and rich) has a single concern: to set up the scene for her new 
Instagram post about the pandemic. https://www.instagram.com/leandro_assis_ilustra

This first group—corresponding to thousands of poor black women 
who go to middle class homes to cook, clean, and take care of children 
and the elderly—is represented in The Confined Woman strips by Ju, a 
live-in domestic worker, racialized and overexploited, whose employer 
is Fran Clemente, a digital influencer representing those (white and rich) 
women able to go to work or to the nearest gym with “relative ease” 
due to the impossibility of confinement faced by oppressed women 
like Ju. As a prevailing image in each episode of the series, the sub-
altern(ized) invisibility of the cleaning jobs of women of color during 
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the Covid-19 pandemic leads to the forged visibility of clean homes for 
wealthy white women and their families, which therefore discloses that 
social distance is an experience of “the well-advantaged,” illustrating 
the connections between racism, patriarchy, neoliberalism, and social 
divide in Brazilian society. 

Assuming that artistic processes can contribute to deconstruct stereo-
typed images by dislocating complexes of visuality, I propose to confront 
hegemonic representations of women within a set of mechanisms that 
order and organize the world by naturalizing power structures between 
the ones who have been historically oppressed and the others who have 
experienced privilege based on race and class.

As a story within a story, The Confined Woman is also a metalinguistic 
approach to our digital visual culture considering that we the audience 
keep up with these graphic narratives mostly through the socialite’s 
regular posts on Instagram, one of the most popular social networking 
sites which is also the online platform chosen by the series’ creators to 
share their artwork. 

At the crossroads of visual arts and online activism, the genesis of 
such “digital pictorial material” builds on another essential debate I 
propose to conduct in this paper: the importance of images in our con-
temporary culture as visual representations, or imagined worlds, that 
appear to be more than entertainment items for consumption during 
the pandemic; from another point of view, they have also nurtured a 
counter-hegemonic practice, insurgent in nature and more reticulated 
in the digital era, which raises awareness about social issues, promotes 
constructive discussion, and fosters transformative actions. The Confined 
Woman represents, after all, a movement in this direction.
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Figure 2.
The Confined Woman (2020)

Respectively, 7th and 8th strips of episode #1, “Good vibes,” where the digital influencer 
Fran Clemente wakes up to the third morning of the Covid-19 pandemic and, as she 
begins to record videos for her Instagram, she realizes the “bad vibe” of framing a favela 
in the background of the picture. https://www.instagram.com/leandro_assis_ilustra

ALL THAT HAS NO VALUE FALLS INTO THE AIR: THE 
HEGEMONIC REGIMES OF VISUALITY AND THE 
IMPORTANCE OF COUNTER-VISUALITY TO COPE WITH 
THE INEQUALITIES OF THE PANDEMIC

A domestic worker, living in the outskirts of Recife, capital of the 
Brazilian state of Pernambuco (in the Northeast of the country), knows 
that she cannot refuse to serve her employer—at any cost. As a result she 
keeps being up at the crack of the dawn, taking a heavily crowded bus 
for at least two hours a day to go to her work place—a white woman’s 
house, very rich, who lives with her family in a penthouse apartment, 
beachfront, spectacular; someone who continues to be served as she sees 
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no problem in demanding whatever service her money could afford, 
even in the course of a horrid, frightening pandemic. If still remains, any 
shadow obscuring this clear-cut scenario can be easily disentangled by 
the following plain explanation: the characters here are a subalternized 
woman, on one hand, racialized, having to tolerate the unbearable; and 
on the other hand, a privileged woman contributes to subjugate her 
domestic worker as if it were the most natural attitude to have on the 
planet—even during a pandemic.

Figure 3
The Confined Woman (2020)

Respectively, 2nd e 7th strips of episode #15, “Inheritance.” https://www.instagram.
com/leandro_assis_ilustra

Unfortunately, this narrative is not set in the realm of fiction: it was 
Tuesday 2 June, in a moment of great turmoil in Brazil due to the high-
est coronavirus infection levels in every Brazilian state, when Mirtes, 
a black woman who works as a housekeeper since ever, faces her only 
possible (inglorious) fate: as she has no one to care for her five-year-old 
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son Miguel (public nursery schools are close in Recife during the pan-
demic), she has to take him with her to the work place that day. 

Figure 4
The Confined Woman (2020)

In the left image, 4th strip of episode #6, “hashtag forzaitalia.” In the right, 7th strip of 
episode #16, “Gratilight.” https://www.instagram.com/leandro_assis_ilustra

The fact that this story ended very tragically is but a tip of an iceberg 
in which Brazilian society is indoctrinated to believe that women like 
Mirtes are destined to subalternity while those like her employer, named 
Sari, are inclined to succeed. The disastrous culmination of this real 
story discloses one of the countless perverse layers of daily subjugation 
white women like Sari impose to domestic workers like Mirtes: in that 
specific day the employer demands her worker to take the dog out for 
a walk, she obeys, and goes downstairs with the rich lady’s pet; in her 
way back, she sees her five-year-old boy on the ground. He had been left 
in the care of the wealthy white woman Mirtes works for. At a certain 
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point, Miguel is left alone in the elevator, presses the buttons, and ends 
up on the ninth floor…from where he falls into the air, to his death.

Although I am just re-narrating a very tragic dénouement for a very 
particular story that has really happened in Brazil at late2, it is common 
for us to learn of similar stories every day, even many times a day. They 
have been experienced by women like Mirtes who could not stop working 
for women like Sari who have not stopped to make use of their (social, 
racial, economic) “privilege of being confined” during the pandemic. 

As Brazilian historian Luciana Brito recalls, “this is our form of 
white supremacy, what made a rich white woman abandon a five-year-
old boy in the elevator; she did not see him as a person like her own 
children, he merely was as a domestic worker’s son, both—mother and 
son—with no value” (Brito, 2020, in free translation). Even in the course 
of a pandemic, being a domestic worker is not only about cleaning but 
serving all the time, unconditionally. And this subalternized person has 
been seen as if their lives deserve to be invisible/superfluous (Preta-Rara, 
2019, p. 28, in free translation), even though it is the exact contrary 
what we observe being factual, as Françoise Vergès posits:

Without the work of women of color, which is necessary but must 
remain invisible—literally and in valuative terms—neoliberal and 
patriarchal capitalism would not function. Upper class, white, neolib-
eral, and even liberal people must enter these spaces without having 
to acknowledge, to think of, to imagine, the work of cleaning/caring. 
It is a global situation and it is primarily white women who act as 
supervisors and regulators of this labor done by black and migrant/
refugee women. (Vergès, 2019) 

2. For more information: (“Five-year-old’s fatal plunge provokes hard questions 
about Brazil’s racism”, 2020)
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More to the point, experiences like that—rife with visuality based on 
human relations as a form of constitution of sociability models found in 
daily life—have inspired Leandro Assis and Triscila Oliveira to create the 
settings and the full-fledged plot for their graphic narrative The Confined 
Woman; as a response, I conjecture, to the delusional perception that 
racialized women rely on similar privileges that wealthy white women 
can count on to go through the Covid-19 pandemic.

Figure 5
The Confined Woman (2020)

In the left image, 7th strip of episode #10, “Love for life.” In the right, 9th strip of 
episode #9, “Happiness.” https://www.instagram.com/leandro_assis_ilustra

It is thus more than fair for us as civil society to be aware of and have 
the right to see these images circulating in our visual culture, basically 
for at least one obvious reason: we ought to take responsibility for the 
occurrence/recurrence of these experiences within our society. Racism, 
sexism, and other forms of oppression do not originate with the oppressed 
but with the oppressor. If there are “poor [and black] dying a lot,” as 
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expressed in Figure 5, there are privileged people and real conditions 
of existence (organized by these people) “killing a lot.” Either directly, 
when it is not mere speculation that police target one for no other rea-
son than the color of their skin (Figure 7),3 or more “indirectly” when 
one relates to or reiterates that white supremacy is an epistemological 
standpoint by which we come to know the world, refusing to conceive 
of whiteness as a sign to be interrogated.4 

WHITENESS, WHITE SUPREMACY, AND WHITE 
FRAGILITY: QUOTIDIAN IMAGES OF A NATION THAT 
DOES NOT EVEN RE-IMAGINE ITS RACIST PATH DURING 
A PANDEMIC?

Once displayed as images and analyzed within the field of Visual 
Culture as ways for people to both see the world and perceive them-
selves visible within it, narratives which are daily experienced by black 
domestic workers represented by Ju, one of the protagonists of The 
Confined Woman strips, can help us as civil society through a process 
of seeing, confronting, and deconstructing hegemonic visuality of and 
manufactured consent to intersectional categories of oppression imposed 
to women (Akotirene, 2019).

From another perspective, and even more importantly, images like 
those on Figures 1 to 10 invite us to an essential reflection not only but 

3. Philosopher and black feminist Angela Davis ponders how a penal system is racist 
in many respects: “discriminatory arrests and sentences, conditions of work, modes 
of punishment—together with the racist erasure of the significant contributions 
made by black convicts as a result of racist coercion” (Davis, 2003, p. 36).

4. Central to the process of unlearning white supremacist attitudes and values, 
explains bell hooks (1992), is the deconstruction of the category “whiteness.”
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even more critically in the specific context of the coronavirus pandemic: 
that of whiteness as a kind of project for the Brazilian nation still function-
ing as a positive self-image which is actually the origin and the driving 
force of racism—a “natural” social order advantageous enough (to white 
supremacists) to the point of not being questioned and challenged, where 
any insurgence, by the way, is ferociously repelled (Figure 6).5

Figure 6
The Confined Woman (2020)

Respectively, 1st, 3rd, 7th, and 9th strips of episode #30, “Hairy armpits.” https://www.
instagram.com/leandro_assis_ilustra

5. As Brazilian jurist and philosopher Almeida (2019) explains, as a systemic form 
of oppression racism is a structuring element of social relations and institutions, 
composing a pyramid of inequalities established by racial hierarchies.
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Figure 7
The Confined Woman (2020) 

Respectively, 1st, 2nd, 3rd, and 4th strips of episode #18, “Fran’s accomplices.” https://
www.instagram.com/leandro_assis_ilustra

As a matter of image, whiteness can be perceived as an aesthetic 
ideal inherited from colonialism (Sovik, 2004) that operates at all 
times and on myriad levels. As a collection of structural practices, it 
can be conceptualized as if including “basic rights, values, beliefs, 
perspectives, and experiences purported to be commonly shared by 
all but which are actually only consistently afforded to white people” 
(DiAngelo, 2011, p. 56). As a sociocultural construction, whiteness 
may be regarded as a machinery defined to be sure, by privilege and 
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power, of universe-maintenance for racial hierarchy (named racism), 
from where our social order has been structured (Guess, 2006).

Robin DiAngelo thinks over a key logic behind white supremacy—
that she calls white fragility— and examines a set of responses (from 
denial to bad faith)6 that we white people are accustomed to when it is 
about pulling back the veil on the pillars of whiteness:

White Fragility is a state in which even a minimum amount of racial 
stress becomes intolerable, triggering a range of defensive moves. 
These moves include the outward display of emotions such as anger, 
fear, and guilt, and behaviors such as argumentation, silence, and 
leaving the stress-inducing situation. These behaviors, in turn, func-
tion to reinstate white racial equilibrium. Racial stress results from 
an interruption to what is racially familiar. (DiAngelo, 2011, p. 57) 

In a white environment and for a white woman, acknowledging 
that whiteness itself is what holds racism in place (by replicating it) 
can, inadvertently or deliberately, be a matter of blindness, stupidity, 
arrogance, and/or villainy (Figure 7):

white people are taught not to feel any loss over the absence of people 
of color in their lives and in fact, this absence is what defines their 
schools and neighborhoods as “good” […]. The quality of white 
space being in large part measured via the absence of people of 
color (and Blacks in particular) is a profound message indeed, one 
that is deeply internalized and reinforced daily through normalized 
discourses about good schools and neighborhoods. […] Yet, while 
discourses about what makes a space good are tacitly understood as 

6. Expanding on this topic from another perspective, bell hooks contends that 
“mutual recognition of racism, its impact both on those who are dominated and 
those who dominate, is the only standpoint that makes possible an encounter 
between races that is not based on denial and fantasy” (hooks, 1992, p. 28).
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racially coded, this coding is explicitly denied by whites. (DiAngelo, 
2011, pp. 58-59) 

Figure 8
The Confined Woman (2020)

 Respectively, 1st to 5th strips of episode #19, “The Contest.” https://www.instagram.
com/leandro_assis_ilustra

From a poor worker or a police officer to a privileged business 
man or a female employer, whiteness engenders a self-perpetuating 
sense of entitlement—most of the times because white people simply 
believe that our supposed financial and professional positions are the 
results of our own efforts while ignoring the fact of white privilege 
(DiAngelo, 2011). Due to this white social, economic, and political 
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power within a white dominant culture, we are receptive to validating 
racist constructions and images such as we see in Figure 8—which, by 
the way, are not only devastating, excruciating, and outrageous but they 
also annihilate and kill. 

bell hooks has already approached the topic of whiteness and white 
supremacy in many of her books. Even within a feminist scenario of 
knowledge production, or that of feminist theories and art creation, she 
underlines our relentless ignorance about whiteness itself as a “locus of 
speech” (Ribeiro, 2017) that motivates and sustains racism. 

White women who have yet to get a critical handle on the meaning 
of “whiteness” in their lives, the representation of whiteness in their 
literature, or the white supremacy that shapes their social status are 
now explicating blackness without critically questioning whether 
their work emerges from an aware antiracist standpoint. Drawing 
on the work of black women, work that they once dismissed as 
irrelevant, they now reproduce the servant-served paradigms in 
their scholarship. Armed with their new knowledge of race, their 
willingness to say that their work is coming from a white perspective 
(usually without explaining what that means), they forget that the 
very focus on race and racism emerged from the concrete political 
effort to forge meaningful ties between women of different race and 
class groups. This struggle is often completely ignored. Content 
with the appearance of greater receptivity (the production of texts 
where white women discuss race is given as evidence that there has 
been a radical shift in direction), white women ignore the relative 
absence of black women’s voices, either in the construction of new 
feminist theory or at feminist gatherings. (hooks, 1994, pp. 103-104)

bell hooks’ argument is critical: we white women, white feminists, 
have not made our lives, works, and experiences the subject of our 
analysis of race; quite the contrary, our focus is repeatedly on blackness, 
not on whiteness as our admissible locus of speech and from where we 
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must respond to racism as a structural order we prompt and feed off. 
Brazilian writer Tatiana Nascimento7 explains this recurring “inversion” 
by pondering over the concept of white guilt: 

guilty functions as a rate of white self-worship: by saying “I’m 
sorry,” “I feel guilty,” the white person seems more preoccupied with 
hir (un)conscious desire of being the center of attention than with 
the suffering of the person to whom s/he claims to be sympathetic. 
& yes, whiteness IS the core of racism, but not that away. […] no 
matter what, white guilt isn’t black responsibility. […] as all white 
guilt (I see categorically, religiously), should be treated in therapy 
(Nascimento, 2019, pp. 41-45)

Back to the visual representations of the Covid-19 pandemic, it is 
essential to underline that academically, socially, culturally, artistically—
either way, we must be recall as a key factor bringing to the surface of 
our critical analyzes that we women have differently been impacted by 
the pandemic as gender intersects with other categories of oppression, 
especially race and class. Being aware of this may at least prevent us 
from echoing a statement based on a fallacious reasoning, that “we are 
all in the same boat.”8 Disbelieving/deconstructing this false message 
can also elicit some engagement, empathy, and/or collective refutation, 
or foster such a more genuine anti-racist perception and activist action 
on our part. 

7. Tatiana Nascimento is a “worder” [palavreira]: singer, songwriter, publisher 
at Padê Editorial. Born in Brasília, the capital of Brazil, she holds a PhD in 
Translation Studies, is the founder/co-founder of “Slam das Minas” in Federal 
District (the first slam exclusively for women/lesbians in Brazil), and the founder 
of “Palavra Preta” [Black Word], a national exhibition of black women writers 
(Nascimento, 2019).

8. Which has been forged especially in the political arena since the beginning of 
the pandemic to avoid dissent.
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THE UNEQUAL FACE OF THE PANDEMIC IN 
BRAZIL: FRAN CLEMENTE (FAMILY, FRIENDS, AND 
OTHER ACCOMPLICES) IS AN IMAGE TO BE SEEN, 
PROBLEMATIZED, AND DELEGITIMIZED

On March 19, 2020, Brazilian government officially announced the 
first Covid-19 related death in Rio de Janeiro City. Here’s the (recurring) 
story: a rich white employer returns from a trip to Italy, tests positive, 
and even so forces her 63-year-old domestic worker to keep working, 
which is the reason for the employee’s infection and death. On March 
15, the domestic worker starts to show symptoms of the coronavirus; 
just two days later she dies.

Figure 9
The Confined Woman (2020)

Respectively, 2nd and 4th strips of episode #23, “The party, part 2.” https://www.
instagram.com/leandro_assis_ilustra
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Alcorn (2020) evinces that Cleonice’s death set off debates about 
race and class privilege in Brazil and the unequal impacts of the virus 
on the country’s most vulnerable populations:

In an op-ed published shortly after Cleonice’s death, the activist, 
historian, and former domestic worker Preta-Rara posed the question, 
“For whom does the life of domestic workers matter?” Essential for 
Whom? Her response: “Just for them and their families! They want 
our labor at all costs and have no empathy for our life.” […] This 
“necessary,” life-sustaining work is made precarious through pro-
cesses of legal exclusion by the state and devaluation by employers. 
(Alcorn, 2020)

Figure 10
The Confined Woman (2020)

Respectively, 3rd to 6th strips of episode #23, “The pork-chops party.” https://www.
instagram.com/leandro_assis_ilustra
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Since the first weekly episode of The Confined Woman, posted on 
Instagram on April 4, 2020, Leandro Assis and Triscila Oliveira have 
brought out a collection of visual narratives showing a variety of situations 
faced by poor black workers, represented by Ju, of whose vulnerable 
conditions rich white people like Fran have taken advantage during the 
Covid-19 pandemic. The minuteness of details, imagined attitudes and 
discourses, and projected responses to this conjecture are not limited 
to the protagonists’ “appearances.” In many episodes we can also see 
how their families, close friends, and colleagues are facing the moment. 
These images incite us to perceive the social and racial tensions that 
have been tragically—even criminally, I wonder—potentialized during 
the pandemic.

If we take into account that first, Brazil has nearly seven million 
domestic workers, more than anywhere else in the world—most of 
them are women, and the majority are black; second, no matter how 
“supposedly loved” they are by their “white families,” domestic workers 
remain poor and racialized because they are both economically exploited 
workers in a capitalist political economy and socially subalternized (at 
most, as outsiders within) by the rich white families (Collins, 2000); 
third, the pandemic has deepened precarity for vulnerable populations 
who have been neglected by the federal government; and finally fourth, 
it is indispensable for us to acknowledge that racial segregation and 
social disparities cannot be approached as individual issues but in their 
structural formation, we perhaps will stop avoiding to bear the burden of 
race, gender, and class as a collectivity. Or we might talk more directly 
about white power and privilege, which narratives are authorized or 
suppressed in the foundation of cultural domination, beginning to truly 
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problematize colonial-based visuality from a basic locus of speech—
whiteness. If so, we could be more receptive to seeing and reclaiming 
something so crucial in our lives: the right to look (Mirzoeff, 2011). 
And that is a matter of urgency for us to unlearn white supremacist 
attitudes and values to fight for any possible social justice. The Confined 
Woman is an essential artistic movement in this direction…
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The Confined Woman episodes posted to Instagram up to 
11/15/2020

Episode #1, “Good vibes” (4/11/2020): https://www.instagram.com/p/
CFO6ojDpCXm
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Episode #2, “Tirando de letra” (4/16/2020): https://www.instagram.
com/p/B_C7j_4Jz8X

Episode #3, “Get shit done” (4/21/2020): https://www.instagram.
com/p/B_QJYwZJ_pm

Episode #4, “As ingratas” (4/25/2020): https://www.instagram.com/
p/B_ZtNfYp9nh

Episode #5, “Leão enjaulado” (4/29/2020): https://www.instagram.
com/p/B_j_zpWpd2G

Episode #6, “Hashtag #forzaitalia” (5/7/2020): https://www.instagram.
com/p/B_5T2sYprqu

Episode #7, “Costureira” (5/14/2020): https://www.instagram.com/p/
CAKsgE2Jlmh

Episode #8, “Wakanda” (5/21/2020): https://www.instagram.com/p/
CAcqgKdps-2

Episode #9, “Felicidade” (5/28/2020): https://www.instagram.com/p/
CAuzzIEppQT

Episode #10, “Amor à vida” (6/5/2020): https://www.instagram.com/p/
CBDOwq_JW0i
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Episode #11, “Eles não ligam para nós” (6/12/2020): https://www.
instagram.com/p/CBWEuI0pRnw

Episode #12, “EAD” (6/22/2020): https://www.instagram.com/p/
CBwa3OQpCQP

Episode #13, “Amigas” (6/27/2020): https://www.instagram.com/p/
CB8GojTpN_y

Episode #14, “Costelinha” (7/1/2020): https://www.instagram.com/p/
CCHvCzeJYy6

Episode #15, “Herança” (7/10/2020): https://www.instagram.com/p/
CCevU-gJSlx

Episode #16, “Gratiluz” (7/17/2020): https://www.instagram.com/p/
CCvt990pM8C

Episode #17, “Eles” (7/21/2020): https://www.instagram.com/p/
CC5q9szJX3U

Episode #18, “Elas” (7/29/2020): https://www.instagram.com/p/
CDOOPOJpnLi

Episode #19, “Concurso” (8/12/2020): https://www.instagram.com/p/
CDyR-O0JJOV
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Episode #20, “Família” (8/14/2020): https://www.instagram.com/p/
CD47hHjJgjT

Episode #21, “Paraíba” (8/19/2020): https://www.instagram.com/p/
CEEbWNUpOGu

Episode #22, “A festa – parte 1” (8/27/2020): https://www.instagram.
com/p/CEZH20aJq69

Episode #23, “A festa – parte 2” (9/3/2020): https://www.instagram.
com/p/CEsdgeJJY93

Episode #24, “Ressaca” (9/10/2020): https://www.instagram.com/p/
CE9GUpDpS7o

Episode #25, “Família” (9/17/2020): https://www.instagram.com/p/
CFO6ojDpCXm

Episode #26, “Positivo” (9/25/2020): https://www.instagram.com/p/
CFjsgoGJ03H

Episode #27, “Aranhaverso” (10/1/2020): https://www.instagram.com/p/
CFy-AqJJU09

Episode #28, “Baixe Apes!” (10/9/2020): https://www.instagram.com/p/
CGH8h27pGCX
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Episode #29, “Paciente do 11” (10/16/2020): https://www.instagram.
com/p/CGZnA9cpm_5

Episode #30, “Sovaco cabeludo” (10/23/2020): https://www.instagram.
com/p/CGrwliopjWP

Episode #31, “O apartamento da madame” (10/29/2020): https://www.
instagram.com/p/CG8DCz9pNCM

Episode #32, “Ismália” (11/3/2020): https://www.instagram.com/p/
CHH-BEzJJst

Episode #33, “Isaura” (11/11/2020): https://www.instagram.com/p/
CHdRK-iJXjg
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PANDEMIA E EDUCAÇÃO: NOVOS 
PROBLEMAS, VELHOS DESAFIOS

Eliane de Oliveira Silva1

Maria da Graça Mello Magnoni2

Em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus 
(COVID19) que chegou ao Brasil no segundo bimestre de 2020 e 
afetou muitos setores da sociedade, a escola foi uma das instituições 
que sentiu mais profundamente o impacto das restrições causadas pela 
nova doença. Empresas, lojas, parques, indústrias e shoppings pararam 
suas atividades a fim de conter a disseminação do vírus que, além de 
assintomático e altamente contaminante, pode ser fatal. No entanto, a 
educação em particular se viu obrigada, em um curto período, a repensar 
suas metodologias, objetivos e suas prioridades históricas. Foi obrigada 
a repensar a sua própria essência, aqui entendida a partir da concepção 
expressa por Vale (2018, p. 83) “criar para o ser humano as condições 
materiais e espirituais de uma existência rica e plena, omnilateral”.

A necessidade do distanciamento social, estratégia adotada pelos 
governos para evitar a circulação do vírus, trouxe um desafio a mais 

1. Mestranda no Programa de Pós Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) da 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) - Universidade Estadual 
Paulista - UNESP, Bauru. Discente na Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) - Bauru. eliane.os@outlook.com

2. Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. Docente 
no Programa de Pós Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) da Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) - Universidade Estadual Paulista 
- UNESP, Bauru. mgm.magnoni@unesp.br
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para a educação: oferecer ensino remoto a alunos de todas as etapas da 
educação. Mas o que é o ensino remoto? Geisa Ferreira, coordenadora 
do curso de Pedagogia do Centro Universitário Maurício de Nassau 
Maceió (UNINASSAU) esclarece:

Ensino remoto e EAD não são a mesma coisa. Na literatura educa-
cional não existe escritura sobre o “ensino remoto”, uma vez que, 
diante do contexto de pandemia (Covid-19), é uma experiência 
extremamente nova. Para esclarecer o conceito de EAD, o artigo 
80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) 
nos diz, em seu inciso 4º, que: esta educação tem como pressuposto 
desenvolver-se a distância assíncrona, ou seja, que não ocorre ao 
mesmo tempo. Já a modalidade remota utiliza plataformas para 
adaptação da mediação didática e pedagógica de forma síncrona, 
que significa ao mesmo tempo. (Leal, 2020)

As aulas remotas passaram a ser a nova realidade escolar de uma 
considerável parcela da população brasileira. As tradicionais aulas 
presenciais na escola se tornaram videoconferências realizadas por 
plataformas como Google Meet e Zoom. Em outras realidades as aulas 
passaram a ser dadas por meio de vídeos gravados pelos professores 
e compartilhados pelo Facebook ou pelo YouTube. Outra estratégia 
adotada por instituições de ensino foi dar aulas por meio de áudios 
compartilhados em grupos de aplicativos como WhatsApp. Para alguns 
os cadernos e a lousa passaram a ser uma tela (de um computador, tablet 
ou celular) e plataformas de compartilhamento de arquivos, como o 
Google Classroom, por exemplo. Os momentos de intervalo com os 
amigos, para conversar e se distrair foram substituídos por chats em 
plataformas disponibilizadas pelas instituições de ensino, ou mesmo 
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por aplicativos instalados nos aparelhos celulares e computadores. E as 
escolas ficaram vazias.

Nesse momento, as desigualdades sociais tão marcantes no contexto 
brasileiro foram completamente expostas e aprofundadas, principal-
mente em relação aos diferentes meios adotados pelas escolas públicas 
e particulares para continuar a desenvolver as atividades pedagógicas 
com seus alunos em casa.

A escola pública há muito tempo tem sido objeto de discussão em 
relação às tecnologias, uma vez que, ao estar inserida em uma socie-
dade tecnológica e interativa, continua a desenvolver suas atividades 
de maneira tradicional: lousa, lápis e caderno.

Neste cenário de mudanças, mediante uma sociedade repleta de 
transformações e tecnologias, encontramos uma escola que prati-
camente continua a mesma de séculos atrás, principalmente quando 
nos reportamos ao universo da escola pública. Continuamos sentados 
em carteiras enfileiradas, copiando conteúdos de um quadro negro 
ou de um livro didático, ou ainda completando uma apostila. Esta 
instituição milenar, em sua maioria, permanece desenvolvendo seu 
papel da mesma forma que em séculos passados, utilizando metodo-
logias ligadas apenas ao uso da lousa, saliva e giz para os alunos que 
são cidadãos de uma sociedade globalizada e tecnológica. (Tezani 
& Lázaro, 2016, pp. 95-96)

Considerando a necessidade de uma evolução tecnológica das esco-
las e da importância de inserir os alunos, principalmente das escolas 
públicas, em um contexto tecnológico, o Governo Federal por meio 
da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (também conhecida como 
Plano Nacional de Educação ou PNE), dedica alguns trechos da lei a 
esse assunto. A meta 3.14, por exemplo traz como objetivo “estimular a 
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participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científi-
cas.”, enquanto as metas 5.3 e 5.4 têm como propósitos, respectivamente: 

5.3 selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para 
a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser dispo-
nibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos.
5.4 fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) 
alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e 
sua efetividade. (Lei nº 13.005, 2014)

Para que esses objetivos fossem concretizados algumas estratégias 
foram propostas. Entre elas:

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso 
à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade 
e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas 
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para 
a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização 
das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet;

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter 
normativo elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo 
de definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das diversas etapas 
e modalidades da Educação Básica, também traz sua contribuição em 
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relação à importância do acesso às novas tecnologias ao trazer como 
uma das dez competências gerais a de nº 5 que determina: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resol-
ver problemas, e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. (Decreto nº 9.204, 2017b, p. 9)

Como um primeiro passo a ser dado para atingir esse objetivo foi 
criado o “Programa de Inovação Educação Conectada”, instituído pelo 
decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017. Esse programa tem como 
princípios:

II - equidade de condições entre as escolas públicas da educação 
básica para uso pedagógico da tecnologia;

III - promoção do acesso à inovação e à tecnologia em escolas 
situadas em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica 
e baixo desempenho em indicadores educacionais;

IV - colaboração entre entes federados;

V - autonomia de professores na adoção da tecnologia para a 
educação;

VI - estímulo ao protagonismo do aluno;

VII - acesso à internet com qualidade e velocidade compatíveis 
com as necessidades de uso pedagógico dos professores e dos 
alunos;

VIII - amplo acesso a recursos educacionais digitais de quali-
dade; e
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IX - incentivo à formação de professores e gestores em prá-
ticas pedagógicas com tecnologia e para uso de tecnologia. 
(Decreto nº 9.204, 2017b, par. 13).

Entretanto, esse programa que é destinado a escolas do ensino 
público e privado não conseguiu atender a todas as escolas do país 
antes da pandemia.

De acordo com o site do Programa Educação Conectada, apenas 
51 escolas de Bauru, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, 
receberam em 2018 e/ou 2019 o benefício financeiro destinado a inves-
timento em equipamentos de hardware e software, além de contratação 
de serviços de internet e de manutenção. De acordo com o site QEdu a 
cidade tem 296 escolas. Isso significa que apenas 17,23% das escolas 
da cidade foram atendidas pelo programa federal.

Em Botucatu apenas 22 escolas receberam em 2018 e/ou 2019 
o benefício, sendo que, de acordo com o QEdu, a cidade possui 139 
escolas. Isso representa um percentual de 15,83% de escolas atendidas.

Ou seja, apesar da boa intenção do plano, poucas escolas receberam o 
auxílio para investir em estrutura tecnológica antes da pandemia de 2020.

Diferentemente das escolas particulares que com o valor das men-
salidades que os alunos pagam conseguem investir em equipamentos 
de hardware e software, as escolas públicas recebem apenas recursos 
públicos que, em geral, não são suficientes para os investimentos 
necessários. Há nas escolas outras questões que se fazem mais urgen-
tes, principalmente relacionadas à infraestrutura e ao atendimento aos 
alunos e famílias.

Há ainda casos de escolas que têm os equipamentos tecnológicos 
(sala de informática, por exemplo) mas que, no entanto, não possuem 
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verba suficiente para fazer as manutenções necessárias. Ou ainda 
escolas que não possuem profissionais capacitados para tornar o uso 
desses ambientes viável. A sala de informática torna-se um ambiente 
sem vida, assemelhando-se a uma vitrine que só pode ser observada e 
não utilizada de fato.

As diferenças entre escolas públicas e escolas privadas não param 
por aí. O público atendido também é diversificado. Enquanto na escola 
privada grande parte dos alunos têm acesso à internet, computadores e 
smartphones para realizar as atividades propostas e participar das aulas 
virtuais, nas escolas públicas muitos não têm nem mesmo acesso à internet 
para visualizar os arquivos das atividades nesses tempos de pandemia.

A pandemia nos mostrou que a tecnologia é um dos elementos cul-
turais da nossa sociedade e que a escola também precisa se adaptar a 
esse contexto tecnológico. Isso porque, de acordo com Saviani:

O objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 
da espécie humano para que eles se tornem humanos e, de outro 
lado e, concomitantemente, à descoberta das formais mais adequadas 
para atingir a esses objetivos. (Saviani, 2003, p. 13)

Pensando nesse contexto de diversidades, uma escola municipal de 
Botucatu situada em um distrito rural, cujos alunos são filhos, em grande 
parte, de trabalhadores rurais e granjeiros foi observada e questionada. 
Seria ela capaz de oferecer atendimento pedagógico aos seus alunos 
em meio à crise? Em caso positivo, como seria esse atendimento? 
Quais seriam as melhores estratégias para alcançar os alunos que moram 
em locais mais afastados ou que têm acesso limitado à internet ou às 
tecnologias da comunicação?
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Ao considerar que a educação é um direito de todos e que, por essa 
razão, é necessário que a ela todos tenham acesso, este artigo visa apre-
sentar um estudo de caso realizado em uma escola que atende a alunos da 
zona rural do município de Botucatu e as estratégias utilizadas durante 
a pandemia do coronavirus para que todos os alunos tivessem acesso 
às atividades complementares a serem realizadas em casa. O artigo, 
apesar de tratar de um caso em uma cidade do interior de São Paulo 
é importante e bastante simbólico, pois retrata a realidade de muitas 
outras escolas espalhadas pelo país e nos dá a oportunidade de refletir 
se a educação, conforme afirma a constituição Federal, é um direito de 
todos mesmo, ou se, parafraseando George Orwel, “todos são iguais, 
mas alguns são mais iguais que os outros”.

ESTUDO DE CASO

Na tarde do dia 20 de março de 2020, inesperadamente a escola 
municipal teve suas portas fechadas. Diante desta ação radical e ines-
perada, porém necessária, o medo em relação à doença desconhecida 
e do futuro incerto tomou conta de todos da comunidade escolar, tanto 
servidores como alunos e familiares. 

A fim de ter tempo de planejar o trabalho pedagógico durante a pan-
demia o recesso escolar do mês de julho foi adiantado para a primeira 
quinzena de abril. Então no dia 15 de abril iniciaram-se oficialmente 
as aulas remotas na escola.

A primeira preocupação foi tentar manter os vínculos com os seus 
204 alunos, apesar do distanciamento físico. A primeira estratégia 
adotada foi criar um grupo de WhatsApp para a escola e mobilizar a 
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maior quantidade de pais para que fizessem parte desse grupo que seria 
utilizado para compartilhar atividades e informações importantes em 
relação à escola. O Facebook da escola também se tornou um meio de 
comunicação muito importante nesse processo de aproximação. 

A próxima estratégia foi planejar atividades adaptadas para que os 
alunos conseguissem fazer em casa, considerando que não haveria o 
apoio do especialista em educação para auxiliá-los todos os dias e então 
disponibilizá-las via internet para os alunos. A escola optou por utilizar 
a plataforma do Google Drive para compartilhar os arquivos das ativi-
dades, fazendo assim um portifólio para cada turma, separados por data.

A princípio, devido ao decreto municipal que fechou os estabele-
cimentos públicos, a escola não pôde oferecer atividades impressas 
aos alunos. Por essa razão, ela tentou adaptar as atividades a todos, de 
acordo com suas necessidades. Algumas mães não tinham celular que 
abrissem arquivos em word e pdf ou que não tinham computadores. 
A escola então mandava fotos das atividades para esses alunos. Outros 
tinham dificuldades em acessar o Google Drive. A escola, via telefone 
ou WhatsApp tentou oferecer suporte adequado em cada um dos casos. 
As devolutivas dos alunos em relação às atividades eram dadas por 
meio do WhatsApp ou Facebook (por meio de fotos e de mensagens). 

No entanto percebeu-se que poucos alunos estavam interagindo nos 
grupos ou realizando as atividades propostas (cerca de 15%). Houve 
relatos de famílias com dois filhos ou mais que tinham apenas um 
aparelho celular para fazer as atividades. Em outros casos apenas um 
familiar, que trabalhava fora durante o dia, tinha acesso à internet pelo 
celular. Outros alunos não fizeram as atividades porque nos sítios em que 
moravam não havia sinal de internet. A escola também recebeu relatos 
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de crianças que não conseguiam fazer as atividades pelo celular e se 
sentiam desmotivadas a realizá-las, fosse pelo tamanho pequeno da tela 
e das letras, pela não possibilidade de colorir, pela falta de adaptação 
a leituras em celulares, entre outros.

A equipe pedagógica da escola então ao refletir sobre toda essa situ-
ação percebeu que a entrega das atividades impressas era fundamental 
para que a realização das atividades remotas acontecesse realmente, 
fortalecendo o vínculo escola-famílias. Ao entregar as atividades 
impressas, a escola atenderia a uma parcela de alunos que não tinha 
acesso efetivo a elas via internet. 

Após expor a situação e receber o apoio da Supervisão Escolar do 
Município, a escola se organizou para oferecer as atividades para os 
alunos de forma impressa. Definiu horários para a entrega, evitando 
aglomerações e reforçou para as famílias os cuidados a serem adotados a 
fim de se evitar a contaminação pela COVID 19. Álcool em gel e cartazes 
de distanciamento se tornaram elementos fundamentais na secretaria 
escolar. Foram também criados grupos de WhatsApp por salas, com os 
professores interagindo diretamente com os alunos. Alguns professores 
faziam inclusive ligações telefônicas e videochamadas para fortalecer 
os vínculos e “matar as saudades”. As crianças gostaram muito, pois 
além de ver seus professores, tiveram a oportunidade de rever seus 
colegas também. Infelizmente nem todos os alunos tinham internet 
e celulares para participar das videoconferências, mas na medida do 
possível os professores ligavam e conversavam sobre as atividades e 
sobre as crianças.

A partir desse momento o número de alunos com acesso às ativida-
des aumentou consideravelmente, atingindo cerca de 60% e os alunos 
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passaram a devolver as atividades realizadas na escola com maior 
frequência, o que permitiu que os professores tivessem acesso a elas e 
que pudessem intervir e preparar atividades mais significativas e con-
textualizadas. No entanto, a retirada das atividades pelos alunos, que 
eram entregues semanalmente pela escola, não era feita com a mesma 
frequência. As pessoas passaram a retirá-las a cada duas ou três semanas 
e os alunos que moravam em lugares de difícil acesso continuaram a não 
realizar as atividades. Algumas pessoas que não tinham carro também 
não podiam ir à escola de ônibus circular, pois devido à pandemia, os 
horários e linhas na região foram diminuídos, dificultando o trânsito das 
famílias até a escola. Para resolver mais essa dificuldade, a escola pediu 
o apoio do transporte escolar que foi até as casas entregar as atividades 
aos alunos que não tinham tido acesso. Em relação aos que moram 
próximos à escola, mas que os pais não realizaram as retiradas dessas 
atividades, as gestoras entraram em contato via telefone e WhatsApp e 
solicitaram que os pais fossem buscar na escola. Nos casos em que os 
pais não foram, mesmo depois da convocação, a coordenadora pedagó-
gica e a diretora levaram as atividades nas casas dos alunos (sete casos) 
a fim de que eles não fossem prejudicados. Dessa maneira foi possível 
atender a todos os alunos. 

Contudo, esse atendimento infelizmente não é frequente. Para resol-
ver essa situação, a escola e o transporte escolar organizaram entregas 
quinzenais das atividades nos bairros que atendem aos alunos.

Alguns casos positivos também podem ser mencionados em relação 
à pandemia. Um grupo de mães que moram em uma vila de pescadores 
se juntou e comprou um pacote de internet mensal, o qual elas divi-
dem para que seus filhos possam acessar às atividades preparadas pela 
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escola. Outras famílias se uniram e se organizaram de forma que a cada 
semana uma delas retira as atividades na escola para todas as crianças 
do bairro. Dessa forma, todas as semanas alguém leva as atividades 
para as crianças. Há também os casos de pais “sem estudo”, como eles 
mesmos dizem, que, apesar das dificuldades, fazem questão de pegar 
as atividades semanalmente para que seus filhos as façam. Eles intera-
gem e pedem ajuda aos professores e gestores e isso, de certa maneira 
aproximou da escola vários pais que antes não se sentiam parte dela.

CONSEQUÊNCIAS GERAIS DA PANDEMIA

De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação de 
nº 5/2020, aprovado pelo Ministério da Educação em 28/04/2020:

A possibilidade de longa duração da suspensão das atividades esco-
lares presenciais por conta da pandemia da COVID-19 poderá acarretar: 

• Dificuldade para reposição de forma presencial da integrali-
dade das aulas suspensas ao final do período de emergência, 
com o comprometimento ainda do calendário escolar de 
2021 e, eventualmente, também de 2022; 

• Retrocessos do processo educacional e da aprendizagem 
aos estudantes submetidos a longo período sem atividades 
educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do 
tempo de isolamento; 

• Danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de 
baixa renda, como stress familiar e aumento da violência 
doméstica para as famílias, de modo geral; e 

• Abandono e aumento da evasão escolar. (Parecer CNE/CP 
Nº: 5/2020 (MEC), 2020).
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Serão muitas as consequências negativas da pandemia. Algumas já 
podem ser vistas, enquanto outras podem ser previstas a longo prazo.

A curto prazo foi possível perceber que a pandemia causou uma 
desestabilização geral na Instituição Escola e em suas práticas. Ela teve 
que se reorganizar imediatamente após seu fechamento e pensar em 
estratégias para atender a todos os seus alunos. As escolas particulares 
levaram vantagem em relação às escolas públicas, pois já possuíam 
estrutura tecnológica para oferecer aulas on-line. Muitas já possuíam ou 
providenciaram plataformas para disponibilização de materiais, vídeos, 
chats e realização de videoconferências. Seus alunos também tiveram 
vantagem pois eles tiveram acesso integral às aulas diárias organizadas 
pelas escolas. A interação com os professores mudou seu formato, mas 
não deixou de acontecer. Nas escolas públicas, no entanto, essa reorga-
nização não foi tão rápida. Cada escola precisou buscar suas próprias 
estratégias de compartilhamento de conteúdos. E apesar de todo o esforço 
dos professores, não obtiveram acesso de muitos alunos por razões já 
mencionadas anteriormente, agravando ainda mais a situação dos alunos 
provenientes das classes pobres, de pais analfabetos ou semialfabeti-
zados: justamente os que mais necessitam do acompanhamento mais 
próximo e contínuo dos professores.

A médio prazo a necessidade da realização das atividades remotas e 
do distanciamento social trouxe um impacto emocional muito grande. 
Há professores, gestores, alunos e familiares afetados emocionalmente, 
muitas vezes até mesmo com sintomas de depressão por não poderem 
ir à escola e ver suas alunos e/ou professores ou mesmo com medo da 
doença ou traumatizados com perdas de entes queridos que morreram 
devido à COVID 19. Há ainda professores e gestores que estão esgotados 
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fisicamente e emocionalmente, por terem dificuldades em trabalhar em 
casa e separar “casa e trabalho”. São vários os relatos de profissionais 
que dizem estar trabalhando mais do que antes da pandemia. 

Outra consequência a médio prazo foi a necessidade de se reorganizar 
o currículo e definir os conteúdos a serem trabalhados, considerando 
que não haveria tempo hábil para se cumprir o currículo oficial ante-
riormente definido. A adaptação das atividades foi outra necessidade, 
pois alguns pais e alunos, cansados do ensino remoto depois de mais de 
cinco meses, deixaram de fazer as atividades preferindo que as crianças 
reprovassem de ano do que ter que fazer lições em casa. Além disso, 
algumas crianças apresentaram regressão em relação ao que sabiam fazer 
antes da pandemia. Por exemplo, há casos de crianças em processo de 
alfabetização que, antes da pandemia liam e escreviam palavras e frases 
simples, mas que depois dos meses de distanciamento não conseguem 
mais fazê-los.

A longo prazo é prevista uma defasagem muito grande em relação 
à educação, não somente, mas principalmente para a educação pública, 
uma vez que, apesar dos esforços não será possível atender com qua-
lidade a todos os alunos. Diferentemente das escolas particulares que 
conseguiram manter suas aulas e seus processos (aulas por vídeo, 
plantões de reforço, simulados, avaliações, etc.), as escolas públicas 
precisaram se adaptar, de acordo com suas realidades. Precisaram 
mudar o currículo e reconhecer que apesar disso, no retorno das aulas 
presenciais, precisarão refazer esse trabalho pedagógico para suprir 
as necessidades dos alunos que não conseguiram se desenvolver em 
casa e dos que não tiveram acesso. Mas além desses alunos, haverá 
também os que mesmo durante as aulas presenciais já apresentavam 
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dificuldades em seu percurso escolar, ainda que contassem com a inter-
venção constante dos professores em sala de aula. Há também os alunos 
que recebiam atendimentos escolares especializados (AEE), ou outros 
acompanhamentos (como fonoaudiológico e psicológico, por exemplo) 
e que deixaram de recebê-lo devido à pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola pública tem encontrado muitos obstáculos para oferecer 
aos alunos o ensino remoto. A cada dia ela tem enfrentado desafios em 
adaptar sua realidade ao novo contexto da pandemia. Um desses desafios 
é sua estrutura que não estava preparada e que não é capaz de oferecer 
suporte tecnológico aos alunos. Outro desafio foi lidar com a falta de 
acesso às tecnologias e internet por parte de seus alunos em suas casas. 

Apesar da busca ativa e do esforço coletivo de familiares, professores 
e gestores, para que os alunos tenham acesso às atividades, ainda não 
está sendo possível atender a todos, principalmente os da rede pública.

Para um país que já sofria com as desigualdades sociais na educa-
ção, a pandemia foi um agravante e expôs a todos que sem verbas e 
sem estrutura é muito difícil se fazer educação de qualidade para todos. 
As estratégias adotadas pela rede privada e pública foram diferentes 
e nesse contexto de pandemia novamente os alunos da rede privada, 
apesar das perdas, foram privilegiados em relação à educação.

Apesar de existir um programa que vise melhorar a estrutura tecno-
lógica das escolas, o auxílio não chegou a grande parte delas antes da 
pandemia e muitas tiveram que se adaptar de acordo com a sua realidade 
para atender aos alunos.
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As consequências negativas desse período para a educação já são 
visíveis e certamente se agravarão a longo prazo. 

Nesta perspectiva não há como aceitar as desigualdades sociais 
que jogam contra a plena realização do ser humano na história. Daí, 
também, a necessidade de o Educador partir da prática social presente 
e propor um projeto futuro à medida do ser humano como dizem os 
filósofos da práxis.

O desafio em oferecer educação de qualidade e recuperar a defasagem 
da educação no pós-pandemia será enorme e a escola precisará de muito 
apoio da sociedade para superá-los. A educação não é a salvadora da 
pátria, mas pode ser uma importante ferramenta de transformação social.
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INTRODUÇÃO

O capital induz o trabalhador à aquisição de maior qualificação pro-
fissional para conseguir trabalhar e introduz uma relação intensificada da 
relação produção-consumo pela aquisição de conteúdos informacional e 
cultural. Assim, as relações comunicativas estabelecidas por Habermas 
são apontadas em Antunes (2009) por conterem aspectos de vida coti-
diana em que “as interpretações cognitivas, as expectativas morais, as 
expressões e valores, têm que formar um todo racional, interpenetrar-se 
e interconectar-se por meio da transferência de validade, que é possi-
bilitada pela atitude realizada” (pp. 149-150).
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Nos anos 1980, as mudanças no mundo do trabalho aprofundaram-
-se em países de capitalismo avançado, tanto na estrutura produtiva 
quanto nas formas de representação sindical e política. Automações 
tecnológicas e processos de trabalho provocaram mutações nas formas 
de gestão e afetaram os trabalhadores resultando em crise conjuntural 
e da “consciência, das subjetividades dos trabalhadores” (Antunes, 
2009, pp. 206-207).

A flexibilização do trabalho, da produção e seu deslocamento provo-
cou maior desemprego e subproletarização e precarização do emprego. 
Ainda assim, Antunes (2009) informa que se pode “constatar um efe-
tivo processo de intelectualização do trabalho manual” (pp. 212-213). 
Como resposta, os trabalhadores não aceitaram de modo passivo tais 
transformações.

Nos anos 1990, foram as greves e as explosões sociais que se constitu-
íram nas “formas de confrontação social contra o capital” (Antunes, 2009, 
pp. 212-213). As manifestações de estranhamento atingiram não somente 
o espaço de produção, mas também o consumo e a vida fora do trabalho. 
Na década de 1990, a reestruturação produtiva terminou por diminuir 
os postos de trabalho e diversas funções promovendo o enxugamento 
dos quadros. Outra transformação do período refere-se à “imbricação 
do trabalho material e imaterial” (Antunes, 2009, pp. 216-217) que o 
setor de serviços incorpora em maior proporção. Foi o trabalho infor-
macional dotado de uma dimensão intelectual que ampliou as formas 
pelas quais o capitalismo gera valor.

Realizando um levantamento preliminar sobre pesquisas que tratem 
do uso de filmes no ensino superior constatou-se ausência de volume 
de publicações específicas sobre o tema e que compreendam o campo 
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gerencial. Mesmo diante da escassez de materiais norteadores, realizou-se 
uma experiência piloto de sessões fílmicas na modalidade extensionista, 
em uma Universidade Federal brasileira. Os resultados motivaram a 
submissão de um projeto de pesquisa, na modalidade Iniciação Cien-
tífica, que foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

Neste estudo, tem-se como problemática a seguinte questão: como os 
filmes podem contribuir na aprendizagem no nível superior? O objetivo 
da investigação foi evidenciar a importância da utilização dos filmes 
na metodologia do ensino superior como instrumentos pedagógicos no 
ensino dos conteúdos da Administração, do Secretariado Executivo e da 
Gestão Social, considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Enten-
de-se que, para tanto, há de se propor o uso da arte em aprendizagem 
individual e coletiva. Integração esta viabilizada sob a consideração dos 
mais diferentes aspectos e enfoques concernentes à existência humana, 
mas na academia compondo o percurso formativo do aluno. Assim, é 
necessário considerar condições sociais e do mundo do trabalho onde os 
futuros profissionais irão desempenhar suas performances. A pesquisa 
nasceu de uma proposta que visa promover a aprendizagem do indivíduo 
consigo e com sua comunidade, seu sentido de pertinência e análise 
crítica de mundo acessando produtos artísticos inseridos da Indústria 
Cultural, especificamente utilizando o filme, o cinema.

A investigação segue com o referencial teórico, tratando do cinema 
e seus desdobramentos no mundo das artes. Depois, apresentam-se os 
aspectos metodológicos traçados para o estudo. Em seguida, tem-se os 
resultados e discussão e, por fim, as considerações finais, bem como as 
referências utilizadas no trabalho.
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REFERENCIAL TEÓRICO

O cinema se insere na problematização da cultura de massa em 
sobreposição à revolução cultural diante da crise da sociedade ocidental 
tratada por Morin (2003):

De fato, a cultura de massa, entre os anos 60 e 70, consistiu em 
profundas alterações na perda do seu caráter homogeneizante dos 
“modelos integrados e integradores: a promoção dos valores juvenis, 
a promoção dos valores femininos, a promoção da libertinagem e 
do princípio do prazer. (p. 10)

Nossa especial atenção recaiu sobre o fato de que depois de 1967-1969, 
a libertinagem, que na “grande época” da cultura de massas era culti-
vada no consumo e para o consumo, através do erotismo imaginário da 
publicidade, sai do leito que lhe fora destinado, onde era prudentemente 
mantida e contida (Morin, 2003).

Compreendemos que na qualidade de produtos culturais, os filmes, 
no cinema, contêm fragmentos do “erotismo imaginário” (Morin, 2003). 
Nesse sentido, de fato não há como controlar totalmente os indivíduos, 
já que os produtos culturais e seus conteúdos incitam, mesmo que par-
cialmente, a disseminação de ideias que contribuem para a colonização 
do pensamento e, assim, é possível que algumas obras cinematográficas 
exprimam subalternidades, onde se incluem as questões sociais do tempo 
presente, passado ou futuro, neste último caso, a visão do autor/artista 
sobre uma determinada obra de ficção ou um documentário.

A sociologia precisa ter em consideração “a imagem como objeto 
de referência”, para que possa dialogar “criticamente com o imaginário 
sociológico” (Martins, 2016, p. 18). Nessa seara, compreendemos que 
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também os processos sociais podem ser elaborados e afetados pelas 
práticas de representação imagéticas no cinema, nos filmes. Para tanto, 
consideramos Pollock (2013) quando afirma que as práticas culturais 
criam a possibilidade de um olhar sobre o objeto, distante de uma análise 
unicamente estilística e iconográfica – assim, é possível fomentar novas 
significações, e compreensão do mundo, considerando suas complexida-
des e os agentes sociais. É desse modo que entendemos que os objetos 
de uma prática cultural sejam lócus de análises que considerem as suas 
reais práticas e condições de realização (Williams, 2011). 

De fato, a complexidade da análise de um filme inclui considerar 
a relevância de “um projeto individual e um modo coletivo”, pois não 
se deve somente trabalhar com o que está visível, mas também com 
o conteúdo que está alienado, ou seja, as análises precisam conter “as 
hipóteses dos dominantes, do residual e do emergente” (Williams, 2011, 
p. 67), identificadas nas mensagens dos filmes.

Para Morin (2003), os saberes sobre os quais a cultura de massa 
se fundamenta são um mosaico que contém mitos e imaginários que 
utiliza um “código pobre”, já que o produto da indústria cultural pre-
cisa alcançar um público vasto. Possivelmente por isso, a imagem no 
“universo da Sociologia e da Antropologia abre um amplo terreno 
de indagações, dúvidas e experimentos” (Martins, 2016, pp. 10-11) 
e forçosamente, evidencia as limitações das técnicas de investigação 
conhecidas. A criatividade e a amplitude das análises fílmicas encontram 
terreno fértil em um campo de estudos ainda incipiente, pelo menos no 
Brasil, em relação aos usos dos filmes, e do cinema, no ensino superior.

Embora Martins (2016) trate, especificamente, da fotografia 
como “construção imaginária” e dos fotógrafos como “produtores de 
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conhecimento social”, aludimos que o quadro e os fotogramas nos fil-
mes possuem nexos considerando que sequenciam e plasmam, como 
documentos visuais, ficcionais ou não (em certa medida), as questões 
sociais que incluem a “diversidade de mentalidades e perspectivas” 
(Martins, 2016, p. 18).

Mesmo “equivocado ou não, o imaginário reveste de sentido o que 
sentido tem e o que não tem”. É possível perceber então, em muitas 
películas cinematográficas “a dor e o sofrimento” (Martins, 2016, p. 19). 
Atentamos ainda para a existência da violência fora do “lugar comum”, 
e, assim, recorremos a Žižek (2014, p. 10), pois a violência “provoca 
uma agitação social massiva”. Portanto, se a sociologia admite “a ima-
gem como objeto de referência”, para que possa dialogar “criticamente 
com o imaginário sociológico” (Martins, 2016, p. 18), assentimos que 
os processos sociais, e aqui incluímos a aprendizagem formal ou não, 
também são elaborados e afetados pelas práticas de representação 
imagéticas nos filmes.

Embora se saiba que a cultura (Morin, 2003) – que não “deve ser 
considerada nem como um conceito nem como princípio indicativo, 
mas como a maneira como se vive um problema global” (p. 77), reafir-
mamos os filmes como produtos de um sistema que produz e reproduz 
a comunicação dos valores, saberes sociais e compartilha por fim uma 
estética que visa atender o público, criando ou reafirmando conceitos, 
e os interesses do capital

Ainda que tenha existido uma apropriação elitista histórica sobre a 
cultura, os indivíduos fora da elite que reivindicam a propriedade cul-
tural – são aqueles que Morin (2003) localiza no campo da criatividade. 
Desse modo, a cultura de massa contém “a cultura ilustrada, como uma 
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variante miserável, vulgarizada, comercializada, e a cultura no sentido 
etno-sociológico” (Morin, 2003, p. 100). Por isso, ocorre uma ambiva-
lência em que “uma parte da cultura ilustrada se derrama, vulgarizada 
ou não, na cultura de massas, ao passo que meios de expressão desen-
volvidos pela cultura de massas (filmes, histórias em quadrinhos) são 
recuperados como artes pela cultura ilustrada” (Morin, 2003, p. 100).

Então, a produção fílmica, os tipos de imagens e linguagens da 
mídia em seus produtos contribuem para a reprodução e manutenção 
de estereótipos advindos das diversas construções sociológicas, em 
especial, da sociedade ocidental. Os modelos nas representações fílmi-
cas produzem ou reforçam axiomas sociais, tanto quanto podem, em 
alguns casos, contribuir para manutenção dos prejuízos/preconceitos 
e outros aspectos. 

Nesse seguimento, a imagem no “universo da Sociologia e da Antro-
pologia abre um amplo terreno de indagações, dúvidas e experimentos” 
(Martins, 2016) e, forçosamente, evidencia as limitações das técnicas 
de investigação conhecidas.

Entendemos, assim, que a análise fílmica considera “analisar uma 
obra ou um grupo de obras”, entendendo “a realidade da sua prática e 
para as condições da prática tal como foi realizada” (Williams, 2011, 
pp. 66-67). Esse foi um ponto importante de nossa estratégia, porque 
os filmes, e um ou um conjunto de cenas funcionam como partículas 
históricas que testemunham as épocas de forma intencional, inintencional 
e inconscientes, observando-se valores de um período percebidos em 
fragmentos e possivelmente, não em totalidade. Os objetos da prática 
cultural, portanto, são passíveis de análises que consideram as suas reais 
práticas e condições de realização (Williams, 2011).



313

meistudies

Por isso, consideramos Aumont e Marie (2004) quando afirmam 
não existir um método universal para proceder a uma análise fílmica. 
Estes autores consideram também que uma análise fílmica é infindável. 
Para eles, é indispensável conhecer a história do cinema, assim como os 
discursos do filme selecionado para não os repetir. Sob esse contexto, 
se insere ainda a autoanálise do pesquisador diante do tipo de análise 
que pretende sobre o filme. Para os autores a análise fílmica é conco-
mitante ao surgimento do cinema, e as teorizações sobre esta estão em 
contexto universitário no período compreendido entre 1965 e 1970, e 
aqui situamos as proposições de Morin (2003) sobre a cultura de massa, 
mas tais teorizações contêm aproximações a uma teoria mais moderna 
de cinema.

A teoria moderna inclui análise mais sistemática e minuciosa, dentro 
da chamada análise estrutural. De qualquer modo, não existe uma “teoria 
unificada do cinema, também não existe qualquer método universal de 
análise do filme” (Aumont & Marie, 2004, p. 7). Sobre esse aspecto, 
concordam Vanoye e Goliot-Lété (2004). Para eles a análise fílmica 
precisa considerar algumas abordagens contributivas onde se incluem 
a perspectiva sócio-histórica (Vanoye & Goliot-Lété, 2004) proposta 
na decomposição das representações que se aproximem dessa premissa. 
Em suma, considerando Aumont e Marie (2004), o que está em questão 
é “a maneira de analisar um filme” (Aumont & Marie, 2004, p. 15).

Há que se compreender o filme, o cinema, para além das disciplinas, 
em um conjunto de práticas sociais (Turner, 1997), pois o cinema não 
se dissocia da comunicação. Ao contrário, o produto cinematográfico, 
filme, se insere em um sistema maior de significação, o cultural e, 
neste sentido, os filmes não são autônomos. Metz (1982) concorda que 
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o filme é um produto cultural, um produto da mesma sociedade que o 
consome. Por isso, em nosso entender uma análise fílmica precisa con-
siderar também o próprio universo dos filmes, os contextos e universos 
cinematográficos em termos de outros contextos que operam entre si. 
Esses outros contextos, para nós, se relacionam com as disciplinas e as 
vivências dos graduandos no ensino superior.

A aprendizagem no ensino superior, pode considerar a formalidade 
de uma análise fílmica que considere o gênero, tema, linguagem, cor, 
plano, narrativa, entre tantas possibilidades. Para nossa pesquisa, 
identificamos três possibilidades com as quais concordamos: a) o filme 
enquanto técnica e suporte de conteúdo; b) a educação para os meios; 
e c) a educação pelos meios. Por isso, primamos pelo uso dos filmes 
como forma de incentivar uma análise crítica e de relação com contextos 
diversos orientados aos objetivos e conteúdos programáticos das diversas 
disciplinas vinculados às proposições de Carvalho (2007).

Em nossa prática docente, a aprendizagem através do filme tem 
relação com a assertiva de que é “impossível desenvolver proces-
sos educativos com setores populares desvinculados da produção” 
(Gadotti & Gutiérrez, 2001, p. 7). Nessa sequência, o filme relaciona 
as situações, fictícias ou não, com o mundo do trabalho. Ainda que a 
educação formal para a produção e consumo seja justificada pela sub-
sistência diante do capitalismo e da mundialização econômica, Paulo 
Freire (1987) considera que qualquer ação política junto às classes 
“oprimidas” precisa ser absoluta em ‘ação cultural’ para a liberdade, ou 
seja, ação com eles. É precisamente a consciência crítica do sujeito que 
emergirá de uma educação emancipatória em todos os sentidos, onde se 
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inclua, principalmente, filmes que considerem experiências possíveis. 
Em complemento, Freire (1996) destacou que a curiosidade contribui

como manifestação presente à experiência vital [...] histórica e social-
mente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção 
da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma 
das tarefas precípuas da prática educativo progressista é exatamente 
o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. 
Curiosidade com que podemos nos defender de “irracionalismos” 
decorrentes ou produzidos por certo excesso de “racionalidade” de 
nosso tempo altamente tecnologizado (p. 18).

Por isso, a educação utilizando o filme possibilita nova maneira de 
experimentar a aprendizagem. Ora, sabe-se que a educação formal é 
uma “força interior do capitalismo, mas sem se confundir com ele ou 
com a essência dele, que é a exploração pelo trabalho [...] esse tipo de 
educação possibilita uma mestiçagem no processo educativo” (Gadotti 
& Gutiérrez, 2001, p. 21). Consideramos, portanto, que a educação é 
socialmente produtiva, pois se fundamenta no resgate da visão totali-
zante da produção, através de uma ação integradora do homem com o 
trabalho e, nesse contexto, é possível operar a aprendizagem através dos 
filmes, do cinema. Então, diante de diferentes condições e perspectivas 
aulas que incluam o filme na aprendizagem, podem funcionar como 
uma prática pedagógica promotora da integração entre extensão, arte, 
pesquisa, e reflexões sobre as condições sociais. Desse modo, o filme 
provoca também a reflexão das demandas e características de um tempo 
histórico-social, ao focar fragmentos dos aspectos que os relacionem 
ao retrato dos atuais grupos sociais onde eles se inserem. 

Na visão dos autores deste estudo, o filme pode levar o indivíduo a 
transpor a condição de fragmentação da informação para uma percepção 
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maior, e de integridade, possivelmente mais próxima à sua formação 
para o trabalho. Essa perspectiva é possível pela própria arte, o filme, ser 
mais bem compreendida como uma forma de realidade social, ficcional 
ou não, sobre o mundo do trabalho. 

Para Freire (1987), quando se propõe aos indivíduos participar de 
algum modo de uma dimensão que seja significativa quanto à sua rea-
lidade, existe a possibilidade que este realize uma análise crítica que 
reconheça a interação de suas diversas partes. Em nosso entender, uma 
educação para o desenvolvimento da plena cidadania, considerando a 
análise e interpretação de mundo mediante seus produtos culturais, como 
os filmes/cinema, parece ser uma perspectiva de suma importância para 
o desenvolvimento social e a aprendizagem nas diferentes formações. A 
prática educacional através dos usos dos filmes é uma alternativa para 
uma possível transformação social também na aprendizagem universi-
tária, em qualquer curso.

A seguir, tratamos da metodologia pensada para esta pesquisa.

METODOLOGIA

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, trata-se de um 
estudo exploratório quanto aos objetivos, tendo em vista que há pou-
cos estudos que tratem do uso dos filmes nos cursos pesquisados. Ele 
é qualitativo na abordagem do problema, pois as análises não tiveram 
foco na quantificação dos dados coletados, mas, sim, nas implicações 
interpretativas que tais achados demandavam. Por fim, tem-se que o 
trabalho é aplicado em sua natureza. Ou seja, visa encontrar soluções 
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para problema apresentado na introdução. Além disso, como estraté-
gia investigativa, fez-se uso da pesquisa-ação e, também, da técnica 
documental. 

Foi realizado o levantamento teórico sobre análise fílmica que 
abordasse o cinema na perspectiva social e sobre o cinema como 
recurso de aprendizagem no nível superior. Utilizamos como meto-
dologia ativa sessões de “cine-debate” na modalidade extensionista. 
As sessões contaram com exibição seguida de debate presencial com 
participação de professores convidados para discussão dos temas dos 
filmes. Os debates foram direcionados para os nexos e diálogos com os 
conteúdos abordados nas disciplinas dos cursos em referência. As ses-
sões ocorreram no período de 2018 a 2019 (ano da pesquisa). Os filmes 
foram escolhidos com base nas aproximações temáticas das disciplinas 
de Técnicas Secretariais (Planejamento e processos administrativos), 
Gestão Secretarial (Eventos, Cerimonial e Protocolo) e Gestão Contábil.

A metodologia proposta neste trabalho considerou a experiência 
de usos de filmes na aprendizagem superior, diante da perspectiva da 
extensão e da pesquisa no tripé de formação dos futuros profissionais 
dos cursos de Administração, Secretariado Executivo e Gestão Social da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). A pesquisa valeu-se do PIBIC 
(Programa de Iniciação Científica) e os usos técnicos pedagógicos dos 
filmes gerando atividades por conteúdos disciplinares e temas trans-
versais às Ciências Sociais Aplicadas, de modo a permitir incremento 
ao ensino-aprendizagem. Os resultados foram acessos à Sala de Arte 
Exibição da Universidade por pessoas da comunidade interna e externa, 
participação nas discussões e produção de produtos científicos e sociais 
significativos.
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Outros detalhes da investigação podem ser visualizados na seção seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experimentação com os usos dos filmes na aprendizagem dos gra-
duandos da Escola de Administração da UFBA consistiu na realização 
de eventos extensionistas, abertos à sociedade civil, a saber:

Figura 1
Filmes exibidos no Cine Debate na Sala de Arte - UFBA

Filmes Período de exibição e discussão
“A Queda” 2018.1
“Especialista em Crise” 2018.1
“O Capital” 2018.2
“O Banheiro do Papa” 2019.1

Elaborado pelos autores (2020).

Esse primeiro momento da experimentação foi denominado 
Cine Debate. Os temas foram selecionados visando a perspectiva da 
formação e atuação profissional dos alunos dos cursos de Administra-
ção, Secretariado Executivo e Gestão Social. Para cada filme exibido 
foram trabalhados os seguintes aspectos: Ética; Comunicação; Relações 
Interpessoais no trabalho; Reuniões de negócios; Responsabilidade 
Social; Eventos.

A metodologia do Cine Debate consistiu também em convidar os 
professores Maria das Graças Pittiá e Eduardo Fausto Barreto, coorde-
nadores do Núcleo de Pesquisa em Gestão Empresarial, para debater os 
temas com a coordenadora do projeto. Os alunos presentes às sessões 
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participavam do debate acrescentando argumentos e realizando perguntas. 
Duas das sessões realizadas estiveram sob a coordenação conjunta com 
o Prof. João Marcelo Pittiá. Para a introdução da proposta, após a exibi-
ção dos filmes, os debates ocorriam no tempo máximo de 30 minutos.

Além disso, os alunos elaboravam notas de aula que resumiam toda 
a atividade. Posteriormente, foram solicitados trabalhos escritos que 
deveriam conter: Dados de identificação do Filme (Título original, país 
de origem; diretor; elenco principal; premiações); nova sinopse elaborada 
pelos alunos e uma breve redação crítica sobre o tema abordado no filme 
correlacionando-o com a área de formação. Os trabalhos escritos foram 
submetidos às disciplinas de Técnicas Secretariais, Gestão Secretarial I 
(Eventos), Gestão Contábil e Introdução à Administração.

Em paralelo, observou-se a necessidade de incluir temas emergentes ao 
cotidiano sociocultural, com assuntos que importam e avançam no sentido 
de compreensão das complexidades de outras dimensões e categorias 
sociais. Por isso, em algum momento a atividade passou a ser oferecida 
com o título “Mulheres em Cena” e os temas foram centrados na pers-
pectiva da formação, atuação profissional das mulheres e temas sobre os 
direitos humanos/civis dessas cidadãs. Foram realizadas três exibições:

Figura 2
Filmes exibidos no Mulheres em Cena na Sala de Arte - UFBA

Filmes Período de exibição e discussão
“As Sufragistas” 2018.1

“Mexeu com uma mexeu com todas” 2019.1
“A Datilógrafa” 2019.1

Elaborado pelos autores (2020).
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Participaram das sessões os alunos dos cursos de Administração, 
Secretariado Executivo, Gestão Social, Contabilidade e de outros cur-
sos (livre acesso). Em cada um dos filmes foram trabalhados aspectos 
como: Direitos Humanos/Civis; Feminismos/Questões de Gênero; 
Comunicação; Relações Interpessoais no trabalho; Reuniões de negó-
cios; Técnicas Secretariais; Eventos.

Para o “Mulheres em Cena”, a coordenadora do projeto convidou 
o aluno Tawan Nascimento, Bolsista PIBIC/CNPq, cuja existência foi 
em decorrência das primeiras exibições e atividades extensionistas. 
O pesquisador PIBIC fez apresentação de seminário de pesquisa (rela-
tórios parciais) e diálogos com os públicos presentes às sessões.

Diante da experiência extensionista anterior, mantiveram-se os 
diálogos ao final da exibição, pelo tempo máximo de 30 minutos. 
Os alunos tomavam notas para produção e posterior apresentação de 
trabalho escrito. O trabalho deveria conter: Dados de identificação 
do Filme (Título original, país de origem; diretor; elenco principal; 
premiações; e sinopse elaborada pelos alunos e, redação crítica sobre 
o tema abordado no filme fazendo correlação com sua área de for-
mação). Posteriormente, os trabalhos escritos foram submetidos às 
disciplinas de Técnicas Secretariais, Gestão Secretarial I (Eventos), 
e Gestão Contábil.

Os resultados da experiência consolidaram a pesquisa PIBIC/CNPq 
que se encontra em fase de preparo para publicação de acesso público 
e gratuito pela UFBA.

A seguir, apresentam-se as considerações finais deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados encontrados, é possível direcionar alguns 
encaminhamentos: a) a possibilidade da inclusão dos filmes nas práticas 
didático-metodológicas; b) a carência de publicações sobre os usos dos 
filmes na aprendizagem de conteúdos disciplinares e transversais no 
ensino superior, voltadas aos cursos de Administração, Secretariado 
Executivo e Gestão Social; e c) possibilidades de usos dos filmes no 
ensino, pesquisa e extensão universitária para trabalhar temas complexos, 
transversais e específicos que contribuam para a formação dos futuros 
profissionais das respectivas áreas investigadas.

As grandes transformações ocorridas no mundo do trabalho desde os 
avanços das décadas de 70 trouxeram consequências na reestruturação 
produtiva, caracterizada pelas novas tecnologias de base, utilizando a 
micro eletrônica e os processos gerenciais e de trabalho. A crise estrutural 
do trabalho inclui “mutações intensas, econômicas, sociais, políticas, 
ideológicas” que alteram a “classe que vive do trabalho” (Antunes, 
2009, pp. 34-37). Foi ao final dos anos 1960 e começo dos 1970 que 
ocorreu a chamada “explosão do operário-massa” (Antunes, 2009, p. 42). 
Nesse período, a interpolação da alta tecnologia e os novos modelos de 
gestão promoveram o desenvolvimento do trabalho evidenciando que 
as firmas e os trabalhadores não estavam organizados para concorrer 
no mercado global e em rede (Castells, 1999). 

Entre a extinção de muitas ocupações e o surgimento de novas pro-
fissões Castells (1999) admite que foi a rápida redução dos postos de 
trabalho e o capitalismo globalizado que demandaram consumidores 
para a produção das firmas, e os novos postos de trabalho. É assim que 
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o próprio sistema capitalista resolve os problemas. Opor outro lado, os 
governos e a classe trabalhadora reagiram aos acontecimentos utilizando 
o dinamismo dos atores trabalhadores para readaptação às contingências.

Para as mulheres, atingidas pelas profundas alterações promovidas 
pelo mercado de trabalho, existem ainda as barreiras sexistas que as 
excluem de determinadas profissões pelas dificuldades de formação e 
pelos ditames patriarcais que segregam cargos de direção e nichos de 
trabalho. Antunes (2009) afirma que o capital também se utiliza da divi-
são sexual do trabalho e sua precarização. Ainda hoje, há a manutenção 
da mulher em atividades rotineiras de trabalho intensivo, enquanto os 
homens ocupam predominantemente áreas de capital intensivo e infor-
matizado (Antunes, 2009), isto pode ser mais bem compreendido como 
um legado aplicado ao proletariado feminino de escritório.
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FILMES DO ISOLAMENTO - A BUSCA 
DA EXPERIÊNCIA E DA IMAGINAÇÃO 

NO CONTEXTO DO ENSINO DURANTE A 
PANDEMIA

Érico Monnerat1

INTRODUÇÃO: PANDEMIA E A QUESTÃO SOCIAL

No momento em que este texto é escrito, cerca de 140 mil brasileiros 
perderam suas vidas para o covid-19. Um número alarmante, e ainda, 
infelizmente, em contínua progressão. São dados de uma pandemia que 
trouxe, além dos efeitos nefastos e permanentes para as vítimas e seus 
familiares, a exposição de falhas estruturais na organização das políticas 
públicas do país. Saúde e educação em especial. Com a urgência da 
doença e sua escalada, foram desvelados como os interesses econômicos 
e políticos são sistematicamente priorizados em detrimento do aspecto 
humano, ao custo de vidas que poderiam ter sido salvas e da minoração 
dos efeitos danosos espalhados na sociedade. 

As instituições de ensino ganharam destaque nessa trágica conjun-
tura. Foram os primeiros espaços a restringirem a circulação e serão 
provavelmente os últimos a retomarem suas atividades de forma normal. 
Este fechamento afetou não apenas professores e alunos, diretamente 

1. Mestrando na Faculdade de Educação- UnB. Professor no Centro Universitário 
Iesb-DF
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envolvidos, mas toda a comunidade escolar que sem aviso prévio precisou 
redesenhar seu espaço doméstico em sala de aula. Mudança seguramente 
complicada para muitos, seja pela falta de espaço físico, de tempo, seja 
pelas limitações tecnológicas para o acúmulo desta nova função. Isto 
posto, percebemos como esta é uma questão pública fundamental, nos 
termos definidos por Mills (1975), e como é urgente pensar e pesquisar 
sobre a educação nesse período de pandemia. 

Com a premência de buscar alternativas para os processos de ensino 
e aprendizagem nesse novo tempo, talvez seja necessário dar um passo 
atrás e fazer uma reflexão sobre o nosso papel como educadores nesse 
momento. Como nos sugere Mills (1975), existe uma potência em 
perceber a importância de nossas biografias e seu entrelaçamento com 
o contexto histórico já que, segundo o autor, o homem imerso nos pro-
cessos de transformação social intensa e acelerada no mundo capitalista 
contemporâneo não consegue ter clareza da própria história e das impli-
cações de suas escolhas de maneira ampla. Tendo o espaço privilegiado 
da docência, procuro com esse trabalho pensar meu caminho e contribuir 
para fomentar o desenvolvimento da imaginação sociológica já que:

o indivíduo só pode compreender sua própria experiência e avaliar 
seu próprio destino localizando-se dentro de seu período; só pode 
conhecer suas possibilidades na vida tornando-se cônscio das pos-
sibilidades de tôdas as pessoas, nas mesmas circunstâncias em que 
êle.” (Mills, 1975, p. 12)

Assim, a partir da divulgação do decreto N° 40.539, de 19 de março 
de 2020 determinando o fechamento das instituições de ensino no 
Distrito Federal e, a partir dele a decisão da instituição de ensino pela 
a mudança do ensino presencial para o remoto, poderíamos voltar aos 
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exemplos de Freire (2001, p. 259) sobre “a responsabilidade ética, polí-
tica e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se 
capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente”. 
Era crucial refazer o planejado para as aulas presenciais com uma pos-
tura que refletisse sobre o processo, aprendendo para poder ensinar, 
ser insistente na tarefa dos planejamentos e buscar permanecer aberto 
às trocas com os alunos nesta nova rota onde seguiríamos juntos sem 
clareza de onde estaria a placa de fim.

O relato a seguir das estratégias desenvolvidas entre março e agosto 
de 2020, também partem da confusão causada por esse momento de 
ruptura da normalidade sistematizando uma prática de pesquisa de 
reflexão na ação (Schön, 1992) que tenta reconhecer na dificuldade de 
professor, alunos e instituição as chance de experimentação de novas 
possibilidades. “Um professor reflexivo tem tarefa de encorajar e reco-
nhecer, mesmo de dar valor à confusão dos seus alunos. Mas também 
faz parte das suas incumbênciaes encorajar e dar valor a sua própria 
confusão” (Schön, 1992, p. 85). Como transpor para um ambiente virtual 
de aprendizagem conteúdos e atividades corriqueiramente realizadas 
presencialmente e com utilização de equipamentos e ferramentas não 
disponíveis nas casas dos discentes?

As duas semanas entre cancelamento das aulas e o retorno online 
foram importantes para a revisão bibliográfica das referências utiliza-
das comumente nas disciplinas, investigando nos conteúdos possíveis 
pontes para migração ao ambiente virtual das aulas expositivas e, em 
especial, como poderiam ser realizadas as atividades fundamentais na 
formação dos alunos que dependiam de recursos físicos. Foi importante 
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pensar como incluir todos os alunos nas práticas sem aumentar a carga 
ou penalizar os que teriam maiores dificuldades nesta adaptação forçada. 

De maneira geral, muitas das teorias de cinema são exemplificadas 
por meio de filmes já realizados, trechos que servem como ilustração 
para os conceitos discutidos. Então foi possível transpor de maneira 
razoavelmente simples as aulas expositivas, disponibilizando no ambiente 
virtual da instituição apresentações, filmes e extratos de filmes, textos 
escritos, trechos elencados pelos autores e outros similares sob curadoria 
do professor. Dessa forma, foram contempladas as ações dialógicas de 
apreciar e contextualizar, dois dos 3 pilares da abordagem triangular 
(Barbosa, 2020) para o ensino de arte. As aulas expositivas seguiram 
um fluxo que podemos considerar satisfatório, considerando a reflexão 
da prática docente e dos retornos dados pelos alunos. O principal ponto 
seria então como pensar na prática artística, o terceiro ponto proposto 
por Barbosa (2020). Quais estratégias poderiam ser pensadas e adaptadas 
dentro da limitação de recursos técnicos, humanos e de mobilidade?

Como docente de três disciplinas distintas com características seme-
lhantes em relação à necessidade de ferramentas (câmera, microfones, 
softwares) e acreditando na experiência como parte fundamental do 
processo de aprendizagem artística (Dewey, 2010) e (Barbosa, 2020), 
o primeiro desafio foi como viabilizar o acesso às ferramentas neces-
sárias aos alunos. Neste momento, a pesquisa realizada para a minha 
dissertação de mestrado trouxe à luz importantes conceitos dos quais 
destaco a ubiquidade como o mais relevante. Segundo Santaella (2013), 
vivenciamos o momento em que a mobilidade dos celulares atingiu um 
estado único, uma presença tão massiva que se pode considerar estar 
presente em todos os espaços, se tornando assim ubíquo. Desta forma 
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“não são mais simplesmente dispositivos que permitem a comunicação 
oral, mas sim um sistema de comunicação multimodal, multimídia e 
portátil, um sistema de comunicação ubíqua para leitores ubíquos” 
(Santaella, 2013, p. 22).

Na educação este impacto é percebido com uma quebra de paradigma. 
Santaella (2013) apresenta essa mudança na mobilidade não apenas 
como um passo adiante dos atuais modelos baseados nas e-learning e 
m-learning, mas sim como um novo contexto, já que a educação ubíqua 
propõe desafios que transcendem as plataformas virtuais e os modelos 
de ensino e aprendizagem da educação formal, sem contudo, se encai-
xar totalmente em uma forma de educação não formal ou informal. 
Este período novo, caótico e fragmentado desafia justamente porque 
permite um saciar constante da curiosidade em qualquer lugar e espaço, 
desestabilizando as estruturas dos modelos educacionais. Entretanto, 
a autora sugere que esse novo momento não é de substituição, assim 
como as ferramentas de leitura, como o livro, não ficaram ultrapassadas 
e convivem com os computadores, a tese central é que os educadores 
possam tirar o melhor proveito das potencialidades dos telefones celu-
lares, refletindo sobre como incorporar o melhor deles em suas práticas.

Quem ganha com essa complementaridade é o ser humano em for-
mação pelo acréscimo de possibilidades que a ubiquidade lhe abre. 
Por isso mesmo, mergulhar no jogo das complementaridades deveria 
ser o mote para nós educadores em prol de formas de aprendizagem 
que estejam em sintonia com os sinos que tocam no nosso tempo. 
(Santaella, 2013, p. 27)

Desenvolvendo esse conceito para as práticas das disciplinas, pare-
ceu bastante adequada a utilização do celular como ferramenta central, 
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pois ele proporciona a captura de som e imagem de forma satisfatória 
para as atividades e exercícios propostos, ainda que não alcançasse a 
qualidade e resultado de câmeras de vídeo, gravadores e microfones 
especificamente desenvolvidos para essas funções. Mas nessa situação, o 
ponto principal foi usar a ferramenta que estivesse disponível para todos 
e que possibilitasse o uso criativo de um objeto pessoal tão amplamente 
usado na produção de vídeos caseiros, no registro de imagens cotidianas 
ou mesmo nas postagens em redes sociais. 

RELATOS DAS PRÁTICAS: ISOLAMENTO COMO MOTOR

A disciplina “Som” tem como objetivo geral instrumentalizar o aluno 
para as diferentes possibilidades de expressão por meio da linguagem 
sonora. Partindo dos exercícios de escuta em suas várias perspectivas 
(Chion, 2001), os alunos começam pela compreensão das diferenças 
entre os elementos sonoros e suas aplicações na narrativa audiovisual 
e terminam aprendendo as técnicas de captação em som direto para 
cinema e práticas laboratoriais. 

Os exercícios de escuta normalmente são realizados no laboratório 
de rádio da faculdade, onde as características acústicas e as caixas 
de som permitem aos alunos perceberem as sutis diferenças entre os 
exemplos apresentados. Nesse espaço são realizadas também gravações 
comparativas entre os diversos microfones e os alunos podem perceber 
as distinções entre os padrões polares, timbres e texturas de cada um. 
Outro espaço utilizado nas aulas é o estúdio de tv, também acustica-
mente controlado, onde são realizadas as práticas de som direto, com 
grupos de alunos se alternando entre as funções de microfonista, técnico 
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de som e atores na simulação das cenas. Nessas práticas e exercícios, 
o objetivo é que os estudantes consigam perceber de forma técnica e 
estética as diferentes etapas da construção do filme, e, assim, possam 
fazer escolhas criativas e referenciadas nos diversos projetos que rea-
lizam ao longo do curso.

A partir do cancelamento das aulas presenciais, todos esses recursos 
físicos não estavam mais disponíveis. Microfones profissionais do tipo 
boom e gravadores de som são equipamentos específicos e caros, o que 
tornava inviável a sua aquisição por parte dos estudantes. Mesmo os 
alunos que possuíam equipamentos similares em casa, havia ainda a 
impossibilidade de contato com outros colegas para operar tais equipa-
mentos, fazer as cenas e, assim, realizarem os exercícios. 

Foi nesse contexto de limitação de recursos que surgiu a pro-
posta de desenvolvimento de audiocontos com a temática isolamento. 
Dessa forma, os alunos poderiam realizar as práticas de captação e 
experimentação sonora e, principalmente, pensar o que significava esse 
tempo para eles. Isso ia ao encontro do que Freire (2001) sugere: a busca 
de uma reflexão e uma leitura de mundo que incluísse a cotidianidade 
e o aprofundamento da experiência sensorial como forma de gerar uma 
nova leitura crítica e artística da pandemia. 

Em um primeiro momento, foi apresentada aos estudantes a ver-
são em português da transmissão radiofônica de a Guerra do Mundos 
de H. G. Wells, realizada por Orson Welles. Essa obra célebre entrou para 
a história da comunicação por ter criado uma enorme confusão em 1938. 
Muitos ouvintes que perderam a entrada do programa, acreditaram na 
invasão alienígena construída sonoramente por Welles. Após a audição, 
os alunos analisaram criticamente a produção e criaram paralelos entre 
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o temor da guerra presente no passado e o medo da pandemia que todos 
vivenciamos agora, e também trabalharam a compreensão de como acon-
tecimentos reais podem servir de inspiração para a recriação artística. 

No segundo momento, os alunos começaram a criar suas próprias 
histórias em grupos, tendo a preocupação de pensar em audiocontos que 
pudessem ser inteligíveis apenas com a narrativa sonora. Durante quatro 
semanas os encontros foram realizados com grupos separadamente com 
vinte minutos dedicados ao acompanhamento de cada projeto. Na pri-
meira semana foram realizados os roteiros excluindo todos os elementos 
que não fossem compreensíveis apenas sonoramente e, assim, trechos 
foram adaptados deixando o roteiro pronto para a produção. Na segunda 
semana, as gravações foram realizadas individualmente em casa, a partir 
da divisão realizada pelo próprio grupo de quem interpretaria cada per-
sonagem nos contos. Nesse ponto, algo muito relevante para a captação 
de som direto entrou em discussão, pois além de microfones, a escolha 
do local onde seria feita cenas, captações, efeitos, era fundamental para a 
qualidade. Locais com muitos ruídos deveriam ser evitados, e os alunos 
tiveram que produzir espaços acusticamente melhores para a gravação. 

Na terceira semana, gravadas as vozes, os ruídos e efeitos sonoros 
foram pesquisados e baixados de bancos de sons gratuitos como o da 
BBC, disponível em http://bbcsfx.acropolis.org.uk/. Na quarta semana 
efeitos sonoros e vozes foram então editados e mixados no Audacity, 
software gratuito e com qualidade profissional, que se mostrou bastante 
adequado para esta atividade. Foi realizada então uma audição coletiva de 
todos os trabalhos produzidos com retornos do professor e dos próprios 
pares sobre as produções e o resultado agradou bastante a turma, a ponto 
de pedirem para realizar mais um audioconto. No segundo trabalho, o 
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tempo total de produção foi diminuído para 3 semanas, posto que a turma 
estava mais preparada pela experiência anterior. O desafio nesse segundo 
audioconto foi o de captar os próprios ruídos e efeitos sonoros em casa. 
Ao final, todos os trabalhos foram publicados na plataforma Soundcloud 
no perfil Contos do Isolamento -https://soundcloud.com/user-630032550

O trabalho realizado na disciplina “Desenho de Som” também pro-
pôs a reflexão desse momento como um marco importante da relação 
entre o entorno e o pessoal. Partindo do conceito de paisagem sonora 
(Schafer,1992), os alunos foram instigados a ouvir e captar os sons 
únicos dessa quarentena. Em um primeiro momento, os alunos foram 
convidados a participar da iniciativa global #stayhome - Sounds from 
the global Covid-19 lockdown- um mapa interativo e georeferenciado, 
no qual era possível ouvir sons da quarentena do mundo todo e também 
postar suas gravações produzidas localmente, ampliando assim essa car-
tografia de como a pandemia modificou os hábitos e a paisagem sonora 
das cidades. A partir do exercício de escuta reduzida (Chion, 2011), os 
estudantes foram instigados a pensar criticamente sobre os silêncios e 
a natureza. Tais sons antes nublados pelo urbano, agora eram revelados 
pela ausências dos carros e de pessoas nas ruas. Aos alunos coube captar 
com celulares essa nova paisagem. 

Em uma segunda etapa, ainda mergulhados nessas sonoridades do 
isolamento, os estudantes seguiram para a produção de documentários 
experimentais, tendo como ponto de partida os sons anteriormente 
captados e as imagens experimentais produzidas, majoritariamente, 
pelo celular. Eles investigaram as relações entre o som ao redor e as 
mudanças de hábitos durante a pandemia. Chamadas de “Cartas sono-
ras ao isolamento”, essas obras refletem poeticamente sobre o novo 
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cotidiano e se pretendem um registro imagético e principalmente sonora 
da paisagem pandêmica. Nesta função foram lançadas no espaço do 
youtube em Filmes do Isolamento (2020b).

Ao final da disciplina “Direção 1”, os alunos devem estar aptos para 
compreender e utilizar as principais técnicas de direção audiovisual e 
dominar poeticamente esta linguagem para se expressar. Dessa forma, 
as práticas com exercício de câmera e jogos de mise-en-scene com a 
turma no espaço do estúdio eram comuns nas aulas presenciais. Sem 
acesso às câmeras e sem a possibilidade de interações físicas, surgiu 
o projeto “Dogma do isolamento”, um conjunto de regras rígidas para 
a produção dos vídeos durante a pandemia. A ideia de que retornando 
aos fundamentos mais básicos do cinema, sem artifícios e excessos, 
os realizadores conseguiram refletir sobre o seu espaço no mundo. 
A inspiração foi o movimento dinamarquês “Dogma 95” que utilizou 
estratégia semelhante nos anos 90. (Cousins, 2013)

Segundo Machado (2007, p. 16) “O artista digno desse nome busca 
se apropriar das tecnologias mecânicas, audiovisuais, eletrônicas e digi-
tais numa perspectiva inovadora, fazendo-as trabalhar em benefício de 
suas idéias estéticas”, assim os alunos foram convidados a pensar na 
poética do espaço doméstico e na solidão pandêmica, utilizando apenas 
celulares na captação e trabalhando com personagens e recursos que não 
infringissem as normas de isolamento estabelecidas para o combate ao 
Covid. As regras às quais todos os trabalhos deveriam seguir eram estas: 

 - Os vídeos serão obrigatoriamente produzidos com celular.

 - As histórias saem dos personagens, e não o contrário, é 
importante pensar em quem são essas pessoas na tela 
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 - Quanto mais humano o personagem, mais a chance de nos 
aproximarmos e nos identificarmos com ele

 - Cada cena deve ser pensada para ter aproximadamente 2 
minutos, Independentemente da técnica ou do número de 
planos que serão gravados.

 - Os vídeos devem ser preferencialmente gravados em ambiente 
interno, caso seja necessário sair do espaço caseiro, a cena 
deve deixar claro que isso é uma exceção dentro do contexto 
do isolamento.

 - Cada cena proposta deve apresentar uma visão pessoal do 
diretor sobre o isolamento no contexto definido acima

 - Preferencialmente utilizar sons diegéticos

 - Deve-se evitar cartelas, luzes, filtros ou efeitos visuais que 
interfiram na imagem para melhorar

 - A ordem das cenas, suas ligações temáticas e edição final 
serão de responsabilidade coletiva da turma

 - O coletivo é soberano

Ao longo de 10 semanas os alunos passaram por todas as fases do 
processo de produção: escrita do roteiro, pré produção, captação de ima-
gens e som, edição e até mesmo a divulgação de exibição no youtube. 
O resultado está concretizado em dois filmes coletivos com cerca de 
60 minutos de duração cada, um produzido pela turma do turno matu-
tino e outro pelo noturno. As obras são compostas por cenas produzidas 
individualmente pelos alunos em suas casas e foram organizadas e orde-
nadas por critérios de associação e ritmo definidos pelos alunos e por 
outros dois professores que não participaram da concepção do projeto. 
Assim, todos eles tiveram a chance de experienciar sistematicamente 
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a tecnologia ubíqua do celular (Santaella, 2013) como ferramenta de 
expressão em suas narrativas e, a partir desta proposta, lançar um olhar 
sensível sobre o isolamento, bem como verificar semelhanças e distan-
ciamentos de seus pontos de vista em comparação aos outros trabalhos. 

Entre a ficção e o documentário, as cenas trazem personagens 
lidando com a solidão em suas mais variadas formas: um casal que 
tenta se reconciliar enquanto canta, uma mulher trans surda presa pelos 
pais, a violência das notícias na TV, uma avó que mata a saudade pelo 
whatsapp, uma jovem que completa 18 anos no meio da quarentena, 
jovens que lidam com o tédio e a solidão mergulhando no mundo da 
tecnologia. Personagens que dançam sozinhos madrugada adentro, 
ou esperam por um amor que não chega tentando ficar bonito ou rir 
pra si mesmo. Como forma de valorização do trabalho desenvolvido 
e o momento de congraçamento, as obras tiveram sua estreia no canal 
Filmes do Isolamento (2020a).

O momento de exibição coletiva ampliou o alcance dessas obras, pois 
contou com a participação de outros alunos e conhecidos comentando 
ao vivo as produções, o que propiciou uma troca de experiências entre 
as duas turmas, novos olhares e apontamentos a partir da comparação 
e análises dos resultados diferentes surgidos da mesma proposta. 

REFLEXÕES FINAIS: APROXIMAÇÃO E 
DESOCULTAMENTO

A última aula de cada uma das disciplinas foi dedicada a uma 
reexibição dos trabalhos do semestre. Dessa vez a proposta era que os 
alunos, autores, relacionassem seus processos criativos, o contexto de 
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produção e a contribuição da disciplina na sua formação. Uma opor-
tunidade para abertamente colocarem suas impressões. Muitos desses 
relatos destacaram como eles se sentiram empoderados e felizes por 
terem conseguido se superar na realização dos trabalhos, um sentimento 
comum em boa parte das turmas por terem sido bem sucedidos nas 
atividades de produção em um contexto externo tão adverso. É o que 
mostra alguns relatos dos alunos em suas autoavaliações: 

Aluna 1 “Foi desafiador, difícil e limitante. Mas, isso fez com que 
a minha criatividade fosse ainda mais explorada”, 
Aluno 2 “Confesso que no início tive muita dificuldade em aflorar 
meu lado criativo só usando o espaço da minha casa, tive que me 
esforçar bastante e me adaptar, apesar dessas dificuldades o saldo 
foi bem positivo pois depois das primeiras tentativas frustadas as 
coisas começaram a fluir e eu despertei minha criação mesmo com 
poucos elementos dentro da minha casa, improvisei bastante na hora 
de filmar com o celular e consegui extrair o máximo dele.”

Como professor, este momento final das disciplinas proporcionou 
um espaço de reflexão dialógica especialmente proveitoso, uma opor-
tunidade de ouvir as críticas e refletir sobre o processo de condução 
das aulas a partir da avaliação das práticas propostas e das dificuldades 
encontradas pelos alunos. Momento também de expor aos alunos as 
dificuldades enfrentadas na condução das disciplinas, tais como: uma 
interação baixa da turma em muitas aulas, a falta de um retorno mais 
imediato sobre a aprendizagem como nas aulas presenciais onde o olhar 
comunica muito. Escondidos nos chats, as sutilezas da comunicação 
visual é prejudicada e com ela muitas vezes a motivação de continuar 
falando para uma tela brilhante. Foi ressaltado, porém, o orgulho sentido 
pela dedicação nas condições adversas e em ver tantas obras poéticas 
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realizadas e com tantos olhares que trouxeram poesia e reflexão nas 
imagens e sons captados. 

Apesar de considerar toda a experiência proveitosa, seja pela con-
cretização da produção artística, seja no estreitamento da relação com 
os alunos, é preciso destacar as dificuldades e os desafios que parte dos 
alunos enfrentou. Em primeiro lugar o acesso, pois parte das turmas não 
conseguiu acompanhar as aulas. Essa foi uma preocupação constante da 
coordenação e dos discentes ao longo do semestre. Nas reuniões quin-
zenais, buscava-se estratégias para adequação ao virtual e partilhamento 
das práticas pedagógicas que tiveram êxitos. Tentativa e erro tateando 
este terreno desconhecido por todos. Nesses encontros, utilizando o 
cruzamento entre os números de matriculados das disciplinas e os alunos 
presentes nos encontros síncronos no AVA, podemos perceber de maneira 
geral que algo em torno de 20% sempre estava ausente. Seria necessário 
um desdobramento desse número como uma amostragem precisa e o 
desenvolvimento de um pesquisa qualitativa sobre os motivos destas 
ausências, mas nos diálogos com alunos e representantes alguns tópicos 
se repetiam: dificuldades técnicas no acesso a plataforma, incluindo 
não ter equipamento profissional, prática satisfatória como promete o 
curso, e de adaptação às aulas no ambiente virtual, algo de certa forma 
esperado dada a mudança repentina.

Soa preocupante os diversos relatos de desmotivação, desinteresse e 
mesmo os casos depressão diagnosticados neste período de isolamento. 
Estes jovens adultos em sua maioria no início de seus vinte anos se viram 
repentinamente privados do convívio e das interações interpessoais 
dentro e fora do campus. Problemas que afetaram significamente o fluxo 



338

meistudies

das aulas e a participação dos alunos, como nestes relatos presentes na 
auto-avaliação .

Aluno 3 “Creio que meu desempenho em relação às aulas e traba-
lhos tenha sido inferior ao desejado. Ainda não me acostumei com 
o modelo EAD de ensino, fato que desperta em mim sentimentos 
frustrantes e tristes” 
Aluno 4 “Achei o meu processo de aprendizagem bem abaixo da 
média pois com o novo formato de aulas não consegui extrair muito 
dos conteúdos”

Finalizado o semestre e se iniciando um novo com o mesmo contexto 
epidêmico é hora de avaliar e analisar o percurso e imaginar quais os 
caminhos ainda devem ser ainda trilhados. Com a empiria pude perceber 
como as relações pessoais e profissionais foram afetadas pelas aulas 
presenciais, sentimentos aparentemente antagônicos sobre o resultado 
desta experiência forçada. De um lado verificar como os alunos se 
posicionaram mais abertamente com relação aos seus medos, receios 
e dificuldades nos chats, na troca de mensagens por whatsapp e como 
isso trouxe mais confiança e um fluxo mais interativo e participativo 
nas aulas neste segundo semestre com as turmas vindas de outras dis-
ciplinas no semestre passado. Por outro, o aspecto da dificuldade em 
se dividir o espaço pessoal do profissional, do tempo necessário para 
reflexão e planejamento de novas práticas com um passo mais leve e 
menos extenuante. Mantendo as atividades que resultaram frutíferas 
no semestre passado, o desafio agora é também ter e dar mais tempo 
para os alunos e para as práticas. Entender que todo o mundo precisa 
de pausa mesmo na emergência .

Como nos coloca Freire (2001, p. 264): 
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Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, 
é perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estu-
dioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria 
nem recria. Por isso também é que ensinar não pode ser um puro 
processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento 
do ensinante ao aprendiz 

Assim, ainda mergulhado neste processo de compreensão deste 
objeto complexo e desafiador que é a prática pedagógica neste momento 
histórico, concluo com a imaginação de que algum caminho foi aberto 
nesta proposta, que o trabalho docente ecoou e que estas obras poéticas, 
atravessada por tantos sentimentos conflitantes presentes nesta pandemia, 
podem permanecer como a materialização e reflexo desta prática, uma 
espécie de cápsula do tempo do que vimos e ouvimos, desocultamos e 
vivemos durante a pandemia. 
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WORKSHOP SOBRE MEDIA LITERACY E 
FAKE NEWS PARA JOVENS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS PORTUGUESAS E BRASILEIRAS: 
DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE 

UMA ATIVIDADE PRÁTICA
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INTRODUÇÃO

De acordo com Bévort e Belloni (2009), o conceito de Media Literacy 
é formado pelos elementos: 1) Acesso à informação; 2) Compreensão e 
análise crítica da informação; e 3) Criação dos conteúdos e comunicação. 
Para as autoras, através da literacia midiática é possível que as pessoas 
realmente usem as mídias, sejam capazes de avaliar criticamente as 
informações e, finalmente, de criar, comunicar e participar efetivamente 
como cidadãos.

Pensando nisso e sobre a realidade midiatizada, na qual observa-
mos o fenômeno das fake news, da polarização política e ideológica 
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impulsionada pelos algoritmos de mídias sociais, foi elaborado um 
workshop sobre a temática das notícias falsas a fim de orientar os jovens 
sobre como identificá-las e também alertar sobre a responsabilidade de 
cada um ao consumir e compartilhar produtos midiáticos. 

O objetivo do workshop, então, foi promover a compreensão sobre 
a temática das fake news e como elas afetam negativamente a vida das 
pessoas, seja em âmbito pessoal ou coletivo, destacando também a 
responsabilidade de cada ao lidar com tais informações, ou seja, não 
compartilhar algo que não sabe se é verdade ou que prejudica alguém 
ou algum grupo da sociedade.

Além disso, espera-se também desenvolver nos jovens participantes 
a capacidade de olhar criticamente as mensagens midiáticas; saber a 
importância de consumir e avaliar diferentes tipos e fontes de informa-
ção, conseguir detectar notícias falsas, e, principalmente, participar de 
maneira responsável na internet e nas mídias sociais em relação ao que 
publica e compartilha, lembrando seu papel como cidadão que possui 
direitos e também deveres.

Os workshops foram realizados em duas escolas públicas de Portugal, 
cidade de Braga, e no Brasil, na cidade de Bauru, com alunos de faixa 
etária média de 10 a 13 anos. Após as atividades in loco, em cada país, 
mais introdutórias do tema aos participantes, seria realizada uma segunda 
etapa em conjunto, on-line, o que não ocorreu por conta da suspensão 
do funcionamento das escolas em virtude da pandemia de Covid-19.

1. LITERACIA MIDIÁTICA E FAKE NEWS
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De acordo com o Office of Communication (Ofcom), media literacy 
(ou literacia midiática, em sua tradução para o português), consiste na 
“capacidade de acessar, entender e criar comunicações em diversos 
contextos.” (Ofcom, 2004, p 2). E segundo Perez Tornero, Paolo Celot 
e Tapio Varis (2007), media literacy trata-se de um processo composto 
basicamente por três fases: 1) A fase de aprender e possuir habilidade para 
acessar mídias e as informações; 2) A fase de compreensão do processo 
produtivo midiática e ter a capacidade de analisar de maneira crítica tais 
conteúdos e contextos nos quais estão inseridos (levar em conta questões 
políticas, mercadológicas, ideológicas etc; 3) A fase de criar produtos midi-
áticos, ou seja, ser capaz de se comunicar ativamente, de forma criativa e 
participativa na sociedade, buscando espaços de fala e transformação da 
realidade. Em complemento a essa ideia, os autores afirmam que media 
literacy é a “capacidade de realmente usar os media, de os compreender 
criticamente e de ser capaz de avaliar informação e finalmente de criar, 
comunicar e participar” (Tornero, Celot, & Variz, 2007, p. 74).

Para Pereira et al (2015, p. 9), media literacy trata-se de um conceito 
complexo e difícil de delimitar, pois consiste em “um fenômeno dinâmico, 
como um processo de interação comunicativo entre diferentes agentes 
num contexto em rápido desenvolvimento conduzido pela experiência 
do utilizador e ambição tecnológica.”.

Dessa forma, podemos observar o contexto atual, com uma socie-
dade midiatizada, permeada pelo uso elevado das TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação), e caracterizada pela grande capacidade de 
conexões entre aparelhos eletrônicos, indivúdos, grupos e instituições ao 
redor do globo. Todo esse avanço tecnológico e capacidade de conexão 
exige dos sujeitos capacidades de acesso e filtragem de informações e 
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uso de mídias, para que possam compreender o mundo a sua volta e se 
comunicar, fazendo-se compreender e compreendendo o outro em uma 
comunicação dialógica.

Nesse mesmo cenário também notamos a presença de um novo vírus, 
que se espalha rapidamente pelos aparelhos e mentes dos sujeitos, o 
vírus das fake news. De acordo com Frias Filho fake news caracteriza-se 
como “toda informação que, sendo de modo comprovável falsa, seja 
capaz de prejudicar terceiros e tenha sido forjada e/ou posta em circu-
lação por negligência ou má-fé, neste caso com vistas ao lucro fácil ou 
à manipulação política” (Frias Filho, 2018, p. 43). 

Porém, segundo Claire Wardle (como citado em Santaella, 2018, 
p. 65), a terminologia fake news é bastante simplista, e opta pelas 
denominações disinformation, para indicar informações maliciosas, da 
criação deliberada de mentidas para alcance de objetivos pré-definidos 
(causar pânico; prejudicar uma figura pública; incentivar ou boicotar 
o consumo de determinado produto etc); e misinformation, que indica 
o compartilhamento de informação falsa de maneira desproposital. 
Santaella complementa dizendo que “Há ainda o exemplo das mensagens 
que são construídas com algum engenho para confirmar parcialidades e 
preconceitos. Seu alvo é sempre dirigido àqueles que se regozijam no 
conforto da rigidez de seus modos de pensar e sentir, como garantias 
para maneiras de agir imutáveis” (Santaella, 2018, p. 35).

Em relação às fake news, como afirma Sacramento (2018), é comum 
recorrer à retórica da falta, ou seja, dizer que o problema acerca das 
notícias falsas é ocasionado pela “falta de informação, de educação, de 
conhecimento, de capacidade interpretativa, de letramento midiático e 
assim por diante” (Sacramento, 2018, p. 6), contudo, também é preciso 
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ter o entendimento sobre a existência de excessos: excesso de informa-
ção; de interesses políticos e econômicos; excesso da necessidade de 
reafirmar suas próprias crenças; excesso de polarização, entre outros. 
A escassez de educação é sim uma questão de urgência, bem como a falta 
acesso a bens culturais, à saúde, à renda, à capacidade de interpretação 
de textos; e à literacia midiática, que, por conta das desigualdades, são 
realidades bastante manifestas na sociedade brasileira. 

De acordo Pennycook e Rand (2019), existem diversas práticas 
discursivas que circulam pela esfera pública concorrem com as vozes 
oficiais - e a Internet potencializa essa circulação. Esses discursos con-
correntes se autoproclamam como verdadeiros e tentam descredenciar 
instituições, dados oficiais e científicos, por exemplo. Tais discursos 
falaciosos, são pulverizadas na sociedade midiatizada, e passam a 
promover um processo de desconfiança generalizada em relação às 
instituições e também uma tendência a se acreditar cada vez menos nos 
métodos e descobertas científicas, dando lugar às crenças baseadas em 
ideologias, vivências pessoais e convicção próprias.

Podemos resgatar aqui a noção de “regime de verdade”, que define o 
que será considerado verdadeiro ou não. Segundo Foucault (1986), cada 
sociedade escolhe quais tipos discurso irá acolher e quais serão as maneiras 
de definir algo como verdadeiro ou falso. Cada sociedade escolhe quais 
valores serão considerados para chegar à verdade, e para definir quem 
tem o poder de decisão sobre o que será considerado como verdadeiro.

Em relação a esses valores definidores da verdade, Seixas (2019) 
aponta que, na sociedade atual, cada vez mais “apenas o que é familiar, 
leia-se, o que possui identidade aos meus valores e, consequentemente, o 
que incita paixões comuns entre os iguais, será passível de ser acreditado” 
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(Seixas, 2019, p. 136). E esse caráter familiar está intimamente ligado 
à questão da “identificação entre o sujeito, os seus valores e paixões 
com os argumentos que se mostrem familiares para si em termos de 
posicionamento” (Seixas, 2019, p. 133).

Destacamos então, que os valores definidores de verdade são cada 
vez menos relacionados a métodos e evidências científicas, ou dados 
oficiais gerados por especialistas ou instituições governamentais. O crí-
vel baseia-se cada vez mais em crenças e valores pessoais ou de grupos 
determinados. Além disso, Sacramento e Paiva (2020, p. 96) destaque 
que “a falta de confiança na ciência em detrimento da convicção na 
religião se origina na desconfiança em relação ao estrangeiro, estranho, 
exógeno a um determinado sistema de crença que nos dá ancoragem e 
segurança.”, o que pode agravar preconceitos, polarização e discrimi-
nação, ou seja, agravar violências. 

Nesse contexto de circulação de informações e discursos relaciona-
dos a crenças, valores e paixões é preciso destacar o papel da Internet 
e dos aplicativos de comunicação, com destaque para o WhatsApp, 
no Brasil. De acordo com o último número divulgado pelo Facebook 
(empresa responsável pelo aplicativo), o WhatsApp conta com cerca 
de 130 milhões de usuários. (Valente, 2019).

É possível dizer que, no Brasil, o aplicativo citado contribui de 
maneira substancial para a circulação de informações e diversos tipos 
narrativas, inclusive as não são verdadeiros e/ou baseadas em dados 
oficiais e evidências científicas, o que é bastante problemático.

Em relação a isso, Sacramento e Paiva apontam que: 

É preciso considerar, no caso brasileiro, que 15,3% da população 
concluiu o ensino superior e 64,7% tem acesso à internet (“PNAD 
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Contínua”, 2018). Devem-se levar em conta as desigualdades sociais 
no processo de interpretação das informações. Embora tenhamos 
ressaltado até agora a questão da confiança, a desigualdade de renda, 
educação formal e permanente, acesso a bens culturais diversificados 
e as barreiras digitais colocadas pelos planos de dados das empre-
sas de telecomunicação também são dimensões estruturantes dos 
processos que envolvem o consumo de informações. (Sacramento 
& Paiva, 2020, p. 98).

Dessa forma, é preciso voltar à questão da falta de literacia midiática 
a começar, além de propor, realizar ações que promovam esse letramento. 
É importante buscar a conscientização dos sujeitos, já na fase escolher, 
enquanto crianças e jovens, sobre conteúdos falsos e as consequências 
de sua disseminação de forma acrítica e irresponsável. Ou seja, mais do 
aprender os passos básicos para a checagem de informações e notícias, 
é preciso colocar em prática ações que desenvolvam nos cidadãos as 
competências e habilidades em media literacy, para que eles próprios 
possam avaliar fontes; analisar criticamente as informações; compar-
tilhar ou não determinado conteúdo; e exercer sua ação comunicativa 
de forma criativa, respeitosa e responsável.

2. ATIVIDADES SOBRE FAKE NEWS NAS ESCOLAS DE 
PORTUGAL E BRASIL

Sobre a realização do worwshop sobre fake news, pricmeiramente 
ocorreu a apresentação do tema com uma explanação introdutória. 
Foi exibido o gráfico sobre o engajamento (curtidas, comentários, 
compartilhamentos) rebecido pelas notícias sobre as eleições de 2016 
dos Estados Unidos da América. O gráfico mostra que as notícias de 
veículos oficiais tiveram engajamento decrescente durante o período 
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de eleições, enquanto as fake news tiveram engajamento crescente de 
maneira vertiginosa. 

Figura 1
Engajamento das notícias sobre a eleição de 2016 dos EUA no Facebook.

Silverman (2016)

A Partir disso, foi explicado aos alunos as características principais 
das notícias falsas que promovem o engajamento, como: títulos e imagens 
chamativas; apelo ao emocional; marcas de alerta como “URGENTE!”, 
“BOMBA!”, “ABSURDO!; “REVOLTANTE!”, “VOCÊ PRECISA 
SABER!”, e outras expressões e uso de letras maiúsculas em excesso, 
o que chama atenção, provoca a curiosidade e emoção das pessoas. 
Outras características das fake news são: falta de data e nome do autor 
da notícia; ausência de créditos à fonte das imagens; texto com erros 
de português estarem em sites sem protocolo de segurança (com início 
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da URL em “https”, no qual o S é um demarcados de site seguro); e 
também compartilhamento de notícias antigas com uma chamada que a 
faça parecer recente. Todos esses fatores contribuem para que as pessoas 
se interessem pela notícia e queiram interagir de alguma forma, seja ela 
consciente ou inconsciente, e mais baseada na emoção do que na razão.

Figura 2
Foto de âfrontal do Principe Willian.

(“Como os meios de comunicação podem manipular a verdade com 
fotos subjetivas”, s.d.). Reucperado de https://iphotochannel.com.br/
como-os-meios-de-comunicacao-podem-manipular-a-verdade-com-fotos-subjetivas/ 

A segunda etapa do workshop consistia em fazer os alunos pensar 
por si próprios na construção de narrativas através da educação de 
imagens. Para isso foi apresentada uma sequência de slides com pares 
de imagens. Primeiro era exibida a imagem editada e perguntado para 
os alunos o que estava acontecendo naquele momento, e depois era 
revelada a foto original, mostrando o quadro geral, e consequentemente, 
revelando uma narrativa diferente da percebida pelos alunos na foto 
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anterior. Neste artigo será colocado apenas um par de imagens para 
fim de demonstração.

Foi perguntando aos alunos que eles compreendia sobre a figura 2, 
se eles conheciam a pessoa na foto, se ela parecia irritada ou calma, e 
o que estava acontecendo de maneira geral.

Os alunos reconheram a pessoa na foto com o príncipe da Inglaterra, 
que aparentemente estava calmo, saindo do carro, conversando com 
alguém, e talvez indicando o número três. Então, foi exibida a segunda 
imagem e o que eles responderiam às perguntas anteriores se tivessem 
a outra imagem antes.

Figura 3
Foto de angulo lateral do Principe Willian.

(“Como os meios de comunicação podem manipular a verdade com 
fotos subjetivas”,s.d.). Reucperado de https://iphotochannel.com.br/
como-os-meios-de-comunicacao-podem-manipular-a-verdade-com-fotos-subjetivas/

Ao se depararem com a segunda foto os alunos tiveram reação 
de riso e espanto, pois aparentemente o príncipe da Inglaterra estagia 
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fazendo um gesto obsceno. Os alunos apontaram que, vendo essa ima-
gem, responderiam que ele estava nervoso e discutindo com alguém.

Foi explicado à classe que as duas fotos foram tiradas exatamente 
no mesmo momento, porém, de ângulos diferentes, e que cada uma 
delas poderia contar uma narrativa diferente. Dependendo da escolha de 
quem publicar ou compartilhar a imagem, pode-se escrever na legenda 
o que realmente aconteceu naquele momento, ou criar uma notícia falsa. 

Figura 4
Notícia sobre a noite de livros de Harry Potter em Oleiros

Diário digital Castelo Branco, Caderno de cultura.
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Também foi discutido que, por se tratar de uma figura pública e 
ligada à política, uma fake news provavelmente teria interesses políticos 
ou mercadológicos que envolvessem prejudicar a imagem pública do 
príncipe. E que isso pode ocorrer com diferentes pessoas, em diferentes 
países e ocasiões, por isso é importante ficar atento aos conteúdos que 
recebemos e estar bem informados sobre tais assuntos.

Figura 5
Notícia sobre o Evento Noite Hogwarts em escola de Oleiros.

Jornal Reconquista.

Já a terceira atividade do workshop consistia no em um exercício 
de identificação de fake news. 
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As turmas foram divididas em grupo, e cada grupo recebeu três 
notícias sobre um mesmo tema, o objetivo era identificar qual notícia 
era falsa e justificar o motivo de terem a escolhido. 

As notícias apresentadas em Portugal tratavam de um evento de nível 
regional sobre a Noite dos Livros de Harry Potter na escola de Oleiros, 
e a notícia falsa era a de que cenas do próximo filme da franquia seriam 
gravados na escola, como consta nas imagens das figuras 4, 5 e 6

Figura 6
Notícia falsa sobre filmagens do filme de Harry Poteter em Oleiros.

Elaborado pelo Professor Pedro Moura no site https://www.prankyourfriends.com/?lg=pt

Sobre as respostas, todos os grupos indicaram como falsa a notícia 
de título “Escola de feitiçaria de Hogwarts muda-se para Oleiros esta 
quinta-feira”, sobre gravação das cenas do novo filme da série na cidade. 
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As justificativas destacavam a diferença nas datas de publicação, pois 
duas eram do mesmo dia e apenas essa apresentava uma data muito 
diferente em relação ao fato relatado. To total de nove grupos, quatro 
deles observaram a ausência do nome do autor, ou seja, ausência de 
fonte. Além disso, um dos grupos destacou que as filmagens ocorreram 
em Liverpool, demonstrando que algum de seus integrantes era bas-
tante fã de Harry Potter e sabia detalhes sobre as gravações do filme 
tratado na matéria. Outra observação de um do grupos foi a presença 
de uma coluna com títulos de outras matérias na lateral da página, que 
pareciam se tratar de acontecimentos absurdos ou pegadinhas. E dentre 
os nove grupos, apenas um explicou em sua resposta que não se deve 
compartilhar notícias falsas.

2.1 Atividades sobre fake news nas escolas do Brasil

Nas escolas brasileiras, a atividade contou com notícias recentes 
em relação ao período de sua realização, no caso, o vazamento de óleo 
nas praias do Nordeste, assunto que estava sendo veiculado e discutido 
na mídia a nível nacional. A seguir estão as matérias utilizadas nessa 
etapa do workshop.
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Figura 7
Notícia sobre vazamento de óleo nas praias do Nordeste Brasileiro.

(Nakamura, 2019)
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Figura 8
Notícia sobre animais agonizando por conta dos vazamentos de óleo 
no Nordeste 

Gama, A. (2019)



357

meistudies

Figura 9
Notícia sobre mutações em animais após vazamento de óleo nas praias 
do Nordeste.

Elaborado pela autora no site https://www.prankyourfriends.com/?lg=pt
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Todos os grupos apontaram como falsa a matéria de título “Alerta! 
Animais marinhos atingidos pelo óleo no Nordeste podem estar sofrendo 
mutações”. Do total de 18 grupos, 11 deles indicaram a falta da marcação 
“Https” no endereço do sites como uma pista para identificar a notícia 
falsa, e explicaram que ausência do “s” caracteriza sites não seguros. 
Sete grupos observaram a ausência do nome do autor do texto, e 2 gru-
pos citaram a falta de fonte nos créditos das imagens da notícia falsa. 

Uma explicação interessante dada pelos grupos estava relacionada 
às suas aulas de biologia, pois afirmaram que apenas o contato óleo 
não poderia ocasionar esse tipo de mutação, e mutações daquele tipo. 
Tal justificativa revela a importância da educação nas mais diversas 
áreas, pois tal conhecimento evitaria a propagação de diversas fake 
news, como o corona vírus, por exemplos, se todos soubessem o fun-
cionamento básico da propagação viral.

Três grupos destacaram o título apelativo da notícia e outros 3 desta-
cou a discrepância de datas entre as publicações. Além disso, três grupos 
também consideraram as outras notícias eram as verdadeiras, pois já 
tinham visto as mesmas na televisão, ou seja, já haviam confirmado em 
outras fontes e veículos tradicionais de mídia. Fechando os comentários 
dos grupos, um deles comentou sobre a quantidade de erros de portu-
guês presente na notícia falsa, indicando que o material não havia sido 
produzido por um jornalista profissional e passado por revisão.

Sobre a imagem utilizada na notícia falsa (tartaruga de duas cabeças), 
foi explicado aos alunos que era uma foto verdadeira, e que realmente a 
existência aquele animal. Porém, a imagem foi retirada de uma notícia 
divulgada na China. Com isso, foi exemplificado como uma imagem 
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verdadeira pode ser inserida em outras narrativas, com outros contextos, 
para a construção de uma notícia falsa.

Por fim, nas escolas dos dois países, após comentar as respostas 
com os alunos, foi distibruído para cada um deles um cartão postal 
com 10 dicas para lidar com as fake news. As dicas e reflexões presen-
tes nos postais são as transcritas a seguir: 1) Confira quem escreveu a 
notícia. É uma fonte confiável? Em quem podemos confiar?; 2) Não 
leia apenas o título! Leia a notícia completa para entender a história 
toda; 3) Notícias muito estranha podem ser uma piada. Verifique se não 
é apenas uma sátira; 4) Verifique a data da notícia! Notícias foram de 
tempo e contexto podem causar confusão!; 5) Pergunte para quem sabe 
do assunto! Pesquisa em bibliotecas, sites especializados; 6) Procure 
mais informações em outras fontes que comprovem os acontecimentos!; 
7) Observe se o conteúdo é preconceituoso. Podem aparecer julga-
mentos preconceituosos disfarçados de notícia!; 8) Procure conhecer 
os diferentes pontos de vista!; 9) Tem dúvida ou não sabe se a notícia 
é verdadeira? Não compartilhe; 10) A notícia ofende ou pode ferir 
alguém? Não compartilhe!

Após essa explanação sugeriu-se eles lessem o postal com seus 
pais e familiares em casa para falar sobre o que haviam aprendido na 
escola sobre o tema. Alguns dos alunos das escolas brasileiras inclusiva 
comentaram de mostrar as dicas para tios e tias que compartilham muitas 
notícias nos grupos de WahtsApp da família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizada breve revisão sobre o conceito de media literacy e apresen-
tação da atividade desenvolvida nas escolas, destaca-se a importância e 
urgência de sua inserção na vida dos cidadãos, desde cedo, em sua vida 
escolar, pois cada vez mais a sociedade é afetada pela permeabilidade 
das mídias e excesso de informações e conteúdos disponíveis e com-
partilhados incessantemente pelas redes, sejam elas on-line ou off-line. 

Obviamente, a Internet e dispositivos móveis potencializam o acesso 
e compartilhamento de informações, porém, a tecnologia não promove 
em si o avanço da capacidade de reflexão e análise crítica, e aí está gar-
galo entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento humano 
da análise e interpretação de textos, da capacidade de argumentação, 
de diálogo e principalmente da atuação como cidadão responsável e 
participativo da sociedade.

Por isso, é preciso trabalhar com os alunos temas que desenvolvam 
nos alunos as competências em literacia midiática, para que saibam como 
acessar informações; avaliar criticamente as fontes e as informações 
às quais tem acesso e as que recebem; mas, principalmente, que sejam 
capazes de se comunicar de modo responsável e assertivo, com base 
em argumentos bem construídos e atentando para sua responsabilidade 
enquanto produtores e propagadores de conteúdos e ideias.

A problemática das fake news é apenas uma das opções possíveis para 
se trabalhar em sala de aula com os alunos, e neste artigo trouxemos este 
exemplo para demonstrar como é possível integrar a literacia midiática 
aos conteúdos escolares. Foram abordadas as características das notí-
cias falsas e seus mecanismos de propagação; explicadas as possíveis 
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motivações, consequências e prejuízos de se criar e compartilhar tais 
notícias; foi demonstrada ainda a questão da manipulação de imagens, 
textos, contextos e narrativas; apresentou-se os passos básicos para a 
detecção e reconhecimento de uma fake news; e também discutidas 
dicas para lidar com as informações e conteúdos que recebemos.

Os alunos mostraram-se bastante interessados e participativos na 
discussão, e podemos inferir que isso ocorra por se tratar de algo que faz 
parte de seu dia a dia. São estudantes com acesso à televisão, Internet, 
e smartphones; acessam vídeos, notícias e diversos conteúdos; utili-
zam sites de busca, mídias sociais e aplicativos de mensagens como 
WhatsApp (este principalmente no Brasil), e já se depararam notificas 
falsas ou conteúdos que pareciam, no mínimo, absurdos.

Esse tipo de atividade está disponível na Internet, bem como tantos 
outros modelos, de forma gratuita, e pode ser acessado e adaptado à 
faixa etária dos alunos e à realidade de cada escola. Não se pode negar 
a necessidade de capacitação e infraestrutura para a inserção da lite-
racia midiática como conteúdo escolar, porém, é preciso destacar que 
é possível e necessário, principalmente levando em conta o contexto 
de uma sociedade midiatizada, que vem sendo afetada politicamente, 
economicamente e socialmente pelo modo com grupos e indivíduos 
utilizam as Tecnologias de Informação e Comunicação.
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COMPETÊNCIAS DIGITAIS E COMPETÊNCIAS 
MIDIÁTICAS: POSSIBILIDADES DE UMA 

EDUCAÇÃO EQUITATIVA E QUALITATIVA E 
OS OBSTÁCULOS NO CENÁRIO DA COVID-19 

NO BRASIL

Danielli Santos da Silva1

O ano de 2020 será marcado e lembrado pela pandemia de COVID-19 
que ao se disseminar por todos os continentes emergiu novas demandas 
e condutas de comportamento de toda a sociedade que em isolamento 
social teve todas suas atividades do cotidiano alteradas. 

O distanciamento social foi uma medida necessária a fim de evitar a 
disseminação da síndrome respiratória aguda causada pelo vírus SAR-
S-CoV-2 que surgiu na China no final do ano de 2019 e rapidamente 
se espalhou pelo mundo em função de sua facilidade de contagio por 
meio do contato com superfícies ou pessoas contaminadas. 

A pandemia trouxe modificações significativas em todas as esferas 
da sociedade que precisou se reinventar com o fechamento repentino 
de escolas, indústrias, comércios e suspensão de todas as atividades 
consideradas não essenciais. O fechamento gradual das escolas no 
estado de SP em todos os níveis da educação teve início no dia 16 de 

1. Mestre em TV Digital: Informação e Conhecimento FAAC UNESP BAURU- 
Professora PEB II Secretaria de Educação SP
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março e os demais segmentos da sociedade iniciaram a interrupção de 
suas atividades no dia 23 de março. 

A educação foi um dos setores mais impactados pela brusca ruptura 
das aulas que além de interromper o ano letivo trouxe a desorganização 
da estrutura de muitos núcleos familiares, considerando-se que para 
inúmeras famílias a escola é um local onde as crianças permaneciam 
enquanto os pais trabalhavam. 

As novas demandas da sociedade no período de isolamento tive-
ram o suporte das Tecnologias da Informação e Comunicação -TIC no 
desenvolvimento de atividades profissionais no chamado home office, 
compras on-line, entretenimento e educação. 

Neste cenário de incerteza, a Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo desenvolveu o Centro de Mídias SP que é um aplicativo 
tanto para a formação dos profissionais da rede, bem como espaço para 
a educação mediada por tecnologias com utilização gratuita por meio 
do patrocínio de dados provido pela secretaria de educação junto às 
operadoras de telefonia móvel. A criação deste ambiente tecnológico, 
que repentinamente, passou a ser utilizado pelos estudantes e trouxe à 
tona uma série de fragilidades como a necessidade de melhorias para a 
ferramenta que se encontra em constante desenvolvimento, e sobretudo, 
a clareza de que a educação contemporânea precisa de muitas mudanças, 
em especial no que se refere às competências digitais que são essen-
ciais aos alunos em todos os níveis e especialmente nos anos iniciais 
da educação. Esta nova sociedade que agora é fortemente marcada pela 
pandemia e seus impactos, tem o reconhecimento de que a educação 
precisa evoluir e ser atualizada, para tanto são necessários novos espaços 
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para as soluções das questões sobre os valores e atitudes que se rela-
cionam com o conhecimento e o saber como aponta Belluzzo (2018).

Vivemos, portanto, na chamada “era digital” onde as relações se 
pautam pela mediação através dos recursos tecnológicos que conse-
quentemente chegou à indústria que hoje é denominada indústria 4.0 
o que nos remete ao conceito de Castells (2005) de que a sociedade se 
organiza em redes de compartilhamento e colaboração, onde o acesso e 
a utilização da internet são parte do processo de construção do conhe-
cimento e que este deve ser ao longo da vida.

Todas estas transformações destacam a existência dos chamados 
cidadãos digitais que já nasceram nesta “era digital” e que no cenário 
de uma pandemia ativa fazem o uso das TIC não mais apenas como 
forma de lazer e entretenimento, mas sim como recursos educacionais 
no ensino formal.

Assim o fluir de informações e conhecimento exige que a sociedade 
reveja suas concepções, em especial na educação com a necessidade 
de inter-relacionamento dos conceitos de Competências Digitais que 
abrange a Competência em Informação (CoInfo) e midiática, bem como 
as propostas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – 
ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também 
propostos pela ONU (2016). 

Pretende-se oferecer estudo teórico reflexivo acerca dos temas que 
norteiam esta problemática considerando a situação atual de uma pan-
demia no âmbito educacional e quais perspectivas quanto à utilização 
das mídias e tecnologias para o desenvolvimento de oportunidades de 
educação equitativa e inclusiva ao longo da vida articuladas aos prin-
cípios da Competência Digital, da CoInfo e da Competência Midiática.
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Para melhor compreensão dos temas abordados e suas articulações 
apresentaremos na sequência algumas das principais abordagens teó-
ricas acerca destes.

1. COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E MIDIÁTICA – 
COINFO E COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Em 1974 Paul Zurkowski mencionou em um relatório da Information 
Industries Association que a evolução das TIC emergiria a necessidade 
de busca por novas habilidades conhecimentos e assim recomendou que 
essa competência tivesse o apoio nacional com a aplicação de recursos 
de informação nas situações de trabalho através do aprendizagem de 
técnicas que permitissem o desenvolvimento das habilidades necessárias 
a utilização das ferramentas para o acesso e uso da informação para a 
solução de problemas. 

As recomendações de Zurkowski passaram a ser aderidas por orga-
nismos como: American Library Association (ALA), a International 
Federation Library Associations (IFLA) e a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

As contribuições destes organismos ao longo do tempo signifi-
caram para Belluzzo (2018) impulsionadoras do tema na sociedade 
contemporânea levando-nos a considerar que para uma cidadania ativa 
e consciente no século XXI a mera absorção da grande quantidade de 
informações recebidas não tem um sentindo sendo necessária a reflexão 
que promovera um pensamento crítico em qualquer fase de sua vida, e 
portanto, o desenvolvimento do processo de transformar a informação 
em conhecimento são indispensáveis. 
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Em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), Horton Junior (2014) propôs que a tra-
dução que mais se adequa ao português do Brasil, corresponde à expressão 
“Competência em Informação”. A Carta de Marilia (2014) recomenda a 
adoção da siga CoInfo para o Brasil, sendo tal recomendação ocorrida 
durante o “III Seminário de Competência em Informação: cenários e 
tendências” que foi realizado na cidade de Marília -SP no ano de 2014.

Para Valentim, et al. (2016) a CoInfo tem a condição de potencializar 
as competências dos sujeitos e assim estes podem se tornar competentes 
em informação, que é a principal função da CoInfo.

Dudziak et al. (2017) na Declaração de Praga reconhecem que a 
CoInfo é a capacidade essencial para que se desenvolva o aprendizado 
ao longo da vida, possibilitando a efetivação do exercício da cidadania 
informada e interventiva na sociedade contemporânea.

A sociedade contemporânea tem reconhecido a importância da com-
petência em informação, principalmente nos países em que a exclusão 
social é significativa, uma vez que desenvolve ações que possibilitam 
aos indivíduos desenvolver a capacidade de reconhecer uma neces-
sidade informacional, ter a capacidade de identificar e localizar uma 
informação, bem como avaliar e usar efetivamente essa informação 
(Valentim et al. 2016, p. 2 )

Na percepção de Hatschbach e Olinto (2008), o melhor uso da infor-
mação pode integrar a agenda de áreas como a educação e informação, 
e por isto reforçam a importância do desenvolvimento de habilidades 
que possam favorecer a utilização da informação.

A CoInfo, no cenário brasileiro, ainda que tenha tido avanços no 
período de 2000 a 2018 a partir da recomendação da UNESCO de que 
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a competência em informação se articule a competência midiática ainda 
é uma considerada uma área que requer estudos mais aprofundados e 
projetos aplicáveis ao contexto brasileiro.

A UNESCO (2016) aponta a Competência em Informação como:

conjunto que empodera os cidadãos, permitindo que eles acessem, 
busquem, compreendam, avaliem e usem, criem e compartilhem 
informações e conteúdos midiáticos em todos os formatos, usando 
várias ferramentas, de forma crítica, ética e eficaz, com o objetivo 
de participar e de se engajar em atividades pessoais, profissionais e 
sociais (UNESCO, 2016, p. 9).

O desenvolvimento da competência em informação segundo a Natio-
nal Association for Media LiteracyEducation- NAMLE (2007) tem como 
objetivo auxiliar as pessoas nas diversas faixas etárias a desenvolverem 
hábitos de pesquisa e se tornaram hábeis para expressar seu pensamento 
crítico, possibilitando uma comunicação eficaz, conduzindo -os a uma 
condição de cidadania.

Por sua vez, a Competência Midiática aparece na literatura acadêmica 
inglesa desde a década de 1960 quando foi apresentado pelos pesquisado-
res “segunda geração” da teoria da leitura como afirma Bujokas (2008).

Valente e Belluzzo (2020, p. 24) abordam a Competência Midiática 
sob a perspectiva educacional considerando que esta:

promova o uso adequado das tecnologias da informação e do 
conhecimento. Assim, não basta ter o acesso às TIC e à mídia se 
não soubermos fazer uso das potencialidades existentes e a serem 
exploradas, ao promover espaços de trocas de conhecimentos que 
gerem mudanças socioculturais e com isso, possibilitem o rom-
pimento com o atraso e o controle das informações nas mãos da 
maioria absoluta da população mundial.
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Na concepção de Dudziak (2003) a competência midiática vai além 
dos limites da tecnologia e, portanto, pode ser considerada como um 
conceito inclusivo e que pode englobar diversas competências. 

Para Zanchetta Junior (2009) a competência midiática é fundamentada 
no domínio e o nos usos sociais dos códigos e processos midiáticos. 

Todavia, considera-se necessário ressaltar que várias nomenclaturas 
são utilizadas para a Competência midiática e sua articulação com a 
CoInfo. Em razão desta situação, a UNESCO (2018) propôs a interseção 
entre estas duas áreas e adotou a nomenclatura“alfabetização midiática 
e informacional” (AMI), além de ter constituído a Global Alliance for 
Partnerships in Media and InformationLiteracy (GAPMIL) que é uma 
rede cujo foco centra-se na interação entre essas áreas. 

A UNESCO (2016) ao inter-relacionar a entre a CoInfo e a Com-
petência Midiática considera seis competências necessárias para o 
desenvolvimento da AMI que englobam: a compreensão do papel das 
mídias e da informação; compreensão dos conteúdos e usos das mídias; 
acesso eficiente e eficaz à informação; avaliação crítica das fontes e 
informações; aplicação de formatos novos e tradicionais de mídia; situar 
o contexto sociocultural dos conteúdos midiáticos.

Portanto, considera-se que a AMI se interliga ao processo de infor-
mação e aprendizagem que ocorrem em todas as suas etapas conside-
rando-se desde a absorção da informação até a tomada de decisão dos 
sujeitos destes contextos.

No reconhecimento da influência das competências midiáticas na 
sociedade, em especial na educação, no ano de 2006 o Parlamento 
Europeu elaborou documentação elencando as 8 competências essen-
ciais para a formação ao longo da vida, sendo a midiática uma delas.
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Esrtad (2005) observa as competências digitais podem ser conside-
radas como as habilidades, conhecimentos e atitudes através dos meios 
digitais para dominar a sociedade da aprendizagem. 

Na perspectiva de Gutiérrez (2011), a competência digital é vista como 
o conjunto de valores, crenças, conhecimentos, capacidades e atitudes que 
possibilitam o uso adequado de tecnologias, que incluem computadores, 
softwares, internet, possibilitando assim a busca, o acesso e a organização 
das informações e todo este processo conduz ao conhecimento. 

Ferrari, Punie e Redecker (2012) apresentam duas vertentes para as 
competências digitais onde a primeira engloba diversos letramentos e a 
segunda aponta novos letramentos, cada qual com componentes novos 
e mais complexos. 

As múltiplas competências e habilidades se fazem ainda mais 
necessárias no contexto da pandemia que vivenciamos em especial na 
educação onde os nativos digitais “nativos digitais”, necessitam de uma 
oportunidade de educação equitativa e inclusiva ao longo da vida, como 
se propõe também nas propostas da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas – ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) também propostos pela ONU.

2. AGENDA 2030

A agenda 2030 é um documento para o Desenvolvimento Susten-
tável elaborado em setembro de 2015 pelos 193 Estados Membros das 
Nações Unidas e que reconhece a necessidade de uma sociedade que 
observe e respeite seus indivíduos garantindo-lhes direitos básicos, 
como aponta Beluzzo (2018).
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A Agenda 2030 destaca, dentre os principais compromissos, aquele 
que se apoia no pressuposto de que todas as pessoas, independente-
mente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com deficiência, migran-
tes, povos indígenas, crianças e jovens, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade, devem ter acesso a oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida que os ajudem a adquirir os conhe-
cimentos e habilidades necessários para explorar oportunidades e 
participar plenamente da sociedade. (Belluzzo, 2018, p. 20)

A Agenda 2030 é composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e 169 metas que se constroem sobre o legado dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio e buscam concretizar os direitos 
humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
das mulheres e meninas, ressalta-se que os objetivos são integrados e 
indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sus-
tentável: a econômica, a social e a ambiental. 

2.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS

Propostos a partir do consenso de um grupo de trabalho da Assem-
bleia Geral da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 
foram propostos no relatório elaborado pelo comitê intergovernamental 
de especialistas em financiamento para o desenvolvimento sustentável, 
de diálogos da Assembleia Geral sobre facilitação tecnológica e muitos 
outros.

Os ODS se envolvem com as questões vão desde o desenvolvi-
mento social e econômico, pobreza, fome, educação, saúde, igualdade 
de gênero, água e saneamento, energia, urbanização, meio ambiente, 
justiça social e educação. 
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A educação é constituída pelo ODS-4 cujo objetivo é assegurar 
que a educação seja inclusiva e equitativa e de qualidade, e que possa 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
O ODS-4 é organizado por meio de dez metas que irão direcionar as 
ações na educação até o ano de 2030 como se apresenta na tabela 1.

Tabela 1
Metas do ODS -4

Meta - 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 
ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza 
a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
Meta- 4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso 
a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação 
pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário.
Meta- 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens 
e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade.
Meta- 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adul-
tos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
Meta- 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação 
profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, 
povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.
Meta- 4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção 
dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido 
o conhecimento básico de matemática.
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Meta- 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos 
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, Direitos Humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, 
e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.
Meta- 4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas 
para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem 
ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes 
para todos.
Meta- 4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de 
bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, em par-
ticular, os países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, 
incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação 
e da comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países 
desenvolvidos e outros países em desenvolvimento.
Meta- 4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de profes-
sores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a 
formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente 
os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento.

Crédito da autora

Os ODS se inserem em todas as etapas da educação básica e as 
articulações entre o ODS-4 e a CoInfo e Competência Midiática são 
claramente observadas na meta 4.7 que dispõe sobre garantir que 
todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias 
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 
por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 
vida sustentáveis, Direitos Humanos, igualdade de gênero, promoção 
de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização 
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da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvi-
mento sustentável.

3. CENTRO DE MÍDIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CMSP 

O Centro de Mídias SP foi desenvolvido pela Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo -SEDUC como uma alternativa para 
o ensino remoto no estado de São Paulo em virtude da suspensão das 
aulas presenciais como medida de combate à disseminação da pandemia 
de Covid-19.

Tem como objetivos a formação dos profissionais da Rede e amplia-
ção da oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de 
forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI. 

O download do aplicativo requer uma conexão com a internet e 
a utilização do login do aluno composto por seu e-mail institucional, 
bem como a senha. Para a utilização do aplicativo não é necessária a 
utilização dos dados móveis ou rede wi-fi tendo em vista que a SEDUC 
firmou o patrocínio de dados junto as operadoras de telefonia celular 
do estado de São Paulo. 

Além do aplicativo as aulas do CMSP que são ministradas por pro-
fessores que compõe a rede estadual de ensino são também exibidas 
na TV aberta e TV a cabo.

4. AMOSTRAGEM 

Obteve-se uma amostra acidental e voluntária de participantes para 
uma pesquisa realizada com os alunos da Escola Estadual Professor 
Joaquim Rodrigues Madureira, localizada na cidade de Bauru- SP. A 
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escola atende alunos de ensino fundamental I e II e ensino médio, tendo 
no ano de 2020 o total de 795 alunos matriculados. 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar os aspectos 
mais relevantes para se compreender os motivos da baixa adesão dos 
alunos no desenvolvimento das atividades remotas no período de ensino 
à distância em função do isolamento social provocado pela pandemia 
de Covid-19.

4.1 Procedimentos Metodológicos

Este estudo de natureza teórico-prático teve início com a Revisão Sis-
temática de Literatura-RSL, cuja etapa inicial consistiu na realização do 
levantamento de bibliografia específica para a fundamentação teoria para o 
estudo e se apoiou nos conceitos propostos por Denyer; Tranfield (2009), 
sendo desenvolvido por meio da abordagem à literatura especializada, 
tanto nacional como internacional e teve como objetivo a construção de 
referencial teórico e a compreensão e a interpretação dos temas. 

A RSL subdivide-se em etapas distintas como apresenta a tabela 2

Tabela 2
Revisão Sistemática de Literatura

	Passo 1: Formulação da questão
	Passo 2: Localização dos estudos
	Passo 3: Avaliação e seleção dos estudos
	Passo 4: Análise e síntese
	Passo 5: Relatar e usar os resultados.

Crédito da autora
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Como resultado construiu-se o referencial teórico seletivo que apoiou 
a etapa seguinte da pesquisa onde se optou pela realização da pesquisa 
de campo, de natureza exploratória com base nas propostas de Marconi 
e Lakatos (2010).

Com a obtenção da amostra voluntária e acidental (Laville & Dionne, 
1999) de 319 alunos participantes do total de 795 alunos identificados 
e considerados como a amostra censitária para a consulta.

O objetivo desta pesquisa foi identificar o nível de CoInfo entre os 
alunos sobre o uso do CMSP. O questionário foi elaborado em parceria 
com a coordenação pedagógica e equipe docente, utilizando o recurso 
forms® que foi enviado para as dezessete salas que compõe o ensino 
fundamental II e ensino médio. O envio do questionário ocorreu pela 
ferramenta whatsapp®. 

As orientações para o preenchimento do questionário foram enviadas 
também pela ferramenta whatsapp®. pela coordenação pedagógica da 
escola e o prazo estipulado foi de 5 dias para a devolutiva. 

Os resultados obtidos com o envio do questionário foram analisados 
por meio das concepções de Bardin (2011) com a Análise de Conteúdo. 

4.1.2 Resultados e Discussões
As dezessete salas que receberam o formulário foram as salas do 

ensino fundamental II (6º aos 9º anos) e ensino médio (1ª a 3ª séries) e 
alcançou o total de 319 participantes como se apresenta no gráfico 1.
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Gráfico 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9KOi2AI5BmICvneieKuE0
Sis-ss2CI0PUzCqktG5wgL2kA/viewform?usp=sf_link

Sobre o acesso do CMSP pelo celular ou pelos canais de TV, duas 
questões foram aplicadas aos alunos como apresenta o gráfico 2.

Gráfico 2
Uso do CMSP

https: / /docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9KOi2AI5BmICvneieKuE0
Sis-ss2CI0PUzCqktG5wgL2kA/viewform?usp=sf_link

Quando questionados em pergunta aberta sobre os motivos pelos 
quais não estavam acompanhado as aulas pelo CMSP ou pelos canais 
de TV, as respostas encontradas foram:



379

meistudies

Tabela 3
Respostas dos alunos

	N estou conseguindo acessar 
	Nn estou assistindo porque n entendo
	meu celular não é compatievel ao app
	Não tenho disponibilidade durante os horários e não consigo 

entender muito, preferia que os meus professores tivessem 
oferecido algo, como ocorreu em outras escolas estaduais aqui 
em Bauru.

	falta de tempo,já que tenho responsabilidades em casa também
	Quando chego do trabalho a aula já acabou
	Não consegui entra no aplicativo
	eu não consigo entrar no centro de midias ja mudei minha senha 

e fiz de tudo e nunca entra
	As vezes tô fazendo outra coisa
	Nao entra o meu cadastro

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9KOi2AI5BmICvneieKuE0
Sis-ss2CI0PUzCqktG5wgL2kA/viewform?usp=sf_link

Diante das respostas obtidas e reproduzidas (com a grafia apresentada 
pelos alunos) pode-se inferir que os Padrões de CoInfo propostos por 
Belluzzo e Kerbauy (2004) são de extrema relevância neste contexto, 
visto que ao destacarem a dificuldade de acesso ao CMSP os alunos 
não conseguem alcançar o padrão 2 de desempenho que contemplam:

PADRÃO 2 – A pessoa competente em informação acessa a 
informação necessária com efetividade como aponta a tabela 4.
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Tabela
Padrões de Competência em informação

Indicador de Desempenho 2.1
 Seleciona os métodos mais apropriados de busca e/ou sistemas 

de recuperação da informação para acessar a informação necessária
Resultados Desejáveis 2.1.3

Identifica outros métodos de pesquisa para obter a informação 
necessária, os quais podem não estarem disponíveis por meio dos 
sistemas de recuperação da informação tradicionais e eletrônicos 
(por exemplo: necessidade de fazer entrevistas com especialistas etc.
Adaptado de Beluzzo &Kerbauy (2005)

A partir das respostas obtidas , observa-se que a ausência desta 
competência, aliada às dificuldades inerentes às competências digitais 
também, justifica-se pelo fato destes alunos não buscarem outras opções 
como os canais de TV para o acompanhamento das aulas, ou mesmo 
assistirem as aulas que permanecem disponíveis no youtube® podendo 
ser acessadas a qualquer momento para aqueles que não tem disponibili-
dade de acompanhar ao vivo a programação. A busca por outras formas 
de acesso se configura entre os resultados desejáveis “Identifica outros 
métodos de pesquisa” o que não foi observada na amostra analisada.

Os resultados desta pequena amostragem também evidenciaram a 
necessidade de se repensar a educação brasileira sob a ótica da Agenda 
2030 e o ODS 4, refletindo se o simples fato de disponibilizar os recursos 
tecnológicos nas escolas são suficientes para o alcance das metas de 
qualidade no ensino e aprendizagem no nosso contexto ou se é preciso 
muito mais em termos de políticas públicas nesse sentido.
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CONCLUSÕES

A criação do CMSP segundo a secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo teve como objetivo a manutenção do vínculo escola aluno, 
considerando-se que as escolas a partir do momento de transmissão 
das aulas no dia 27 de abril de 2020 organizaram-se para um retorno e 
desenvolvimento de atividades por parte dos alunos bem como intera-
ções entre estes e professores. Esta interação possibilitou a exploração 
de plataformas educacionais como o classroom® e outros introduzindo 
muitos alunos e professores ao universo da educação mediada por 
tecnologias.

Porem a própria SEDUC reconhece os limites e dificuldades que o 
aplicativo oferece e também não desconsidera que o acesso não é inte-
gral a todo o público da rede estadual de ensino que hoje é composta 
por mais de 4 milhões de estudantes segundo dados educacionais do 
estdo de São Paulo. 

Mas, o que se pode concluir é que a criação desta plataforma não 
foi capaz de sanar os inúmeros problemas e deficiências já identificadas 
em todo o âmbito da escola pública brasileira e emergiram vários outros 
graves problemas como a exclusão digital pela falta de equipamentos 
e acesso à internet, bem como a ausência da CoInfo para o adequado 
acesso e uso da informação, além de questões como a baixa escolaridade 
dos pais e responsáveis que se tornaram elementos centrais no processo 
de ensino aprendizagem de crianças e adolescentes. 

Considera-se, desta maneira, ser este estudo uma pequena con-
tribuição diante de um tema que requer muitas pesquisas acerca dos 
vários elementos que o envolvem desde o uso e acesso às ferramentas 
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de ensino mediado por tecnologia bem como o nível defasagem na 
aprendizagem que estes alunos enfrentam e ainda enfrentarão diante 
deste cenário de pandemia. 

O retorno às aulas presencias é uma competência dos prefeitos 
municipais e no estado de São Paulo a maioria dos municípios optou 
apenas pela liberação de atividades de reforço escolar e acolhimento 
emocional, sendo estas optativas e mediante autorização por escrito dos 
responsáveis. A data de retorno no ano de 2021 ainda não foi definida 
pela SEDUC, contudo observa -se uma tendência a uma modalidade 
hibrida de educação onde a utilização da educação mediada por tec-
nologias será parte da estrutura educacional do estado de São Paulo.
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CAMINHOS PARA UM ENSINO TÉCNICO E 
CRÍTICO DO AUDIOVISUAL: O COTIDIANO E 

A REFLEXIVIDADE

Camilla Shinoda1

E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente 
sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, 
estaremos adiando o fim. (Ailton Krenak)

Quando um professor entra em uma sala de aula de um curso técnico 
em Produção de Áudio e Vídeo se defronta com um mar de expectati-
vas dos estudantes que, em grande medida, possuem como referência 
a produção norte-americana e, no caso mais próximo, a produção da 
Rede Globo. A proposta por um plano de ensino que opte por produções 
nacionais costuma ser recebida de forma reticente, principalmente pelos 
estudantes do ensino médio, assíduos espectadores de filmes estrangeiros 
de super-heróis e repletos de efeitos especiais. 

Antes de compartilhar experiências metodológicas, vou apresentar 
as condições em que realizo essa pesquisa. Sou professora substituta 
de audiovisual do Campus Recanto das Emas do Instituto Federal de 

1. Mestra em Imagem, Som e Escrita pelo PPG da Faculdade de Comunicação da 
UnB. Atualmente. Professora do Instituto Federal de Brasília, no campus Recanto 
das Emas. camillamulan@gmail.com
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Brasília (IFB), um campus em uma Região Administrativa2 periférica 
do Distrito Federal, inaugurado em janeiro de 2018. Leciono, desde 
fevereiro de 2019, disciplinas da área técnica para estudantes de diversas 
modalidades, incluindo o Técnico em Produção de Áudio e Vídeo inte-
grado ao Ensino Médio, em que desenvolvi a metodologia a ser descrita. 
Nessa modalidade, o estudante faz, simultaneamente, o Ensino Médio 
e o curso técnico. Ao final dos três anos, sai com as duas formações.

Os estudantes do ensino médio são adolescentes na faixa etária de 
14 a 18 anos. Após uma avaliação diagnóstica (e diversas conversas ao 
longo do semestre), é possível dizer que há interesse na área Audiovi-
sual, mas que a maior parte dos estudantes pretende realizar um curso 
superior em outra área. Embora o foco deles, nesse momento, seja o 
PAS (Programa de Avaliação Seriada) e o ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio), os secundaristas não dispensariam a oportunidade de 
trabalhar com audiovisual. Uma pequena parte deles realmente tem inte-
resse no curso técnico e outra pequena parte não gosta, apenas frequenta 
o curso por obrigação. É válido ressaltar que esses jovens possuem as 
matérias de audiovisual integradas à grade curricular do Ensino Médio. 
A aprovação no ano letivo está condicionada a uma média mínima de 
seis pontos nas 19 disciplinas cursadas. 

Entre as disciplinas ministradas estão as Práticas Profissionais, ofe-
recidas para o Ensino Médio semestralmente ao longo dos três anos. As 
Práticas Profissionais são disciplinas com caráter prático e formato livre, 

2. A divisão do Distrito Federal em Regiões Administrativas foi oficializada por meio 
da Lei nº 4.545/64. Elas são subdivisões territoriais do DF, cujos limites físicos, 
estabelecidos pelo poder público, definem a jurisdição da ação governamental 
para fins de desconcentração administrativa e coordenação dos serviços públicos 
de natureza local.
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para que o professor possa escolher a área da produção audiovisual com 
a qual tenha mais afinidade na sua formação e prática. Apesar do formato 
livre, a disciplina deve acompanhar o grau de conhecimento da turma. 
Por exemplo, estudantes do 1º ano do Ensino Médio ainda não tiveram 
disciplinas práticas com equipamentos, apenas as matérias de funda-
mentação teórica3. As disciplinas de Práticas Profissionais 1 e 2 (P.P. 1 e 
P.P.2) devem ser desenvolvidas sem utilizar os equipamentos disponíveis 
no campus, tentando sensibilizar os estudantes para os fundamentos da 
linguagem audiovisual, para a ampliação de repertório fílmico e para 
um visionamento mais crítico de obras audiovisuais. Esse é o grande 
desafio. Enquanto em qualquer outra escola, a sugestão de exibir um 
filme em sala de aula é recebida com entusiasmo, em um campus do 
Audiovisual, os estudantes, principalmente os mais novos, chegam 
ansiosos pelos equipamentos, por conhecer o estúdio e entrar na ilha 
de edição.

No meu primeiro semestre como professora, ao deparar-me com a 
disciplina de Práticas Profissionais 1, entre outras tantas a serem prepa-
radas, optei por replicar a metodologia desenvolvida por outros profes-
sores em semestres anteriores, que consistia numa prática de realização 
de mostras de curtas-metragens. A ideia era realizar algumas mostras 
em sala de aula, conversar com os estudantes sobre os filmes, falar 
sobre curadoria, programação e ensiná-los os princípios básicos para a 
produção de suas próprias mostras, que seriam desenvolvidas ao fim do 
semestre. Neste primeiro instante, observei e confrontei-me com duas 

3. As disciplinas de fundamentos no curso técnico em Produção de Áudio e Vídeo 
integrado são: Linguagem Audiovisual; História do Cinema Mundial; Audiovisual 
no Brasil; Produção, Legislação e Ética no Audiovisual; e Acessibilidade 
Audiovisual.
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dificuldades: a seleção dos filmes discutidos durante as minhas mostras 
e o desânimo dos estudantes perante uma “prática sem equipamento”. 

Para essa primeira disciplina, fiz uma seleção de curtas-metragens 
brasileiros e independentes, curadoria que causou um grande estra-
nhamento aos olhares tão acostumados ao cinema norte-americano. 
Os pouco estudantes mais entusiasmados com o Audiovisual ou com 
as questões sociais presentes nas temáticas dos filmes apresentavam 
algum engajamento. Mas ao final do semestre, percebi que não havia 
conseguido criar um efetivo espaço de troca com os secundaristas. 
Essa sensação ficou bem evidente quando, ao entrar em sala de aula no 
semestre seguinte, obtive como resposta à pergunta “O que aprendemos 
semestre passado?”: “Ahhh... professora... não sei, a gente fez aquelas 
amostras (sic)...”. Recordei da pensadora bell hooks, na obra “Ensinando 
a transgredir”, que logo na introdução deixa claro o primeiro paradigma 
moldado pela sua pedagogia: a sala de aula deva ser um lugar de entu-
siasmo, nunca de tédio (hooks, 2019, p. 16). Ela nos oferece uma dica 
importante para alcançar esse ideal: demonstrar interesse uns pelos 
outros, reconhecer a presença de todos – professores e estudantes - na 
composição de uma comunidade na sala de aula.

Diante disso, resolvi desenvolver uma nova metodologia para a 
disciplina Práticas Profissionais 2 ministrada para os estudantes do 
primeiro ano do ensino médio integrado. Agora, estava mais fácil, pois 
eu já conhecia melhor quem compunha a minha sala de aula, quais 
eram, minimamente, os seus desejos e expectativas para o curso. Criei o 
Laboratório de Crítica Cinematográfica, ideia derivada de uma outra 
metodologia que já havia sido aplicada para os estudantes de primeiro 
ano, que consistia em a cada aula assistir um filme e elaborar uma 
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crítica escrita sobre a obra. Somei a esse percurso a realização de uma 
vídeo-crítica para o YouTube. 

TRANSFORMAR O FETICHE PELA TÉCNICA EM ATO 
POLÍTICO DE CRIAÇÃO

Para recuperar o entusiasmo real dos estudantes era inevitável 
atender o desejo de gravar. Afinal, a curiosidade deles pelos equipa-
mentos, nesse momento, é maior do que a curiosidade pelo cinema 
enquanto linguagem. A decisão de produzir conteúdo audiovisual, no 
entanto, não se restringiu apenas ao fato de resgatar o entusiasmo dos 
alunos, mas também por acreditar na dimensão política presente no ato 
da filmagem. A realização cinematográfica, acreditava eu, seria uma 
das poucas estratégias realmente efetivas para, pelo menos, conseguir 
equivaler o fetiche pela técnica à vontade de investigar e experimentar 
a linguagem audiovisual. O ato de se relacionar com o mundo – a partir 
da mediação dos equipamentos cinematográficos - engaja os estudantes 
na própria realidade.

Decidir o lugar da câmera, escolher o que estará no quadro e o que 
estará de fora, fazer o foco distinguindo o que está nítido daquilo 
que se embaça, movimentar a câmera e mudar o ponto de vista, 
aproximar dois planos com a montagem, negociar uma fala ou uma 
entrevista, acrescentar um som a uma imagem, escolher o ritmo da 
atenção demandada ao espectador, trabalhar a escuta, fazer ou não 
um travelling que reenquadra uma personagem, compartilhar uma 
imagem. Perguntas simples nos permitiam com o cinema extrapolar 
seus limites para pensar o lugar de quem vê e fala sobre o mundo. 
(Migliorin, 2015, p. 49)
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O fazer audiovisual propõe uma experiência ética, política e estética 
da realidade, impõe um compromisso com a narrativa, com a linguagem 
e com o mundo. O processo de tomada de decisões é muito explícito: 
na escolha de cada plano, você percebe imediatamente o que ficou de 
fora. Durante a edição, você tem a exata noção de que muito pouco do 
que foi visto e ouvido cabe em um filme. Os verbos escolher e construir 
ganham um sentido muito forte durante a realização de um produto 
audiovisual. Além disso, os estudantes precisam observar atentamente o 
seu próprio contexto para produzir obras que remetam a eles. O encanto 
pela tecnologia se alia a um processo de compreensão da realidade e 
da possibilidade de se expressar sobre ela.

A proposta do Laboratório de Crítica Cinematográfica se configurou 
em ciclos de produção com a duração de três semanas. Na primeira, 
assistimos um longa-metragem e fizemos uma crítica escrita individual 
sobre ele. Na segunda semana, os grupos de estudantes discutiram as 
suas críticas, pesquisaram mais o tema e desenvolveram um roteiro 
para um vídeo-crítica de YouTube. Na terceira semana, este vídeo foi 
produzido, no horário da aula, dentro do próprio campus. Esse ciclo se 
repetiu quatro vezes ao longo do semestre. Ao final de cada bimestre, 
realizei um momento de exibição dos vídeos produzidos e de autoava-
liação do material e da equipe.

Ao assistir e debater os filmes, o primeiro desafio: os estudantes 
devem ser afetados enquanto espectadores. No debate, construo uma 
ponte para que os adolescentes se relacionem de uma forma mais pró-
xima com a obra e consigam refletir e escrever a crítica. Reduzir essa 
distância entre os jovens e o longa-metragem é um passo importante, 
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pois permite um aprofundamento da relação com o filme, que é funda-
mental para a realização da vídeo-crítica na etapa seguinte.

A realização de um vídeo-crítica não promove um contato direto com 
a existência de outras pessoas, como acontece durante a realização de um 
documentário, mas isso não implica dizer que não proporcione relação 
com uma dimensão política da realidade. A construção de argumentos 
necessária para a realização da vídeo-crítica abre espaço para que os 
estudantes se afetem pelo filme e depois reorganizem essa relação a partir 
de seus pontos de vista coletivos, após discussão em grupo. Essa rela-
ção se aprofunda no desenvolvimento de roteiro. Além de aproximar 
o filme das experiências pessoais dos jovens, era preciso relacionar o 
filme com a própria escola. As Práticas Profissionais 2 eram também o 
projeto integrador do semestre, isto é, um projeto que procurava esta-
belecer uma integração entre todas as disciplinas do 1º ano do ensino 
médio. Na segunda etapa do ciclo, os estudantes faziam pesquisas com 
a finalidade de promover essa integração. Durante a produção do vídeo, 
o planejamento elaborado no roteiro ganha concretude. A gravação e 
a edição reafirmam o processo de escolhas técnicas e argumentativas 
dos secundaristas. Estabelecemos assim uma conexão real com a obra 
audiovisual e com o mundo, que amplia o fetiche pela técnica para um 
ato político de criação. Por se configurar como projeto integrador, os 
professores das outras disciplinas – técnicas e propedêuticas – utilizaram 
os vídeos em suas avaliações.

A escolha pela linguagem audiovisual da internet possui algumas 
razões. Como já foi dito, os estudantes do 1º ano ainda não tiveram 
contato com equipamentos, então os aparelhos celulares dos próprios 
alunos seriam nossas câmeras e gravadores. A linguagem da internet é 
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mais simples, mas passa também por todas as fases de desenvolvimento 
de uma obra audiovisual. Isto é, a produção de um vídeo de YouTube, 
além de sensibilizá-los para os elementos de linguagem e para as etapas 
de uma produção, respeita o momento do curso em que os estudantes se 
encontravam. Além disso, essa linguagem é uma ótima porta de entrada 
para os jovens, afinal, eles possuem muita familiaridade com ela. 

O COMPROMISSO COM A CURADORIA

A curadoria de filmes seguiu um compromisso ético: ao invés de 
exibir filmes hollywoodianos, optou por trabalhar com filmes nacionais, 
sendo metade deles de produção independente. Mas por que abrir mão 
dos filmes que, de maneira muito garantida, iriam ampliar o entusiasmo 
dos estudantes para com a disciplina? O entusiasmo dos estudantes é 
essencial, mas ele não pode ser obtido a qualquer custo. A história do 
cinema e do mercado cinematográfico em nosso país mostra que há 
uma forte questão política e econômica, permitindo o predomínio da 
indústria norte-americana nas telas nacionais. Dessa hegemonia, deri-
va-se a padronização de uma linguagem, de temas e olhares, que se 
reproduzem em diversos outros produtos audiovisuais, como as novelas, 
as propagandas e os videoclipes. 

Pesquisas sobre a representatividade4 dos personagens e da compo-
sição de equipes de filmes hollywoodianos e brasileiros demonstraram 

4. Existem diversas pesquisas que demonstram os perfis de representatividade 
de equipes e personagens de filmes brasileiros e norte-americanos e também a 
qualidade das representações que são construídas. Você pode conferir esses dados 
nos levantamentos realizados pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação 
Afirmativa (GEMAA-IESP-UERJ), nos relatórios produzidos pela Ancine, nos 
artigos e filmes de Joel Zito de Araújo, nos textos de bell hooks. 
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que há uma concentração real de gênero, raça e classe no audiovisual: 
são os homens brancos, cisgêneros e de classes mais altas quem mais 
produz. Eles ocupam os maiores percentuais em todos os cargos diretivos 
(incluindo os roteiristas) de uma produção cinematográfica. Também 
são eles quem mais protagonizam as produções nacionais e norte-ame-
ricanas. Enquanto isso, mulheres negras e indígenas, por exemplo, não 
aparecem nas estatísticas de diretoras de longas-metragens de grandes 
bilheterias no Brasil e pouco aparecem como personagens em nossas 
obras audiovisuais. Ou seja, o mercado audiovisual e a própria cinema-
tografia nacional (e norte-americana também) são espaços de exclusão. 
Esses dados, em sua grande maioria, trazem o panorama das produções 
que entram em circuito comercial, deixando à margem uma grande 
fatia do cinema independente, que, nos últimos anos, têm conseguido 
apresentar perfis de representatividade um pouco mais justos, como 
podemos ver nas curadorias dos festivais brasileiros e internacionais. 
Esse percentual, no entanto, está longe de ser o ideal, pois ainda não 
dialoga com a composição da nossa população. 

Por isso, se faz importante refletir sobre as obras que levamos para 
dentro de sala de aula. Quando se opta por uma filmografia nacional 
faz-se uma escolha política em diversos níveis. Valoriza-se a produção 
nacional em vez da hegemônica produção norte-americana, que toma 
conta das salas de cinema comerciais, dos canais de TV e das plataformas 
online. Essa escolha contribui com a formação de público para a cine-
matografia brasileira. Além disso, em um curso técnico em Produção de 
Áudio e Vídeo, conhecer o que se produz no Brasil é importante, pois, 
provavelmente, o estudante tentará a inserção nesse mercado de trabalho. 
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Existe ainda uma outra razão, como diz a frase atribuída ao pes-
quisador e crítico Paulo Emílio Salles Gomes, “o pior filme brasileiro 
diz mais sobre nós do que o melhor filme estrangeiro”. Ao analisar 
a produção nacional, estamos pensando a nossa própria realidade. 
Quando, para além disso, incluímos a produção independente, esta-
mos ampliando a possibilidade de que outras narrativas sejam vistas e 
ouvidas. Discutir a produção independente também pode se tornar um 
processo de expansão do olhar. 

O COTIDIANO E A EXPANSÃO DO OLHAR

A curadoria proposta pela disciplina considerou mais algumas 
questões durante a seleção dos filmes: o cotidiano, o tema “Direitos 
Humanos e Cidadania” e a integração com as outras disciplinas do curso. 
Esses aspectos foram importantes pelo tipo de discussão – temática e de 
linguagem - gerada em sala de aula. Grande parte da produção audio-
visual hegemônica constrói a sua narrativa centrada no acontecimento 
extraordinário. São as histórias dos grandes heróis, dos reis e rainhas, os 
romances inacreditáveis, o maior crime de todos os tempos. O cotidiano 
da pessoa comum, aquele onde há rotina, onde os dias parecem todos 
iguais, as histórias sem grandes reviravoltas e sem muitos hiperlativos, 
pouco aparecem na tela do cinema. Situação semelhante se dá nas 
séries e nas novelas. De alguma forma, essa produção mainstream nos 
transmite a mensagem de que a vida comum – ou seja, a nossa própria 
vida - não é tão interessante.

Como a matéria que preenche a maior parte do nosso tempo pode 
não ser interessante? O cotidiano não é refúgio da História, mas sim 
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parte integrante dela. “Uma tentativa de compreensão mais profunda da 
condição humana passa, inevitavelmente, pela observação da vida coti-
diana. Todas as grandes ações que ocorrem nos espaços públicos nascem, 
reverberam e retornam à vida doméstica, ao dia a dia” (Shinoda, 2017, 
p. 54). Um olhar atento ao cotidiano permite a expansão dos nossos 
mundos particulares, promove um exercício de empatia com quem é 
diferente, desnaturaliza uma série de padrões impostos, nos situa nas 
estruturas sociais e econômicas das quais fazemos parte. Além disso, o 
ato de perceber o cotidiano é o primeiro passo para começar a valorizar 
a sua própria história. Saber que todo mundo tem histórias para contar e 
que todas elas são dignas de ocupar uma tela de cinema é fundamental 
para um estudante de um curso de Audiovisual na periferia.

Os filmes escolhidos para a programação dessa primeira edição da 
disciplina foram: “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert; “A cidade é 
uma só?”, de Adirley Queirós; “Saneamento Básico”, de Jorge Furtado; 
“Temporada”, de André Novais. Essa é uma curadoria que possibilita 
a discussão de todas as questões propostas pela disciplina, mas ainda 
apresenta uma seleção de filmes comedida em termos de experimenta-
ção de linguagem, em número de títulos da produção independente, e 
mesmo em relação a representatividade na composição das equipes e das 
narrativas. Como essa primeira tentativa se deu no âmbito de um projeto 
integrador, os filmes deveriam contemplar alguns pontos de outras dis-
ciplinas, para serem utilizados pelos outros professores em sala de aula. 
Por exemplo, “Saneamento Básico”, além de possibilitar a discussão 
dos temas do cotidiano e direitos humanos, entrou para contribuir com 
a integração de matérias como Biologia, Química, Matemática e Física. 
Foi um verdadeiro desafio encontrar filmes que contemplassem tantos 
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aspectos distintos. Também senti um certo receio de apresentar uma 
curadoria muito radical, desestimulando a aproximação dos estudantes 
com a disciplina. Ainda não era possível afirmar que os jovens iriam se 
envolver com o ato político de criação a ponto de aceitar uma seleção 
de obras tão diferentes do modelo habitual. 

Adentrar o tema “Direitos Humanos e Cidadania”, quando se aborda 
o cotidiano das pessoas comuns se torna simples. As ficções do coti-
diano são terreno fértil para esse debate. A história de uma empregada 
doméstica que mora em um quartinho nos fundos da mansão dos patrões 
ricos é um bom ponto de partida para discutir os direitos humanos 
e as relações de trabalho contemporâneas, por exemplo. A partir de 
um filme como “A cidade é uma só?”, abre-se espaço para debater o 
direito à cidade e as questões raciais. Quando um longa-metragem lhe 
apresenta a situação dos moradores de uma pequena cidade que preci-
sam se mobilizar para produzir um filme, pois essa é a única maneira 
de construir uma fossa para a região, a sua aula pode refletir sobre o 
direito ao saneamento básico, as mobilizações coletivas, a importância 
da arte. Por fim, é muito rico falar de direitos humanos quando se vê 
a história de uma mulher negra abandonada pelo marido que volta a 
ter consciência do seu protagonismo no mundo. Essas narrativas tão 
comuns e banais, por vezes são tidas como de menor importância, mas 
quando nós realmente assumimos a postura de olhá-las com atenção, 
elas promovem uma ampliação da nossa capacidade de compreender 
o ser humano, a sociedade e as nossas próprias vidas. 

Mesmo essa curadoria moderada sofreu crítica dos estudantes que 
clamavam por assistir o último filme dos Vingadores. Mas, paulatina-
mente, o entusiasmo pela gravação da vídeo-crítica fazia com que eles 
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aceitassem e prestassem atenção no filme e no debate realizado após 
a sessão. O questionamento sobre o ritmo dos longas foi unanimidade 
para esses olhares e ouvidos tão acostumados ao ritmo apressado padro-
nizado por Hollywood. O fato de, muitas vezes, “nada acontecer” era 
muito criticado pelos estudantes em geral. Isso me possibilitou entrar 
em um interessante debate sobre a linguagem audiovisual. Será que o 
ritmo dos filmes sobre o cotidiano deveria ser o mesmo de filmes sobre 
os acontecimentos extraordinários? Será que as produções deveriam ter 
todas um ritmo parecido ou é interessante que ele se adeque à história 
que está sendo contada? Qual é o ritmo da sua vida? É sempre o mesmo 
ou muda de acordo com o seu estado de espírito? Na sua vida, aconte-
cem situações marcantes o tempo todo? Isso significa que nada esteja 
acontecendo? Os secundaristas começaram a entender que a linguagem 
audiovisual é uma possibilidade: não existe uma maneira certa ou mais 
profissional de utilizá-la. 

O cotidiano passa a ser compreendido como matéria-prima de uma 
obra de arte. Os alunos perceberam que os títulos estudados traziam temas 
relevantes e bastante relacionados com a realidade deles. “Professora, eu 
ainda acho o filme lento, mas entendi que ele é importante para a gente”, 
li na autoavaliação de uma estudante. Outra jovem percebeu que fazia 
sentido para um filme como o Temporada ter outro ritmo e se propôs a 
revê-lo, mesmo tendo dificuldade com a dinâmica vagarosa. Trazer dados 
da biografia pessoal dos diretores e dos processos de produção foi uma 
estratégia para fortalecer a conexão da turma com a filmografia. Contei, 
por exemplo, que o André Novais, diretor de Temporada, é um homem 
negro e periférico. Sua mãe, a dona Zezé, ficou conhecida em boa parte 
do mundo por atuar em seus filmes. Saber que um diretor de cinema 
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possui uma biografia tão próxima a deles, imaginar a possibilidade de 
ver a mãe ficar famosa por um filme feito por eles, foi absolutamente 
entusiasmante para os estudantes. De alguma forma, esses jovens me 
sinalizaram que consegui alargar, minimamente, a sua visão de cinema. 
Um ensino do Audiovisual verdadeiramente crítico deve apostar em 
uma curadoria que expanda os olhares de nossos estudantes. Os filmes 
precisam trazer provocações sobre o tema, sobre a narrativa, sobre a 
linguagem, sobre o mercado audiovisual e sobre a própria condição 
das pessoas no mundo. Não podemos esquecer que estamos formando 
produtores de conteúdo e de narrativas. 

REFLEXIVIDADE: A CONSCIÊNCIA EM RELAÇÃO AO 
PROCESSO

Com as disciplinas de Práticas Profissionais 2, percebi o quanto 
é desafiante se desviar do projeto de uma educação bancária, o nome 
dado por Paulo Freire para esse modelo de ensino passivo: os estudan-
tes estão ali para “absorver” o conteúdo transmitido pelo professor. 
A decisão de romper com esse padrão precisa ser acompanhada por um 
amplo processo de diálogo, afinal é necessário ensinar aos estudantes 
que a sala de aula vai funcionar de um jeito distinto e que eles estarão 
desenvolvendo habilidades diferentes daquelas que estão acostumados. 

Nas primeiras aulas, os estudantes tratavam as Práticas Profissionais 2 
com menos seriedade do que as outras matérias. Não era um conteúdo 
presente no edital do PAS ou do Enem, não havia definições para serem 
copiadas no caderno, em suma, não parecia uma aula normal. Por que 
eles não podiam partir logo para gravação? Por que eles não podiam 
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fazer filmes sobre qualquer coisa? Muitos nem se importavam com o 
tema da gravação, só queriam chegar logo nessa etapa. Explicar aos 
estudantes a importância de cada fase do processo se tornou fundamental. 
Era preciso explicitar que aquela disciplina propunha uma metodologia 
ativa, isto é, ela dependia muito mais da agência dos alunos. O professor 
passava a funcionar como espécie de tutor do projeto. Repactuar os 
nossos papéis foi essencial para manter o entusiasmo da turma.

Nesse momento, lembrei-me de um conceito que investiguei durante 
o mestrado – a reflexividade – que se trata de um estado permanente 
de consciência sobre os seus processos. Vejamos como o antropólogo 
Jay Ruby define esse termo: 

To be reflexive, in terms of a work of anthropology, is to insist that 
anthropologists systematically and rigorously reveal their methods 
and themselves as the instrument of data generation and reflect upon 
how the medium through wich they transmit their work predisposes 
readers/viewers to construct the meaning of the work in certains 
ways. (Ruby, 2000, p. 152)

Naquela época, estudava como esse conceito tão comum ao trabalho 
do antropólogo, também se encaixava muito bem ao trabalho do cineasta 
que se propõe a construir uma narrativa híbrida (aquela que tensiona, 
de forma consciente, elementos do documentário e da ficção). Produzir 
conhecimento sobre a realidade a partir de uma observação justa, exige 
uma conduta muito consciente. Diante da imprevisibilidade do processo 
e da necessidade de manter uma abordagem ética, a possibilidade de 
rever métodos pode acontecer a qualquer hora. Essas características são 
comuns ao trabalho de antropólogos e cineastas. Será que não seriam 
também presentes na Educação? Incentivar os estudantes a perceberem 
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o seu papel na sala de aula não seria estimular a reflexividade? Estabe-
lecer uma conexão entre eles e o cinema a partir do cotidiano também 
não seria uma maneira de torná-los mais conscientes do mundo e dos 
papéis que ocupamos nele? Mostrar que a construção de uma obra 
audiovisual é um processo de escolhas não seria uma forma de convi-
dá-los a repensar a sua relação com os filmes e com o próprio processo 
de realização de suas vídeo-críticas? Pois bem, a reflexividade sobre 
esses processos seria importante tanto para a apreensão da linguagem 
audiovisual quanto para a apreensão da própria realidade, por isso decidi 
incentivá-la a cada etapa de nosso trabalho.

Após explicar aos estudantes que eles deveriam sair da passividade, 
iniciamos o primeiro ciclo de produção. Como acontece em quase todo 
começo de processo, os secundaristas ainda estavam se adaptando àquele 
novo modelo de sala de aula e os erros foram abundantes. Poucos par-
ticiparam do debate, muitos copiaram as críticas escritas da internet, 
grande parte deles fez o roteiro de qualquer jeito. A consequência disso 
tudo foi uma grande desorganização na hora de gravar. E como não 
poderia deixar de ser, os vídeos produzidos ficaram bem abaixo das 
expectativas dos adolescentes. Assistimos a produção juntos e, além 
de avaliar o produto em si, avaliamos todo o processo. Como podemos 
melhorar? Eles próprios começaram a responder: definir melhor as 
funções, aprender a ouvir mais os outros, pesquisar e fazer um roteiro 
melhor para guiar o set, os apresentadores precisavam estudar o texto 
antes, entre outras tantas mudanças de atitudes. Além disso, eu tam-
bém passava orientações técnicas durante o visionamento do material: 
é preciso ter um maior cuidado com o enquadramento e com a luz do 
ambiente; a gravação do som deve ser separada da imagem (ou, pelo 
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menos, em um ambiente mais silencioso); os apresentadores deveriam 
entender o que precisavam falar e não decorar, assim a postura fica-
ria mais natural. Uma coisa importante nesse momento era, além de 
torná-los conscientes do processo, rediscutir o papel do erro durante a 
aprendizagem. O erro não seria demonizado nessa disciplina. Não era 
um motivo para perder pontos. O erro se tornou uma possibilidade de 
reavaliação de seus métodos e escolhas. 

O critério da autoavaliação foi muito valioso. Os estudantes adentra-
ram o segundo ciclo com um novo entusiasmo. Mesmo o momento da 
crítica escrita, a etapa do processo menos prazerosa para eles, ganhou 
uma dimensão diferente, pois os alunos entenderam que aquela era 
a hora de refletir sobre o filme e isso auxiliava no momento de fazer 
o roteiro e gravar. Além disso, apresentei-lhes a ideia de uma crítica 
cinematográfica relacional. Esse texto deveria trazer uma relação 
com o filme e ela poderia ser de qualquer tipo. Todo estudante tinha 
o direito, inclusive, de não gostar da obra. Se a crítica é uma relação, 
nada mais natural que cada um tenha a sua e todas elas sejam de igual 
valor. Mas era necessário fazer uma análise técnica, temática e pessoal 
sobre o filme, embasando cada opinião. Esse embasamento deveria 
ser criado em cima de informações verdadeiras e condizentes com 
os direitos humanos. Ou seja, para desenvolver o texto e o vídeo que 
demonstrariam essa relação dos estudantes com o filme e com o mundo, 
os adolescentes deveriam construir uma argumentação para embasar 
a opinião. Explicitei também, como aquela estrutura era parecida com 
a da dissertação, o tipo textual que eles devem estudar para o PAS e 
para o Enem. Essa informação pode parecer desnecessária, mas, em 
um projeto de sala de aula que foge do padrão, é importante pontuar 
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associações com o conteúdo formal da escola. De alguma forma, essas 
associações trouxeram segurança para os jovens.

A pesquisa e o roteiro também ganharam novos significados, a partir 
do processo de tomada de consciência do processo. Os adolescentes 
compreenderam o quanto essa segunda etapa auxiliava na organização 
do set. Os roteiros se aprimoraram em termos de conteúdo e ritmo, de 
acordo com as orientações que recebiam e com suas próprias percep-
ções. As duas dicas mais importantes foram: leia o roteiro em voz alta 
sempre, pois isso ajuda a perceber se o texto está claro e fluído; e leia 
o roteiro para alguém que não é da sua turma, afinal um bom roteiro 
deve ser entendido mesmo por quem não viu o filme e não cursa as 
disciplinas do ensino médio.

Na hora da gravação, os grupos estavam mais organizados e com-
prometidos. Com isso, conseguiram melhorar os aspectos técnicos e 
narrativos de suas vídeo-críticas. O processo de autoavaliação do material 
mostrava uma evolução evidente, e isso promoveu o entusiasmo até o 
final da disciplina. A consciência de todo o processo – desde a relação 
com os filmes até as etapas mais práticas da produção - mostrava que era 
muito possível melhorar no vídeo seguinte e isso fez nascer um desejo 
explícito de aprimoramento. Esse desejo latente me abriu a oportuni-
dade de aprofundar certos conhecimentos com eles, comecei a propor 
desafios técnicos e narrativos: o próximo vídeo deveria ter uma maior 
variação de planos, estimulando a decupagem mais sofisticada e conse-
guindo dar mais ritmo à montagem. A realização de uma cena criativa, 
para sair da figura dos apresentadores; o uso de um efeito sonoro, para 
incentivar o pensamento do desenho de som; a presença de mulheres 
e pessoas negras nos vídeos, entre outras propostas que provocassem 
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novas formas de fazer. As críticas escritas também ganharam outros 
formatos: escrevemos cartas para personagens ou diretores; fizemos 
textos poéticos e, por fim, escrevemos sobre situações das nossas vidas 
cotidianas que dariam bons filmes. 

Quando o professor compartilha com os estudantes quais são os 
objetivos de cada etapa do processo de aprendizado, esse próprio pro-
cesso se liberta para acolher novos elementos e desejos dos discentes. 
“Fazer da sala de aula um contexto democrático onde todos sintam 
a responsabilidade de contribuir é um objetivo central da pedagogia 
transformadora.” (hooks, 2019, p. 56) Como podemos aprender com a 
bell hooks, os processos democráticos e reflexivos envolvem a todos. 
Eu, como professora, também me tornei reflexiva sobre os meus méto-
dos, era preciso revê-los a todo tempo. Compreendemos juntos que essa 
configuração de sala de aula proporcionava um ambiente de autonomia 
e criatividade para todos os envolvidos. Tornamo-nos uma comunidade 
de aprendizes.

CONCLUSÃO: A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA 
AUTONOMIA

Ao final do semestre, havíamos conseguido reverter a dinâmica 
da sala de aula passiva para um núcleo de produção verdadeiramente 
ativo. Os estudantes entenderam e se comprometeram com o papel de 
agentes. Eles viam o filme, debatiam, escreviam textos, desenvolviam 
roteiros, pré-produziam suas gravações e realizavam as suas vídeo-
-críticas. No último ciclo, o meu papel era realmente acompanhar o 
processo, orientando a melhor maneira de realizar as fases do projeto. 
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Os grupos compreenderam a importância de cada etapa proposta, criaram 
suas estratégias de produção e conseguiram estabelecer uma relativa 
autonomia – condizente com suas respectivas faixas etárias e a série 
escolar - em suas produções. 

Durante todo o nosso trabalho, eu apontava habilidades que estavam 
sendo desenvolvidas com aquela disciplina, para além dos conheci-
mentos relativos à produção audiovisual. Conversamos sobre o direito 
de ter uma opinião diante do que era visto em sala de aula, porém essa 
opinião deveria ser responsável, baseada em uma argumentação válida, 
construída em cima de informações verdadeiras e que não desrespeitasse 
ninguém. Debatemos sobre a importância de eles se manterem conscientes 
de todo o processo e se comprometerem com suas responsabilidades. 
Percebemos como o Audiovisual é um fazer coletivo e que saber traba-
lhar em grupo era fundamental para a feitura das atividades. Esse, aliás, 
foi o maior desafio dos estudantes, relatado durante as autoavaliações. 
Os grupos mais insatisfeitos com seus processos perceberam que isso 
estava intimamente ligado com o fato de não terem conseguido resolver 
suas diferenças pessoais.

Discutimos muito sobre como os elementos da linguagem audiovisual 
devem estar relacionados à narrativa do filme. Isto é, não existe uma 
fórmula para a produção audiovisual. Os estudantes, em sua grande 
maioria, ainda preferem o padrão das produções hollywoodianas, mas 
já abriram os olhos para a existência de filmes que usam a linguagem 
de forma distinta e perceberam um sentido nisso. Também começaram 
a refletir sobre a importância de histórias do cotidiano ocupando as telas 
de cinema e compreenderam que suas próprias histórias e narrativas 
também são matéria-prima para o fazer cinematográfico. 
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Os estudantes conseguiram estabelecer uma relação mais próxima 
com o filme nacional. Em um primeiro momento, sentiam mais estra-
nhamento do que conexão ao ver histórias das pessoas comuns. Muitos 
tinham dificuldade em fazer um paralelo das questões apresentadas nas 
obras audiovisuais com suas vidas cotidianas. Por exemplo, ao assistir 
o documentário “A Cidade é uma só?”, de Adirley Queirós, que conta 
como foi a criação da Ceilândia, uma das regiões administrativas (RAs) 
do DF, os jovens falavam com distanciamento das questões levantadas 
pelo filme, como se o Recanto das Emas, a RA em que o campus fica 
(local ainda mais distante do Plano Piloto) não vivesse uma trajetória 
de marginalização semelhante. De início, apenas os estudantes que 
conheciam a Ceilândia se mostraram comovidos. Após o debate do 
filme, quando propus uma analogia entre os dois lugares, a relação do 
documentário com a vida deles ficou mais nítida. 

Essa proposta de disciplina se apresenta como um desafio à sala 
de aula tradicional e ao educador. Não é fácil repactuar papéis com os 
estudantes, assim como não é fácil se reinventar nesse processo. Durante 
o planejamento, os receios eram imensos, temia que não houvesse enga-
jamento por parte dos jovens. Ao longo das aulas, desafios constantes, 
pois sempre havia um obstáculo novo a ser resolvido. Realmente, era 
necessário estar aberta para o imprevisto e para a revisão de métodos e 
estratégias. Ao final do semestre, tive uma percepção: o diálogo aberto 
foi a solução mais efetiva para a maior parte dos problemas. Uma sala 
de aula mais democrática pode ser transformadora para todas as partes. 
Perceber-se enquanto parte de uma comunidade de aprendizagem em 
que todos compartilham saberes, experiências e opiniões é verdadei-
ramente enriquecedor.
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Por fim, a única mudança que pretendo realizar na disciplina é uma 
radicalização da curadoria de filmes em termos de descolonização do 
olhar. Procurar obras com equipes mais diversas, que proponham mais 
inovações de linguagem e tragam um aprofundamento maior nas ques-
tões de raça, gênero e território. Encaro essa seleção de obras como 
um ato político: é preciso visibilizar narrativas que são historicamente 
silenciadas, ampliando a possibilidade de distribuição e visionamento 
desses filmes. Além disso, essa opção por filmes nacionais promove o 
cumprimento da lei federal nº 13.006 de 2014, que instituiu a exibição 
de filmes de produção nacional como componente curricular comple-
mentar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. 
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DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO ENSINO 
SUPERIOR NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0 

Elaine Garcia de Oliveira1

Osvando José de Morais2

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa visa refletir sobre a cultura da educação superior 
que, com o impacto da tecnologia digital, realidade virtual, jogos 
de computadores, elementos do processo ensino-aprendizagem e o 
ensino hibrido, com novos espaços de discussão e reflexão, utilizando 
de meios tecnológicos, em nível universitário, levaram a produção 
do conhecimento a se tornar interativa. No contexto da tecnologia e 
fusão do mundo físico, biológico com o digital da era da Indústria 4.0, 
também conhecida como a quarta revolução industrial, pretende-se 
analisar como as instituições de ensino superior do Brasil se adaptarão 
para manterem a educação e levar conhecimento aos alunos de forma 
pedagógica, utilizando como sustentação o sistema de comunicação 
audiovisual e recursos específicos da hipermídia. 

Neste contexto, as constantes transformações, influenciadas pela 
tecnologia digital, no campo da educação, têm proporcionado aos 
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410

meistudies

professores, profissionais e alunos do ensino superior, formas inte-
rativas de promover o processo ensino-aprendizagem, como sala de 
aula invertida, games educativos, aulas em aplicativos remotos, com 
pesquisas na internet e discussões ao vivo. Com espaços virtuais e 
linguagens audiovisuais, que se utilizam de sons, imagens e vídeos, o 
indivíduo passa a ser estimulado a dirigir sua própria aprendizagem, 
que auxiliados dos meios tecnológicos, podem fazer da educação, um 
método de formação e profissionalização pautadas na aprendizagem 
e não mais no ensino propriamente dito. Assim, a valorização de 
processos voltados à autonomia, criatividade, percepção e raciocínio 
poderá ser a solução de problemas, fazendo desaparecer os trabalhos 
repetitivos e rotineiros. 

Deste modo, nosso trabalho pretende primeiramente repensar o mundo 
dos nativos digitais ou aqueles que nasceram e cresceram envolvidos 
com a tecnologia e conexões inter-humano-digitais, em que as trocas 
de informação acontecem por meio da internet, e ainda averiguar se a 
educação mediará um crescimento de narrativas audiovisuais, roteiri-
zação e interatividade.

Assim, com as transformações que o mundo digital trouxe para a vida 
cotidiana, faz-se necessário reunir argumentos sobre um dos principais 
pilares de formação do ser humano, que é a educação, aproveitando 
todas as potencialidades que a internet traz, sem deixar que o ensino 
seja subutilizado.
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1. REVOLUÇÕES TRANSFORMADORAS

Ao falarmos em educação, não podemos deixar de lado, as mudanças 
que aconteceram ao longo da história, foram revoluções que afetaram o 
mundo educacional. Da Revolução Agrícola à Industrial, tivemos a trans-
formação de uma sociedade. De acordo com Rasquilhas e Vegas, (2019, 
p. 23), a mudança trouxe produção de riqueza, investimentos em ciências 
e novas descobertas, maior expectativa de vida, vacinas, transplantes, 
idas à lua, computador e internet. 

A Quarta Revolução Industrial, também tem transformado, não 
apenas a velocidade da tecnologia, mas a forma de pensar, de como as 
pessoas tem visto a política, as relações sociais, os trabalhos em grupos, 
entre outros. E esses fatores exercem impactos sociais. 

Para Pulita, (2020, p. 86), a humanidade vem sendo transformada 
pelas interfaces da tecnologia e cultura e que a “busca por novos conhe-
cimentos, fez com que a humanidade, além de sobreviver, ampliasse 
sua capacidade de resistência, longevidade e de qualidade de vida”. 
Essa 4ª Revolução tem sido construída de forma a se relacionar com a 
revolução digital, onde a convergência das tecnologias, como a internet, 
computadores e interfaces, robótica, veículos automatizados e genética, 
têm sido determinantes nesta era de transformações. 

Para Philbeck (2019, p. 32),

Muitas das tecnologias digitais que fundamentam a Quarta Revolução 
Industrial estão criando plataformas com efeitos em rede, significando 
que, agora, todas as mudanças em parte do sistema se propagam 
rapidamente e influenciam outras partes, outras regiões do mundo 
e até questões geopolíticas.
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A Quarta Revolução Industrial é também uma transformadora social, 
pois além de toda tecnologia, trouxe as mudanças nas relações uns com 
os outros, permitindo diálogos entre o sujeito e o grupo, o virtual e o 
real, o racional e o analógico e o digital. Essas mudanças também foram 
vistas na educação, na comunicação e na forma de buscar a construção 
do conhecimento. Para Santinello (2020, p. 39), os desafios da interação 
homem-computador é dar conta da rapidez evolutiva tecnológica, e 
garantia de explorar o potencial e funcionalidade das novas tecnologias 
de maneira qualitativa. 

Portanto, as tecnologias digitais, neste estudo, revelaram que são os 
meios comunicacionais que o professor e aluno não podem deixar de 
lado, principalmente no sentido de ocorrer a comunicação bilateral, 
em uma educação hibrida, ampliando o campo de atuação docente, 
que resulte no processo de construção do ensino e da aprendizagem 
discente (Santinello, 2020, p. 40)

Dessa forma, a educação deve ser estimulada para acontecer de 
forma colaborativa, formando conexões que incentivem discussões e 
leituras em uma rede de informação, nos ambientes presenciais e virtuais 
contemplando a troca de pensamentos.

Em seu trabalho com o sugestivo título Novos modos de aprender 
e ensinar, Jaciara de Sá Carvalho (2013, p. 24) constrói um argumento 
citando o autor Marc Prensky e explica que “o maior problema que a 
educação enfrenta hoje é que nossos instrutores imigrantes digitais, que 
usam uma linguagem ultrapassada (da era pré-digital) estão lutando 
para ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova”. 
Ainda no mesmo artigo, uma pesquisa do ano de 2008, chamada de 
“Geração Interativa Ibero – Americana: Crianças e adolescentes diante 
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das telas”, já mostrava que 70% dos jovens afirmavam que faziam suas 
refeições com a televisão ligada e 39% faziam os deveres assistindo TV. 
15% deles afirmavam que navegavam na internet e assistiam a televisão 
ao mesmo tempo. Outro dado importante, foi que o telefone celular 
ficava ligado quando estavam em sala de aula em 54% dos casos, e na 
hora de estudar, em 78% das vezes. 

Nesta época, há 12 anos, a pesquisa foi realizada com 25 mil estu-
dantes, de 06 a 18 anos, dos países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, 
México, Peru e Venezuela. Esse resultado mostra que grande parte dessas 
crianças e jovens já está na adolescência ou em idade universitária e que 
o contato com as tecnologias digitais pode estar igual ou maior, devido 
a interatividade que a internet trouxe nesses últimos anos. 

2. IMPACTO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Ensinar a essa e também a gerações futuras, requer o compromisso 
dos educadores criarem a possibilidade do aluno buscar seu próprio 
conhecimento. 

Na era da robotização e da informação democratizada, com o uso 
da internet, de aplicativos e de plataformas, os alunos já não conse-
guem se adaptar ao ensino tradicional, apenas utilizando como for-
mas de estudos, livros, linguagens verbais e professores como único 
instrumento. Silvia Terezinha Torreglossa de Jesus e Carlos Eduardo 
Loureço, em seu artigo “Narrativas, Linguagem e Poder na relação 
aluno-professor”, do livro Tecnologias Digitais nas Interfaces da 
Comunicação/Educação, desafios e perspectivas, (2020) cita o autor 
João Mattar (2010, p. 11) em que,
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os jovens de hoje passam boa parte do dia assistindo televisão, na 
internet e jogando games. Diferentes experiências resultam em 
diferentes estruturas cerebrais... Devemos pensar em uma neuro-
plasticidade ou plasticidade do cérebro. O cérebro de nossos alunos 
mudou fisicamente. Processos de pensamento linear, empregados 
pelos imigrantes digitais até então, retardam o aprendizado dessa 
nova geração, que possui mentes hipertextuais.

Essa mudança no cérebro e na forma de pensar, de se comportar e 
até de interagir, se dá também, devido ao tempo dedicado ao uso dos 
smartphones, tablets, games e outros aparelhos eletroeletrônicos, em 
que o conteúdo consumido colabora com o aprendizado, mesmo não 
exercendo esse papel, deixando esse público com uma visão crítica e 
uma curiosidade crescente. 

Outro pilar da educação 4.0 é o ensino de forma colaborativa, onde 
prevê a participação inclusiva do aluno para estimular o conhecimento. 
Este facilitador da aprendizagem, prevê o uso de tecnologias, por meio 
da educomunicação, cibercultura, espaços virtuais de discussão, gerando 
conexões, leituras e reflexões, onde o professor é o mediador, incenti-
vador e o aluno o principal construtor de seu conhecimento. 

Como é o caso do ensino hibrido, hoje já utilizado como método 
de estudo, em que é possível conciliar aulas presenciais com ativida-
des realizadas por meio das tecnologias da informação e comunicação 
(TDICs). “A estratégia consiste em colocar o foco no processo de 
aprendizagem do aluno e não mais na transmissão da informação que 
o professor tradicionalmente realiza”, (Valente, 2015 p. 13).

Neste método, o aluno utiliza a sala de aula para aprender ativa-
mente, após ter estudado o conteúdo em outros espaços e ambientes. 
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Os colegas de classe são colaboradores na discussão e o professor um 
apoio nesse processo educacional.

3. ROTEIRIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Nunca se falou tanto no ensino utilizando de técnicas de hipertexto, 
que são textos que agregam sons, imagens e palavras, e-learning, que 
são modelos de ensinos não presenciais e ensino hibrido, que mesclam 
metodologias de aprendizado online e off-line, como tem acontecido no 
ano de 2020, principalmente devido a pandemia do Covid-19. Em pouco 
tempo, não apenas a educação superior, mas a educação básica, precisou 
se readequar para levar o conhecimento aos alunos. 

A Educomunicação foi colocada em prática, de forma que profes-
sores e alunos, precisaram rever a maneira como interagir e o conteúdo 
passou por uma reorganização, para conseguir atingir de forma positiva 
o processo ensino aprendizagem. 

A comunicação por meio de mídias interativas virou rotina e a arte 
de contar histórias passou a fazer parte das aulas, onde professores e 
alunos, eram protagonistas. Jaciara de Sá Carvalho no livro Novos 
modos de aprender e ensinar (2013, p. 11), cita Lucia Santaella, que 
afirmou que “os jovens têm mentes distribuídas, são capazes de ver 
quatro telas ao mesmo tempo, por que possuem uma atenção parcial 
contínua”. Neste mesmo trabalho, a Jaciara de Sá Carvalho cita nova-
mente Lucia Santaella, ressaltando que “eles têm outro tipo de mente, 
porque possuem a capacidade de se comunicar por vários canais”. 

Dessa forma, o conteúdo que é direcionado a esses jovens nativos 
digitais precisa não apenas chamar a atenção, mas buscar conectá-los 
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com fragmentos da informação, em que Carvalho (2013, p. 11) constrói 
um pensamento usando uma citação de Lucia Santaella, onde chama o 
processo como criação de uma sintaxe hipermidiática, pois essa geração 
é muito ativa, mas um pouco desmemoriada. Assim, para que a educação 
e conhecimento consigam chegar ao seu objetivo, educadores precisam 
fazer com que essa geração interativa utilize as telas, da forma como eles 
gostam, relacionando o lazer e a relação social. Assim, a produção do 
conhecimento e o incentivo podem levar esse universitário a entender a 
educomunicação de forma prazerosa, levando o acesso às novas mídias 
e buscando técnicas diferentes de discussão. 

4. A ESCOLA, O PROFESSOR E A TECNOLOGIA

As transformações da sociedade contemporânea devido à internet 
levam a refletir sobre o papel da escola e do educador, na formação de 
cidadãos, em um mundo em frequente transformação.

Na era dos netizen, que são os cidadãos da internet, escola e edu-
cadores precisam se abrir para a sociedade midiatizada e rever alguns 
quesitos, como sistema de avaliação pautados em repetição e avaliação, 
métodos de ensino de forma verbal ou escrita em uma sala de aula 
tradicional. Não há como retroceder. Escola e professores precisam 
repensar o processo pedagógico para construir uma maneira de ensinar 
e aprender. Para Citelli (2015, p. 08): 

As instituições educativas formais, estariam desprovidas tecnolo-
gicamente, operando com suportes comunicativos de pequeno ou 
nenhum interesse dos discentes. Tal universo cultural deslizante que 
atravessa a vida contemporânea ficaria congelado quando remetido 
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aos limites das salas de aula, cujos termos dominantes continuariam 
sendo: desaceleração (do tempo) e localização (do espaço).

Ainda no mesmo trabalho, Citelli comenta sobre o uso das tecnolo-
gias durante as aulas, já que fazem parte da rotina de crianças e jovens 
e relembra uma citação de Junqueira (2014): 

Não basta apenas proibir o uso de celular ou do tablet, pois os 
alunos podem estar olhando para a lousa ou ouvindo o professor, 
mas pensando no game que ainda não conseguiram terminar, ou no 
e-mail que precisam consultar. O lado bom de tudo isso é que estou 
sendo desafiado pelos alunos e tenho que me requalificar, entrar um 
pouco mais nestas novas circunstâncias culturais.

Incluir a tecnologia no processo ensino-aprendizagem não significa 
deixar as aulas mais atrativas, mas ensinar dentro de uma linguagem 
e de um cenário técnico-informativo em que o jovem esteja inserido.

Além do conhecimento propriamente dito, é importante refletir sobre 
como será a vida pessoal e profissional dos cidadãos do futuro, quais 
carreiras continuarão existindo e quais serão extintas devido a tecnologia. 

Portanto, quando pensamos sobre o papel da universidade, é impres-
cindível que a formação seja de um ser humano, voltado para a cola-
boração, a sensibilidade, o trabalho em equipe e solução de problemas. 

4. PESQUISA QUALITATIVA “TECNOLOGIAS NO ENSINO 
SUPERIOR”

Foi realizada para este trabalho uma pesquisa qualitativa, aberta, 
através do programa Google Forms, com o tema “Tecnologias no 
Ensino Superior, com usuários da rede social Facebook e aplicativo 
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de mensagens instantâneas Whatsapp, nos dias 11 e 12 de outubro de 
2020, com o objetivo de compreender as experiências individuais dos 
participantes, inseridos no Ensino Superior, seja como professor ou 
aluno, e também a importância das tecnologias durante o processo de 
produção e construção do conhecimento. 

Por meio dos gráficos abaixo, utilizando o próprio Google Forms, é 
possível verificar as informações coletadas sobre o uso das tecnologias 
no ensino superior como fonte de metodologia para conseguir dados de 
pessoas que vivenciam esse processo educacional. Conforme o gráfico 
da ferramenta Google Forms, 33 pessoas responderam à pesquisa, sendo 
eles, 21,2% professores, 54,5% alunos e 24,2% afirmaram ter concluído 
o Ensino Superior.

Gráfico 1

Elaboração própria
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Sendo assim, foi perguntado também a faixa etária dos participantes. 
Sendo, 21,2% de 17 a 25 anos, 9,1% de 26 a 32 anos, 27,3% de 33 a 
40 anos e 42,4% com mais de 40 anos. 

Gráfico 2

Elaboração própria

Foi perguntando também sobre a cidade onde os participantes estu-
dam ou ministram aulas. E o resultado foi o seguinte:

Gráfico 3

Elaboração própria
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Gráfico 4

Elaboração própria

Do total de participantes, 100% deles afirmaram que utilizam a 
tecnologia durante as aulas e 100% dos entrevistados, acreditam que a 
tecnologia potencializa o aprendizado.

Gráfico 5

Elaboração própria
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Gráfico 6

Elaboração própria

Quando perguntado sobre as ferramentas utilizadas durante as aulas, 
a grande maioria respondeu que usa notebook, projetores, áudio e vídeo, 
multimídia e internet, computadores, smartphones, fóruns de discussão, 
simuladores e plataformas como google meet hangouts, entre outros.

Gráfico 7

Elaboração própria
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Gráfico 8

Elaboração própria

Gráfico 9

Elaboração própria
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Gráfico 10

Elaboração própria

Foi perguntado também como, na opinião do participante, sendo 
eles alunos ou professores, se as aulas poderiam ficar mais atrativas. 
Entre as respostas, estavam a interatividade, a gamificação, diversificando 
estratégias, com debates e discussões e utilização de várias mídias.

Gráfico 11

Elaboração própria
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Gráfico 12

Elaboração própria

Gráfico 13

Elaboração própria
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Gráfico 13

Elaboração própria

CONCLUSÕES

Com essa pesquisa, esperou-se reunir elementos que possam contri-
buir para que seja utilizada na educação meios tecnológicos, propiciando 
aos universitários vivências, aprendizados e discussões interações, que 
completem uma formação de cidadãos. Este trabalho está voltado aos 
profissionais e pessoas que, primeiramente, estejam preocupados com 
as relações sociais e emocionais e também com o relacionamento, 
liderança e ainda a sensibilidade centrada na solução de problemas e 
competências essenciais.

Portanto, alerta-se que no futuro, muitas profissões, como efeito das 
tecnologias, podem ser excluídas do mercado e outras poderão surgir. 
Assim, será importante que este estudante tenha pelo menos familiaridade 
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com a hipermídia e que esta não seja vista como um desafio, mas que 
faça parte do cotidiano.

O ensino superior deve servir de suporte aos alunos para mediar 
resultados positivos em suas carreiras, estabelecendo conexões entre 
teórica e prática, buscando o equilíbrio do triangulo cognitivo: conte-
údo, incentivo e interação, com habilidades tecnológicas e éticas que 
norteiem o processo ensino-aprendizagem.

Portanto, nesta sociedade de aprendizagem, a educomunicação 
deve reunir a relação professor-aluno que traz a socialização e constrói 
laços afetivos para ambos os públicos, incluindo a reflexão e discussões 
por meio da educação colaborativa, desenvolvimento do lado crítico e 
pensador dos jovens alunos, tendo em conta a influência dos processos 
tecnológicos, que já fazem parte da rotina dos nativos digitais, con-
tribuindo no desenvolvimento de sua formação pessoal, acadêmica e 
profissional. 
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS E TECNOLOGIAS 
COMO ESTRATÉGIAS DE ENSINO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA: UM EXPERIMENTO 
COM O USO DO KAHOOT

Eliane de Oliveira Silva1

Maria da Graça Mello Magnoni2

O uso de tecnologias e jogos na educação tem sido defendido por 
educadores e pesquisadores há anos como estratégia para o ensino escolar. 
Com o surgimento da pandemia do Coronavirus e suas consequentes 
limitações para a educação, o tema voltou a ser alvo de discussões e 
considerações nos últimos meses. Nesse momento da história, mais 
do que nunca, essas ferramentas tornaram-se presentes no dia a dia de 
alunos das mais diferentes partes do mundo e, mais do que uma pos-
sibilidade, a utilização de tecnologias para a educação tornou-se para 
muitos deles uma necessidade. 

No entanto, até a pandemia do Coronavirus, as escolas e sistemas 
de ensino adotavam essas ferramentas de acordo com o interesse ou 
com o poder econômico de cada uma delas. Timidamente as escolas e 
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cursos de formação de professores foram se adaptando à realidade do 
mundo tecnológico e foram incorporando ferramentas tecnológicas no 
seu processo de ensino-aprendizagem, umas mais, outras menos. 

as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) há 
algum tempo apareceram nos caminhos da educação, desde a for-
mação dos professores até sua ação prática em sala de aula. Para 
alguns, surgem como pedras, para outros, como flores, mas o que 
não podemos descartar é o fato de estarem presentes e termos de 
lidar com elas. (Tezani & Lázaro, 2016, p. 95)

Um dos argumentos que justifica a utilização de tecnologias em 
educação é a naturalidade com que crianças e jovens lidam com elas, 
por terem nascido “imersos” em um mundo tecnológico e globalizado. 
Mesmo se considerarmos as diferenças econômicas e sociais existentes 
em um país de dimensões continentais e grupos sociais tão variados 
como o Brasil, no qual apenas uma minoria tem acesso à internet banda 
larga, jogos eletrônicos, computadores de última geração e smartphones, 
enquanto a maioria vive à margem dessas possibilidades, é perceptível 
que as classes menos favorecidas também têm sofrido constante influ-
ência dos meios de comunicação de massa, tendo a televisão como a sua 
principal representante. Isso quer dizer que, apesar das possibilidades de 
acesso não serem as mesmas para crianças de diferentes classes sociais 
ou de diferentes comunidades, a maioria delas tem algum acesso às 
mídias, tendo como sua representante mais “democrática” a televisão, 
que segundo a pesquisa “Gerações Interativas Brasil– crianças e ado-
lescentes diante das telas” citada por Guedes (2014, p. 61), realizada 
em 2012 com 1.984 crianças (6-9 anos) integrantes de escolas públicas 
e privadas das cinco regiões do país, revelou que a televisão ainda é a 
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tela predominante nos lares brasileiros, podendo o acesso a ela ser con-
siderado quase universal, atingindo aproximadamente 94,5% dos lares. 

No entanto, a televisão é apenas um dos meios midiáticos utili-
zados por crianças e adolescentes. Citando (Médola, 2009, p. 247), 
Guedes (2014) também afirma que:

A internet, a telefonia móvel, o videogame, o mp3, o Ipod, o Iphone, 
o podcast, [...] estão absorvendo a audiência e criando novas deman-
das para um tipo de telespectador que já não encontra na televisão 
tradicional recursos capazes de atender as aspirações de conexão 
com o mundo midiatizado. Toda uma geração que nasceu e vive sob 
as redes de comunicação da nova plataforma vem alterando os hábi-
tos de consumo de mídia, exercendo, ainda que involuntariamente, 
enorme pressão sobre diferentes setores ligados à televisão, que se 
veem impelidos a encontrar saídas para os desafios impostos pela 
realidade atual da sociedade da informação. (Guedes, 2014, p. 64)

Muitos educadores compreenderam que processos de ensino e de 
aprendizagem não se limitam ao espaço escolar e isso corrobora a ideia 
de que a criança não é um papel em branco quando chega à escola. 
Pelo contrário, ao adentrar nesse espaço a criança carrega consigo sua 
cultura, sua história familiar, seus costumes e suas crenças, incorporando 
a esse grupo suas características e suas individualidades, enriquecen-
do-o. Para Paulo Freire:

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 
com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 
como seres vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não 
pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente 
compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na 
consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser 
a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens 
em suas relações com o mundo. (Freire, 1996, p. 62)
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É possível então compreender que as diversas mídias eletrônicas 
(televisão, cinema, rádio, internet, jogos, entre outros) também exer-
cem um papel “educativo” em relação às crianças e adolescente, uma 
vez que alguns deles passam horas em frente à telas diariamente, telas 
essas que ensinam conceitos e influenciam ideias e comportamentos. 
Considerando isso, essas mídias podem ser utilizadas como estratégias 
de ensino-aprendizagem a fim de tornar esse processo mais significativo, 
tanto para educadores, quanto para os alunos.

Ao ponderar que a escola precisa pensar no cotidiano dos alunos e 
em seus interesses ao planejar um ensino que seja voltado a eles, tor-
na-se fundamental refletir sobre o uso de tais tecnologias no ambiente 
escolar. De acordo com Paulo Freire (1997), é impossível ensinarmos 
algo aos alunos se não conhecermos sua realidade. Aliás, só é possível 
transformar a realidade imposta pela sociedade ao refletir sobre ela e 
auxiliar os alunos a fazerem o mesmo.

É a isso que chamo pensar a prática e é pensando a prática que aprendo 
a pensar e a praticar melhor. E quanto mais penso e atuo assim, mais 
me convenço, por exemplo, de que é impossível ensinarmos con-
teúdos sem saber como pensam os alunos no seu contexto real, na 
sua cotidianidade. Sem saber o que eles sabem independentemente 
da escola para que os ajudemos a saber melhor o que já sabem, de 
um lado e, de outro, para, a partir daí, ensinar-lhes o que ainda não 
sabem. (Freire, 1997. p. 70)

Magnoni e Mattosinho (2016), citando a televisão, apresentam uma 
reflexão relevante que pode ser atribuída a todas as mídias disponíveis. 
De acordo com eles, é fundamental que os educadores tenham um olhar 
atento, cuidadoso e investigativo em relação ao que é apresentado pela 
televisão para as nossas crianças. Ao educador cabe a responsabilidade 
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de não aceitar qualquer conteúdo apresentado indiscriminadamente 
pela televisão (ou outras mídias), uma vez que seu discurso pode ser 
ideológico, tendencioso ou preconceituoso. Eles também destacam a 
importância de analisar o discurso apresentado pela mídia, não apenas 
visando a fruição (ou o consumo) desses bens culturais por parte das 
crianças, mas também meditando sobre uma produção midiática de 
qualidade para elas. 

Com o objetivo de analisar o discurso pedagógico da TV para a 
infância, considerando que aos conhecimentos científicos, filosófi-
cos e pedagógicos presentes no processo de formação do professor, 
são entendidos como necessários os saberes relativos às mídias e 
às tecnologias, que possibilitem aos educadores, não apenas a uti-
lização pedagógica dos recursos, mas também, a reflexão referente 
aos conteúdos, à produção e ao consumo dos conteúdos veiculados 
pelos meios de comunicação. (Magnoni &Mattosinho, 2016, p. 107)

Ao tratar da utilização de jogos em sala de aula, é possível encontrar 
vários autores e pesquisadores que defendem a necessidade do lúdico 
para a formação do indivíduo humano.

Para Huizinga o jogo é um importante elemento da cultura humana. 
Ele nos acompanha desde os primórdios da raça humana. O autor 
também nos apresenta a ideia de que o jogo é ainda mais antigo do 
que a própria cultura, visto que pode acontecer inclusive com animais. 
Albornoz, citando sua obra nos esclarece que:

o jogo é uma realidade originária, que corresponde a uma das noções 
mais primitivas e profundamente enraizadas em toda a realidade 
humana, sendo do jogo que nasce a cultura, sob a forma de ritual 
e de sagrado, de linguagem e de poesia, permanecendo subjacente 
em todas as artes de expressão e competição, inclusive nas artes 
do pensamento e do discurso, bem como na do tribunal judicial, na 
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acusação e na defesa polêmica, portanto, também na do combate e 
na da guerra em geral. (Albornoz, 2009, p. 76)

Esse brincar, criar, pensar sobre regras e possibilidades está inti-
mamente ligado ao desenvolvimento humano. Ao brincar a criança 
internaliza a cultura social na qual está inserida por meio da imitação, 
representação e do uso da linguagem. Ao jogar, a criança assimila regras 
sociais, desenvolve estratégias, criatividade, concentração, autonomia e 
autoconfiança. Além disso, ela se socializa e por tudo isso, ela aprende, 
tornando-se um ser social. 

Para Vigotsky (1982, 1987, 1988), os processos psicológicos são 
construídos a partir de injunções do contexto socio-cultural. Seus 
paradigmas para explicitar o jogo infantil localizam-se na filosofia 
marxista-leninista, que concebe o mundo como resultado de proces-
sos históricos-sociais que alteram não só o modo de vida da socie-
dade, mas inclusive as formas de pensamento do ser humano. São 
os sistemas produtivos geradores de novos modos de vida, fatores 
que modificam o modo de pensar do homem. Dessa forma, toda 
conduta do ser humano, incluindo suas brincadeiras, é construída 
como resultado de processos sociais. (Kishimoto, 1995, p. 57)

A proposta de utilizar jogos em educação não é algo recente. 
Na Renascença alguns personagens como Rabelais, Erasmo, Montaigne 
e Quintiliano manifestaram-se a favor dessa prática. Em relação ao jogo, 
Montaigne o entende como sendo um instrumento de desenvolvimento 
da linguagem e do imaginário. Já Rabelais, em sua obra “Gargântua e 
Pantagruel”: “o valoriza como instrumento de educação para ensinar 
conteúdos, gerar conversas, ilustrar valores e práticas do passado e 
até, para recuperar brincadeiras dos tempos passados” (Kishimoto, 
1995, p. 55). 
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Pesquisadores contemporâneos como Silveira e Barone (1998) 
sugerem que os jogos educativos podem ser muito dinâmicos em 
ambientes de aprendizagem, uma vez que podem ser empregados em 
diferentes contextos educativos, atingindo diferentes propósitos. Com 
esses jogos é possível desenvolver atividades de diferentes disciplinas, 
com diferentes enfoques e objetivos. 

Para Teixeira (2010, p. 44): “brincar é fonte de lazer, mas é, simulta-
neamente, fonte de conhecimento; é esta dupla natureza que nos leva a 
considerar o brincar como parte integrante da atividade educativa”. Ela 
defende que atividades lúdicas são fundamentais para as crianças, pois 
além da diversão elas oferecem situações de aprendizagens variadas. 
Isso porque o brincar e o aprender estão profundamente associados.

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS E TECNOLOGIAS EM 
EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Assim que foram fechadas devido à pandemia do Novo Coronavirus, 
as escolas precisaram se adaptar a uma nova realidade de ensino não 
presencial e ao uso das tecnologias de comunicação. Enquanto algumas 
poucas escolas destinadas aos alunos das classes mais privilegiadas 
organizaram-se em um curto período de tempo para oferecer o melhor 
ensino possível aos seus alunos, a maioria das escolas enfrentou um 
longo período de dúvidas, incertezas e investiu em variadas tentativas 
para oferecer esse ensino não presencial a todos os seus alunos até de 
fato se organizarem em relação às suas metodologias.

A dificuldade de acesso a computadores e à internet, além da ausên-
cia do trabalho educativo dos professores “em pessoa” foram grandes 
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obstáculos que dificultaram muito esse processo, principalmente em 
escolas públicas. Contudo, a pandemia na realidade não causou esses 
problemas, ela apenas os destacou, apresentando para a sociedade os 
grandes abismos que persistem entre as classes ricas e pobres existentes 
no Brasil, principalmente em relação à limitação das últimas ao acesso 
a bens culturais, como educação de qualidade, por exemplo.

No início do século XX o educador francês Celéstin Freinet, já 
pensava numa escola democrática e livre dessas contradições sociais. 
Ele também defendia uma escola que utilizasse em seu dia a dia as 
tecnologias disponíveis que já fizessem parte do cotidiano dos alunos. 
Assim como Paulo Freire, Freinet defendia uma educação popular. Uma 
escola da vida para a vida. 

O professor José Misael Ferreira do Vale explica que Freinet:

preocupado com o ensino contemporâneo da ciência e da tecnologia, 
atribuía legitimidade à ação pedagógica que tomava como ponto 
de partida a vida, a prática social e o interesse do aluno. Freinet 
acreditava que, para a formação integral da criança, como sujeito 
preparado e consciente para assumir seu papel na sociedade, era 
necessário “trazer a VIDA para dentro da sala de aula”, assim, o 
Educador, deveria ser um sujeito à altura de seu tempo, cuidando de 
trazer aos alunos a realidade que, por natureza é dinâmica, centrada 
no conhecimento, no trabalho, na ciência, na tecnologia, nos meios 
de comunicação de massa etc. (Vale, 1998, p. 28)

Agora, ferramentas que antes eram pouquíssimo utilizadas ou mesmo 
desconhecidas por alunos e educadores tornaram-se as novas salas de 
aula virtuais para milhões de alunos brasileiros. Plataformas como o 
Zoom, Google Meet, YouTube, Google Clasroom, Facebook, Google 
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Drive, WhatsApp, entre outras, passaram a ser os novos ambientes de 
aprendizagem e de trocas de informações entre alunos e educadores.

No entanto, com o passar do tempo, para os alunos e suas famílias as 
atividades não presenciais tornaram-se cansativas, repetitivas e desmo-
tivadoras. Além disso, as incertezas em relação à aprovação automática 
e o possível retorno às aulas presenciais fizeram muitos deles perderem 
o interesse em realizar as atividades propostas pela escola. Em busca de 
uma solução para essa situação preocupante algumas escolas adotaram 
o uso de jogos para motivar não apenas os alunos, mas também os pro-
fessores, que ao se depararem com essa realidade passaram a se sentir 
desalentados. Silveira e Barone explicam que: “Os jogos educativos 
podem despertar no aluno: motivação, estímulo, curiosidade, interesse 
em aprender [...]. O aluno constrói seu conhecimento de maneira lúdica 
e prazerosa” (Silveira, Barone, 1998, p. 02).

Esse prazer surge porque os alunos veem a escola trazer algo de seu 
interesse para os momentos de ensino e de aprendizagem. Os jogos, o 
lúdico, o desafio deleitoso, tão presentes na realidade infantil passam a 
ser uma estratégia para a aprendizagem de conceitos formais.

Silva (2014) nos traz algumas contribuições das Técnicas Freinet 
que podem ser consideradas ao planejar o ensino escolar, inclusive o 
não presencial. Essas técnicas podem ser adaptadas para situações de 
aprendizagem diferenciadas e na elaboração de jogos, sempre visando 
envolver o aluno em seu processo educativo, inclusive em seu processo 
avaliativo.

encontramos nas diretrizes da Pedagogia Freinet três procedimen-
tos que podem mediar as implicações da Teoria Histórico-Cultural: 
primeiro, a atitude de escuta em relação às crianças, deixando que 
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expressem suas necessidades e seus desejos de conhecimento que 
acontece na roda inicial diária; em segundo lugar, a oportunidade 
de participação no planejamento das atividades, aberta às crianças 
também na roda inicial e nos processos de avaliação das atividades 
realizadas que acontecem nas discussões na roda final e nos momentos 
de registro no livro da vida e no jornal mural; por fim, o envolvi-
mento da escola com as necessidades e os interesses das crianças é 
contemplado por meio da aula-passeio, instrumento de conhecimento 
da comunidade e de suas necessidades sociais. (Silva, 2014, p. 21)

No período de aulas não presenciais, as atividades lúdicas, tendo aqui 
como representante os jogos educativos online, podem ser uma alter-
nativa bastante interessante, ou mesmo um complemento às atividades 
tradicionais. Para Kishimoto (2011) tais atividades (ou jogos), no entanto 
necessitam ser direcionadas pelos professores, para estimular certos 
tipos de aprendizagem, não se perdendo assim no âmbito do brincar pelo 
brincar. Dessa forma, o jogo atinge sua dimensão educativa. Segundo 
a autora: “Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, 
ou seja, a ação intencional da criança para o brincar, o educador está 
potencializado as situações de aprendizagem.” (Kishimoto, 2011, p. 41).

O USO DO KAHOOT COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA 
PANDEMIA

No contexto da pandemia, os jogos educativos ganharam popu-
laridade. Antes dela esses jogos (online ou não) eram principalmente 
utilizados por escolas particulares, as quais possuíam laboratórios de 
informática adequados e recursos para adquiri-los, uma vez que os jogos 
gratuitos disponíveis na internet eram muitas vezes pouco atrativos ou 
de pouca qualidade.
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Ao se argumentar sobre a importância dos jogos educativos na 
pandemia, o âmbito financeiro precisa ser considerado. Isso quer dizer 
que não adianta apenas falar dos benefícios de sua utilização se eles não 
são acessíveis a todos (uma vez que como mencionado anteriormente já 
sabemos que uma parcela dos alunos não poderá nem mesmo acessar os 
jogos por não ter celulares ou computadores). Por essa razão, é impor-
tante buscar alternativas que não gerem custos adicionais às escolas e 
aos alunos, principalmente as públicas, mas que ofereçam oportunidade 
de aprendizagem e diversão para eles.

Uma alternativa possível é a utilização do jogo Kahoot como fer-
ramenta educacional de apoio, tanto para o ensino de alunos do ensino 
fundamental (alunos já leitores) quanto para a formação continuada 
de professores. Os quizzes podem ser utilizados na etapa da educação 
infantil também, desde que o aluno seja acompanhado por um adulto 
leitor para ajudá-lo. 

Apesar do Kahoot oferecer pacotes pagos que apresentam funcio-
nalidades mais sofisticadas (como a utilização de slides, enquetes e 
avaliações, por exemplo), a plataforma também permite o uso de várias 
de suas funcionalidades para a criação e participação em jogos online 
de maneira gratuita. 

Com o Kahoot professores podem criar jogos de perguntas e res-
postas, com a opção de múltipla escolha ou verdadeiro e falso, podem 
adicionar imagens e definir o tempo adequado para que os alunos deem 
suas respostas. Além disso, ele fornece informações complementares aos 
professores, tais como: quais alunos participaram dos jogos, em quais 
questões eles tiveram mais dificuldades, quais alunos apresentaram 
mais erros, entre outras.
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Figura 1
Informações complementares do Kahoot

https://create.kahoot.it/user-reports/challenge/9f582d6a-0923-4bbf-982a-
b156cbdf892b/be784d60-4d21-41ee-8958-94e930c3378e/1603240428075

Os kahoots criados (jogos) podem ser jogados em sala de aula ou em 
casa em forma de gincana, com todos os alunos participando ao mesmo 
tempo, ou podem ser jogados em casa de maneira individualizada, 
quando os alunos puderem acessar à plataforma. O jogo fica disponível 
por um tempo pré-determinado pelo professor. Essa funcionalidade 
ajuda muito em casos de alunos que não possuem celular ou internet 
e que precisam dos aparelhos e das conexões de internet de familiares 
para realizarem as atividades online. 

 Outro ponto favorável do Kahoot é a facilidade na sua utilização. 
Apesar do site ser apresentado em língua inglesa, é possível criar e jogar 
os kahoots com pouca dificuldade. Para os professores, o ambiente de 
criação dos quizzes é simples e intuitivo. Ele permite a visualização das 
telas do jogo e permite que sejam realizadas alterações e testes antes 
de finalizá-lo. 



440

meistudies

Figura 2
Criação de jogos. 

https://create.kahoot.it/creator/e56ed084-8ab6-4fda-90f4-7adfd9fa34fe

Para os alunos o uso é ainda mais descomplicado. Isso porque 
depois de lerem as alternativas propostas eles devem selecionam a cor 
correspondente à resposta correta. Além disso, eles podem participar 
dos jogos por meio de celulares ou computadores, não sendo necessário 
instalar aplicativos específicos para isso.

Apresentadas essas considerações, o Kahoot por ser de fácil utili-
zação e gratuito pode representar uma ferramenta a mais para profes-
sores e alunos de escolas públicas utilizarem nos processos de ensino 
e aprendizagem.

Figura 3
Tela de jogo do aluno. 
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https://kahoot.it/challenge/be784d60-4d21-41ee-8958-94e930c3378e_1603240428
0757adfd9fa34fe

BREVE RELATO DE CASO: UTILIZAÇÃO DO KAHOOT EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA

Uma das autoras deste artigo é professora da rede municipal de 
ensino fundamental I da cidade de Botucatu. Atualmente trabalha como 
diretora escolar.

No decorrer do ano, com o avanço da pandemia, a equipe escolar 
percebeu que apesar das tentativas de manter os alunos interessados e 
envolvidos com as atividades escolares não presenciais, alguns deles 
estavam deixando de participar das aulas.

O Kahhot então foi apresentado pela diretora em uma reunião de 
formação de professores com dois objetivos: 1. Realizar uma reunião 
diferente e interessante, propondo desafios sobre temas gerais e sobre 
educação e 2. Expor a ferramenta que poderia ser utilizada por elas nas 
aulas não presenciais. Em seguida, o Kahoot foi utilizado na criação 
de quizzes para os alunos da escola. Cada professora selecionou um 
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conteúdo a ser trabalhado e definiu as questões para o jogo da sua turma. 
Com os jogos finalizados, eles foram disponibilizados aos alunos via 
link do WhatsApp para que fossem jogados. Dos 204 alunos da escola, 
80 jogaram os kahoots disponibilizados (aproximadamente 40% dos 
alunos). 

Considerando que a média semanal de retiradas de atividades 
impressas na escola é de 50 alunos e que se trata de uma escola que 
atende a alunos de pouco poder aquisitivo e alunos de área rural, cujo 
acesso à internet muitas vezes é limitado, é possível considerar que a 
experiência foi positiva. 

Depois dessa experiência o Kahhot foi utilizado por professoras 
em outras situações de aprendizagem. Algumas delas decidiram criar 
seus próprios jogos, pois além de considerarem o Kahoot interessante 
e divertido, sentiram-se motivadas ao perceber o interesse dos alunos 
nos quizzes. A taxa de participação nos jogos continuou em cerca de 
40% por sala. No entanto, foi possível perceber que o interesse dos 
alunos participantes em relação às atividades aumentou sensivelmente.

Essa prática, apesar de positiva, nos traz uma reflexão: ainda que 
exista interesse por parte dos alunos e por parte da escola em desen-
volver atividades diferenciadas e interessantes, se não houver estrutura 
tecnológica para ambos, o trabalho realizado não obterá os resultados 
esperados. Isso quer dizer que uma condição financeira pouco favorecida 
e a limitação de acesso às tecnologias e acesso à internet continuam 
sendo obstáculos para uma educação de qualidade. E aqueles indivíduos 
que na escola tinham a sua aprendizagem prejudicada devido à falta 
de alimento e assistência médica e familiar, agora continuam tendo 
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sua aprendizagem prejudicada, mas por não ter internet, computador 
ou celular.

CONCLUSÃO

A utilização de ferramentas tecnológicas e jogos em educação é 
importante pois traz o mundo, a realidade dos alunos e seus interesses 
para a escola. Tendo em consideração que o brincar e o jogo são fun-
damentais para o desenvolvimento humano, utilizá-los em aulas, mais 
do que proporcionar momentos de lazer, pode significar oferecer aos 
alunos situações de aprendizagem significativas e prazerosas. 

Em um momento de distanciamento social como este devido à 
pandemia do Coronavirus, as tecnologias e jogos online tornaram-se 
instrumentos importantes de compartilhamento de conteúdos, de ensino 
e aprendizagem. No entanto, esses jogos e ferramentas precisam ser 
cuidadosamente analisados e escolhidos pelos educadores, para que o 
jogo seja de fato educativo. As atividades propostas precisam ter uma 
intencionalidade pedagógica. Contudo, é importante que os professores 
considerem as realidades e os interesses dos alunos ao elaborarem-nas.

Como exemplo de jogo a ser utilizado com alunos do ensino fun-
damental o texto apresentou o Kahoot, um site no qual é possível criar 
quizzes para aulas de maneira simples e gratuita. Em seguida o apre-
sentou um breve relato da utilização do Kahoot em uma escola pública 
de Botucatu.

A experiência mostrou que o Kahoot pode ser uma ferramenta muito 
útil para envolver os alunos e incentivá-los a participarem das ativida-
des escolares. Ele permite que os alunos tenham acesso a conteúdos 
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educacionais de maneira interessante e descontraída. No entanto, ela 
também mostrou que não basta existir a ferramenta, primeiramente é 
necessário que escola e os alunos tenham acesso a ela para que todos 
realmente possam usufruir dos benefícios das tecnologias e jogos na 
educação.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história do Brasil, povos indígenas e negros, que foram 
fundamentais na construção do país, foram sistematicamente alvo de 
discriminação e também de genocídio. A esse respeito, é possível desta-
car as ações desumanas cometidas contra homens, mulheres e crianças 
negros e negras que foi a escravidão, a qual, segundo Schwarcz e Gomes 
(2018), durou mais de três séculos, trouxe quase cinco milhões de afri-
canos ao país e marcou profundamente a história e a cultura brasileira: 

A escravidão mercantil africana no período moderno é um sistema 
que se enraizou cruelmente na história brasileira, e que guarda 
marcas profundas no nosso cotidiano. O país não só foi o último 
a abolir essa forma perversa de mão de obra nas Américas, como 
aquele que mais recebeu africanos saídos de seu continente de 
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maneira compulsória, além de ter contado com escravos em todo o 
território. Com as primeiras levas chegando em 1550 e as últimas na 
década de 1860, já que existem registros de envio ilegal de africanos 
entre 1858 e 1862, estima-se que 4,8 milhões de africanos tenham 
desembarcado no Brasil. (Schwarcz & Gomes, 2018)

O país apresenta maioria populacional negra (55,8%, em 2018, 
segundo censo do IBGE), aliás, o Brasil tem a maior população negra 
fora da África e a segunda maior do planeta. Porém, o país também 
apresenta, paralelamente, taxa de homicídios dessa mesma população 
com um salto de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, 
o que representa aumento de 11,5% no período, de acordo com o Atlas 
da Violência de 2020.

Em relação aos indígenas, povos nativos do Brasil, a realidade não 
é muito distinta. Tais povos, em 1500, quando os colonizadores portu-
gueses chegaram, eram por volta de 8.000.000, divididos em mais de 
1.000 tribos. Hodiernamente, há aproximadamente 800.000 indígenas 
no Brasil, que representam 305 etnias, falam 274 línguas, segundo a 
Fundação Nacional do Índio - Funai (2013) e lutam pela demarcação 
de terras que são suas por direito, uma vez que eles foram os primeiros 
habitantes deste vasto território que é o Brasil. Nessas lutas, esses povos 
têm morrido, dia após dia, inclusive a Covid-19 tem contribuído para 
a dizimação dessas populações (APIB, 2020).

Depois da intensa luta de movimentos sociais, em especial do 
Movimento Negro, no ano de 2003, foi sancionada a Lei 10.639/03, que 
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, 
de 20/12/1996) e tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio. 
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A Lei determinou o estudo “da História da África e dos Africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil”. 
Em 2008, foi aprovada a Lei 11.645/08 que, sob os mesmos critérios, 
incluiu o ensino da cultura, luta e história indígenas.

Essas leis contribuíram para a ampliação do conhecimento sobre a 
história e a formação do país, além de serem necessárias para promover 
uma escola não colonizadora, intercultural e que desconstrua a ideia 
do índio genérico, uma visão eurocêntrica que concebe as pessoas per-
tencentes à etnia indígena como sendo todas iguais (Oliveira, 1978), 
uma página em branco sem cultura própria (Todorov, 2014). Ademais, 
é preciso combater o racismo que vitima as pessoas negras e está arrai-
gado à escola brasileira, que reflete a sociedade em que está inserida. 
Esse não é um problema apenas da população negra:

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra 
não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa 
também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente 
branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconcei-
tos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além 
disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence 
a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quo-
tidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das 
condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram cada 
um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da 
identidade nacional (Munanga, 2005, p. 16).

Entretanto, a aplicação dessa legislação encontra entraves nas 
escolas. Mendes (2013) avalia que não há um preparo para que esses 
conteúdos sejam lecionados. Muitos professores não tiveram acesso 
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a esses conhecimentos em sua formação, pois a cultura eurocêntrica 
foi sempre priorizada e, assim, não se sentem seguros para lecionar 
sobre esse tema. Não há também, ainda, uma forma de fiscalização da 
aplicação das Leis.

Para Mendes, o ENEM poderia ser um incentivador para o ensino 
da história e cultura afrobrasileira e indígena. Essa é uma prova de 
grande abrangência no país, visto que, segundo o MEC (Ministério da 
Educação), 3,9 milhões de pessoas realizaram o ENEM no primeiro 
dia de prova em 2019. O exame surgiu no ano de 1998, é realizado em 
âmbito federal e contemporaneamente funciona também como seleção 
para ingresso em diversas universidades. No ano de 2020, por meio da 
prova realizada em 2019, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), houve a oferta de 237.128 vagas em 128 instituições de ensino.

Dado o contexto da pandemia da Covid-19, declarada pela Orga-
nização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, que obrigou o 
fechamento das escolas públicas e privadas, o que no Brasil se deu em 16 
de março de 2020, haja vista que uma das medidas mais eficazes para a 
contenção do contágio por coronavírus é o distanciamento físico, houve 
a necessidade de implementação da sala de aula virtual em todo o país. 
A obra “Educação e Novas Tecnologias”, de Barbosa e Andrade (2020), 
traz novas estratégias tecnológicas de ensino em tempos de pandemia, 
que vão desde o trabalho com redes sociais, youtube, blog, whatsapp 
e memes até gamificação, webgincana e sugestões para a produção de 
livro digital interativo. Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho 
sugere a inserção de sites de mídias radicais na sala de aula virtual e 
também nas provas de exames vestibulares, em especial naquele de 
abrangência nacional no qual estamos focados, a saber, o ENEM. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS QUESTÕES DO ENEM

Este estudo analisou, então, as provas dos últimos três anos, 2017, 
2018 e 2019, e as pesquisadoras optaram pelas provas de cor azul para 
estabelecer um padrão. A partir das questões de “Ciências Humanas 
e Suas Tecnologias”, “Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias” e o 
tema da Redação, verificou-se a presença ou a ausência dos conteúdos 
previstos pelas Leis e, também, o grau de contribuição das informações 
presentes. Perante a análise comparativa entre as questões apresentadas 
e as categorias previstas nas Leis, classificamos essas questões como: 1) 
Atendem aos critérios porque trazem informações previstas nas Leis ou 
promovem reflexões sobre elas. 2) Atendem parcialmente aos critérios, 
porém sem informações aprofundadas ou que careçam de estudo prévio. 
3) Não atendem aos critérios devido a generalizações estereotipadas 
ou as informações apresentadas não foram suficientes para agregar 
conhecimento sobre a “História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil”, o mesmo 
se aplica sobre as informações a respeito dos povos indígenas. Adotando 
essas três medidas, analisamos as questões a seguir.

De início, serão analisadas as provas de Língua Espanhola, em seguida 
a prova de “Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias”, composta por 
45 questões de Língua Portuguesa. Posteriormente, estão as questões de 
Língua Inglesa (o candidato devia optar pela Língua de sua preferência 
para a realização das questões da prova de Linguagem), de “Ciências 
Humanas e Suas Tecnologias” e o tema da Redação.
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Serão apontados os sites/as mídias (quando houver) de onde se 
extraíram os textos, os conteúdos concernentes às Leis em foco (quando 
aparecerem) e será feita, na sequência, uma breve análise de como tal 
conteúdo foi explorado. 

Na prova de Língua Espanhola do ano de 2017, apenas a questão 
de número 5 aborda a temática indígena, a partir de um texto intitulado 
“El eclipse”, de Monterroso, A., “Obras completas y otros cuentos”. A 
questão confronta a mítica pré-hispânica, representada pela comuni-
dade indígena maia e a cultura ocidental, associada ao Frei Bartolomé 
Arrazola. O texto e o gabarito não revelam estereótipos sobre os indí-
genas e, embora Arrazola termine morto por eles, exalta-se a sabedoria 
astronômica do povo maia, o que implica a valorização de sua cultura. 

Na prova de Língua Portuguesa, as questões de número 12, 13, 22, 
36 e 40 foram as que abordaram conteúdos relativos às Leis em foco, 
porém apenas uma delas voltada ao universo dos negros (as outras 
quatro faziam referência aos indígenas).

A questão 12, baseada em um texto intitulado “A língua tupi no 
Brasil”, do autor Claudio Angelo da revista Superinteressante de 2012, 
aborda aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional, focada 
no tupi. O gabarito, contudo, fala que “a língua contribuiu efetivamente 
para o léxico”, abordando nomes de lugares, o que se pode ver como 
limitante. Contudo, a questão apresenta um estereótipo: naturalização 
dos indígenas como “escravos dos bandeirantes”, além das expressões 
“língua geral dos índios”, “aquela gente não se explica em outro idioma” 
que contribuem para reforçar estereótipos de que os indígenas todos 
falariam apenas tupi, pertenceriam a um único grupo cultural e também 
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de que seriam “naturalmente escravos”, o que incentiva uma visão 
genérica e estereotipadamente pacifista dos povos indígenas. 

Já a questão 13, com a interpretação do poema “O farrista”, de 
Murilo Mendes, traz um “eu lírico que remonta ao colonialismo sob 
um viés iconoclasta”. Essa é uma questão que problematiza, como é 
comum no movimento Modernista, a colonização portuguesa, e nos 
versos afirma-se que Cabral “pôs as patas no Brasil”, sendo que quem 
costumeiramente era animalizado era o indígena, não o português, e 
que “o anjo da guarda dos índios/estava passeando em Paris”. Nota-se 
ironia nesses versos, haja vista que os indígenas eram tidos como pagãos, 
foram catequizados e, paralelamente, escravizados. 

A questão 22 traz um texto da Revista Língua Portuguesa, de 
fevereiro de 2010, e um da Revista brasileira Veja, de setembro de 
2007. Enquanto um fala da língua ticuna como o idioma mais falado 
entre os indígenas brasileiros, o outro aborda a língua inglesa como 
língua mundial. O gabarito aproxima os dois idiomas sob o prisma do 
“predomínio com relação às outras línguas de contato”, e a questão 
contribui superficialmente para que se possa saber sobre a existência 
desse idioma indígena. 

Por sua vez, a questão 36 traz o “Emblema 78”, de Rubem Valentim, 
acrílico sobre tela, de 1978. Segundo o enunciado, a obra traz emblemas 
de signos de religiões afro-brasileiras, mas a questão pergunta sobre 
relação com o modernismo e o gabarito é “fusão de elementos da cultura 
brasileira com a arte europeia”. Não se pode dizer, desse modo, que 
se provocou reflexão ou re(conhecimento) da cultura africana, afinal, 
houve uma simples menção. 
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Por fim, a questão 40, com excerto de “Relato de um certo oriente”, 
de Milton Hatoum, tem como gabarito: “predomínio dos estigmas de 
classe e de raça sobre a intimidade da convivência”. Essa questão pro-
blematiza a discriminação racial e de classe com o indígena, uma vez 
que, conforme o excerto de Hatoum: “Eles nunca suportaram de bom 
grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala”. 

A prova de língua inglesa não possuía nenhuma questão sobre o tema. 
Na prova de “Ciências e Suas Tecnologias”, as questões 46, 50 e 76 estão 
relacionadas às Leis em foco. A questão 46 informa sobre o império 
africano do Mali e baseia-se na bibliografia Desvendando a História 
da África (2008). Afirma-se, no texto, que no século XIV, Tombuctu foi 
centro de um comércio internacional, que incluía um grande comércio 
de livros sobre Medicina, Matemática, História e Astronomia. Essa 
questão contribui para as Leis estudadas por este artigo, pois informa 
sobre a História da África e não reproduz estereótipos, uma vez que 
ressalta a intelectualidade presente na cultura de Mali. 

A questão 50 traz um trecho da Constituição Federal, o Art. 23, que 
reafirma os direitos dos índios em expressar suas crenças, línguas, cos-
tumes, organização social, tradições e “os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. A resposta correta é de 
que esse texto trata sobre a relação entre espaço e sobrevivência cultural. 
Essa questão trata sobre os direitos indígenas, que foram conquistados 
com a sua história de luta contra a repressão eurocêntrica, mas não traz 
informações aprofundadas sobre a resistência indígena. 

A questão 76 apresenta um trecho do livro A história contada: capí-
tulos de história social da literatura no Brasil (1998) e conta a história 



455

meistudies

de um filho de uma africana de Costa da Mina. Essa mãe sempre recu-
sou o batismo cristão e há a suspeita de ter lutado para insurreição dos 
escravos na Bahia, entretanto os planos de revolta não tiveram o efeito 
desejado na época. A resposta correta ressalta a “importância de estraté-
gias de resistência cultural”. Essa questão encaixa-se nos pressupostos 
da legislação porque aborda sobre a luta dos negros no Brasil, evidencia 
um testemunho, mas não traz informações aprofundadas sobre essa luta. 

Quanto à proposta de redação, a de 2017 não se enquadra nos cri-
térios, visto que foi “Desafios para a formação educacional dos surdos 
no Brasil”. 

Na prova de 2018, em Língua Espanhola, não houve nenhuma 
questão abordando nenhum conteúdo referente à Lei 10.639/2003 e à 
Lei 11.645/2008.

Em Língua Portuguesa, as questões 9, 10, 24, 34 e 37 abordaram 
sobretudo a Lei 10.639/03. Apenas uma questão abordou temática 
referente à Lei 11.645/08, mas foi apenas uma menção.

Na questão 9, um texto de 06/12/2017, retirado do site do jornal O 
Globo, refletia acerca da postura do internauta brasileiro. Um excerto 
dele era: “A democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao 
largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país”. O 
gabarito da questão era: “refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro”, 
e o texto, de fato, fez com que os alunos pudessem refletir sobre a ideia 
de que a democracia racial é um mito, o que se comprovava por meio 
de números de publicações em redes sociais cujo conteúdo disseminava 
discursos de ódio na internet, expressando racismo e homofobia, por 
exemplo.
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A questão 10 apresentava um poema de Cuti, da obra “Negroesia”, 
de 2007, intitulado “Quebranto”. A literatura negra, segundo a questão, 
revela histórias de preconceito e violência, o que, de fato, ocorre no 
poema, quando o eu lírico, segundo o gabarito “incorpora seletivamente 
o discurso de seu opressor”. O poema promoveu reflexões nos candida-
tos sobre racismo, violência policial contra os negros e opressão social 
sofrida pelo povo negro.

Na questão 24, a abordagem do enunciado é sobre “funções da 
linguagem”, porém, o texto de apoio é um artigo científico intitulado 
“A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética 
do racismo”. O texto aborda a ideia de “descolonização estética” e é 
reflexivo, induzindo que os candidatos percebam que mesmo a beleza 
em um país diversamente étnico como o Brasil é sistematicamente um 
atributo de pessoas brancas. Nesse sentido, Bento (2002) aponta: 

Tudo se passa como se houvesse um pacto entre brancos, aqui cha-
mado de pacto narcísico, que implica a negação, o evitamento do 
problema com vistas à manutenção de privilégios raciais. O medo da 
perda desses privilégios, e o da responsabilização pelas desigualdades 
raciais constituem o substrato psicológico que gera a projeção do 
branco sobre o negro, carregada de negatividade (Bento, 2002, p. 7).

A questão 34, por sua vez, aborda duas imagens de produtos em cerâ-
mica, sendo que uma é “Estrutura vertical dupla”, de Norma Grimberg, 
e a outra é uma urna cerimonial marajoara, obra do acervo do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro. O gabarito da questão explora o fato de 
que a distinção entre as duas obras está em “materializar a técnica sem 
função utilitária”. Nota-se que não houve nenhuma exploração da cultura 
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marajoara, que foi a que alcançou o maior nível de complexidade social 
na pré-história brasileira, segundo o Museu Nacional.

Conforme Funari e Piñon: 

Por meio da cerâmica, podemos saber como as pessoas armazenavam 
produtos, comiam, bebiam, o que achavam bonito, como concebiam 
o mundo. Na cerâmica da ilha de Marajó, muitos vasos têm forma e 
decoração que representam o corpo feminino, com destaque para o 
útero. Alguns estudiosos interpretam essas imagens como sinais de 
prestígio das mulheres nas sociedades indígenas que as fabricaram. 
(Funari; Piñon, 2016, p.36)

Por fim, a questão 37 trouxe um texto publicado em 04/04/2017 no 
site “Midiamax”, em que se falava do “Pajubá”, dialeto secreto usado 
por gays e travestis, que ganhou o dicionário Aurélia e status de dialeto. 
O dialeto teria sua origem no iorubá, numa costura iniciada ainda no 
Brasil colônia, o que expressa sua relação direta com a cultura africana. 
A questão é interessante por informar os candidatos sobre esse dialeto 
e articular linguisticamente populações oprimidas no Brasil: homos-
sexuais e negros.

A prova de língua inglesa não possuía nenhuma questão sobre o tema.
Na prova de “Ciências e Suas Tecnologias”, as questões 50, 64 e 80 

estão relacionadas à legislação. A questão 50 traz duas imagens, uma 
de um ônibus e outra de Rosa Parks e Martin Luther King. Pede-se 
que o estudante complete a frase com alternativa correta: “o veículo 
alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar: deflagração 
do movimento por igualdade civil”. Esse texto aborda a luta dos negros 
nos EUA, entretanto a Lei 10.639/03 incentiva que sejam dissemina-
das mais informações sobre a luta negra no Brasil, mas, por ser um 
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episódio conhecido mundialmente e que pode ter promovido impactos, 
debates e reflexões em diversos países, as pesquisadoras optaram por 
inserir essa questão entre as demais que se relacionam com o que a Lei 
propõe, pois é propagado o aumento de informações sobre as lutas da 
comunidade negra, mas não é uma questão que esteja totalmente dentro 
dos parâmetros da Lei 10.639/03. A exclusividade dessa questão é o 
fato de ela ser a única que demanda algum conhecimento prévio sobre 
o tema, e a prova considerou que os estudantes tivessem tido acesso a 
essa informação em seu ambiente escolar.

A questão 64 contém um trecho do livro História do Brasil para 
ocupados (2013).“Outra importante manifestação das crenças e tradi-
ções africanas na Colônia eram os objetos conhecidos como ‘bolsas 
de mandinga’. A insegurança tanto física como espiritual gerava uma 
necessidade generalizada de proteção”. Explica-se que esses artefatos 
religiosos protegiam dos males ou atraíam sorte e eram utilizados por 
negros e brancos. A alternativa correta para essa questão é que esses 
itens serviam como um “instrumento para minimizar o sentimento de 
desamparo social”. Essa questão problematiza o desamparo social e 
informa que havia símbolos de religiões africanas que eram difundidos 
culturalmente entre diversos brasileiros da época, o que se encaixa 
como uma informação sobre “ a cultura negra brasileira”, todavia, ao 
não informar de forma mais profunda sobre as religiões africanas, as 
diferenças entre elas e seus significados, a questão tende à generalização 
estereotipada das religiões de matriz africana.

Já a questão 80 utiliza como base o livro E se Obama fosse africano? 
(2009), e afirma que em Moçambique a palavra “pobre” não se relaciona 
a dinheiro, e sim a quando determinada pessoa não tem família. O texto 
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alerta que os “especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria tal-
vez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços 
familiares e das relações de entreajuda”. No gabarito, a interpretação 
correta é de que redes de sociabilidade têm forte relação com o acirra-
mento da pobreza. Essa questão traz uma informação linguística sobre 
um país da África, mas também não deixa de reproduzir o principal 
estereótipo em relação ao continente: a pobreza generalizada, sem um 
contexto aprofundado.

O tema da redação não apresentava relação com nenhuma das Leis 
em foco, visto que foi: “Manipulação do controle do usuário pelo con-
trole de dados na internet”.

Sobre a prova de 2019, em relação às Línguas Espanhola e Portu-
guesa, é possível dizer que houve um retrocesso no que se refere às 
Leis em estudo. Na de Espanhol, não houve nenhum conteúdo afim à 
abordagem trazida pelas Leis, e na de Língua Portuguesa, das 45 ques-
tões, apenas uma explorou “jogos indígenas” (Lei 11.645/08), de uma 
maneira estereotipada e “como se todos os indígenas do mundo fossem 
iguais”, explorando, assim, a ideia do índio genérico (Oliveira, 1978). A 
questão 11 se baseava em um texto intitulado “Esporte e cultura: análise 
acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas”. 
Segundo o texto, “Nos Jogos dos Povos Indígenas, observa-se que as 
práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais (como 
as pinturas e adornos corporais) e modernos (como a regulamentação, 
a fiscalização e a padronização)”. O gabarito da questão trazia a ideia 
de que houve a “legitimação das práticas corporais indígenas como 
modalidade esportiva”. Contudo, o texto não fornecia informações sobre 
a cultura indígena, exprimindo-a, de forma genérica, em “pinturas e 
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adornos” que representariam tradições indígenas, sem revelar significados 
culturais, especificidades ou quaisquer características mais profundas.

A prova de língua inglesa não possuía nenhuma questão sobre o tema.
Na parte de “Ciências e Suas Tecnologias”, as questões 49 e 80 estão 

relacionadas às Leis estudadas.
A questão 49 se ampara no livro Patrimônio e Memória (2008) e 

aborda que, para registrar o movimento histórico dos povos indígenas 
e compreender a entrada de pessoas indígenas em meios urbanos, “foi 
necessário construir um método de investigação, baseado na “História 
Oral”. Apesar de a questão alertar acerca da condição de invisibilidade 
dos indígenas, ela não aprofunda conceitos sobre a história indígena, e 
o desenvolvimento do texto ocorre pela perspectiva do homem branco 
no papel de “historiador” e do indígena enquanto “sujeito distante das 
práticas de escrita”: uma característica estereotipada e generalizante. 
A alternativa correta afirma que o método é importante para registrar 
a história de pessoas que são ágrafas. Essa questão apenas faz menção 
a pessoas da etnia indígena, mas não contribui com a lei, pois não traz 
informações previstas por ela.

A questão 80 traz um trecho do livro O Alufá Rufino: tráfico, escra-
vidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). Nesse parágrafo, 
conta-se que a população de origem africana pediu ao chefe da polícia 
permissão para exercer o maometismo religioso, já que ainda era a 
época do império. A questão pede que o estudante interprete o texto e 
conclua que se trata de um pedido para exercer uma religião alternativa. 
Essa questão expõe uma tentativa de poder exercer o direito de ter uma 
religião diferente da religião do Império, o catolicismo, enquadrando-se 
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na categoria de “luta dos negros no Brasil”, conquanto não informe os 
estudantes de forma aprofundada sobre esse contexto. 

Tabela 1
Resultado da análise das questões: se elas atendem aos critérios das 
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.

Nº de questões Atende Atende 
Parcialmente

Não Atende

2017 9 3 4 2
2018 8 4 1 3
2019 3 0 1 2

Elaboração dos Autores.

Portanto, em 2017 considerando todas as questões da prova analisada, 
apenas 7,7% atendem ou atendem parcialmente os critérios propostos 
pela legislação, em 2018, foram 5,5% e em 2019: 1,1%. 

Dentro dessas provas, foram utilizados diversos sites/mídias como 
fontes para os textos verbais. Elencaremos, a seguir, as páginas de 
onde se extraíram os textos que embasaram as questões da prova de 
“Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, dos três anos estudados. Na 
prova de 2017. os sites foram: portal de notícias BBC News Uk; site 
SNM Solutions; Revista Superinteressante; Agência Comunicação de 
Publicidade; Blog da Revista Contemporânea; Revista Carta Capital; 
jornal O Globo e o blog Adoro Cinema.

Com relação aos sites nos quais se fundamentaram as questões com 
textos verbais, apontam-se, na prova de 2018: Nações Unidas, Jornal 
O Globo, Revista Veja, Revista Carta Capital, Esporte Essencial, O 
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devorador de livros, Jornal Midiamax, Academia Brasileira de Letras 
e página Booooooom.

Quanto aos sites utilizados na prova de 2019, destacam-se entre eles: 
Palavras têm poder, Revista Bula, Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, Jornal Folha de Londrina, Aventuras na 
História da Uol, Revista Superinteressante, site HSM, Ciência Hoje e 
Blog Euterpe.

A INSERÇÃO DA MÍDIA RADICAL COMO ALTERNATIVA 
VIÁVEL PARA APLICAÇÃO DAS LEIS EM FOCO 

O conceito de mídia radical adotado pela pesquisa é o proposto por 
Downing (2002), que considera os elementos comunicativos desenvol-
vidos por agentes pertencentes às camadas subalternas da sociedade, 
que transmitam conteúdos de oposição ao poder hegemônico. O autor 
retoma os estudos de Gramsci, ao discorrer sobre o conceito de contra-
-hegemonia; ele destaca que a sociedade se apoia em pilares, como as 
escolas, as igrejas, as universidades, as mídias corporativas e as ideo-
logias corporativas. Ou seja, a sociedade capitalista produz, com apoio 
desses pilares, uma visão de um mundo inconteste, uma realidade que 
não se põe em dúvida, que passou a ser vista como inevitável. Também 
se vincula à crença de que o poder da classe dominante se respalda em 
sua habilidade singular de comandar a nação, independentemente das 
críticas aos membros individuais dessa classe (Gramsci em Downing, 
2002).

Para Downing, o papel desse tipo de mídia é de tentar quebrar 
o silêncio e se impor como uma tentativa de fornecer a verdade 
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contra-hegemônica. A mídia radical tem como meta não só fornecer ao 
público fatos que lhe foram negados e silenciados, mas também divul-
gar o contexto dos fatos e desenvolver uma perspectiva crítica sobre os 
processos hegemônicos. Sendo assim, mídias que abordem temas sobre 
cultura e história negra ou indígena se encaixam como radicais, pois são 
contra-hegemônicas e “expressam com muita espontaneidade os pontos 
de vista e opiniões que não encontram espaço ou são ridicularizados na 
mídia oficial” (Downing, 2002 p.81).

Devido a essas características a mídia radical poderia suprir as lacu-
nas mencionadas por Mendes (2013), que alertou sobre o problema de 
muitos professores se sentirem despreparados para lecionar sobre os 
temas presentes nas Leis 10.638/03 e 11.645/08, uma vez que os autores 
das mídias radicais são os próprios agentes contra-hegemônicos, que 
sofrem exclusões sociais e, além disso, vivenciam e compõem os movi-
mentos sociais em curso na sociedade, isso faz com que eles possuam 
maior domínio e local de fala sobre os temas das leis. Como apontado 
por Downing, a mídia radical tende a fornecer os contextos por trás das 
informações, fomentando perspectivas críticas. Assim, essa forma de 
mídia também poderia servir de suporte ao ENEM, o que contribuiria 
para o aprofundamento de contextos e fugiria de informações estereo-
tipadas e generalizadas.

Esta pesquisa traz como exemplo de mídia radical,, que pode ser 
utilizada tanto na sala de aula virtual e/ou presencial, quanto nas pro-
vas do ENEM, o portal Alma Preta, que se denomina como “mídia 
preta e livre”. No portal, são encontradas informações sobre realidade 
atual, cultura, luta e história de grupos afro brasileiros. O Alma Preta 
é feito por agentes contra hegemônicos que estão envolvidos com o 
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movimento da luta negra, o que o faz pertinente às considerações de 
Downing. A utilização dessa mídia radical contribuiria para a aplicação 
da Lei 10.639/03.

Outro exemplo, dessa vez voltado à Lei 11.645/08, é o site da APIB 
(Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). Nesse site, são dadas 
informações sobre os direitos indígenas, notícias sobre a atualidade 
da luta indígena e problemas que estão sendo enfrentados pelos povos 
originários. O APIB foi criado por organizações indígenas de todo o 
país, também se encaixando no conceito de mídia radical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As questões analisadas pela pesquisa, referentes ao ENEM de 2017, 
2018 e 2019 apresentaram um baixo número de questões, considerando 
que as provas analisadas possuem 90 questões ao todo. Verifica-se, tam-
bém, uma regressão, pois de 2017 até 2019 houve uma queda de 7,7% 
para 1,1% em relação às questões que atendem e atendem parcialmente 
aos critérios das Leis.

Além do baixo número, a maioria dessas questões não apresentava 
informações aprofundadas sobre o contexto histórico e social vivido 
pelos povos indígenas e negros. Outro problema são questões que 
apenas mencionam, utilizam palavras como “indígenas”, porém não 
trazem nenhuma outra informação, como na questão 11 da prova de 
2019. Essa questão não fornece informações sobre a cultura indígena 
específica do povo retratado na prática esportiva mencionada no texto, e 
se refere a essa cultura de forma genérica, em “pinturas e adornos” que 
representariam quaisquer tradições indígenas, sem revelar significados 
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tradicionais, especificidades ou características mais profundas de povos 
que são diversos e fulcrais para a construção do Brasil.

Essas questões que apresentaram visões generalizantes, estereotipadas 
ou que não forneceram informações aprofundadas somaram um total de 
7 questões, dentre as 20 (somatória de todos os anos). As questões que 
atenderam aos requisitos das Leis foram 7, enquanto as que atenderam 
parcialmente foram 6, no total.

Essas 7 questões que não atenderam aos critérios das Leis poderiam 
ter sido evitadas caso as mídias radicais fossem adotadas na prova. Além 
disso, como se pôde observar, a prova optou por utilizar como base para 
a formulação de questões textos retirados de sites/mídias comerciais, 
oriundos de veículos de comunicação hegemônicos. Se fossem usados 
textos de mídias radicais, tanto em salas de aula virtual ou presencial, 
quanto em provas como a do ENEM, temas importantes seriam abor-
dados a partir de uma perspectiva plural, sobretudo vocalizando grupos 
subalternos, como negros e indígenas, que são contemplados pelas Leis 
em estudos.

As mídias indicadas pela pesquisa para estudo, APIB e Alma Preta, 
trazem notícias e informações contextualizadas, por serem criadas 
por agentes subalternos e estarem ligadas a movimentos sociais, não 
propagarem estereótipos e visões generalistas. Estão presentes nesses 
portais notícias atuais, que denunciam as problemáticas, retaliações e 
preconceitos que estão prejudicando esses grupos étnicos nos tempos 
de hoje. A APIB fez um levantamento contínuo de como os povos indí-
genas foram prejudicados pela pandemia causada pelo Coronavírus e, 
também, traz constantemente informações sobre a luta desses povos. 
Essas mesmas características se repercutem no portal Alma Preta, que, 
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além de informar sobre questões afro-brasileiras, também possui um 
editorial dedicado unicamente para o continente africano, o que se 
relaciona amplamente com a Lei 10.639/03.

As Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 não são, dessarte, efetivas no 
Brasil, possuem um baixo grau de adesão e não há incentivos ou fisca-
lizações por parte do governo para que elas sejam aplicadas de forma 
efetiva. Se houvesse mais questões sobre esses temas no ENEM, haveria 
uma oportunidade de incentivar que as escolas e cursinhos pré-vestibu-
lares passassem a ensinar sobre esses conteúdos. Entretanto, mesmo as 
questões analisadas que possuem assuntos que se encaixam nos critérios 
das Leis não requerem conhecimento prévio, assim o estudante consegue 
resolvê-las sem nunca ter passado por esses conteúdos em sua escola. 
Isso também faz com que a escola não sinta necessidade de educar 
sobre essas temáticas. Nas questões analisadas, apenas uma requisitou 
conhecimento prévio e foi a respeito da luta negra estadunidense, o que 
não se encaixa totalmente na Lei 10.639/03, pois ela é mais voltada para 
a história brasileira ou africana.

Sobre a problemática de que os professores não possuem preparo 
e domínio para fornecer conteúdos não-eurocêntricos, a mídia radical, 
novamente, poderia fornecer informações que seriam utilizadas com 
maior tranquilidade em sala de aula, tanto virtual, exigência em tempos 
de pandemia, quanto presencial, em virtude do fato de que o trabalho 
com esses textos não requer uma formação específica outrora não for-
necida devidamente pelo Estado brasileiro quando da promulgação das 
Leis em questão. Ademais, essas mídias possibilitam que os conteúdos 
sejam abordados pelos próprios agentes pertencentes à etnia indígena e 
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negra, assim respeitando o local de fala e conhecimento próprio sobre 
o grupo étnico em destaque.
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DE ACERVOS EM PAPEL A CONTEÚDO 
DIGITAL DESTINADO À FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA: UM PIBIC ENSINO 

MÉDIO QUE VIROU BLOG

Jaqueline Costa Castilho Moreira1

BREVE INTRODUÇÃO

O projeto Fonte Docente desenvolvido por três estudantes e sua 
orientadora propôs a criação de um arquivo digital sobre a formação 
em Educação Física, a partir de documentos como: materiais didáticos, 
imagens, registros midiáticos, objetos, troféus e outros, existentes nos 
acervos dos docentes; com densidade histórica significativa, capazes de 
referenciar à identidade de um grupo, no caso professores de Educação 
Física e de uma instituição educacional, o Instituto Municipal de Educação 
Física de Presidente Prudente (IMESPP). 

Trata-se de uma autarquia educacional, criada no período de 
interiorização do ensino superior no Brasil (década de 1970) e que 
foi representativa para a região do Oeste Paulista, por oferecer cursos 
na área da Saúde (as graduações em Educação Física e Fisioterapia) 
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e também por sua infraestrutura própria (sede, ginásio, pista, e outros 
bens). Ao final da década de 1980, o desequilíbrio financeiro da 
instituição resultou em falência, sendo decretada sua extinção por 
meio da Lei Municipal 2.625/1988 de Presidente Prudente. Após esse 
evento, houve a doação do seu patrimônio físico e bens materiais e 
houve a integração de seus cursos, servidores e discentes à UNESP; 
o que na literatura é nomeado como “encampação”, sendo as dívidas 
assumidas pelo ente criador, o Município de Presidente Prudente, em 
1988 (Leite, 1972; Lima & Ribeiro, 2013; Moreira, 2013; Oliveira, 2014).

A criação deste arquivo, enfocando uma escola superior isolada, 
constitui uma forma de prover acesso aberto por meio da convergência 
digital, de fontes originais que foram coletadas com anuência de seus 
autores e proprietários nos estudos desenvolvidos por graduandos. 
Além disso, arquivos e acervos digitais como o sugerido, permitem 
desvelar e propiciar debates sobre saberes relativos ao ensino e a 
aprendizagem na escolarização das disciplinas.

No caso da Educação Física, especificamente, geram reflexões 
sobre recursos, tecnologias pedagógicas e inovações; promovem 
questionamentos a respeito dos valores universais e direitos civis 
ligados à liberdade de expressão e de circulação de informação no 
contexto educacional; servem como uma memória coletiva para a uma 
comunidade colaborando na preservação de seu patrimônio cultural; 
bem como proporcionam a essas sociedades um aprendizado sobre elas 
mesmas, sobre a construção de um sentido de comunidade, e também 
sobre o que entendem como entretenimento (Wilson et al., 2013).

Vale ressaltar que neste estudo concorda-se com várias das ideias 
de Williams (2009) sobre tecnologia e como ela pode se associar às 
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pesquisas na área da Educação Física. Para o autor, a tecnologia é 
anterior ao surgimento do pensamento científico, por ter sido forjada 
originalmente a partir do empirismo e transmitida como prática(s) de uma 
geração à outra. Por esta perspectiva, embora na área tenham sido criadas 
invenções, equipamentos, técnicas e metodologias pelos professores, 
as práticas de escolarização dos conteúdos ocorrem pela oralidade e 
linguagem cinestésica, sendo que muitas delas têm sido perdidas, pela 
ausência de registros pedagógicos escritos (Taborda Oliveira, 2006).

Assim, o objetivo geral deste estudo foi inventariar os saberes para 
a formação na área, e com eles criar um espaço virtual que pudesse 
concentrá-los. Para tanto, optou-se por investigar uma instituição de 
formação docente na área e que se encontra extinta, o IMESPP, dentro 
da periodização 1946-1988; assim como houve a necessidade de se 
recuperar materiais didáticos, imagens, objetos e outros registros dessa 
instituição, com densidade histórica significativa e que fossem capazes 
de referenciar a identidade da instituição. O projeto foi realizado de 
forma colaborativa com dois estudantes da graduação e um bolsista 
de PIBIC Ensino Médio, programa nacional do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) que propiciar aos 
jovens talentosos iniciação científica.

DESAFIOS À CONVERGÊNCIA: DA CULTURA MATERIAL 
AO DIGITAL

Para Wilson et al. (2013), a digitalização da voz, imagens, sons e 
outras informações, processo conhecido como convergência, tem criado 
novas oportunidades de interação. Quando estes conteúdos se tornam 
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acessíveis para um grande número de aparelhos, permitem aos usuários, 
não somente o acesso ao modelo tradicional um para muitos, conhecido 
como comunicação de massa; mas também oportunizam a comunicação 
indivíduo para indivíduo, ou peer to peer (p2p), com sua participação 
em duas vias e uso de várias linguagens ou de conteúdos multimodais.

Confluir esse conhecimento o tornando acessível em arquivos com 
formatos compatíveis com a evolução dos softwares colabora com o 
avanço da cultura da convergência de Jenkins (2008), oportunizando 
produções coletivas, interatividade de grupos com mesmas afinidades, 
comutação de um momento pedagógico prático em material digital e 
disponível em um link; da mesma forma que possibilita a retomada 
da experiência pedagógica, por meio de outros acessos e consultas 
ou como inspiração para outras criações e inovações no ensino. Se o 
acesso à tecnologia foi ampliado e a comunicação deixou de ser um 
para muitos, pressupõem-se a geração e a veiculação nas mídias de 
uma grande massa de dados, informações e conhecimentos nem sempre 
verossímeis e fidedignos.

O acúmulo excessivo de materiais digitais circulantes como estes, não 
representa uma problemática específica da cultura da convergência; mas 
um dilema historiográfico: O quê inscrever e o quê apagar? Questiona 
Chartier (2007) em uma de suas obras. O que se perde e o que se prioriza 
na cultura escrita, na literatura, enfim nos registros; ou ainda qual das 
vozes, saberes e ideias permanecerão? Esboça-se nesta dubiedade um 
contraste entre a memória como traço durável do passado, recuperável 
por uma busca e a memória considerada vulnerável e efêmera, que 
beira o esquecimento com sua noção de apagamento e destruição 
(Chartier, 2007; Ricoeur, 2003).
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Enfim, os mesmos teóricos advertem que antes da decisão sobre 
o que incluir e o que excluir, é prudente questionar as causas ou as 
intencionalidades de um ou de outro ato. Afinal, no caso de um arquivo 
como o Fonte Docente, este tipo de decisão passa pela procedência dos 
recursos a serem alocados para sua constituição, pelo jogo de critérios 
e finalidades estabelecidos na seleção de fontes, documentos e suportes 
e pelo espaço físico ou virtual disponível. O arbítrio subordina-se não 
somente às dimensões psicológicas, mas também ocorre em termos de 
estrutura física ou capacidade de armazenamento de dados, assim como 
das dimensões econômicas, políticas e jurídicas.

Afinal, na constituição de um arquivo considera-se como será a 
aquisição das fontes, como ficam os direitos autorais, o financiamento, 
a sustentação do projeto e a segurança contra roubo ou danificação de 
documentos. Rocha (2000) e Wilson et al. (2013) concordam sobre a 
relevância de se pensar sobre o propósito desses bancos como canais ou 
portais de conhecimento, e não apenas como repositórios com imensos 
arquivos de dados. Traçando semelhanças entre os arquivos digitais e 
outros provedores de informação, como as bibliotecas e os museus; uma 
delas é a de que propiciam a preservação do próprio documento, por meio 
de higienização, de restauro, armazenamento, reutilização, gravação, 
arquivamento e apresentação em formatos utilizáveis. Uma segunda 
analogia é a de que efetivam a transmissão desses conhecimentos, 
facilitando sua busca e recuperação, e simultaneamente colaboram para 
tornar cada vez maior a compatibilidade de sistemas e universalização 
do acesso.
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Desenvolvido como pesquisa institucional de abordagem qualitativa, 
o projeto envolveu trabalho colaborativo de autoria coletiva (Jenkins, 
2008), por contar com a participação de dois graduandos do curso de 
Educação Física e de um estudante de Ensino Médio da ETEC local. 
Este recorte apresenta a participação do jovem bolsista na construção 
e disponibilização do blog Fonte Docente on-line.

Relato sobre a construção do Fonte Docente 

Como o projeto necessitava concentrar em um espaço virtual 
gratuito, materiais destinados à formação docente como legislações, 
livros didáticos, vídeos, fotografias, entre documentos pedagógicos para 
acesso público; foi realizada uma revisão sobre blogs, sites e portais 
educacionais como etapa inicial da construção, com a finalidade de se 
explorar o que está disponibilizado na internet. No primeiro encontro 
do grupo houve a solicitação desse levantamento, pedido que gerou 
ansiedade no bolsista por desconhecer estratégias de pesquisa on-line 
além do Google. Porém, isso foi contornado, com uma instrumentalização 
básica em competências informacionais e com elas, o bolsista começou 
a pesquisar.

Com o levantamento realizado em suas casas, na segunda reunião 
foi mostrado alguns designs de blogs, programas gratuitos para sua 
construção e conteúdos disponibilizados em blogs educacionais. Também 
na reunião foi determinado um cronograma de atividades, as tarefas 
prioritárias e sua designação para cada um dos participantes. Foi passado 
o briefing para construção do blog, escolhido o tipo de hospedagem, 
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o endereço e quais conteúdos seriam disponibilizados nessa primeira 
etapa. Era desejável que as chamadas para os conteúdos fossem atraentes 
e que remetessem a imagens; que o texto fosse conciso e em formato 
de lides, com uso de linguagem acadêmica, mas que esta fosse de fácil 
entendimento. Ademais, o blog deveria ter navegação intuitiva, simples, 
amigável e ser de acesso gratuito.

Nos três encontros seguintes foram apresentados alguns designs e 
testes em programas gratuitos, mas que não vingaram. O sexto encontro 
foi o momento em que foram estabelecidas novas responsabilidades, 
redistribuição de funções e atividades e readequação do cronograma da 
equipe. Para criação do blog foram usados os programas Notepad++V7 e 
Photoshop; já para a geração de conteúdo, armazenamento e comunicação 
entre a equipe foram necessários Word, Excel, e para a comunicação ficar 
mais eficiente entre os participantes, o WhatsApp. Também fizeram parte 
dos recursos para realização do blog: o uso de nuvens no Google Drive 
e a criação de um email para o blog, dos quais todos tinham acesso à 
senha. Na sétima reunião, a discussão foi sobre fontes e documentos e 
como seriam encaixados no blog: 

documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 
impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 
jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, 
os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 
analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador 
vai desenvolver sua investigação e análise. (Severino, 2007, p. 122)

No oitavo encontro da equipe, os trabalhos dos três estudantes 
foram conectados. A junção das pesquisas para o estudo do IMESPP 
tornou-se uma sinergia que os beneficiou, entusiasmando-os; sem que 
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os três projetos perdessem sua especificidade. Dessa forma, o blog pôde 
ser alimentado com mais rapidez e os outros projetos individualmente 
foram favorecidos, pois todos os participantes passaram a trabalhar 
para o mesmo objetivo. O blog foi colocado no ar em 12 de junho de 
2017, no endereço http://fontedocente.blogspot.com.br/, com design 
simples e recursos básicos. 

Figura 1
Captura de tela a partir do blog. 

Docente, 2017, Presidente Prudente, (28 outubro 2020). http://fontedocente.blogspot.
com/

Coleta dos conteúdos para abastecimento do blog e o vocabulário 
controlado

Foram dezesseis reuniões realizadas em quatro meses para 
disponibilizar o Fonte Docente, como um blog. Essa construção envolveu 
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busca e recuperação de literatura sobre o assunto por todos os envolvidos, 
cada um detendo-se em um assunto especificado durante os encontros. 
Também durante as reuniões coletivas fazia parte das pautas, momentos 
teóricos em que eram elucidadas, por exemplo, as razões para realização 
de uma pesquisa institucional, o significado e sentido de cultura material 
e do vocabulário controlado, qual a relação entre eles, o IMESPP e a 
construção do blog como um arquivo. 

No caso desse projeto, mapear os livros do IMESPP ainda existentes 
dentro da biblioteca da unidade era relevante, devido à hipótese de que 
os livros que compõem o acervo de uma instituição educacional fazem 
parte de sua cultura material, por articularem ideias e representações 
do modo de viver, de ensinar e de aprender de uma coletividade 
(Goulart, 2017). Em essência, a cultura material é a produção de um 
determinado coletivo. São os objetos, os materiais, os discursos que 
têm uma identidade comum e fazem parte de um legado, algo que se 
preservou. Assim, partiu-se do pressuposto de que saber quais eram os 
livros da biblioteca do IMESPP, quais os assuntos, quem eram os autores, 
quais eram as práticas pedagógicas propostas nestas obras, poderiam 
revelar os saberes que foram selecionados para ficar inscritos, na história 
do Ensino Superior da Educação Física daquele momento, ou ainda, 
quais deles eram necessários à formação de docentes para atuação na 
área (Moreira, 2019). No entanto, mapear fisicamente cada um desses 
livros, anotar seu nome, autor e assunto dentro do período determinado, 
tornou-se muito difícil e demorado. Sabia-se da possibilidade de pesquisá-
los on-line, bastava apenas aprender como.
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Figura 2
Captura de tela dos vocabulários controlados da USP, modelo também 
utilizado nas bibliotecas da UNESP. 

USP, 2020, São Paulo, (28 outubro 2020). http://143.107.154.62/Vocab/Sibix652.
dll/MAC

Entender a forma como as bibliotecas organizam seus arquivos 
foi de grande valia e respondeu à questão mencionada anteriormente. 
O conceito de vocabulário controlado, que é uma macro estrutura, 
enumerada e ramificada com as relações lógico-semânticas entre grandes 
temas e assuntos de diversas áreas do conhecimento e suas terminologias 
específicas, em diferentes níveis de informação; auxiliou no mapeamento 
das obras do IMESPP, após trinta anos de sua extinção. 

Para Lima (2013) o vocabulário controlado deve ser: fundamentado 
teoricamente, adequado ao contexto institucional, ter linguagem clara e 
acessível à comunidade atendida, permitir políticas de indexação e ser 
atualizado. Mais especificamente dentro da área CB300, que corresponde 
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as Ciências da Saúde, o código CB310 refere-se à Educação Física e 
aos Esportes. Um exemplo é o CB311, que se refere à macro estrutura 
Educação Física com seus diversos assuntos, disponibilizados em uma 
ordem hierárquica, por exemplo: aptidão física, atividade física, entre 
outros, conforme é possível verificar na figura 3 a seguir. 

Figura 3
Captura de tela do item Educação física e seus desdobramentos, modelo 
também utilizado nas bibliotecas da UNESP. 

USP, 2020, São Paulo, (31 outubro 2020). http://vocabusp.sibi.usp.br/Vocab/Sibix652.
dll/ARV?Hier=CB311

O destino desse levantamento foi embasar a construção das abas 
disponibilizadas no blog com a mesma estrutura utilizada pelas bibliotecas 
da UNESP (onde o IMESPP ainda está vinculado) e abastecer os 
links existentes no Fonte Docente com imagens dos livros, dicas para 
encontrá-los on-line ou fisicamente nas prateleiras. E em um futuro, 
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reunir um catálogo de obras que mostre o conhecimento e os saberes 
pedagógicos da Educação Física deste período histórico, por meio da 
cultura material da área.

Também o vocabulário controlado no blog Fonte Docente foi 
utilizado como forma de se pesquisar livros em uma base pelo período 
de 1946-1988; de identificar quais deles faziam parte do acervo do 
IMESPP dentro da Biblioteca da unidade e com isso analisar os saberes 
que ficaram inscritos (Moreira, 2019).

Importante apontar que os assuntos Educação Física e Esportes, 
abas construídas a partir do vocabulário controlado, não são as únicas 
do blog. Existe ainda a aba Memórias que tem a intencionalidade 
de disponibilizar: depoimentos e vídeos de domínio e narrativas de 
memória oral, coletadas por futuros projetos. A outra aba é formada 
pelos Vestígios, onde se encontram os contextuais, os imagéticos (fotos) 
e os evidenciários de docência (vídeos pedagógicos) também todos de 
domínio público. A última aba é formada pelos Prescritos, onde estão 
legislações, ementários e materiais didáticos oficiais, que se encontram 
já disponibilizados. Em função do pouco tempo de duração do projeto e 
a dificuldade de dar continuidade, muitas dessas abas não se encontram 
abastecidas de informação ainda.

RESULTADOS ALCANÇADOS: O CONTEÚDO E O VISUAL 
DO BLOG

Com a pesquisa na base Athena dentro do Catálogo da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia/FCT/BPP, foram feitas duas tabelas a partir 
do vocabulário controlado entre 1946-1988. 
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Tabela 1
Títulos do IMESPP na entrada Educação Física do vocabulário 
controlado da biblioteca da unidade, entre 1946-1988. 

Títulos EDUCAÇÃO FÍSICA PERIODO
IMESPP % IMESPP

Registros 1946-1988

1 APTIDÃO FÍSICA 57 6,48

2 ATIVIDADE FÍSICA NA 
EMPRESA 0 0,00

3 ATIVIDADE MOTORA 2 0,23

4 CINESIOTERAPIA 2 0,23

5 CINESIOLOGIA 15 1,70

6 CONDICIONAMENTO FÍSICO 2 0,23

7 CONTROLE MOTOR 9 1,02

8 COORDENAÇÃO MOTORA 70 7,95

9 CORPO 591 67,16

10 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 22 2,50

11 EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 11 1,25

12 EDUCAÇÃO FÍSICA FEMININA 8 0,91

13 EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 48 5,45

14 EDUCAÇÃO FÍSICA 
MASCULINA 1 0,11

15 ERGOMETRIA 3 0,34

16 ERGONOMIA 6 0,68

17 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 5 0,57

18 GINÁSTICA CORRETIVA 1 0,11

19 HABILIDADES MOTORAS 1 0,11

20 MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0,00

21 POSTURA 12 1,36
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22 APRENDIZAGEM MOTORA 7 0,80

23 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 4 0,45

24 ATIVIDADE FÍSICA 3 0,34

TOTAL 880 99,98
Moreira, J. C. C., 2019. IMESPP: formação docente no Instituto municipal Superior 
de Presidente Prudente, [s.n.], Presidente Prudente.

A primeira data representa tudo o que foi publicado a partir da 
Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-lei 8.530/1946, existente na 
biblioteca do IMESPP até o seu desaparecimento, com a encampação 
pela UNESP em 1988. Assim, as tabelas 1 e 2 evidenciam os livros da 
Biblioteca do IMESPP, no que se refere à Educação Física (tabela 1) e 
aos Esportes (tabela 2).

Na Educação Física entre 1946-1988, o tema Corpo representou 
67,16% do número de livros; a Coordenação motora (7,95%); a Aptidão 
física (6,48%); a Educação física infantil (5,45%); a Educação física 
escolar (2,50%); Cinesiologia (1,70%); Postura (1,36%); Educação 
Física adaptada (1,25%) e Controle motor (1,02%). Os outros assuntos 
dos livros tiveram percentual abaixo deste último. Esse resultado é 
similar ao que aparece na literatura da década de 1970-1980, quando 
ocorreu um maior enfoque na coordenação motora, na aptidão física e 
em relação ao tema corporeidade (Moreira, 2013, 2019).

Para mostrar os livros sobre Esportes foi criada a tabela 2, a seguir. 
O levantamento de livros sobre Esportes apontou a existência de literatura 
com maior concentração em livros gerais, com destaque para as obras sobre 
ginástica. Nos livros sobre os esportes individuais, o maior volume de títulos 
era sobre atletismo; nos esportes por equipes, destacou-se o futebol; e em 
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relação aos esportes aquáticos, a bibliografia concentra-se na temática da 
natação. Há uma predominância de livros sobre Esportes variados no acervo 
do IMESPP em relação à quantidade de livros sobre Educação Física.

Tabela 2
Títulos do IMESPP na entrada Esportes do vocabulário controlado da 
biblioteca da unidade, entre 1946-1988.

Títulos ESPORTES Subdivisão PERIODO
IMESPP

%
IMESPP

Registros 1946-1988

1 ACIDENTES 
ESPORTIVOS a. Geral 0 0,00

b. Primeiros Socorros 2 0,28

c. Medicina esportiva 19 2,61

d. Traumatologia 35 4,81

e. Técnica cirúrgica 10 1,38

f. fraturas 5 0,69

g. Reabilitação 9 1,24

13
MODALIDADES:
ESPORTES 
AQUÁTICOS

a. Geral 10 1,38

b. Recreação aquática 0 0,00

c. Atividades aquáticas 0 0,00

d. regatas 2 0,28

e. caça submarina 1 0,14

f. canoagem 0 0,00

g. Esqui aquático 2 0,28

h. mergulho 2 0,28

i. motonáutica 0 0,00
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j. natação 43 5,91

l. nado sincronizado 0 0,00

m.pesca esportiva 2 0,28

n. pólo aquático 4 0,55

o. remo 6 0,83

p. saltos ornamentais 3 0,41

q. vela 9 1,24

r. surf 1 0,14

s. windsurfe 0 0,00

t. iatismo 2 0,28

ESPORTES DE 
ATAQUE E DEFESA a. Geral 0 0,00

b. artes marciais 1 0,14

c. capoeira 1 0,14

d. esgrima 2 0,28

e. luta livre 1 0,14

f. luta Greco-romana 0 0,00

g. sumo 2 0,28

h. Jiu-jitsu 2 0,28

i. karate 14 1,93

j. taekwondo 0 0,00

l. Defesa pessoal 14 1,93

ESPORTES DE 
INVERNO a. Geral 0 0,00

b. Esqui na neve 0 0,00

c. Patinação 0 0,00

ESPORTES 
INDIVIDUAIS a. Geral 1 0,14

b. Atletismo 100 13,76
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c. Arco e flexa 0 0,00

d. Badminton 0 0,00

e. Boliche 0 0,00

f. Caça 8 1,10

g. Ciclismo 1 0,14

h. Equitação 1 0,14

i. Golfe 5 0,69

j. Hipismo 1 0,14

l. Musculação 9 1,24

m. Skate 0 0,00

n. Squash 0 0,00

o. Tênis 11 1,51

p. Tiro ao alvo 0 0,00

q. Triatlo 0 0,00

r. Vôo livre 0 0,00

Moreira, J.C.C., 2019. IMESPP: formação docente no Instituto municipal Superior 
de Presidente Prudente, [s.n.], Presidente Prudente.

O esporte estava sendo muito discutido nas décadas de 1970-1980 e os 
professores tinham necessidade de que sua formação abrangesse também 
esse assunto, pois essa era a época do tecnicismo na Educação Física. 
Vale ressaltar que os itens 2 a 12 do vocabulário controlado referentes 
aos temas: administração esportiva, direito esportivo, doping no esporte, 
equipamentos esportivos, esportes para pessoas com deficiência, ética 
esportiva, eventos esportivos, higiene esportiva/física, história do esporte, 
legislação esportiva e marketing esportivo foram omitidos, por não terem 
sido recuperadas obras pertencentes ao IMESPP. Na continuidade do 
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texto, aonde se encaixam os assuntos dos vocabulários controlados no 
blog Fonte Docente.

Figura 4
Captura de tela a partir da aba Educação Física do blog. 

Fonte Docente, 2017, Presidente Prudente, (28 outubro 2020) http://fdeducacaofisica.
blogspot.com

Figura 5
Captura de tela a partir da aba Esportes do blog. 

Fonte Docente, 2017, Presidente Prudente, (28 outubro 2020) http://fontedocenteesportes.
blogspot.com/
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DISCUTINDO A CULTURA MATERIAL ESPELHADA NO 
BLOG COM O CURRÍCULO DO IMESPP

Por meio da pesquisa realizada com o vocabulário controlado no 
acervo da biblioteca onde estão ainda os livros do IMESPP, foi possível 
articular esses achados ao conceito de cultura material e o grupo entender 
algumas das opções da instituição, em termos de disciplinas oferecidas 
em seu currículo.

Autores como Chartier (2007) e Goulart (2017) evidenciam que as 
temáticas, os conteúdos e sua escrita carregam consigo conflitos referentes 
a territorialidades, temporalidades e linguagem, que em muitas ocasiões 
extrapolam as questões funcionais de uso. Elas enunciam dimensões 
políticas, estéticas, culturais e históricas, remetendo novamente às 
escolhas entre o que inscrever e perpetuar e o que apagar; neste caso, 
dentro da cultura material da Educação física escolarizada, tanto no 
ensino básico da época como na formação docente para este atendimento.

Ao perscrutar os livros sobre esportes recuperados através da pesquisa 
com os vocabulários controlados obteve-se como resultado uma grande 
quantidade de obras específicas sobre o assunto. Esse achado está em 
acordo com as diretrizes da legislação da época, Lei 69.450/1971, 
e com autores (Bracht, 2010; Castellani, 1994) que discutem essa 
periodização. Existe um consenso entre eles de que o esporte entre 
1970-1980 tornou-se um fenômeno evidenciado, discutido e praticado 
recorrentemente pelos professores em exercício nas unidades escolares 
e pelos futuros professores, aqueles em formação que frequentavam 
cursos superiores como o oferecido pelo IMESPP.



489

meistudies

Cotejando o currículo real do IMESPP observa-se no documento 
interno recuperado na unidade da FCT/UNESP que as disciplinas 
ofertadas neste período eram: Anatomia, Judô, Atletismo, Basquetebol, 
Biometria, Cinesiologia, Natação, Fisiologia, Futebol, Futebol de 
salão, Ginástica, Ginástica olímpica, Hand Ball, Psicologia, Socorros 
de urgência, Volibol, Didática especial, Educação Física feminina, 
Educação Física masculina, Estrutura de funcionamento do ensino de 
1º e 2º graus e Higiene, também indiciando que havia mais disciplinas 
voltadas às práticas esportivas (Moreira, 2019).

Confrontando com as disciplinas do Curso Superior de Educação 
Física da USP (Gnecco, 2005), considerado modelar na década de 
1970, observa-se que as práticas esportivas assemelham-se e que existe 
uma tendência esportiva e técnica vinculada à formação do professor 
licenciado em Educação física escolar.

Essas recorrências em fontes diversas permitem apontar saberes, 
considerados relevantes, que por motivos variados mereceram ser 
inscritos neste tipo de formação de nível superior e preservados 
como registros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo passou por vários desafios. O primeiro foi quanto à 
construção do blog por necessitar de conhecimentos sobre programação, 
os quais não são comuns de serem encontrados em graduandos da área da 
Educação Física, pelo menos em 2017. Para solucionar esse problema, 
a participação e aprovação no edital de PIBIC Ensino Médio permitiu 
a inserção do estudante da ETEC, que deu início à construção do blog, 
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posteriormente auxiliado por um graduando com conhecimento básico 
de programação, e que aderiu ao projeto como pesquisador voluntário. 

O segundo dilema a ser resolvido foi o tempo para desenvolvimento 
do projeto, apenas quatro meses para criação e disponibilização on-line 
de um material extenso. Esta dificuldade foi superada por meio da 
constituição de uma equipe de trabalho muito afinada, que realizou 
ações em conjunto, que estabeleceu atitudes colaborativas, o que pode 
ser considerado como uma rede de apoio mútuo. 

Outra adversidade, descoberta ainda a tempo foi o fato de que cada 
um da equipe estava pesquisando um período temporal diferente do 
IMESPP. Quando todos passaram a trabalhar com o mesmo foco, a 
colocação do blog no ar foi viabilizada.

Acredita-se que com esta narrativa a criação de um espaço virtual 
capaz de preservar saberes históricos sobre a formação na Educação 
Física ofereça alguns conhecimentos sobre a área e sobre os desafios 
de se preservar registros de práticas docentes. Também que é possível 
formar uma equipe com estudantes de níveis diferentes de ensino, mas 
que estejam motivados pela mesma proposta.

Quanto ao jovem pesquisador, ele realizou seu trabalho e o apresentou 
no congresso de iniciação cientifica da instituição, no qual somente ele 
era do Ensino médio. O certificado de IC do CNPQ entregue na ETEC 
sua escola, lhe trouxe reconhecimento entre seus pares, e retornou como 
uma homenagem divulgada no Facebook da unidade.
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O AUDIOVISUAL NAS PESQUISAS 
ACADÊMICAS: CULTURA E INCLUSÃO NO 
USO DE METODOLOGIAS DECOLONIAIS

Paula Simone Busko1

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz referência ao uso do audiovisual nas pesquisas aca-
dêmicas. Tratada neste espaço como uma metodologia decolonial procura 
agregar condicionantes culturais e de inclusão social que corroboram 
para a prática da pesquisa em seus diversos núcleos de conhecimentos. 

Como parte de uma pesquisa de doutoramento em educação cien-
tífica e tecnológica, percebe-se que a inclusão de novas ferramentas de 
mídia, a exemplo do audiovisual, sugere uma perspectiva mais “realista” 
nas pesquisas científicas. Isto configura novas possibilidades para que 
alunos evidenciem os contextos pesquisados, tanto na área de ciências 
humanas como nas exatas.

Cabe ressaltar que a utilização do audiovisual não sugere que sua 
aplicação seja utilizada como um método de pesquisa, visto que deter-
minadas metodologias utilizadas apontam para o caminho escolhido 
para se obter os dados necessários para sua análise. Nesse sentido, o 

1. Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica - Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Grupos de Pesquisa da UFSC: DICITE (Discursos da 
Ciência e Tecnologia) e Literaciências (Literatura, Decolonialidade e Ensino de 
Ciências). paulabusko@gmail.com
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audiovisual deve ser considerado como uma ferramenta de pesquisa 
que auxilia o pesquisador a obter dados: imagens, narrativas, ambien-
te-contexto (social, cultural, econômico), entrevistas etc. Para o pes-
quisador seria uma forma livre e, portanto, decolonial de se constituir 
uma pesquisa, forma esta que será vista mais adiante nesta comunica-
ção. Outras questões corroboradas pelo pensamento de Pêcheux estão 
relacionadas ao imaginário e a produção de sentidos na produção de 
um texto audiovisual.

Outro aspecto importante é salientar que o audiovisual sugere um tipo 
de inclusão de pessoas nas pesquisas acadêmicas, o visual inclui “a vida 
das pessoas” em seus espaços, sem esquecer-se do momento histórico 
a que nos referimos. Um aspecto bem defendido por Adorno (1986) 
em que os discursos “da vida comum” tornam-se parte inseparável dos 
resultados a serem obtidos, comprovando-se ou não algo. O autor assim 
defende um modelo de comunicação fragmentada, local. Sem dúvida, 
a comunicação de massa para Adorno perpassa as crises econômicas e 
padroniza os sentidos, refutando a cultura popular e suas manifestações 
artísticas particulares. Nesse sentido, traz a ideia do ensaio enquanto 
comunicação ativa fragmentada em espaços de denúncia social. 

Por isso, o audiovisual torna a pesquisa viva e demonstrada por 
meio do visual. Fica claro também que a utilização de filmagens em 
pesquisas acadêmicas não é algo novo, mas utilizado cada vez mais em 
muitos espaços onde o texto escrito exige a criatividade pertinente à área 
pesquisada como nas literaturas, nas ciências sociais ou nas ciências 
exatas, demonstrando experimentos e resultados.

Esta comunicação aponta para um encorajamento dos pesquisadores 
para o uso do audiovisual pela criatividade. É uma forma de trabalhar 
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que chama para o decolonial, conforme Ocaña, Lopes e Conedo (2018), 
sobretudo quando se trata de documentários, o cotidiano das pessoas, 
situações de trabalho, aspectos culturais, vivências políticas e/ou resul-
tados de experimentos científicos. Não é a construção de uma ficção (?), 
pois o processo de pesquisa acadêmica sugere a responsabilidade dos 
fatos comprovados pelo que estaria sendo demonstrado nas imagens.

DECOLONIALIDADE E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 
METODOLOGIA E INCLUSÃO

Quando se trata de certa produção audiovisual voltada para TV ou 
cinema, Rodrigues (2007) apresenta três definições: a primeira que a 
produção é vista como uma parte/etapa do processo como um todo, ao 
colocar que 

produção é o período que envolve a filmagem propriamente dita, 
ou seja, as filmagens em termos fotográficos e a captação de som 
das cenas descritas no roteiro, envolvendo os atores principais sob 
a supervisão do diretor. (Rodrigues, 2007, p. 67)

Na segunda, que a produção é vista como setor na escolha da equipe 
responsável, ou seja, em que há, segundo Rodrigues (2007): “departa-
mento de execução do filme, que tem como função principal dar suporte 
ao diretor na execução do seu trabalho.”; e, por fim, a produção vista 
como um processo que “se refere a tudo que envolve fazer um filme ”, 
no qual faz parte um “conjunto de fases que envolvem sua preparação, 
passando pela filmagem propriamente dita e sua finalização até a pri-
meira cópia do negativo aprovado.” (p. 69) 



497

meistudies

Estas definições, na visão de Rodrigues (2007) dizem respeito à 
produção enquanto um processo que vai desde o surgimento da ideia 
até o produto audiovisual finalizado. Outro destaque vai para a Agên-
cia Nacional do Cinema (ANCINE), que define o produto audiovisual 
como um:

produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que 
tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independen-
temente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou 
posteriormente para fixa-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados 
para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. (Instrução 
normativa nº 105, 2012)

Nesse sentido, é fundamental compreender que a produção do audio-
visual passa por fases, o que envolve diversas etapas a serem discutidas 
e analisadas a seguir.

O texto procura tratar de pesquisas que envolvam os processos 
decoloniais em curso em que os pesquisadores utilizam a metodologia 
decolonial, defendida por Ocaña et al. (2018), em que versa certas 
diretrizes para seus pesquisadores: envolvimento do pesquisador e 
pesquisado, margem livre pata discussões e debates no decorrer da 
pesquisa. Outro dado é que não há somente uma observação e análise 
de dados, mas um envolvimento por parte do pesquisador nas questões 
cotidianas do grupo no qual está inserido. 

Leva-se em conta que interagir é também desenvolver ações e par-
ticipar de modo ativo e alterativo com o grupo da pesquisa acadêmica, 
seja ele composto por pessoas de laboratórios, escolas, empresas, 
organizações não governamentais etc. Por isso, há possibilidades de 
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se produzir pesquisa com a utilização de ferramentas midiáticas que 
visibilizam os trabalhos acadêmicos, por exemplo. 

Para Ocaña et al. (2018) a decolonialidade “é uma ciência/cultura 
fronteiriça, indisciplinada e desobediente”. É uma cultura própria que 
vive nas bordas, nas fronteiras. Autoconfigura-se  em/desde/por/para 
sua própria realidade.” Por isso, o autor defende uma observação mais 
atenta naquilo que está fora dos padrões, que vive “ao largo”, que não 
é visto ou desprezado pelos sistemas colonizadores de poder.

Em se tratando de pesquisas acadêmicas que versam sobre uma base 
decolonial, diferentes políticas de inclusão e de fomento à diversidade 
provém do reconhecimento dos direitos culturais, sociais e políticos 
linguísticos. Nesse sentido, o audiovisual utilizado como uma metodo-
logia decolonial aplicada num contexto social local condiciona o ouvir 
o outro dentro de uma pluralidade cultural, social, política, histórica e 
traz diversos sentidos e visões diferenciadas. 

Diante desses aspectos, aponta-se para um modelo de pesquisa 
emancipatória que procura dialogar com “a consciência transformada”, 
“crítica” e “reflexiva” (Habermas, 1987) do grupo envolvido, além de 
valorizar outros espaços de diálogos e outras formas de linguagens, 
interculturais e multilinguísticas, que promovem “metodologias outras 
na investigação social, humana e educativa” (Ocaña et al., 2018, p. 172).

Tratar uma pesquisa acadêmica de modo emancipatório buscando 
a realidade dos fatos pela imagem é dizer, sem dúvida, que todas as 
respostas para a produção de um audiovisual estão na própria pesquisa. 
E não há roteiro nem produção sem ela. Um prévio conhecimento do 
tema e do grupo ao qual o pesquisador estará inserido para ser retratado 
num projeto audiovisual é essencial. 
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Segundo Field (2001), “uma vez escolhido o assunto [...] você pode 
começar a pesquisa preliminar. Determine aonde você pode ir para 
aumentar seu conhecimento sobre o assunto.” (p. 23). Já Rodrigues (2007) 
reforça essa ideia ao mencionar que “é necessário conhecer o assunto, 
ter uma ideia clara do que se quer dizer”. (p. 49)

Já para Watts (1990) segue nessa mesma linha de pensamento ao 
argumentar que 

como produtor, você deve, evidentemente, ter conhecimentos sobre 
o tema em que você estará baseando o seu programa. Isto não quer 
dizer que você precise saber tanto ou mais do que um especialista. 
Mas você necessita saber o suficiente para ser capaz de decidir o que 
colocar e o que não colocar no programa. (Watts, 1990, pp. 27-28)

Ao reconstituir certas narrativa por meio do audiovisual, por exemplo, 
busca-se a constituição de um determinado discurso, persuasivo e/ou polí-
tico que poderá se pautar ou não nas ciências do discurso. Um discurso 
por si só já é persuasivo e é um movimento político. Associado a um meio 
de comunicação, um discurso tem condições de negar, criticar, questionar, 
reformular ou simplesmente repassar em uma linguagem mais acessível 
os diversos discursos produzidos pela ciência em várias esferas sociais.

Portanto a produção do audiovisual defendida nesta comunicação 
se vale pelo processo decolonial em curso no decorrer da pesquisa 
acadêmica. E os discursos produzidos nesse sentido podem destacar 
os aspectos da decolonialidade da fala, mas que não se fecham em si 
mesmos. É um processo em curso. Orlandi (2015) destaca essa ideia:

É nesse sentido que consideramos o discurso no conjunto das prá-
ticas que constituem a sociedade na história, com a diferença de 
que a prática discursiva se especifica por uma prática simbólica. 
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Um sujeito não produz só um discurso; um discurso não é igual a 
um texto. (Orlandi, 2015, p. 69)

Fica claro que entre o imaginário e o real na produção de um audio-
visual o destaque está para a representação de uma realidade. E quem 
produz tais discursos devem assegurar a permanência dessa represen-
tação. Orlandi (2015) aponta que:

o autor “é o lugar em que constrói a unidade do sujeito. Como o 
lugar da unidade é o texto (nesse caso, além do texto, o documentá-
rio-ensaio, n. do a.), o sujeito se constitui como autor ao constituir o 
texto em sua unidade, com sua coerência e completude. Coerência 
e completude imaginárias. (Orlandi, 2015, p. 71)

Nesta fala fica claro que a constituição de um discurso se dá entre 
o real e o imaginário. Orlandi (2015) já aponta para esta reflexão, em 
que o real do discurso se dá pela descontinuidade, dispersão, incom-
pletude equívoca e contradição que são constitutivos tanto do sujeito 
como do sentido.

Somado a estes fatores e em se tratando de representações, tem-se 
a unidade, a coerência, o claro e o distinto e a não contradição, na 
instância do imaginário. Assim, se constitui, na unidade, uma dada 
formação discursiva e que, para não esquecer, possui uma ancoragem 
política (Orlandi, 2015, p. 72).

Passando por diversas transformações ao longo das décadas, a ima-
gem não é a única coisa que se transformou. Em realidade, as condições 
de produção e de circulação entre o imaginário individual e o imagi-
nário coletivo, além da estética empregada confirma a relação entre o 
efeito das representações que são empregadas em determinado espaço 



501

meistudies

às tecnologias. Isso pode trazer os efeitos de sentido carregados pela 
imagem e pelo discurso, configurando - independente dos objetivos a 
que se propõe - um imaginário que deverá ser percebido e reconhecido 
além das fronteiras espaciais e temporais em que foram criados. 

Cada indivíduo ou grupo social faz sua leitura sobre uma imagem 
de acordo com seu processo histórico e cultural. Compreender o que 
está sendo visualizado depende de um conhecimento prévio que une um 
entendimento do processo de verbalização da palavra para representar 
uma dada realidade. Desse modo, textos e imagens produzem símbolos 
e sentidos. Tais sentidos representam, sem dúvida, padrões culturais e 
ideologias e tornam realidades naturalizadas. Não que tudo esteja pre-
meditado, mas estes sistemas de valores, símbolos e estereótipos estão 
condicionados a quem produz o visual, mesmo porque também pertence 
a um mesmo contexto social que é por ele influenciado.

FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS: O VISUAL EM 
MICHEL PÊCHEUX

Tentar adivinhar o que o outro está pensando, escolher a melhor tática 
para convencer alguém e responder conforme o esperado pelo outro, 
todas essas são formas de imaginar, isto é, produzir imagens do outro, 
de sua relação com o outro, de você mesmo e dos assuntos envolvidos. 
O linguista Michel Pêcheux denominou essas imagens como formações 
imaginárias, um dos componentes principais das condições de produção 
em sentido mais estrito. 

Pêcheux (2010) indica outro modo de olhar para a relação dos 
interlocutores: já não se trata de uma relação direta com o outro, mas 
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uma relação atravessada por formações imaginárias, tornando mais 
complexas as trocas simbólicas. Ou seja, o imaginário social é um 
conjunto complexo de imagens que a sociedade tem sobre os objetos, 
os sujeitos, as práticas, em suma, sobre tudo aquilo que é passível de 
alguma simbolização.

Salientam-se, corroborando com a visão de Pêcheux (2010), que as 
diversas formações imaginárias resultam, elas mesmas, “de processos 
discursivos anteriores (provenientes de outras condições de produção) 
que deixaram de funcionar, mas que deram nascimento a ‘tomadas de 
posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do processo discursivo 
em foco” (p. 85). O já dito, o já ouvido, o já visto, isto é, aquilo que já 
faz sentido é a matéria-prima das formações imaginárias, atravessando 
o que é possível para os locutores.

Nessa linha de pensamento e de acordo com o linguista acima 
citado, existe a antecipação, ou seja, uma das matrizes que acionam as 
formações imaginárias. Produzir sentidos viabilizados pela literatura 
negra e encontrar esse ponto de encontro é salientar que o processo 
constitutivo de se colocar imaginariamente no lugar do outro, dito pela 
antecipação é um mecanismo que busca prever respostas e reações 
possíveis, modificando, por sua vez, a sequencialidade de um diálogo.  

Apesar de sempre tentarmos controlar, as imagens que colocamos 
em funcionamento estão baseadas em outras imagens que já fazem 
sentido. De acordo com Orlandi:

Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas 
palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de 
tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o 
efeito que pensa produzir em seu ouvinte. [...]. Dessa maneira, esse 
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mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus efeitos 
sobre o interlocutor. (Orlandi, 2015, p. 37)

A antecipação nos discursos é uma das matrizes que acionam as 
formações imaginárias importantes na constituição de um audiovisual. 
Processo constitutivo de se colocar imaginariamente no lugar do outro, 
a antecipação é o mecanismo que busca prever respostas e reações 
possíveis, modificando, por sua vez, a sequencialidade de um diálogo.

Mesmo na produção de um audiovisual o importante é identificar 
os processos decoloniais em uma linguagem tida como emancipatória  
(presente nos discursos das redes e das trabalhadoras rurais) sugere que 
uma mudança social está em curso (Maldonado-Torres, 2010). 

É importante perceber o discurso dialógico presentes nos discursos 
constituídos nas relações sociais ali presenciados para compreender o 
que ele tem de especial, além de observar quais são as condições de 
produção (produção de sentidos) que apontam para a constituição de 
um pensamento coletivo (formação de consciência coletiva). Somente 
nestas proposições linguísticas já temos um caminho para um fazer 
ciência decolonial.

Segundo Volóchinov (2017), nas interações discursivas onde a 
“palavra está sempre repleta de conteúdo e de significação ideológica 
ou cotidiana” (p. 181) temos a posição do sujeito inserido na história.

PESQUISAS ACADÊMICAS: NOVAS POSSIBILIDADES

O audiovisual como ferramenta de pesquisa aponta que os sujeitos 
e os espaços são diferentes, portanto, é um modo de se dizer que a 
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metodologia poderá ser diferente quando aplicada em cada contexto, 
em cada época e em cada espaço.

Com o objetivo de questionar e “(re) criar inteligibilidade sobre deter-
minadas realidades, representações e imaginários ou certos problemas 
sociais em que a linguagem tem um papel central”, Moita Lopes (2006) 
argumenta que pesquisar de outras maneiras buscando novas possibilida-
des de pesquisa não deve se caracterizar “somente pelo interdisciplinar, 
mas também pelo indisciplinar” (p. 14). Portanto, o ideal é possibilitar 
um movimento de reflexão que corrobora para uma desaprendizagem 
de teorias previamente constituídas sobre modelos de desenvolvimento 
locais. Seria dar vez e voz a sujeitos que por vezes se tornam invisíveis 
num processo de pesquisa.

Nesse sentido, desaprender num espaço acadêmico e ser criativo 
é refletir, debater, politizar, buscar uma compreensão de como estas 
questões são tradicionalmente tratadas pela academia, pela linguagem 
naturalizada e pela prática social, em que se apontam traços ocidentalis-
tas que constroem “certezas bem alicerçadas em dados, articulações de 
obviedade, ideias consensuais, explicações definitivas e experimentos 
incontestáveis” (Fabrício, 2006, p. 59).

Um audiovisual pode evidenciar de histórias fragmentadas, locais, 
das minorias, imprimem rupturas, traduz experiências e permite con-
tinuidades, ou seja, algo que não se acaba em si mesmo. Por isso, ao 
propor a utilização desta ferramenta de comunicação como parte com-
plementar de pesquisas acadêmicas é trazer outras possibilidades de 
escreviver – pelo imaginário ou por representações – certa realidade, 
não somente por meio da escrita, mas também pelo audiovisual. 
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Para Evaristo (2017, p. 187): “A narrativa que a partir de então se 
desdobra é feita de pequenos relatos, breves histórias de vida de muitos 
personagens, homens, mulheres e crianças [modos de dizer e fazer]”.

Com a produção de um audiovisual a atribuição de valor documen-
tal a uma pesquisa irá pautar elementos importantes destacados por 
Le Goff (2003) como a:

história da época, da sociedade que o produziram, mas também das 
épocas sucessivas, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda 
que pelo silêncio. O documento e uma coisa que fica, que dura, e o 
testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 
devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu 
significado aparente. O documento é monumento. (Le Goff, 2003, 
p. 537)

A ideia de pensar um determinado documento como monumento traz 
a perspectiva de que um documentário audiovisual produzido poderá 
traçar o econômico, o social, o político, o jurídico e o cultural que 
influenciam o narrador, a narrativa e o pesquisador. Para Le Goff (2003), 
tanto o texto e o audiovisual, que não deixa de ser uma forma de escrita 
visual são influenciados por forças que operam no “desenvolvimento 
temporal do mundo e da humanidade” (p. 525).

Tratar uma pesquisa acadêmica de modo emancipatório buscando 
a realidade dos fatos pela imagem é dizer, sem dúvida, que todas as 
respostas para a produção de um audiovisual estão na própria pesquisa. 
E não há roteiro nem produção sem ela. Um prévio conhecimento do 
tema e do grupo ao qual o pesquisador estará inserido para ser retratado 
num projeto audiovisual é essencial. 
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CONCLUSÃO

Esta comunicação procura dar destaque a produção do audiovisual 
como parte de pesquisas acadêmicas e isto aponta para uma mudança 
em curso e que envolve pesquisador e pesquisado. A metodologia deco-
lonial defende um outro modo de valorizar o trabalho do pesquisador e 
do grupo envolvido, ou seja, procura pautar-se pelo lugar de fala e pelo 
espaço dos sujeitos em questão. 

O interessante neste debate se dá em torno de novas possibilida-
des de realizar pesquisas e do que seria esta metodologia decolonial. 
Provavelmente, por ser decolonial tal metodologia não deveria delimitar 
e enquadrar modos de pesquisa e ação, tanto no campo teórico como 
prático, ou seja, padronizar todas as pesquisas em decolonialidade num 
“único método”. Isso seria  criar outro método que substituiria outros 
métodos tradicionais aplicáveis em pesquisas acadêmicas. 

A metodologia decolonial, antes de tudo, deve se pautar pelo lugar 
de fala e pelo espaço dos sujeitos em questão. E os sujeitos e os espaços 
são diferentes, portanto, a metodologia é diferente quando aplicada 
em cada contexto, em cada época e em cada espaço. Aqui, ela está 
associada aos discursos que compõe o texto final de um trabalho e as 
ações evidenciadas no decorrer de uma pesquisa. Aplicada num con-
texto social local, esta metodologia condiciona o ouvir o outro dentro 
de uma pluralidade cultural, social, política e histórica, entendendo-se 
como parte ativa desse cenário.

Tecnicamente, em relação à utilização de um documentário-ensaio 
audiovisual nas pesquisas acadêmicas, argumenta-se que o documentário 
tem o objetivo de informar, colocar o fato, visualmente, sobre sujeitos e 
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sobre uma situação e o ensaio corrobora um parecer, onde sujeito narrado 
e sujeito narrante estabelecem uma narrativa própria. Tais narrativas 
podem sair da experiência construída num coletivo.

Conforme Adorno (1986), há diversas características que unem o 
documentário ao ensaio que podem ser resumidas como: subjetividade 
do enfoque, metalinguagem, experimentação, processo de criação, 
imersão do realizador, reapropriação de imagens pré-existentes, discurso 
reflexivo, edição, condições de produção, hibridismo de gêneros do 
discurso etc. Para este autor esta construção midiática se mostra capaz 
de possibilitar novas formas de expressão e de pensamento.
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LA INFLUENCIA DE LOS ESTUDIOS 
MÉTRICOS EN LA INVESTIGACIÓN: CASO 
DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS 

HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS

Betsy Francesca Atao-Huaman1 

Actualmente el desarrollo de la investigación científica es de vital 
importancia en la mayoría de países, ya que se encarga de conocer 
y comprender el mundo que nos rodea de manera intencionada para 
beneficio de una comunidad; encontrándose el desarrollo de la investi-
gación científica a nivel mundial en el siguiente orden: Estados Unidos, 
China, la Unión Europea y Japón, siendo ellos también los países de 
mayor crecimiento económico y desarrollo, pues reconocen que la 
investigación científica es necesaria para su crecimiento sostenible a 
largo plazo. Los Estados Unidos de América es el principal país que 
más invierte en investigación centrando sus estudios en las ciencias 
biológicas y la medicina; China, en ingeniería y química; la Unión 
Europea, en ciencias sociales y humanidades; y Japón, en tecnología y 
química. (Unesco, 2015, p. 13)

El desarrollo de la investigación científica a nivel de Latinoamé-
rica y el Caribe se ha dado en los siguientes países: Brasil, México y 
Argentina principalmente; países que concentran la mayor inversión 

1. Bachiller de Bibliotecología y Ciencias de la Información
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en investigación, innovación y desarrollo; no obstante a nivel mundial 
América Latina y el Caribe invierten menos de un 1% de su PBI a 
diferencia de América del Norte, Europa y Asia, quienes invierten más 
del 1% de su PBI. Brasil invierte un 1,2% de su PBI, Argentina invierte 
un 0,6% de su PBI y México invierte un 0,5% de su PBI. Además cabe 
mencionar que Chile invierte un 0,4% de su PBI, Colombia invierte un 
0,2% de su PBI, al igual que Perú y Bolivia. (Suárez & Díaz, 2013, p. 1)

Los países de Latinoamérica no han tenido un desarrollo considerable 
en ciencia e investigación principalmente por falta de apoyo e incentivo 
por parte de los que lideran las naciones, sin embargo en los últimos 
años ésta situación a ido mejorando, por lo que ahora existe mayor 
acceso a la enseñanza superior, la movilidad científica y la producción 
científica, no obstante aún hay mucho camino por recorrer para llegar 
a encontrarse al nivel de las potencias mundiales. (Unesco, 2015, p. 6)

El desarrollo de la investigación científica en Perú avanza muy len-
tamente a comparación de otros países, esta nación invierte el 0.2% de 
su PBI; el cual es liderado por las universidades en un 38%, continúa 
el sector empresarial con un 29%, el sector público con un 26% y el 
sector privado sin fines de lucro con un 7%; no obstante esta inversión 
o apoyo no es suficiente para hacer investigación en el país. Además es 
importante mencionar que más de la mitad del gasto realizado en inves-
tigación se centraliza en Lima. (Diario Gestión, 2017)

En cuanto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
cabe resaltar que posee el mayor número de docentes investigado-
res inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 
Tecnología (Regina), del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (Concytec). Tienen 238 investigadores 
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consignados en dicho registro; mientras que la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia tiene 70; la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
50; y la Universidad Nacional Agraria La Molina, 44. (“Reconocen a 
investigadores sanmarquinos inscritos en el Regina”, 2017)

Y con respecto a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLCH) 
que cuenta con 8 escuelas profesionales: Literatura, Filosofía, Lin-
güística, Comunicación social, Arte, Conservación y Restauración, 
Bibliotecología y Ciencias de la Información y Danza; tiene como 
misión “Ser una facultad orientada a la enseñanza, especialización, 
investigación y formación de profesionales de alto nivel académico 
en letras y ciencias humanas a nivel nacional, comprometidos con el 
desarrollo del país.” y su visión es

Ser una facultad modelo en la enseñanza e investigación en letras y 
ciencias humanas a nivel latinoamericano, generadora de producción 
científica y tecnológica que busque la excelencia académica a través 
de un sistema de gestión educativa eficiente que nos conduzca a la 
internacionalización. (UNMSM-FLCH, s.f.)

Por lo antes mencionado se deduce que la investigación en la FLCH 
debe ser constantemente evaluada e incentivada para lograr ser un modelo 
a nivel latinoamericano, y para ello es necesario conocer la situación 
de la investigación hasta la actualidad, es decir, cuánto se produce, qué 
temas se investigan, qué escuelas necesitan más apoyo, etc.; conocer si 
hay aporte por parte de los egresados en sus escuelas profesionales y 
ello se observa a través de la realización de una tesis para la obtención 
de un grado académico, pues se tiene que promover el crecimiento y 
desarrollo de sus áreas del saber y no el estancamiento.



512

meistudies

Se presume que una de las causas de falta de interés en estudiar la 
situación de las tesis por escuelas profesionales en la FLCH es porque 
hay un enfoque únicamente en sus propias áreas del conocimiento mas 
no en general, que sería lo ideal para que haya un crecimiento equita-
tivo y apoyo con los que lo necesitan. Otra causa es la falta de mayor 
énfasis en el desarrollo de la investigación por parte de los alumnos en 
sus estudios de pregrado.

Como consecuencia del problema expuesto existirá un crecimiento 
muy desigual por parte de las escuelas profesionales de la FLCH, 
imposibilitando el cumplimiento de su misión y visión, y a su vez se 
continuará con la falta de interés por parte de los alumnos de realizar 
tesis y por ende de aportar conocimiento a su especialidad; por lo que 
es muy importante trabajar en equipo, ya que todas comparten la misma 
área de conocimiento, siendo otro aspecto importante a resaltar que 
ésta facultad es el lugar de donde salieron grandes personalidades, es 
histórica y se pretende seguir teniendo el reconocimiento que hasta el 
día de hoy se conserva.

Es por ello que se propone realizar un estudio métrico de las tesis 
de pregrado y postgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cada cierto tiempo, 
para así conocer la situación en la que se encuentran las tesis y a partir 
de la información recolectada elaborar un plan de mejora para empezar 
con el cumplimiento de la misión y visión de la facultad. En detalle los 
datos a recopilar se dividirán en 3 dimensiones: primero identificar las 
líneas de investigación; segundo especificar las metodologías de inves-
tigación y tercero contabilizar las fuentes y recursos de investigación. 
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Introduciéndonos en los Estudios Métricos de la Información (EMI 
en adelante), cabe mencionar que la inmersión de la matemática en las 
ciencias sociales tiene como principal representante a Augusto Comte, 
filósofo y matemático francés; quien a su vez es creador de la doctrina 
Positivista, la cuál no admite como veraz aquella información y/o cono-
cimientos adquiridos fuera de la experiencia. (Martínez, 2006) En otras 
palabras, muchos autores conocen esta etapa como la matematización 
del conocimiento científico, en busca de encajar con las conocidas 
ciencias duras.

Por otro lado, a finales del siglo XIX e inicios del XX surgió la 
globalización, la interconectividad y por ende el fácil acceso a la infor-
mación; la cuál ha producido una explosión de la misma, causando un 
desorden y falta de credibilidad en las publicaciones realizadas. Es por 
ello que surge la Ciencia de la documentación, quien se encarga de 
controlar grandes cantidades de documentos existentes en las diferentes 
áreas del saber. (Gregorio, 2004)

Por lo que los EMI surgen de la necesidad de analizar y evaluar 
la producción científica, es decir, de dar a conocer la coyuntura de la 
investigación en un determinado espacio y tiempo. Siendo realizados 
periódicamente por los países desarrollados desde la segunda mitad 
del siglo XX, ya que les permite definir ciertas tendencias en torno al 
avance científico y tecnológico de una sociedad. (Plested, 2014, p. 48)

Los EMI son un conjunto de disciplinas que estudian la informa-
ción registrada, ya sea en formato físico o digital. Incluso nos permite 
conocer la estructura, particularidades y desarrollo de un campo del 
conocimiento; valiéndose de métodos, modelos matemáticos y esta-
dísticos que posibilitan la cuantificación de resultados a partir de la 
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recogida y análisis de datos. (Martínez-Prince, Martínez-Rodríguez, 
& Rodríguez-Reyes, 2019, p. 13)

El desarrollo de la investigación y en consecuencia el de la ciencia 
beneficia a una sociedad con sus aportes, representándose a través de 
la gran variedad de publicaciones que pueden darse. Es por ello que las 
investigaciones métricas, aquellas que nos permiten analizar las publi-
caciones, son un factor importante al momento de elaborar políticas 
científicas y estudios científicos. (Paz-Enrique, Céspedes-Villegas, & 
Hernández-Alfonso, 2016, p. 18)

Las instituciones académicas de nivel superior, como las universida-
des e institutos especializados, deberían tener como actividad impres-
cindible el análisis de la producción científica que están desarrollando; 
pues gracias a ello se puede conocer con certeza el grado de eficacia 
y eficiencia en cuanto al uso de los recursos brindados y a partir de 
ello elaborar planes de mejora. (Peralta-González, Solís-Cabrera & 
Peralta-Suárez, 2011, p. 61)

Los EMI en primera instancia están conformadas por la Bibliome-
tría, la Informetría y la Cienciometría (Gregorio, 2008); incluso cabe 
mencionar a la Bibliotecometría y la Archivometría (Gorbea, 1994); 
no obstante con la evolución de las TICs (Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación) han ido surgiendo otras como la Patentometría, 
la Cibermetría, la Webmetría y las métricas alternativas (Altmetrics); 
quienes responden a distintos objetos de estudio y diferentes puntos de 
vista. (Martínez, Martínez & Rodríguez, 2019, p. 14)

Los diversos estudiosos en esta temática muestran aún discrepancias 
en cuanto a las definiciones de las diferentes disciplinas métricas, ya 
que la diversidad semántica como característica teórica nos conduce a 
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innumerables términos y conceptos, que se disgregan en el complejo 
mundo epistemológico de las ciencias. (Pérez, 2002)

La Bibliotecometría se define como el estudio de los aspectos cuanti-
tativos de la actividad bibliotecaria, es decir, describir el comportamiento 
de los componentes que integran esta actividad y las tendencias que 
se presentan en el uso de las bibliotecas y sus fondos (Gorbea, 1994).

La Bibliotecometría tiene como antecedente la palabra Librametry 
que fue mencionada por primera vez en el año 1948, y que traducido 
significa librometría, no obstante se le reconoce como bibliotecometría. 
Siendo expresada por primera vez por el bibliotecario Ranganathan en 
la conferencia anual de la Association for Information Management 
(ASLIB) en Inglaterra; sin embargo los términos más usados y estudiados 
son bibliometría, cienciometría e informetría (Pérez, 2003).

La Archivometría se define como el estudio de los aspectos cuan-
titativos de la actividad archivística, con el interés de identificar el 
comportamiento de fenómenos históricos asociados a la estructura y 
organización de este tipo de fondo (Gorbea, 1994).

La Cienciometría se define como el estudio de los aspectos cuan-
titativos de la comunicación científica, las prácticas de investigación 
y desarrollo, así como las políticas de ciencia y tecnología; es decir, 
todo aquello respecto a la actividad científica. (Cervantes & Garza, 
2012, p. 41)

Según Spinak, el término Cienciometría surgió en la URSS y Europa 
Oriental, siendo practicada especialmente en Hungría. (1996, p. 48) 
Y según Cortés la palabra cienciometría fue acuñada en el año 1966 
por Nalimov en su artículo Quantitative methods of research of scien-
tific evolution (Cortés, 2007, p. 48). Y es Derek de Solía Price quien 
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promovió el estudio de la Cienciometría en la década de los años 60 desde 
la Universidad de Columbia, en Estados Unidos (Spinak, 1996, p. 48).

Las temáticas que son de interés de la Cienciometría son: el cre-
cimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y 
subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolescencia 
de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los 
científicos, la productividad y creatividad de los investigadores, las 
relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico, 
etc (Spinak, 1996, p. 49).

La Informetría se define como el estudio de los aspectos cuantitativos 
de la información, y ello no hace referencia únicamente a los registros 
bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la comunicación 
formal o informal, oral o escrita; es decir, con independencia de la 
forma en que aparezca registrada y el modo en que se genere (Araújo 
& Arencibia, 2002, p. 1).

Según Brookes (1990) el término Informetría fue propuesto por 
primera vez por Otto Nacke en el año 1979 (Spinak, 1996, p. 132).

Según Spinak la Informetría comprende a la Bibliometría y la Cien-
ciometría, además menciona que busca desarrollar modelos teóricos y 
medidas de información, con el fin de asociar datos con la producción 
y el uso de la información registrada. En otras palabras, busca medir 
todos los aspectos de la información: el almacenamiento y su recu-
peración, por lo que incluye la teoría matemática y la modelización 
(Spinak, 1996, p. 131).

La Patentometría se define como el estudio de los aspectos cuanti-
tativos referentes a la información de las patentes. Siendo su objetivo 
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principal la búsqueda de oportunidades tecnológicas y la evaluación 
de los Programas de Investigación y Desarrollo (Pereira, 2013, p. 28).

La Cibermetría se origina a mediados de los años 90 y se define 
como el estudio de los aspectos cuantitativos referentes al ciberespacio 
(Arroyo, Ortega, Pareja, Prieto, & Aguillo, 2005).

La Webmetría se define como el estudio de los aspectos cuantitativos 
de las páginas web, es decir, se ocupa del análisis de los componentes 
de la web (Chaviano, 2008, p. 9).

Las Altmetrics se definen como el estudio de los aspectos cuantita-
tivos referentes a los recuentos en la web social en específico a los “me 
gusta”, de Facebook, favoritos compartidos y tweets (Peralta, Frías & 
Gregorio, 2015, p. 303).

Respecto a la Bibliometría, su acuñación desde la perspectiva anglo-
sajona es atribuída por Alan Pritchard en 1969 con su texto Statistical 
bibliography or bibliometrics?, donde lo desarrolla conceptualmente; 
aunque desde la perspectiva francesa, se dice que Paul Otlet en 1934 
en su Traitée de Documentation, es quien lo menciona por primera vez 
(Cortés, 2007, p. 48).

El término bibliometría era conocido como “bibliografía estadística”, 
el cual a su vez podría ser interpretado erróneamente como bibliografía 
sobre estadística. Por lo que Pritchard sugirió este cambio, de biblio-
grafía estadística a bibliometría (Spinak, 1996, p. 34).

Pritchard (1969) definió la bibliometría como la aplicación de las 
matemáticas y los métodos estadísticos, es decir, utilizar tratamientos 
cuantitativos; para analizar la comunicación escrita y el curso de una 
disciplina, o en otras palabras, las propiedades del discurso escrito y 
los comportamientos típicos de éste (Spinak, 1996, p. 34).
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La bibliometría tiene como materia prima a la información, y es a 
través de las fórmulas matemáticas y estadísticas que se logra su aná-
lisis, lo cual permite relacionar un conjunto enorme de datos y llegar a 
un nuevo conocimiento. (Guzmán & Carrillo, s.f., p. 2) Pérez (2018) 
explica que “la bibliometría es un conjunto de técnicas ampliamente 
consolidada y aplicada en todos los ámbitos de las ciencias, con el 
objetivo de guiar la revisión rigurosa, sistemática y cuantitativa de los 
trabajos científicos que abordan un determinado problema” (p. 53).

Los análisis bibliométricos son importantes, ya que nos permite 
conocer el estado de las disciplinas científicas, es decir, determinar fenó-
menos, tendencias y regularidades que acontecen en el ámbito científico 
a partir de su literatura y en específico de los elementos descriptivos de 
los documentos; ya que su objeto de estudio es la producción represen-
tada físicamente en documentos. Incluso cabe mencionar que permite 
situar la producción de un país con respecto al mundo, una institución 
en relación con su país y hasta los científicos en relación con sus propias 
comunidades (Camps, 2008, p. 78; Pérez, 2002).

Los estudios bibliométricos pueden clasificarse en tres grupos: uno 
descriptivos, los cuales proveen información cuantitativa sobre los 
artículos publicados a nivel de país, provincia, ciudad e instituciones, e 
incluso a nivel individual, ofreciéndonos un análisis comparativo de la 
productividad científica; dos evaluativos, ya que proveen herramientas 
para calificar a la investigación en un campo o tema científico, realizado 
por países, instituciones y autores en períodos determinados; y tres 
valorativos, donde el fin es diagnosticar y monitorear los programas de 
investigación, la eficiencia y eficacia de su implementación y determinar 
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si los objetivos se están logrando, además de recomendar los ajustes 
necesarios (Romaní, Huamaní & González, 2011, p. 53).

En síntesis cabe explicar la situación en la que se encuentran la 
bibliometría, la cienciometría y la informetría (EMI), ya que aún persiste 
una confusión en cuanto a sus conceptos e implicancias. La bibliometría 
es la encargada de estudiar la organización de los sectores científicos 
a partir de las fuentes bibliográficas. La cienciometría es la encargada 
de evaluar la producción científica mediante el uso de indicadores 
numéricos. La informetría se superpone a los dos anteriores términos 
mencionados y es la encargada de desarrollar métodos y herramientas 
para medir y analizar los aspectos cognitivos de la ciencia (Macedo & 
Yumiko, 2009, pp. 159-160; Spinak, 1996, p. 49). Por lo que se puede 
dar la siguiente analogía: “la bibliometría es a la Bibliotecología, como 
la cienciometría es a la Cienciología y la informetría es a la Ciencia de 
la Información” (Ríos, 2000).

El empleo de los indicadores bibliométricos inicia en los años 70 
pero fue en la década de los 80 del siglo XX, donde se incentiva en 
mayor medida su investigación; ya que gracias a estos es viable elaborar 
instrumentos de evaluación de la actividad científica. Y es en la década 
de los 90 donde se consolida su uso y hasta surgen técnicas de repre-
sentación visual para mostrar organizadamente los resultados obtenidos 
en un estudio (Peralta, Frías & Gregorio, 2015, p. 292).

Los indicadores bibliométricos se originan a partir de un análisis 
estadístico de los documentos y en base a un recuento; por lo que podría 
conceptualizarse como índices o cálculos que proporcionan información 
cuantitativa y objetiva sobre los resultados de la actividad científica, 
ya sea este desarrollado en algún tema en particular y bajo diferentes 
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perspectivas. Además hay que recalcar que se le considera como una 
herramienta para estudiar los procesos de generación, difusión y uso 
de la información (Pérez, 2018, p. 60; Romaní, Huamaní, & González, 
2011, p. 59).

En cuanto a la clasificación de los indicadores bibliométricos, la 
mayoría de autores la divide en tres grupos: 1. Los Indicadores de 
Producción, permiten determinar la magnitud de la actividad científica, 
es decir, brindar datos numéricos; 2. Los Indicadores de Visibilidad o 
Impacto, aquí encontramos el factor de impacto y el índice H, quienes 
son los más populares y cuestionables en el ámbito bibliométrico; y 
3. Los Indicadores de Colaboración, quienes miden las relaciones que 
se establecen entre los productores, representándose mediante gráficas 
de redes de colaboración (Peralta, Frías, & Gregorio, 2015, p. 296); 
Romaní, Huamaní, & González, 2011, pp. 59-60).

Sobre la Bibliometría y su relación con la investigación, cabe enfa-
tizar que el desarrollo de la ciencia en una comunidad es vital para su 
avance y/o mejora en el mundo, es decir, que la investigación ayuda a 
mejorar la calidad de vida de las personas; por lo que actualmente es 
necesario conocer y/o medir el avance de la misma.

Siendo la comunidad científica la encargada de producir, difundir y 
consumirlos, ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Y es en 
este contexto donde se difunden los estudios bibliométricos, aquellos 
análisis en el cual se hace uso de los métodos cuantitativos para la obten-
ción de datos acerca de diversas perspectivas, en otras palabras, para 
conocer la situación en la que se encuentra la investigación científica 
desde diferentes puntos de vista (Ramírez, 2014, p. 24).
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Al plantear un proyecto de investigación de corte bibliométrico, gene-
ralmente no requiere de mucha inversión económica pero sí de tiempo 
y al ser estudios trabajados sobre bases de datos, no cae en faltas éticas. 
Y si bien es cierto que la metodología a utilizar no es muy compleja, los 
resultados obtenidos deben ser discutidos con mucha prudencia. Siendo 
algunos de ellos: quiénes participan, cómo interactúan y qué relaciones 
existen entre ellos (Romaní, Huamaní & González, 2011, p. 58).

Es por ello que los estudios bibliométricos son considerados como 
una herramienta esencial para el conocimiento y desarrollo de la activi-
dad investigadora; pues brinda fortalezas y debilidades de la producción 
documental, aporta datos sobre la situación científica, y evalúa su ren-
dimiento e impacto en la comunidad (Pérez, 2018, p. 60; Tomás-Górriz 
& Tomás-Casterá, 2018, p. 147).

El grado de complejidad de los estudios bibliométricos depende de 
los objetivos elegidos; siendo en su mayoría del tipo descriptivo, o sea, 
estudios de menor complejidad sin dejar de ser importantes y necesarios; 
siendo analizados a nivel meso, es decir, a universidades, instituciones 
o revistas. Además por mencionar los tres enfoques de la investigación 
bibliométrica son los siguientes: 1. Investigación en metodología para 
bibliometría; 2. Investigación bibliométrica de disciplinas científicas; 
3. Investigación bibliométrica para gestión y políticas de salud (Romaní, 
Huamaní & González, 2011, p. 54).

Y con respecto a los estudios bibliométricos evaluativos, estos 
deben de realizarse en colaboración e interacción con el ente evaluado, 
y deberá participar tanto al inicio del proceso, facilitando los datos que 
se requieran; como al final del mismo, reflexionando sobre los indi-
cadores resultantes. Es más, en algunas ocasiones es necesario contar 
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con la opinión de expertos y considerar los siguientes dos aspectos: la 
proactividad del evaluado y la precisión en los resultados que exige una 
gran exhaustividad en la recopilación de información y elaboración final 
de los indicadores. (Torres & Jiménez, 2012, p. 470)

Y siguiendo en esa línea de las universidades, cabe especificar que 
son los vicerrectorados de investigación los encargados de solventar 
e incentivar los “Centros de Estudios Bibliométricos” en las mismas. 
Lugar donde se recopile la investigación desarrollada por los docentes, 
y también la realizada por los alumnos. Asimismo para el adecuado 
funcionamiento de este tipo de servicio, se requiere personal multidis-
ciplinar que no solamente conozca sobre la bibliometría y la evaluación 
de la actividad científica, sino que además tenga formación en otros 
aspectos como: en técnicas estadísticas, visualización de la información, 
informática (programación) o divulgación científica (Torres & Jiménez, 
2012, p. 478).

Recapitulando, la evaluación de la actividad científica a partir de la 
bibliometría, no está diseñada para determinar la calidad de los resultados 
y la idoneidad de la metodología utilizada en una investigación; sino en 
proporcionar información respecto a cantidades y características que 
presenta la producción científica, e incluso el impacto que tiene con la 
comunidad investigadora, a partir del análisis de las citas. Por lo que 
los estudios bibliométricos facilitan la identificación de las áreas de 
investigación que están progresando y cuáles se están dejando de lado 
y necesitan más apoyo (Romaní, Huamaní, & González, 2011, p. 53).

Y si bien es cierto que los estudios bibliométricos son importantes 
y necesarios en la actualidad por toda la gama de información que 
nos puede brindar, también es cierto que existen algunas dificultades 
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o limitaciones para realizar este tipo de trabajo de manera efectiva, y 
con ello no quiero decir que no sea adecuado un estudio bibliométrico 
para la evaluación de la ciencia, ya que la bibliometría es un estudio 
complementario a lo realizado por pares o expertos en una determinada 
disciplina o área del saber.

La principal fuente de información para los estudios bibliométricos 
son las bases de datos; sin embargo estas no han sido diseñadas para tal 
fin, es decir, no te proporcionan la información necesaria o en todo caso 
no de manera directa para realizar un análisis bibliométrico; por lo que 
se deduce que implicaría una mayor cantidad de tiempo el obtener la 
información requerida para este estudio (Benavent et al., 2017, p. 19).

Camps (2008) divide en dos grupos las limitaciones de los estudios 
bibliométricos: 1. De actividad, donde menciona que la información 
numérica sobre la producción científica no refleja la calidad de un 
estudio científico; por lo que se debería complementar con el punto 
2. De impacto, donde menciona el análisis de las citaciones, y con 
respecto a ello la tendencia que existe en citar la información en la 
misma lengua, y que el envejecimiento de la bibliografía va a depen-
der de las áreas de investigación y de su progreso en la comunidad 
(pp. 76-77).

Resumiendo, los estudios bibliométricos proporcionan información 
cuantitativa y objetiva referente a la producción científica, como por 
ejemplo: en cuanto a su volumen, evolución, visibilidad y estructura, pero 
no sobre los progresos del conocimiento. Y con respecto a su aplicación 
es recomendable realizarlo a grandes cantidades de publicaciones, más 
no para producciones muy pequeñas, por lo que no deben emplearse 
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para investigaciones individuales, ya que pierde su significado (Filippo 
& Fernández, 2002, p. 1).
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ENSEÑANZA EN CONTEXTO DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-

19. ENTRE EL CAOS Y UNA LÓGICA 
TRANSMEDIA

Sergio Gustavo Grabosky1

1. INTRODUCCIÓN

La comunicación en tiempos de aislamiento social obligatorio se 
volcó fuertemente a los canales digitales y formas comunicacionales 
propias de la comunicación interactiva de internet 2.0 y 3.0. El mismo 
Ministerio de Educación recurrió a la comunicación a través de múltiples 
plataformas, con contenido disponible en canales televisivos, radio y en 
el Portal Seguimos Educando (Ministerio de Educación. Educ.ar, 2020). 
Además, el material volcado en este canal se transformó en cartillas 
impresas que se distribuyeron en medio de la vigencia de las medidas 
de aislamiento social obligatorio, a través de supermercados. Este mate-
rial circuló en las familias de niños y jóvenes en edad escolar (inicial, 
primaria y secundaria). Paralelamente al trabajo ministerial cada insti-
tución produjo contenidos educativos propios, a cargo de cada docente. 
Se usaron plataformas educativas como Edmodo, Moodle, Classroom, 
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dependiendo de lo que las instituciones o cada docente podía disponer. 
Pero también se generó una movida por aplicaciones que permiten ges-
tionar desde el celular inclusive conferencias y trabajo grupal: Así las 
plataformas para conferencias como Zoom, Jitsi, Meet, fueron utilizadas 
quizás por primera ver por muchos docentes argentinos para dar clases 
virtuales, o generar espacios de acompañamiento en cuarentena. También 
se sabe que en zonas rurales del país y en villas de emergencia donde 
el aislamiento social obligatorio se cumplió de manera colectiva, hubo 
situaciones de entrega de materiales educativos impresos.

En toda esta revolución que sufrió la escuela, institución caracteri-
zada por una fuerte tradición de enseñanza presencial y entendida como 
transmisión de saberes2 y con aulas dispuestas aún en el sentido clásico 
(rol docente destacado como el que enseña a un grupo) se aceleraron 
los procesos de digitalización de los materiales pedagógicos y el uso 
de las redes para el contacto educativo. Mirar cómo se dio este acelera-
miento lleva a pensar en qué grado se modificó la lógica escolar propia 
de la presencialidad (centralidad del docente que expone, estudiantes 
“cautivos” en un lugar y tiempo para la escucha, disposición áulica y 
centralidad del objeto libro frente a otros “recursos” de enseñanza):

Todo lo propuesto por el Ministerio se sumó como insumo oficial 
(canon en términos de Narrativa Transmedia) a la producción de los 

2. Es necesario aclarar que como toda generalización esta afirmación carece de 
precisión. En la historia de la educación, en los niveles obligatorios de escolaridad 
se generaron disputas ideológicas sobre qué es enseñar y aprender y sobre los roles 
del docente y los estudiantes. Así Ranciére Jacques (2007), pensó lo educativo 
desde la problemática de la transmisión y distinguió entre el docente atontador 
y el maestro ignorante, el que facilita un objeto cultural para que se genere el 
aprendizaje. También Freire (2005) plantea que a la educación oficial o burguesa 
se le opone una educación para la libertad, popular y participativa, definiendo 
así lo ideológico en la forma de circulación de la palabra.
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usuarios (docentes, padres, estudiantes). Es que, en todo el país, los 
docentes y directivos de instituciones educativas comenzaron a impro-
visar la utilización de plataformas, redes sociales y correo electrónico 
para implementar modalidades de educación a distancia o por lo menos 
intentos de nuevos espacios de comunicación para la contención de los 
estudiantes. Si utilizo el término “improvisar” es porque la modalidad 
de enseñanza en Argentina es presencial (para nivel inicial primario y 
secundario, salvo excepciones). Así podemos afirmar que la cuarentena 
produjo una profunda revolución en diferentes campos de la vida social 
y comunicacional, marcada por un rápido incremento en la utilización 
de canales de comunicación alternativos a los habituales, lo que afectó 
también la tarea de enseñanza y aprendizaje. Esta profunda transfor-
mación discursiva y de las prácticas sociales puede vivenciarse desde 
una representación negativa, como caos y destrucción de lo que en la 
escuela se considera un orden inmutable. Pensar el fenómeno desde un 
enfoque comunicacional que recurra a las narrativas transmedia como 
lenguajes diversos, que expanden las historias humanas en diversas 
plataformas y recurriendo a los medios que convergen en el actual 
ecosistema comunicacional permite construir otras lectura sobre la 
educación durante el aislamiento social obligatorio por Covid 19, y 
reflexionar sobre la influencia acelerada de lo digital y los múltiples 
lenguajes que se ponen en diálogo en las redes, desde problemáticas 
profundas como la inclusión educativa, la brecha digital, las nuevas 
competencias para la comunicación en el ya a esta altura tan mentado 
mundo de la post- pandemia.
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2. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

En este trabajo el concepto de narrativa transmedia es tomado como 
una cuestión de nuevos lenguajes, fenómeno mucho más complejo que 
la sola utilización de múltiples plataformas. Cuando hablamos de len-
guajes en plural hablamos de convivencia de gramáticas, de códigos, 
de formas de construcción de los discursos y de nuevas textualidades 
que invaden las prácticas discursivas contemporáneas. Se trata también 
de nuevas formas de interacción donde los usuarios prosumidores tie-
nen un rol central. En definitiva, refiere a la expansión de la narrativa 
humana a través de múltiples plataformas, lenguajes y dispositivos que 
de manera independiente permiten desarrollar(se) (en) un mundo posible. 
Ahí radica la potencia creativa y educativa de la narrativa transmedia.

Según Gosciola (2012), Brenda Laurel conceptualiza el pensamiento 
transmedia:

[Ella define el concepto “pensar transmedia” en base a la necesidad 
de abandonar el viejo modelo de creación de propiedad exclusiva 
en un determinado medio, como el cine y después redireccionarlo 
para crear propuestas secundarias en otros medios. Tenemos que 
pensar en términos transmedia desde el inicio (Laurel, 2000) (p. 8)]
Ela define o conceito think transmedia, sobre a necessidade de 
abandonarmos o velho modelo de criação de propriedade exclusiva 
em um determinado meio, como filme, e depois redirecioná-lo para 
criar propriedades secundárias em outras mídias. Temos de pensar 
em termos “transmídia” desde o início (Laurel, 2000, como se citó 
en Gosciola, 2012, p. 8)

Lo que Laurel señala para los medios de comunicación y la industria 
cultural, como un nuevo pensamiento en el que ningún medio es central 
sino que la creación desde el primer momento es transmedia, puede 
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servir para pensar lo que está pasando en la educación a partir de que 
la crisis por Covid 19 obligó a dejar el lugar central de la comunicación 
presencial y del libro impreso como medio privilegiado de las prácticas 
de enseñanza, para pasar a intentar construir un mundo narrativo- edu-
cativo a través de múltiples plataformas, lenguajes, formatos redes y 
discursos con los que docentes y estudiantes construyen nuevas prácticas 
de enseñanza- aprendizaje en nuevos lugares de encuentro digitales y 
con nuevos tiempos asincrónicos para interactuar.

Es decir que, aplicado a lo educativo, frente a la lógica monológica, 
basada en un mensaje unidireccional docente- alumnos, con predominio 
de un único medio, el libro escrito, con una estructura expositiva que 
sitúa a los estudiantes destinatarios en un lugar pasivo, de consumo o 
recepción, repetición y a lo sumo de utilización en ejercicios es necesario 
pensar la comunicación y la enseñanza aprendizaje de forma transmedia 

La educación puede pensarse como relato. Este relato educativo se 
vincula con los medios de comunicación de manera compleja desde el 
inicio de la educación misma. No se puede perder de vista por ejemplo la 
construcción de cánones escolares construidos históricamente. La escuela 
por mucho tiempo se mantuvo al margen del discurso comunicacional 
y de la literatura popular. Es en las últimas reformas educativas de fines 
del siglo XX que se empiezan a abordar discursos de la prensa, del 
mundo de la historieta gráfica, de la radio y la televisión. Este proceso 
de incorporación de discursos sociales en la escuela se acelera en el 
contexto actual de internet interactiva. Así como ante la aparición del 
cine y la televisión, el discurso escolar rechazó inicialmente su abordaje, 
es parte de la discusión contemporánea qué hacer con los discursos que 
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circulan en internet en las redes sociales y que de forma inevitable la 
movilidad terminó por introducir en la institución escolar.

La emergencia sanitaria por COVID 19 obligó al sistema educativo 
a buscar nuevos canales de comunicación no presencial para poder 
sostener un discurso educativo, de enseñanza y de aprendizaje. Algunas 
instituciones apelaron a experiencias de enseñanza virtual a través de 
plataformas que ya tenían, pero que se usaban como complemento y 
ahora pasaron a ser centrales. La gran mayoría de instituciones edu-
cativas tuvieron que iniciar de cero estas plataformas con los recursos 
comunicacionales de cada docente y equipos de docentes. Plataformas 
Edmodo, Moodle empezaron a convivir con construcciones discursivas 
creadas y compartidas en redes sociales. Y todo este cambio se hizo de 
golpe desde el anuncio presidencial del 15 de marzo a la fecha, con una 
serie de decisiones pedagógicas y comunicacionales que modificaron 
profundamente las prácticas de enseñanza- aprendizaje.

Aquí surge la relación del fenómeno de educación en tiempos de 
emergencia sanitaria con el concepto de Narrativas transmedia. Por una 
parte, surge preguntar si al recurrir a diversas plataformas de comuni-
cación para educar en contextos de aislamiento social obligatorio los 
docentes y las instituciones apelaron a lo que tenían a mano. El enmar-
car nuestro análisis en el concepto de narrativas transmedia, permitirá 
pensar en la idea atribuida a Jenkins: 

[En la forma ideal de la narrativa transmedia, cada medio hace lo 
que mejor sabe hacer, una historia puede ser iniciada por un film, 
expandirse a través de la televisión, libros y cómics, y su mundo 
puede ser explorado y experimentado en un juego. Cada entrada en 
la franquicia debe ser suficientemente autosuficiente para permitir 
el disfrute autónomo. En otras palabras, no necesitas haber visto la 
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película para disfrutar del juego y viceversa (Jenkins, 2003 como 
se citó en Gosciola, 2012, p. 9)]
Na forma ideal da narrativa transmídia, cada meio faz o que faz 
melhor, uma história pode ser iniciada por um filme, expandir-se 
através da televisão, livros e quadrinhos, e seu mundo pode ser 
explorado e vivenciado em um game. Cada entrada da franquia 
deve ser autossuficiente o bastante para permitir o fruir autônomo. 
Ou seja, você não precisa ter visto o filme para desfrutar do game 
e vice-versa. (Jenkins, 2003 como se citó en Gosciola, 2012, p 9)

Así, lo transmedia hace que cada medio realice lo que mejor sabe 
hacer. Este aspecto de lo transmedia permitirá pensar los dispositivos 
y producciones comunicacionales con los que los docentes se comu-
nicaron con los alumnos, o mejor dicho la totalidad de la interacción 
comunicativa podrá ser vista desde esta idea de narrativa transmedia.

Entendemos también que se puede pensar la lógica transmedia en 
las producciones educativas en tiempos de COVID 19 porque más allá 
de lo que hayan podido realizar docentes e instituciones, los recepto-
res, los jóvenes son prosumidores, inmersos en prácticas de narrativas 
transmedia y es muy probable que sean lectores transmedia, como 
dice Albarello (2019), navegando de pantalla en pantalla y saltando 
de la Tablet a la PC o si es necesario a la fotocopia y al libro. Así con 
Cassany (2006) , podemos incluir en el análisis la dimensión de lo que 
el autor llama literacidad crítica en la nueva cultural digital. Los seres 
humanos estamos insertos por naturaleza en diversas narrativas y len-
guajes y eso es lo que potencia lo hecho durante esta época de ensayos 
y errores apresurados por el uso de los lenguajes digitales por parte de 
la escuela.

Tomamos lo transmedia para pensar el fenómeno de educación en 
este contexto de aislamiento social educativo recurriendo a la relación de 
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la narrativa transmedia con el conectivismo como teoría de aprendizaje 
que realiza Renó (2012). La autora plantea el cambio que produce la 
tecnología en las teorías del aprendizaje. El concepto de conectivismo 
desarrolla la idea de conocimiento colectivo. Así la red permite que todos 
los conocimientos que están compartidos en ella puedan ser usados de 
manera individual.

Al relacionar el concepto de conexionismo con el tema de nuestra 
investigación podemos pensar que el conocimiento se ofrece a los y 
las estudiantes en las redes sociales, en las plataformas, en las cartillas 
y en la programación educativa de los programas de TV y radiales. No 
es tan importante el contenido sino las posibilidades de conexión que 
se dan frente a ese abanico de espacios de difusión de información y 
de construcción de conocimientos, que desafían a los estudiantes en la 
interacción discursiva y en el diálogo intertextual que se genera.

Dice Renó (2012), “Las informaciones están expuestas en ambientes 
digitales a partir de tecnología web 2.0, y son alimentadas por represen-
tantes de la sociedad, de organizaciones y de instituciones, formando un 
flujo de informaciones y constituyendo el aprendizaje individual” (p. 200).

También siguiendo a Siemens la autora vincula el conectivismo 
con las narrativas transmedia porque el conocimiento distribuido en la 
red (conectivismo) y el acto de aprender se relaciona con la creación 
y la navegación en las redes, lo que se percibe en el proceso de una 
narrativa transmedia.

Tomamos también de este trabajo la idea sobre el origen de la trans-
media como enraizado en la intertextualidad en tanto se da la construc-
ción de conocimientos a partir de múltiples plataformas. 
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Frente a la escuela tradicional centrada en el libro, una escuela que 
se base en el conexionismo propondrá necesariamente una narrativa 
transmedia para utilizar diversas plataformas para la construcción de 
conocimientos.

Por último, para dar algunas precisiones metodológicas diremos 
que la educación como fenómeno sociocultural es vista en este trabajo 
desde la dimensión de las prácticas de enseñanza. Para ello tomamos 
el aporte de la didáctica profesional de Pastré (2005) y de la clínica de 
la Actividad (Fernandez & Yves, 2007) a partir de trazas o huellas de 
la actividad.

Distinguimos la tarea prescripta y presente en documentos oficiales, 
de la actividad, es decir, lo que efectivamente hacen los actores cuando 
enseñan, las producciones de los docentes.

Utilizaremos el análisis del discurso para abordar materiales oficiales 
y producciones audiovisuales y las interacciones desde una perspectiva 
interaccional.

3. PRIMER ANÁLISIS DESCRIPTIVO

3.1. El Marco Nacional

Se toma como espacio de difusión del marco nacional las publicacio-
nes del Ministerio de Educación, Educ.ar, (2020). En el primer análisis 
discursivo se dará cuenta de una descripción del Portal. Así podemos 
decir que se trata de una propuesta del Ministerio de Educación para 
difundir contenido oficial para la enseñanza. Tiene como destinatarios 
a docentes, familia y estudiantes. En este tiempo de aislamiento social 
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obligatorio fue uno de los canales centrales para la difusión de la pro-
puesta marco de contención educativa denominada Seguimos educando. 

Figura 1
Captura de pantalla del Portal Educ.ar (https://www.educ.ar/)

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando

El portal presenta hipervínculos que remiten a diversos contenidos. 
Por ejemplo, un enlace nos ofrece “La clase del día” definido como:

Propuestas para trabajar por día y por nivel, en diálogo con la 
programación de televisión de Seguimos Educando y la serie de 
cuadernos impresos distribuidos por el Ministerio de Educación de 
la Nación. Es una propuesta integral que busca facilitar y promover 
el acceso a contenidos educativos y bienes culturales hasta tanto 
se reanuden las clases. Los contenidos y actividades se encuentran 
organizados de modo tal que en cada día de la semana escolar en 
los distintos medios se trabajan los mismos contenidos. (“La clase 
del día (martes 26 al viernes 29 de mayo)”, s.f.)
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Lo enunciado en “La clase del día” manifiesta una voluntad de 
narrativa transmedia en la propuesta integral y oficial de educación para 
el tiempo de aislamiento social obligatorio, a partir de que indica que 
esta propuesta diaria permite establecer relaciones con la programación 
televisiva y la serie de cuadernos impresos. Se propone así un consumo 
multiplataforma y transmedia.

Otro enlace se titula: “Cómo gestionar un aula virtual”, destinada 
a docentes como espacio de aprendizaje sobre el cómo y el para qué 
de la implementación de un aula virtual. El enlace Educlab EducLAB 
informa sobre la utilización de impresoras 3 D durante la emergencia 
Sanitaria por COVID – 19

Otro apartado se titula “Diálogos en cuarentena” (“Diálogos en 
cuarentena”, s.f.). En él se presenta una serie de entrevistas que buscan 
reflexionar sobre los desafíos de la continuidad pedagógica en tiempos 
de pandemia. Ciclo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, 
con el apoyo de Educ.ar S.E., Seguimos Educando y el Ministerio de 
Educación de la Nación.

El enlace “Seguimos leyendo” remite a la biblioteca digital. La des-
cripción del recurso es la siguiente: “Esta biblioteca libre y abierta reúne 
libros digitales que podrás leer y, también, descargar, transformar y 
reeditar. Una biblioteca pensada para los lectores y, también, para los 
productores en el marco de prácticas de lecturas creativas y abordajes 
transmedia” (Seguimos leyendo, s.f.).

Es interesante cómo aparece explícita la idea de lector y de productor 
cuando habla directamente de prosumidores y el concepto de abordaje 
transmedia. La concepción de lectura que subyace es el de una lectura 
crítica, activa, que se apropia de los textos y los recrea. También es 
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clara la apuesta por una concepción de aprendizaje desde el marco del 
conexionismo en tanto se vincula al lector individual con esa biblio-
teca universal que está disponible para el desarrollo de las actividades 
creativas y transmedia.

Nos detendremos por último en los enlaces que el portal presenta 
a la denominada “Franja Paka Paka”, “Franja Encuentro” y “Franja 
Radio nacional”.

Se trata de una reinvención de los contenidos de la TV pública y 
de la radio nacional disponible para seguir aprendiendo y para jugar y 
recrearse.

Podemos ver que las producciones están organizadas por curso y 
nivel educativo. Además, ya habíamos dicho que la entrada al portal 
distingue contenido para familias estudiantes y directivos y docentes. 

En la pestaña: Docentes y directivos (s.f.) encontramos 

materiales, recursos e ideas para seguir educando. Una propuesta 
que articula los contenidos de TV, una serie de cuadernillos y mate-
riales digitales a fin de facilitar y promover el acceso a contenidos 
educativos y bienes culturales hasta tanto se retome el normal fun-
cionamiento de las clases. El programa Seguimos Educando es una 
propuesta de acompañamiento a las iniciativas de jurisdicciones, 
escuelas y educadores.

Al describir los cuadernillos es interesante ver que tanto el portal 
como los mensajes ministeriales marcan una política educativa clara. 
El primer cuadernillo publicado comienza con una carta del Ministro 
de Educación Nicolás Trotta a las familias y estudiantes:

la escuela es irreemplazable, por eso en estos días es importante 
que podamos seguir en contacto, con amigas y amigos, con las y 
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los docentes, con el conocimiento. Porque estudiar nos hace fuertes, 
nos compromete con nuestra sociedad y nos prepara para el futuro. 
Por eso, hoy más que nunca desde el Estado reafirmamos la respon-
sabilidad de educar. Entonces, sin sustituir la escuela, el contexto 
requiere llevar adelante acciones que permitan hacer efectivo el 
derecho a la educación. Transitamos un camino que nos interpela a 
buscar nuevas alternativas”.(Puente, I. et al., s.f.)

La educación aparece como un derecho, lo que es una continuidad 
discursiva con la política educativa de un gobierno que comienza su 
mandato casi junto con la pandemia. En esta declaración se toma pos-
tura sosteniendo el rol de la escuela pública. Llama la atención que el 
cuadernillo 1 haya puesto la mirada en lo lúdico y en la lectura. El título 
Recreo habla de ese espacio de ocio y cultura que se muestra como 
trabajo de contención para las familias durante el aislamiento social 
obligatorio.

Las actividades de la cartilla utilizan selección de textos. Aclaran 
que se utiliza material del Plan de Lectura y en general del repositorio 
de EDUCAR. Mar de lecturas (“Mar de Lecturas”, s.f.) incrementa 
materiales audiovisuales a partir de clásicos de la literatura. Por ejem-
plo, El Almohadón de plumas, cuentos de amor de locura y de muerte 
de Horacio Quiroga, las obras de Julio Cortázar recreadas en formatos 
multimedias o de María Elena Walsh, por ejemplo.

La propuesta Recreos es interesante de describir y analizar exhaus-
tivamente porque permite ver la lógica de construcción transmedia, 
al igual que lo mencionado anteriormente sobre la colección Mar de 
lecturas, en las que el lenguaje literario aparece expandido a través de 
la televisión en formatos multimediales.
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Recreos presenta cartillas con propuestas lúdicas. El primer cuader-
nillo está organizado en los siguientes capítulos.

Juegos con lecturas que incluye los subítulos:

• Para leer en casa con El niño azul en el campus da poesí

• Fragmentos, poesías y cuentos cortos. Para leer con nenas 
y nenes que incluye Nombrecito, Capricho grande

• Último piso

Juegos con imágenes y acordes

• Canciones y palabras de ayer y hoy para jugar

• Bajan

• Cuadros y relatos. Cómo leer un cuadro 

• disfrutar

Juegos para moverse y pensar

• Juegos para chicas, chicos y grandes 

• Cortos y Literatura. Animación para disfrutar

• Creá y filmá tu Inadaptable Para inventar historias I 
.Para inventar historias II. Juegos para pensar La mayor 
gana. Tres en línea. Yaguareté Korá. Invasión de colores.

• Pim, Pum 

• Variante para niñas y niños de menor edad

• Con materiales que puede haber en casa. Más juegos y 
desafíos 

• Juegos con tus libros 

• Principio, desarrollo y fin ¡pero cambiados!
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• Inventá el resto de la historia

• Juegos de personajes 

• Las historias

• Adiviná el personaje

• Juegos para actuar 

• Dígalo con

• Fábrica de cuentos

• Inventar un programa de tele

• Uno que sepamos todas y todos

• Juegos y experimentos con la naturaleza y el ambiente 

• Algunos animales son muy chiquitos

• Peinados divertidos 

• El cielo como guía: los puntos cardinales

Hacé tu propio podcast

• Juegos para adolescentes y jóvenes. Paso a paso radio 

• Cómo producir un podcast 

Surge de esta enumeración por una parte la referencia permanente 
a multiplicidad de lenguajes (literario, lenguaje disciplinar escolar, 
audiovisual, expresión corporal y lenguaje sonoro mediado por tecno-
logía). La propuesta es siempre interactiva e intertextual, se ponen en 
diálogos los lenguajes incluidos y se expande así la experiencia de los 
usuarios desde un soporte lingüístico, literario hacia otras manifesta-
ciones posibles.
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Algunas actividades proponen leer las historietas de REP y a partir 
de él generar una historieta (El niño azul en el campus da poesí).

Ya el libro de historietas de REP pone en diálogo la historieta como 
género con poesías de diferentes autores. A eso se suma que en la pro-
puesta del Ministerio se invita a los destinatarios/as a buscar otros textos 
poéticos y canciones para transformarlas en historietas.

La propuesta también incorpora el mundo de la música. Se acom-
paña con enlaces a cancioneros en los que se desarrolla la biografía 
del cantautor, análisis críticos de las obras, selección de canciones con 
partituras para acompañar con instrumentos. En el caso de Spinetta se 
encuentra disponible en Luis Alberto Spinetta. Cancionero (s.f.). A tra-
vés de Código QR se accede además del contenido del cancionero, a 
producciones en Youtube.

Figura 2

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151350/seguimos-educando-recreo/
fullscreen
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Además de incorporar la discursividad proveniente del campo musi-
cal, hay una concepción de literatura amplia que incorpora la música 
popular. Nuevamente la tecnología expande la propuesta a múltiples 
plataformas, incluyendo el soporte papel en el caso de acceso a las 
cartillas impresas, lo que permite hablar de convergencia de medios en 
la concreción de la propuesta.

En el último capítulo del número 1 de Recreo, nuevamente se abre 
el juego de la propuesta a la participación de los usuarios a través de 
la posibilidad de producir y de apropiarse de la palabra para hacer una 
radio digital. Además, lo transmedia se manifiesta en esta conciencia del 
prosumidor como destinatario, pero además en el abanico de lenguajes 
puestos en juego para articular la propuesta. Si bien podemos considerar 
que las producciones incluidas del canal Paka Paka son adaptaciones 
de los textos literarios, donde no aparece una lógica transmedia que 
busque ampliar el mundo narrativo (por ejemplo podemos considerar 
la versión audiovisual del Cuento el almohadón de plumas de Horacio 
Quiroga (Educar Portal, 2020).

Donde sí podemos ver que se da la lógica transmedia es la expansión 
de los contenidos en relación con la propuesta diferenciada para docen-
tes, alumnos y familia. Así esta versión audiovisual en formato 360° 
encuentra también otra realización, una versión digital del mismo cuento 
(“Cuento digital «El almohadón de plumas» de Horacio Quiroga”, s.f.). 
Esta versión está acompañada con una guía interactiva para docentes, 
incluyendo un marco teórico para pensar el formato cuento digital.
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3.2. Lo Que Pasó en las Instituciones

Además de la tarea prescripta patentada en la propuesta oficial del 
Ministerio para “seguir educando” en cuarentena es necesario describir 
lo que pasó en las instituciones educativas. Más allá del lema “Seguimos 
educando”, la continuidad de la enseñanza se vio interrumpida inevita-
blemente si consideramos que la enseñanza se basa en un vínculo, en 
una relación pedagógica que en esta etapa no se pudo concretar. Para el 
análisis de las actividades reales y concretas, recurrimos a una descripción 
general de los dispositivos de enseñanza que se implementaron ante la 
situación de aislamiento social obligatorio. Las escuelas presenciales 
al perder el espacio tiempo para el desarrollo de su actividad volcaron 
sus esfuerzos a medios digitales diversos. Algunas de las opciones que 
se conoce que se utilizaron fueron: 

 √ Plataformas educativas (Moodle, Edmodo, entre otras). 
Muchas instituciones ya contaban con este recurso antes 
de la cuarentena, pero en otros casos, cada docente adoptó 
alguna disponible o accesible en la soledad de su obligación/
deseo de seguir educando. Es de destacar el enorme esfuerzo 
que la pandemia obligó a realizar a cada docente particular, 
ocupando sus propios recursos económicos y temporales para 
poner a funcionar medios que las instituciones no poseían. 
(Recién en el segundo cuatrimestre el Estado Nacional lanza 
la plataforma federal Juana Manzo (https://recursos.juana-
manso.edu.ar/home) con espacios para la creación de aulas 
virtuales para los docentes, capacitaciones y construcción 
de repertorio compartido. 

 √ Correo electrónico: muchos docentes e instituciones educa-
tivas utilizaron el envío de tareas en formatos más conven-
cionales como documentos de texto o pdf a través de correos 
electrónicos de padres y estudiantes. Esto sucedió con o sin 
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intervención institucional. En algunos casos las instituciones 
lograron construir carpetas organizadas de drive.

 √ Redes sociales y de mensajería: tanto Facebook como 
Whatsapp se transformaron en canales para intentar recons-
truir el vínculo pedagógico, o por lo menos para hacer lle-
gar propuestas de actividades a los hogares. Esto significa 
un cambio profundo en relación con el lugar de las redes 
sociales en la escuela antes de la crisis sanitaria. Si bien 
hubo un uso educativo del celular, la escuela siempre trató 
de mantenerse al margen del uso de la conectividad ubicua 
que produce el smartphone o al menos se lo vivenció como 
una ruptura del tiempo propio de la escuela. Ahora, en la 
crisis sanitaria, fue casi inevitable, en poner a disposición 
de la escuela el celular propio.

 √ Plataformas para teleconferencias. Meet, ZOOM, Jetsi 
entre otras. Esto permitió el encuentro en sincronía, aunque 
la distancia espacial continuó produciendo extrañamiento en 
esa nueva forma de vinculación.

 √ Producción audiovisual de docentes para estudiantes. 
Muchos docentes, al no poder encontrarse con sus estudiantes 
en alguna plataforma hicieron llegar videos con propuestas 
pedagógicas. Como Estudio de Caso, consideraremos una 
propuesta para nivel inicial -Sala de 4 de la docente Gabriela 
Reales3 de la escuela Centro de Primera Infancia N° 4717 
Castañares, de Barrio Castañares, de la Provincia de Salta, 
Argentina.

Para iniciar el contacto con sus alumnos a través de la virtualidad 
la docente utiliza una canción personalizada a través del Canal de 
Youtube Tinaytinmúsica para realizar su propia canción de bienvenida. 
Así, podemos considerar que esta acción es claramente una propuesta 
transmedia, donde observamos el predominio de lo audiovisual y un 

3. Agradezco a la colega la disposición para incluir sus propuestas pedagógicas y 
producciones en este trabajo.
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rol de prosumidor por parte de la docente. Que este material llegue a 
casa de sus estudiantes abre posibilidades de uso de las redes sociales, 
en tanto el canal Tinaytinmusica, permite personalizar canciones con 
los nombres escribiendo en el buscador tina y tin + nombre.

En el video 2 Experimento: auto propulsado consiste en un texto 
instructivo para construir un auto propulsado, a través de una filmación. 
Además, se incorpora lo dramático a partir de la interacción con un 
títere. La propuesta surge del campo de lo experimental y del juego, 
por lo que vemos cómo lo transmedia converge en una propuesta que 
integra lenguajes y que propicia la interacción con los receptores, las 
familias de sus estudiantes y sus propios alumnos.

4. ENTRE EL CAOS Y UNA LÓGICA TRANSMEDIA

El título del presente trabajo busca mostrar como la crisis sanitaria 
por COVID 19 produjo una revolución, o por lo menos una aceleración 
de los procesos de transformación de la enseñanza que se viene gestando 
a partir de la internet interactiva y de la digitalización. Fue tan imprevisto 
el fenómeno que estamos considerando que desde una mirada descriptiva 
superficial y sin marco analítico, es decir como mera experiencia, puede 
decirse que la educación en tiempos de crisis sanitaria y de aislamiento 
social fue caótica, con recursos fragmentados, con propuestas que sur-
gieron de distintos ámbitos, que circularon por distintas plataformas, 
que profundizaron la brecha entre los que tienen acceso y los que no. 
La sensación de caos fue común a todos los actores del sistema edu-
cativo. Docentes preparados en sus formaciones y trayectorias para la 
presencialidad y con poco o ningún ejercicio en uso de herramientas 
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digitales, se vieron obligados a buscar con menor o mayor acompaña-
miento institucional y ministerial nuevos caminos para realizar tareas en 
situaciones de teletrabajo. Los estudiantes a su vez perdieron el lugar de 
la contención, de transmisión del conocimiento escolar. Eso que tanto 
se cuestionaba como parte de lo obsoleto de la escuela, la explicación, 
el tiempo del intercambio, ahora se volvió necesario. Los chicos y 
chicas sin docentes cerca, las familias asumiendo además de toda la 
vorágine de problemas propios de la situación de cuarentena, el pro-
blema de la educación en casa no elegida. Este caos de la experiencia, 
sin embargo, puede reconstruirse conceptualmente desde el marco que 
en este trabajo hemos puesto en juego. La convergencia de medios para 
la educación y la comunicación apeló a soportes analógicos como la 
impresión de cartillas, los usos de radios en pueblos rurales, al mismo 
tiempo que propuestas que vinieron desde la televisión digital, desde la 
plataforma oficial EDUCAR y desde las múltiples propuestas de cada 
docente y de cada institución. Lo transmedia es el elemento analítico 
que permite pensar la enseñanza durante la emergencia sanitaria como 
una propuesta articulada. Justamente los múltiples lenguajes puestos en 
juego, la diversificación de plataformas, la apelación a la interacción y 
la actitud activa de los prosumidores, permite pensar en posibilidades 
creativas de aprendizaje en el contexto de la crisis. Para cerrar el análisis 
no podemos dejar de mencionar nuevamente la propuesta de lectura 
transmedia de Albarello (2019) ya que en los estudiantes está puesta la 
habilidad para construir una lectura crítica, participativa, interactiva, 
para acceder desde diferentes plataformas a la acción cognitiva de 
producción de conocimiento.



551

meistudies

Este trabajo no tendría sentido si se limita a describir una situación 
coyuntural como la educación durante la crisis por COVID 19. Cobra 
relevancia si, por el contrario, los planteos iniciales aquí bosquejados 
se piensan en perspectiva para comprender los fenómenos sociales 
profundamente modificados por esta coyuntura. Nos preguntamos así 
qué de todo esto que se vivió/vive en el mundo educativo perdurará 
en las prácticas post- pandemia y si el marco institucional generado 
por el Ministerio de Educación para el trabajo educativo durante la 
emergencia sanitaria tendrá relevancia en las nuevas prácticas educa-
tivas generalizando el uso de estas nuevas narrativas y lenguajes que 
aparecieron incipientes en estos meses de cambio rotundo. Algunas 
decisiones de política pública crean las condiciones para que así sea. 
Nos referimos al Plan Federal Juana Manso que incluye una plataforma 
Federal Juana Manso (https://recursos.juanamanso.edu.ar/) como espa-
cio de conservación de esta experiencia y que postula la dotación de 
conectividad a todas las escuelas, junto con otras medidas del gobierno 
argentino, como el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el 
Boletín Oficial DNU 690/2020 (Decreto 690/2020, 2020) que declara 
servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la 
televisión paga y congela hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres 
servicios. Falta ver si en las prácticas reales de docentes e instituciones lo 
que se planifica desde la esfera oficial encuentra anclaje. En este sentido 
lo aquí analizado como estudio de caso lleva a seguir preguntándonos: 
¿Qué producción/es diseñaron, realizaron y produjeron los docentes 
para enseñar?; ¿se pensaron para una coyuntura corta o se consideran 
a largo plazo?; ¿qué hicieron con esas producciones los estudiantes?; 
¿Se generalizará una lógica de producción transmedia en la escuela que 
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sea interactiva, colaborativa?; ¿Se permitirá la interactividad con los 
chicos, y se fomentará la producción de nuevas discursividades por parte 
de los destinatarios de las propuestas de enseñanza?; ¿qué aprendizajes 
y competencias profesionales y comunicacionales deja la experiencia 
de enseñar aprender en contexto de crisis?; qué cambió para siempre 
en las prácticas de enseñanza aprendizaje?
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PRIMAVERA YALODÊS

Célia Regina da Silva1

A ESCRITA CURATIVA

“Queria viver cem anos para ler todos os livros do mundo” (Carolina 
Maria de Jesus)

“Para me curar”, afirma a jovem estudante de arquitetura, 
Stephanie Ribeiro, palestrante da TED x SP, quando perguntada sobre 
a motivação de sua escrita. A fala emocionada causa espanto no audi-
tório lotado. Mas que escrita seria essa capaz de curar? No desenrolar 
do depoimento, ela conta a história da avó, viúva, que todos os dias 
escrevia para o avô. Era um jeito de amenizar a dor da separação pela 
morte, do casamento de mais de 50 anos. Desta lembrança, faço a 
minha inspiração.

Corpos sem cabeça. Lascívia, trabalho braçal, languidez, subservi-
ência. As mulheres negras são assim descritas e representadas no ima-
ginário do legado colonial. Do continente africano desembarcaram em 
Terra Brasilis trazendo as culturas, as falas e os saberes. Com o canto 
quebraram correntes, seus falares se entranharam em lares, senzalas e 

1. Doutora em Comunicação Social. Docente e Pesquisadora da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB)Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e Relações Étnico-Raciais (PPGER); Líder do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Negritude, Gênero e Mídia (GEMINA). celiaregina@ufsb.edu.br
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quilombos brasileiros. Com a escrita reconta-se a história: ponta do lápis, 
dedo no teclado, voz que alardeia para cantar, contar e narrar memorias 
antigas, ditos excepcionais. De máscara viveram muitos séculos, voz 
abafada, línguas cortadas, olhos furados, violências que a avidez colonial 
perpetuou. Hoje elas são meninas e mulheres que por intermédio do 
acesso à educação é as novas tecnologias pleiteiam contar com novos 
olhares, antigas histórias sobre a participação das mulheres negras no 
processo de construção social da sociedade brasileira. “A escrita salva 
vidas!” Com base nesta premissa, tem sido notório o número de mulheres 
negras que ascenderam a escrita literária nos últimos tempos. 

Na contemporaneidade, a produção de narrativas (literárias, audiovi-
suais) tem se apresentado como campo fértil na construção de conheci-
mento, assim como na manutenção e reprodução de convenções sociais 
sobre raça, classe, gênero. O papel que desempenha tem a ver tanto 
com a produção de novos saberes e referências positivadas, como com 
o silenciamento do racismo e na perpetuação de estereótipos. Enten-
der de que modo às ações de rebeldia e resistência contra as estruturas 
engendradas pelo racismo patriarcal contribuem para a elaboração de 
práticas emancipatórias, em contextos de reflexão teórica e de produção 
de conhecimento. Haja vista que essa sinergia tem propiciado a trans-
formação de subjetividades em teorias, contribuído para o surgimento 
de epistemologias feministas negras e revelado vozes por muito tempo 
silenciadas.

Utilizo como orientação-metodológica a observação a partir de 
mensagens trocadas via watts app e aplicação de questionário on line 
com 10 mulheres escritoras. A escolha por esse método relaciona-se com 
a capacidade que ela tem de trazer à tona lembranças e experiências, 
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porventura, narradas em sequência, ajudam no encontro de explicações 
para acontecimentos e confrontos da vida individual e social. A ideia 
principal visa compreender a inter-relação entre a prática política 
ativista e a produção de conhecimento formal acadêmico. Para tanto, 
analisa o papel educativo que o acesso a processo de formação literário 
desenvolvido por intermédio de plataformas digitais, de redes sociais 
de mensagens instantaneas, de encontros sincronos e de mensagens 
via email.

FESTA LITERÁRIA DAS PERIFERIAS (FLUP) E AS VOZES 
DISSONANTES

“A gente tem que chegar com os livros, antes que a polícia chegue 
com a bala.” A frase da educadora paulista, Rosângela Martins, traduz 
parte da dura e cruel realidade das periferias do país. Lugares em que 
ações educativas, sociais e culturais não costumam estar presentes no 
cotidiano de população que vive na base da pirâmide econômica do 
país. Por sua vez, a imagem das comunidades populares costuma estar 
vinculada a representações negativas, vistas como “espaço da desordem 
e da violência”. Por conta da constante ausência do estado, a atuação 
das forças policiais, sob a égide da violência, funciona como espécie 
de presença às avessas. Neste sentido, a instituição que deveria atuar 
para proteger moradores funciona, na verdade, como algoz. O que tem 
impulsionado a busca por ações de inclusão por intermédio das artes, da 
cultura, do acesso às tecnologias. São muitas as ações que visam levar 
parte da cidadania, constantemente violada em territórios marcados pela 
violência e exclusão. Mas que são repletos de histórias, de vivências, de 
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atitudes, de experiências de vida, de saberes tradicionais que precisam 
ser revelados e conhecidos. No mais das vezes, são iniciativas e ações 
desenvolvidas por e para as mulheres negras e empobrecidas. 

Figura 1
Crianças observam varal de livros na FLUP

https://www.flup.net.br/?lightbox=dataItem-k9omcdov1

O ineditismo de iniciativa voltada para dar visibilidade ao conhe-
cimento literário exatamente onde ele não costuma chegar pelas vias 
tradicionais. A característica principal da Festa Literária da Periferias 
(FLUP) é adentrar em territórios excluídos de programas literários, na 
cidade do Rio de Janeiro. Com alcance internacional, preza a interlocu-
ção com vozes até então abafadas, silenciadas. O processo formativo, 
outro importante diferencial da iniciativa, já resultou na publicação de 
21 livros com autores das nossas periferias. Outra importante iniciativa 
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da FLUP é o Laboratório de Narrativas Negras para Audiovisual, incu-
badora de roteiristas negras e negros realizado em parceria com a TV 
Globo. Embora não seja o foco de atenção neste texto, vale ressaltar 
sua importância para a formação de roteiristas negrxs, 

Desde o seu surgimento em 2012, a FLUP vem ocupando lugar 
significativo na cidade, na medida de seu crescimento e expansão “para 
além dos muros da cidade”. Dos territórios de exclusão, migrou para o 
centro da cidade e seus arredores, ocupando a região conhecida como 
“Pequena África”. Como o nome referenda, trata-se de espaço geográ-
fico e social marcado pela presença africana. Ali se juntaram africanos 
trazidos pelo tráfico com baianos libertos, resultando em confluência 
cultural marcadamente negra. Desse modo, é notório que o conhecimento 
ali gestado seja trazido à baila para as novas gerações conhecerem e 
se orgulharem de seus antepassados. História pouco conhecida até a 
descoberta de cemitério de escravizados durante as obras de preparação 
para as Olimpíadas de 2016. 

Devido a pandemia, o festival aconteceu online, entre maio e agosto, 
e se desenrolou a partir da figura de Carolina Maria de Jesus, autora do 
clássico “Quarto de Despejo”, que este ano completa 60 anos. Em par-
ceria com Museu de Arte do Rio (MAR) firmada em 2019, todas as 
terças-feiras as redes sociais do museu foram ocupadas pela equipe da 
festa literária que nesta edição teve como convidadas Conceição Evaristo, 
Jurema Werneck, Benedita da Silva e Ana Maria Gonçalves. Os eventos 
abertos ao público puderam ser acompanhados na página da FLUP no 
Facebook. Depois de dois dias, o conteúdo estava disponível no You-
tube. Outra homenageada é a intelectual Lélia Gonzalez. Ela é reco-
nhecidamente uma das mais importantes vozes no Brasil e na América 
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Latina na luta contra o racismo e o sexismo, além de ser considerada a 
primeira intelectual negra do país. Para a autora, o português afro-bra-
sileiro constitui-se em ato político e de resistência, estando presente no 
cotidiano (falares, gestos, expressões). Em sua militância, equacionou 
os conhecimentos acadêmicos, tradicionais com a sabedoria popular, 
com o chamado pretugûes.

A PERAMBULAÇÃO CRIATIVA DE CAROLINA 
MARIA DE JESUS

O seu livro mais famoso, Quarto de despejo, traduzido em 13 lín-
guas e comercializado em mais de 40 países, mas ainda assim, apesar 
de todo o sucesso no exterior, do brilhante processo criativo e sua 
genialidade colocada de lado, em detrimento do fato dela ser moradora 
de comunidade negra e favelada. Ela permanece desconhecida para a 
maioria do público brasileiro. O tom informal de sua escrita é olhado 
com muito preconceito, o imaginário que foi construído sobre ela a 
reconhece como “favelada escritora”, “a voz da favela”. As andanças 
que faz pela cidade, recolhendo “ materiais recicláveis” são permeadas 
por olhar arguto sobre a sociedade da época são a base de sua fasci-
nante poética que ainda hoje não foi reconhecida em sua genialidade. 
O seu livro mais famoso, Quarto de despejo, traduzido em 13 línguas 
e comercializado em mais de 40 países, mas ainda assim, apesar de 
todo o sucesso no exterior, do brilhante processo criativo e sua genia-
lidade colocada de lado, em detrimento do fato dela ser moradora de 
comunidade negra e favelada.
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Figura 2
Carolina Maria de Jesus

https://www.flup.net.br/homenageada

“O mundo da mulher ficou muito escondido. É preciso falar mais 
sobre o que somos”. A frase da escritora moçambicana, Paulina Chiziane, 
aponta o lugar que tem sido relegado à fala das mulheres negras no 
Brasil e na Diáspora Africana. A invisibilidade que perpassa as contri-
buições civilizatórias africanas, especialmente, a das mulheres negras 
na formação social brasileira está relacionada com o preconceito e a 
desigualdade. As assimetrias estruturais da sociedade brasileira atin-
gem sobremaneira as mulheres negras. Mas são elas também que tem 
desempenhado papel significativo no campo da luta e resistência contra 
essas desigualdades. São várias frentes de luta e resistência empre-
endidas pelas mulheres negras ligados à religião, a arte, a cultura e a 
história. Ela irá exercer papel de liderança nos terreiros de candomblé, 
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nas irmandades, as associações comunitárias, nos diversos espaços de 
agregação e acolhimentos de homens e mulheres resistentes aos variados 
tipos de opressão enfrentados.

Panorama que vem apresentando mudanças, sobretudo, com a che-
gada de alternativas tecnológicas, com ênfase na cultura produzida no 
ambiente popular, contrapostas a cultura hegemônica. Nos últimos anos 
com a chegada de mais mulheres negras à universidade e o acesso às 
redes sociais, o feminismo negro ganhou novos contornos, ascendendo 
à demanda por diversidade e por multiplicidade de vozes na esfera 
pública de visibilidade midiática. Ao mesmo tempo, viu-se a ascensão 
de intolerâncias, do conservadorismo, do racismo e do sexismo e onde 
as mídias digitais possibilitam a disseminação de discursos de ódio, 
da violência simbólica, formatando a construção de estigmas sociais, 
contra grupos subalternizados e a violação dos direitos previstos em lei. 

O PRETUGUÊS DE LÉLIA GONZALEZ

aquilo que chamo de ‘pretoguês’ e que nada mais é do que marca 
de africanização do português falado no Brasil (Lélia Gonzalez).

O português brasileiro foi formado entre nagôs, iorubas e jejes, além 
das línguas indígenas. Com o aportuguesamento colonial, a língua não 
seria essa que falamos se não houvesse influência dos outros povos. 
“Não zangue nem me xingue por estar cochilando ou cochichando”. 
O que tem essa frase de diferente? Está escrita em português, não temos 
dificuldade em compreendê-la. O que que pouca gente sabe é que todos 
os verbos ali contidos são de origem africana. Como quase todo o legado 
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cultural de origem africana, a língua trazida pelos escravizados para 
o país não teve o devido reconhecimento de sua importância, de não 
valorização da diversidade cultural desses falares.

Figura 3

https://www.flup.net.br/homenageada

“A nossa primeira mestra é ordinariamente uma preta muito bruta, 
que nos dá de mamar, nos pensa e nos trata” (Carvalho, 2003, p. 59). 
A frase é ilustrativa sobre a condição da mulher escravizada nos lares 
coloniais que, ao lado da concessão de alguns privilégios, sofria com 
práticas abusivas de violência física e moral. As mulheres escravizadas 
de uso doméstico eram as responsáveis na “Casa Grande” pelos afazeres 
domésticos e os cuidados com as crianças, eram as mucamas e amas de 
leite. Nas casas coloniais, das áreas urbanas e rurais, cabia a sua força 
e exploração na prestação de serviços domésticos. A convivência e o 
trânsito no cotidiano do lar colonial faziam com que tivessem influência 
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na vida senhorial, levando para o interior dessas famílias, parte de sua 
cultura, de seus fazeres e saberes. Destaca-se o papel exercido por amas 
de leite que, a despeito de toda a violência sofrida no preterimento de 
seus próprios filhos, eram as responsáveis não apenas pelo aleitamento, 
mas pela própria criação e educação das crianças da casa. Ou seja, 
concomitante ao processo de repressão havia resistência. Na posição 
de mãe da casa, para além de cuidar das crianças brancas, vai transmitir 
seus valores culturais, suas crenças e modos de ver o mundo. 

A mulher escravizada ocupa um lugar central: “ponte entre duas 
raças”, “embaixadora da senzala na casa-grande, e vice-versa, e outras 
coisas do gênero. Em outras palavras: as relações senhor-escrava, 
senhora-escrava, filhos brancos-escrava jogam um papel estratégico na 
estruturação das teorias sobre o patriarcalismo da escravidão brasileira 
(Giacomini, 1988, p. 19). A escravidão doméstica envolvia tanto famílias 
pobres como abastadas. Por sua vez, fator marcante dessa convivência 
foi a violência alinhavada na memória do corpo não pertencido, do 
corpo subjugado pela condição de escravização. Para Sueli Carneiro, 
essa violência sexual colonial é, também, o “cimento” de todas as hie-
rarquias de gênero e raça 

As mulheres negras são mais de 41 milhões de pessoas, representam 
23,4% do total da população brasileira. Os dados sobre as condições de 
vida das mulheres negras são alarmantes. São elas também que compõem 
a base da pirâmide econômica da sociedade, ou seja, estão inseridas 
nos piores patamares econômicos e sociais. Em uma sociedade como 
a brasileira, nascer mulher, negra e pobre significa fazer parte de um 
quadro de tríplice discriminação já que o sexismo, o racismo e hierar-
quização de classes são fatores que, em consonância, são preponderantes 
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na manutenção de assimetrias raciais e de gênero. Elas são a principal 
mão de obra e força de trabalho doméstico, segundo a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) em 2015, 88,7% das(os) trabalhadoras(es) 
domésticas(os) entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram 
negras(os).A categoria profissional que mais emprega mulheres é a do 
emprego doméstico, e nele 61,7% são negras. O regime de trabalho 
doméstico é equivalente ao trabalho escravo e ainda se acrescenta a dupla 
jornada de trabalho para cuidar de seus filhos e de sua casa. Somente 
em 2013 é que os direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos 
foram equiparados aos dos demais trabalhadores. No país marcado 
pelas desigualdades sociais, econômicas e raciais e pelo difícil acesso 
a escolaridade, por razões infinitas, é muito comum a distinção entre 
quem fala “bem” a língua ou não. A população que está fora dos cargos 
de prestígios falam o pretuguês, termo cunhado pela professora e ativista 
Lélia Gonzalez, para definir o português, herdado das línguas africanas, 
entendido como consequência da maneira forçada de aprendizado da 
língua do colonizador português. O aportuguesamento colonial é tido 
como tentativa de aniquilamento cultural de indígenas a africanos. 
O falar cantando, o gosto pelas vogais, a eliminação dos plurais, a troca 
do l pelo r, a dupla negação são elementos constitutivos da influência 
africana no português brasileiro. 

POTENCIAS FEMININAS E PERIFÉRICAS

Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para 
reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você...Escreverei 
sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor 
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e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, 
mas tenho um medo maior de não escrever (Glória Anzaldúa).

Nessa citação Anzaldúa aponta da importância do registro de 
histórias contadas por grupos sociais minorizados que tem tido suas 
histórias reveladas por olhares e escrita canônicas. Chama atenção para 
os apagamentos e de narrativas cunhadas a partir de estereótipos e dis-
tanciamento das realidades reveladas. Indica o caminho que pretende 
perfazer para recontar histórias mal contadas, entrelinhas que apenas 
a vivência, a proximidade com as realidades permite. Neste sentido, a 
observação, nos últimos anos, de emergência de literatura afro-brasileira 
produzida por narrativas essencialmente feminina instiga-nos a análise 
do Processo Formativo da FLUP 2020. 

O Processo Formativo tem como objetivo a reescrita de Quarto de 
Despejo com vozes de mulheres negras das periferias do país. Neste livro, 
Carolina Maria de Jesus teceu, com a sua escrita, colcha de retalhos de 
sua dura realidade: fome, agruras, tristezas. Por intermédio de seu olhar 
arguto elabora e transforma dejetos (lixo) que encontra pelo caminho 
em alimento também para a sua alma. O que confere imensa responsa-
bilidade na sua reescrita. 

Durante três meses, de quinze em quinze dias, aconteciam os encon-
tros de modo remoto, via plataforma do Google Meet. A cada semana, 
além da presença de escritor ou escritora palestrando para a turma, eram 
produzidos textos de temática livre, a fim de ser treinada a escrita de cada 
uma. A crônica foi o gênero textual escolhido por Eliana Alvez Cruz 
como mote de desenvolvimento de trabalho da turma. De posse de 
crônicas de autores clássicos como Machado de Assis e Lima Barreto, 
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de autoras contemporâneas como Elisa Lucinda e Cidinha da Silva, foi 
possível o exercício regular com críticas recorrentes feitas pela mentora 
a fim de nos familiarizarmos com o estilo, cuja o objetivo é o de retratar 
o cotidiano das cidades. 

O fato de a turma ser formada em sua totalidade por mulheres 
negras foi apontada inúmeras vezes como fator preponderante, que 
trazia familiaridade e ressonância com temáticas que são demandadas 
a maioria de mulheres negras das periferias. 

FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS

A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que 
encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como 
a vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha 
pele. Preto é o lugar onde eu moro (Carolina Maria de Jesus).

1) As personagens: Do total de dez mulheres entrevistadas, 
cinco mulheres possuem nível de mestrado, com profissões 
como: quatro professoras (ensino médio), uma editora e 
revisora, uma artista, uma cineasta, uma funcionária pública, 
uma costureira, bordadeira e iluminadora teatral e uma pro-
fissional de educação física. Duas são de São Paulo, uma de 
Belo Horizonte, uma de Goiás, uma de Recife e as demais 
de cidades localizadas no estado: Macaé, Nilópolis, São 
João de Meriti. 

2) Quanto ao processo formativo: “a homenageada, Carolina 
Maria de Jesus, a mentoria de Eliana Alves Cruz, o aquilom-
bamento literário; a criação de redes entre as participantes 
e o fato de ser digital. Partilha de processos, melhora do 
processo de escrita. aquisição e circulação de conhecimentos. 
Integração e diversidade escrita com vistas a publicação.”
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3) A obra de Carolina Maria de Jesus: “em 2009, quando 
comecei a trabalhar narrativas íntimas com meus alunos de 
escolas públicas de classes populares no RJ. Quando fui 
presenteada com o livro Diário de Bitita. Li e passei a buscar 
suas obras Quarto de Despejo foi o segundo e não parei mais. 
Conheci a obra mais famosa de Carolina, “Quarto de despejo”, 
por volta dos 12 anos. Minha mãe tinha um exemplar (que 
hoje é meu) publicado pela Editora Ática em 1996. Aquela 
leitura me transformou completamente, e reverbera em meus 
passos até hoje. Já tinha ouvido falar algumas vezes na vida 
mas acessei a obra em 2019 Conheci a obra de Carolina na 
pós-graduação. Eu conheci a Carolina estudando teatro, mas 
não tinha forças para adentrar ao universo, como dois mil e 
vinte veio como um descarrego de século, a Carolina bateu 
a minha porta pedindo café. Conheci na pós-graduação em 
literatura brasileira. Já enquanto professora em início de car-
reira. Buscando material para as minhas aulas. Na primeira 
leitura só vi o relato quase antropológico, só numa segunda 
leitura, consegui ver a Carolina que conheço hoje, escritora e 
intelectual orgânica de seu tempo. Na Universidade (UERJ), 
numa aula da graduação, sobre questões étnicas e raciais.”

4) A experiência de escrita na FLUP: “Eu procurei sair 
da escrita da experiência traumática de mulheres negras . 
Escrevi sobre o Carnaval. Foi um processo de interação, 
renovação e conhecimentos, aprendi muito, bem mais do que 
eu esperava sendo eu super fã de Carolina Maria de Jesus, 
sinto-me realizada em poder participar de alguma forma 
da comemoração dos 60 anos de Quarto de Despejo. Foi 
transformadora, e ainda tem reverberado! Criei coragem, em 
meio ao ambiente frutífero e acolhedor da banca Eliana Alves 
Cruz, para compartilhar meus escritos, ao mesmo tempo que 
tinha acesso aos escritos de minhas companheiras de banca. 
Depois que comecei a mostrar minhas letras para o mundo, 
não mais parei de fazê-lo, e tenho colhido frutos das sementes 
lançadas. Senti incentivo por parte de todes, experienciei 
um processo criativo novo. Foi muito gratificante e potente. 
Eu escrevi um livro de crônicas chamado, costura travesti 
(diário de uma trava brasileira) e desenvolvi uns mistérios 
para me sentir quente durante todo esse processo distante. 
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Aliás estou estruturando uma rede de editoras para publicar. 
Eu desenvolvi muito minha escrita e meu processo criativo. 
Foi maravilhoso escrever sobre encomenda. Fiz bem mais 
do que foi pedido e pela primeira vez tive coragem de me 
abrir a leitura de meus textos em público. Um marco pra 
mim. Foi sobretudo um processo de autorreconhecimento e 
pertencimento. Descobri e tomei consciência de que é com 
a escrita que anseio enfrentar o mundo.”

5) A importância da produção de narrativas por mulheres 
negras: “É o tema da minha pesquisa no mestrado. A escrita 
de mulheres negras como resistência e preservação dá 
memória. A identidade ... falando e ouvindo de nós para nós. 
É importante ter a representatividade. Nunca escreveram 
verdadeiramente nossa história por nós, e sempre fomos 
impedidas de fazê-lo nós mesmas. Assim, mulher negra 
escrever é potência, é assumir com toda a garra a agência 
de se narrar e se inscrever nas temporalidades da história 
- uma história preta, nossa.Vivemos tempos marcados por 
narrativas, se não nos inserimos nos inserem estigmatizadas. 
Além de passar de objeto a sujeito da fala, botar a boca no 
mundo tornou-se urgente pois já passou da hora do mundo 
aprender a lidar- e também tratar- as feridas abertas nessas 
mulheres que não irão mais se calar. Resgate ancestral né, 
não tem muito o que discutir, mas sinto falta de um entrosa-
mento das mulheres cis com as mulheres sexo dissidentes e 
outras masculinidades como a trans. Precisamos nos mostrar 
e tomar esse lugar na literatura que é nosso por direito.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O mundo da mulher ficou muito escondido. É preciso falar mais 
sobre o que somos”. A frase da escritora moçambicana, Paulina Chi-
ziane, aponta o lugar relegado à fala das mulheres negras no Brasil 
e na Diáspora Africana. Panorama que, no país, vem apresentando 
mudanças, sobretudo, com a chegada de alternativas tecnológicas, com 
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ênfase na cultura produzida no ambiente popular, contrapostas a cultura 
hegemônica. O conhecimento construído em espaços alternativos, nos 
movimentos sociais, em ações coletivas, nas “margens” da sociedade. 
Destaque para o conhecimento produzido por feministas negras que 
estão colocando em evidência as combinações das opressões de gênero, 
raça e classe e outros tipos de discriminação que permeiam o cotidiano 
de mulheres negras. A luta feminista prioriza o exercício dos direitos 
humanos, haja vista que o racismo e o sexismo são fatores sociais que 
impedem ou dificultam o seu acesso. 

Para tanto, vê-se a ascensão do protagonismo de mulheres negras 
embasadas por perspectiva de feminismo decolonial, em contraponto 
à homogeneidade eurocêntrica de construção histórica dos Direitos 
Humanos. Os tempos atuais são marcados pela ascensão de intolerân-
cias, do conservadorismo, do racismo e do sexismo e onde as mídias 
digitais possibilitam a disseminação de discursos de ódio, da violência 
simbólica, formatando a construção de estigmas sociais, contra grupos 
subalternizados e a violação dos direitos previstos em lei. 

Ademais, nos últimos anos com a chegada de mais mulheres negras 
à universidade e o acesso às redes sociais, o feminismo negro ganhou 
novos contornos, ascendendo à demanda por diversidade e por multi-
plicidade de vozes na esfera pública de visibilidade midiática. O pro-
tagonismo discursivo tem importância fundamental para a construção 
de contra narrativas, de representações positivas e de sujeitos de sua 
própria história. 

Neste sentido, a produção de narrativas de resistência tem sido 
uma das “ armas” na luta das mulheres negras contra a opressão de 
gênero, classe e raça e, notadamente, na tentativa de rompimento com 
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a “ identidade de objeto” que a acompanha desde que aqui chegaram 
como escravizadas. 

Em resumo, iniciativas como as da FLUP contribuem para a formação 
e qualificação de mulheres negras na produção literária. Impulsionam 
a abertura de chances de que sejam contadas outras e novas histórias 
de perspectivas não canônicas, vistas a partir das margens, das bordas, 
das regiões periféricas da cidade. Dessa forma, devem passar da con-
dição de objetos de estudos a sujeitas na produção discursiva, para que 
o “silêncio seja transformado em linguagem e ação.” 
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA 
PARTICIPACIÓN. LAS NARRATIVAS 

TRANSMEDIA COMO UNA PROPUESTA PARA 
REINVENTAR LA EDUCACIÓN

Natalia Corvalán1

Desde hace algunos años, las políticas educativas están destinadas a 
incorporar poco a poco el uso de los medios digitales y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas. El contexto 
de la pandemia ha provocado su intensificación y obligado a directivos 
y docentes a usar estas herramientas para seguir educando a distancia. 
Las instituciones educativas y los trabajadores de la educación se están 
dotando (de manera desigual) de recursos tecnológicos que faciliten la 
creación de ambientes interactivos y cooperativos para el aprendizaje, 
como así también de herramientas digitales que permiten planificar, 
diseñar actividades y mantener el vínculo con los estudiantes.

No obstante, los usos y oportunidades de estas nuevas herramien-
tas y recursos aún se están descubriendo. Las narrativas transmedia se 
presentan como un instrumento capaz de darle un sentido al uso de las 
TIC y lograr un aprendizaje significativo. Este contexto de uso masivo 
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de ciertos instrumentos puede convertirse en una oportunidad para 
modificar nuestras prácticas docentes.

Carlos Scolari (2013) definió a la narrativa transmedia como aquella 
donde todos los medios cuentan y lo hacen de manera interdependiente; 
donde se cruzan dos elementos: por un lado la historia, el relato que 
se expande en muchos medios y muchas plataformas. Y por otro lado 
la participación de las y los usuarios, los fans o los prosumidores 
(Jenkins, 2003) generando la expansión del relato. Esa expansión puede 
estar encarnada en parodias, finales alternativos, nuevos personajes o 
en la expansión de los sucesos que les pasa a los personajes, por ejem-
plo. Son muchas las experiencias que optan por estrategias transmedia, 
aprovechándose de las múltiples posibilidades mediáticas que lo hacen 
posible.

La industria del entretenimiento apuesta cada vez más por este 
tipo de difusión. Pero ¿qué pasa en el ámbito educativo? También se 
volvieron una alternativa, ya que poseen un enorme potencial a la hora 
de interpelar a los estudiantes, docentes, directivos y familias. Estas 
narrativas proponen un modo de hacer diferente y pueden ser una opor-
tunidad para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que 
permiten generar entornos de aprendizaje cercanos a la vida diaria de los 
estudiantes, utilizando variedad de medios y provocando la interacción 
de múltiples usuarios y usuarias.

Estas estrategias son una forma concreta de pensar la educación 
en medios como eje transversal a cualquier área curricular, ponen a 
los medios y a las TIC a disposición de saberes diversos en proyectos 
que permiten su articulación. También contribuyen a una propuesta 
de formación contextualizada y situada, atenta a los nuevos modos de 
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producción y circulación de sentidos y a las nuevas lógicas de conoci-
miento y apropiación. Promueven desde “el hacer” la desnaturalización 
de discursos mediáticos que muchas veces se lleva a cabo a través de 
prácticas analíticas: en las propias producciones se debe optar por una 
historia, un encuadre, un recorte, un punto de vista, un estilo narrativo, 
una forma de contar asociada a objetivos previamente definidos, un 
posicionamiento ideológico que evidencia la toma de decisiones a 
la hora de producir cualquier discurso para ser difundido a través de 
medios masivos. Finalmente, pero no menos importante, favorecen el 
trabajo colaborativo delimitando roles que permiten explorar y explo-
tar las habilidades/competencias comunicacionales y digitales de los y 
las estudiantes. El entramado social de la cultura digital propone roles 
activos y dinámicos y la escuela no puede quedar por fuera de ella.

En los últimos tiempos han surgido múltiples y diversas propuestas 
educativas que apelan a la construcción de la primera persona para 
relatar hechos o procesos históricos. Nada de esto es casual, sino que 
son decisiones estratégicas para llegar a los más jóvenes, acercándose 
a sus consumos, a donde están.

Los realizadores de El video diario de Ana Frank (Anne Frank 
House, s.f.), por ejemplo, parecen haber entendido esto al lanzar el 
material en YouTube. En Argentina, la Encuesta Nacional de Consumos 
Culturales puso de manifiesto que ocho de cada diez jóvenes ingresan a 
esta plataforma todos los días. Son el grupo poblacional que más mira 
contenido audiovisual online, ya sea en plataformas gratuitas como la 
de Google o en aplicaciones pagas, como Netflix. Los y las docentes 
también tenemos que salir a buscar a nuestros estudiantes, “ver dónde 
están y convocarlos”, explica Mariana Maggio, doctora en Educación 

https://www.youtube.com/user/AnneFrank)
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y Directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad 
de Buenos Aires. En tiempos de pandemia, es cuando más se reafirma 
esta idea.

Resulta interesante observar cómo a partir de la emergencia de la 
educación a distancia forzada por el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), cada vez más docentes eligen las redes sociales 
para establecer un vínculo con sus estudiantes y seguir educando. 
Eso implica, de manera inevitable, trabajar fuertemente lo visual, lo 
audiovisual, lo interactivo. También implica el borramiento de ciertas 
viejas reglas muy asociadas con la didáctica clásica; con la linealidad 
que implica explicar, aplicar y evaluar, en ese orden, una y otra vez.

Maggio (2020) señala que se debe tener en cuenta que las propuestas 
y piezas educativas construidas y puestas en juego hablan de nosotros, 
dicen cómo somos, además de como docentes, como personas. En esa 
línea, le propone a las y los educadores diseñar estrategias desde una 
perspectiva original, tomar objetos de la cultura y hacerles preguntas: 
“Esta experiencia de la cultura ¿ en qué hackea mi mirada sobre ense-
ñar?, ¿ qué me está diciendo sobre cómo las personas aprenden?, ¿qué 
está pasando en la educación?, ¿qué estamos haciendo con estas pro-
puestas que vamos encontrando en las redes sociales y son expresiones 
culturales?”. En ese sentido, El video diario de Ana Frank puede ser una 
oportunidad para pensar y repensar las prácticas docentes, para hacerse 
preguntas y hacerle preguntas a esa pieza cultural propuesta como 
divulgadora y educativa. ¿Por qué convertir el diario en un video diario? 
¿Por qué la mirada de Ana hacia la cámara, al mejor estilo youtuber? ¿ 
Por qué su almacenamiento y distribución en YouTube?
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Lo testimonial, la primera persona, atrae, nos acorta brechas, genera 
una suerte de intimidad en el relato que seduce, atrapa. Promueve la 
empatía, una identificación con quien narra la historia, sostiene la doc-
tora en Educación y especialista en tecnología educativa, Carina Lion 
(2020). Lo audiovisual es hoy un modo de narrar una historia de modo 
expresivo por eso algunos autores apelan a la multialfabetización. Utilizar 
múltiples formatos es casi una condición en la emisión de la historia en 
los escenarios digitales contemporáneos, plantea la especialista.

La pandemia puso en evidencia que tenemos muchos desafíos. 
Transformar la clase para una mediación virtual implica pensarla dis-
tinto. Cambian las decisiones curriculares, didácticas y tecnológicas: 
qué contenidos son más relevantes, cuáles son los tiempos con los que 
contamos, qué enseñar de manera sincrónica y asincrónica; cómo generar 
empatía y vínculo cuando hay mediación tecnológica.

Pero estos cambios y la problemática que plantean, responden a 
una demanda que precede al Coronavirus. Los chicos y las chicas hace 
tiempo piden otra clase. Tal como sugiere Serres (2013) han cambiado, 
mutado los sujetos que están en nuestras aulas. Saber cómo aprenden es 
una prioridad para enseñar consecuentemente. El cambio en el vínculo 
entre escuela y familia que trajo la emergencia sanitaria, junto con el 
pasaje a lo virtual, pusieron de manifiesto la necesidad de enseñar de 
otra manera. El desafío, según Lion (2020), es crear “experiencias que 
valgan la pena, conectadas con los objetos y tendencias culturales, arti-
culadas con el afuera, con aulas porosas que dejen entrar el aire de ese 
afuera en el que jugamos videojuegos, miramos series; capturar estos 
objetos de la cultura con sus rasgos para pensar una clase gamificada, 
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con desafíos, por trayectorias, por intereses, heterogénea y, sobre todo, 
inclusiva”.

Es entre estas discusiones, transformaciones y necesidades del 
campo que propongo a las Narrativas transmedia como una propuesta 
de enseñanza y aprendizaje que nos permita reinventar las prácticas y 
los procesos educativos. En ese marco resulta necesario rever, releer y 
apelar a aquellos autores y pensadores que construyeron el campo de la 
educomunicación. Para saber hacia dónde ir resulta necesario retomar 
lo ya trabajado.

EDUCOMUNICACIÓN

Los estudios en comunicación tienen una larga tradición de produc-
ción de conocimiento y estrategias en la relación comunicación, educa-
ción y cultura que dieron origen al campo de la educomunicación. En 
los años 30, ya se pueden identificar trabajos en Inglaterra que aportan 
a su conformación, pero es en las décadas del 60 y 70 cuando surgen 
diversas propuestas de enseñanza de la comunicación y medios como 
las llevadas a cabo en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia 
ligadas con la tradición de los estudios Media Literacy. En Francia 
la enseñanza de los medios se relaciona con el programa de estudios 
conocido como Lenguaje Total y en Latinoamérica con la Pedagogía 
de la Libertad.

En el caso de América Latina se desarrollaron programas de alfabe-
tización con medios relacionados al proyecto político del Desarrollismo 
y la Teoría de la Dependencia y desde la Pedagogía de la Liberación 
que tiene a Paulo Freire como representante por su profunda influencia 
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en la orientación de estrategias de comunicación popular. Siguiendo en 
esta línea, cabe destacar los aportes de Francisco Gutiérrez, Kaplún, 
Mattelart, Barbero, Prieto Castillo, Aparici, entre otros, que continuando 
con la tradición de los estudios latinoamericanos contribuyeron a la 
reflexión frente a la realidad cambiante de la emergencia del mundo 
globalizado y la Sociedad de la Información, y la historia de la educación 
que abordan la problemática del impacto de las TIC en la comunicación, 
educación y cultura.

La especialista en educomunicación Cristina Alberdi (2020), explica 
que en el siglo XXI las propuestas que se ponen en juego en el campo 
de la comunicación, educación y cultura se encuentran inmersas en el 
marco de la Sociedad Red. Castells (2010) sostiene que la flexibilidad, 
adaptabilidad, capacidad de supervivencia, son fundamentales para 
liberar las potencialidades de la sociedad, y para alcanzar con ello, un 
paradigma tecnológico basado en la microelectrónica que ha dado paso 
a la era de la información, que se caracteriza no sólo por revolución 
tecnológica sino por la aplicación del conocimiento e información a 
aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la infor-
mación/comunicación. Es en este escenario, que las instituciones edu-
cativas y los educomunicadores nos encontramos frente al desafío de la 
alfabetización para la Sociedad del Conocimiento, donde los riesgos de 
exclusión social están relacionados con el acceso a la información y al 
conocimiento, y con los efectos de la globalización socio-económica.

La realidad latinoamericana construye un pensamiento que se dife-
rencia notablemente de los estudios ligados a la sociedad anglosajona, 
en el marco de lo que se denomina “Teoría de la Dependencia” (Cardoso 
& Faletto, 1969; Gunder Frank, 1979; Marini, 1969, 1973) que plantea 
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la dualidad centro-periferia para sostener que el orden económico 
mundial produce un modelo de desigualdad perjudicando a los países 
no desarrollados.

Es en la década del 60 que se proponen otras ideas y concepciones 
acerca de la comunicación. En Brasil Paulo Freire con su propuesta de 
educación crítica y liberadora, luego en Uruguay, comenzará a circular 
la perspectiva de Mario Kaplún y su propuesta de educación transfor-
madora en oposición a la educación bancaria. Este movimiento, que 
surge en distintos países latinoamericanos, cuestionando la teoría y 
metodología de la investigación en comunicación vigente en América 
Latina y termina plasmando su concepción y su propuesta en 1973 en 
la Conferencia de Costa Rica.

En la misma línea que Freire (1970), Francisco Gutiérrez (1973) 
trabaja especialmente el tema de la escuela y la necesidad de un pro-
fundo cambio que le permita convertirse en un camino a la liberación. 
Para conseguirlo, deberá generar una nueva pedagogía que capacite al 
sujeto para poder decir su propia palabra y para ello propone una peda-
gogía de los medios de comunicación. Gutiérrez plantea la necesidad 
de construir una escuela que incorpore a las TIC para contribuir a un 
proyecto liberador y democratizador, que busque la formación de un 
sujeto crítico y participativo, distinta a la de los que incorporan tecno-
logías de comunicación a las escuelas sin hacer una evaluación de su 
utilidad en el marco de un proyecto educativo. 

Resulta interesante revisar la postura de UNESCO en ese momento. 
Oswaldo Capriles, ex Director del Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación (ININCO), señala que este organismo se interesó por la 
comunicación en relación con la educación a partir de 1960, viéndola 
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como un factor decisivo para el desarrollo de los pueblos. Esto se 
traduce a partir de 1972 en intentos sucesivos para ayudar a los países 
dependientes a desarrollar políticas de educación y políticas culturales.

En relación a lo cultural las posiciones elitistas difusionista que 
consideraba que los medios se debían poner al servicio de la alta 
cultura; la tendencia tecnologicista que veían en los medios los 
constituyentes de la futura aldea global (McLuhan) y la corriente 
crítica que consideraban a los medios como estructuras de domi-
nación (Escuela de Frankfurt, y corrientes latinoamericanas como 
Dorfman, Mattelart). (Capriles, 1979, p. 74)

Roberto Aparici (2010) afirma que los aportes de los principios de 
la Pedagogía crítica de Freire y las diversas experiencias permitieron 
la conformación de un movimiento y un campo de estudio conformado 
por la interrelación de la comunicación y educación denominado edu-
comunicación que abarca también el sentido crítico, inteligente, frente 
a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores 
culturales propios y la verdad.

EDUCOMUNICACIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Los años 80 y 90 se caracterizaron por la difusión de las computadoras 
y las denominadas Nuevas Tecnologías de la Información. Los estudios 
relacionados con el campo educomunicacional fueron desplazados por 
investigaciones, proyectos, programas que promovieron su introduc-
ción en los espacios de educación formal y no formal, en general de 
carácter instrumental en las que podemos identificar la reproducción 
de las lógicas de las décadas anteriores. En este siglo XXI que nos toca 



582

meistudies

transitar, con la difusión de Internet y la Web 2.0; la preeminencia de la 
comunicación y los procesos informacionales a partir de la convergen-
cia, nos encuentra frente un escenario cambiante de la emergencia del 
mundo globalizado y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 
en el que es necesario construir un espacio de reflexión y producción de 
prácticas educomunicacionales recuperando los saberes aprendidos de los 
pioneros, y continuar dialogando con de los estudios latinoamericanos; 
de las teorías de la educación que nos posibiliten abordar la relación de 
comunicación, educación y TIC desde una perspectiva crítica y para 
implementar un nuevo modelo de alfabetización que corresponda a las 
necesidades más evidentes de la sociedad del presente.

UN CONCEPTO EN DISPUTA Y CONSTRUCCIÓN 
CONSTANTE

En el 2009 el Consejo de Expertos de Naciones Unidas propuso la 
necesidad de promover una alfabetización mediática en la que resulta 
crucial reconocer la revolución digital que ha supuesto ventajas y 
oportunidades significativas, enriqueciendo la vida de las personas en 
término de facilidad de comunicación, aprendizaje y creación y que ha 
transformado la organización de la sociedad y la economía.

¿Qué significa estar alfabetizado en el siglo XXI? ¿Cuáles son las 
teorías que abordan y analizan los conocimientos y usos de las tecno-
logías digitales en educación? ¿Qué habilidades y competencias son 
necesarias en el currículum educativo? ¿Qué debemos aprender y qué 
tenemos que enseñar? ¿Por qué seguir hablando de “alfabetización”? 
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Son solo algunos de los interrogantes que surgen en la intersección de 
los campos de la educación, la comunicación y la cultura.

Muchos niños, niñas y jóvenes pueden utilizar la tecnología con 
diferentes propósitos como jugar, distraerse, buscar información y 
aprender. Sin embargo, resulta necesario enseñarles formalmente sobre 
algunos aspectos y brindarles la posibilidad de llevar sus conocimientos 
al campo educativo, partiendo de las habilidades que ya tienen para 
mejorar y/o complejizar sus prácticas. Es importante aclarar que el 
uso de la tecnología con fines educativos no es neutral y se basa en la 
idea que tenemos sobre el mundo y sobre cómo debería ser este. Por 
ejemplo, la concepción de que la tecnología puede determinar todos los 
aspectos importantes de la sociedad sin ninguna agencia de los seres 
humanos ha derivado en la clasificación de los nativos digitales y los 
inmigrantes digitales (Prensky, 2001).

Prensky (2001) sostiene que los estudiantes del siglo XXI no son 
las personas para las cuales el sistema educativo fue creado para ense-
ñar. Ha habido un cambio en la forma de comunicar, expresar, pasar 
el tiempo libre, de producir y consumir, lo que plantea un desafío para 
enseñar en la actualidad. El autor considera que el cambio generacional 
fue causado por la transformación tecnológica (Jones, 2010). Si bien 
algunas de sus observaciones pueden ser consideradas aciertos, su 
clasificación de nativos e inmigrantes digitales ha sido desacreditada 
debido a la falta de evidencia empírica (Bennett, 2008). Además, esta 
clasificación binaria no resulta muy beneficiosa para la educación, ya 
que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes estudiantes no hacen uso 
de la tecnología de tantas maneras como se indica (Thomas, 2010); por 
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el contrario, necesitan aprender las posibilidades de las herramientas 
digitales (Elola & Oskoz, 2017) para ser alfabetizados digitalmente.

Entonces, resulta necesario dejar de lado las generalizaciones cate-
góricas como “todos los jóvenes saben usar perfectamente internet” o 
“todos los adultos son analfabetos digitales”. En este sentido, Cassany 
y Ayala (2008) dirán:

Prensky posee una dilatada experiencia con las TIC y conoce cómo 
las usan los jóvenes nativos y los adultos inmigrantes, pero sus 
aportaciones no dejan de ser impresiones personales, generales, 
aproximativas, que no se han basado en investigaciones científicas. 
Algunos trabajos recientes, más formales y empíricos, cuestionan 
esta visión tan dicotómica y radical” (Cassany & Ayala, 2008, p. 63).

Por otro lado, Alvermann (2002) sostiene que uno de los problemas 
actuales es que lo que los jóvenes saben hacer con las herramientas 
digitales es “no seguir el ritmo de las demandas sociales de vivir en 
una era de la información que cambia rápidamente y no muestra signos 
de la desaceleración” (Alvermann, 2002:189). Como ejemplo de esto, 
señala que la lectura de un libro podría ser una práctica privilegiada en 
la escuela pero, al mismo tiempo, este tipo de lectura excluye el uso de 
multialfabetizaciones por parte de los estudiantes, por ejemplo, como 
el uso de la plataforma Wattpad para leer y escribir, para nombrar un 
caso. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los beneficios de intro-
ducir herramientas digitales y, por lo tanto, de enseñar alfabetizaciones 
digitales? ¿Qué se puede y debe aprender? ¿Cómo están escribiendo y 
leyendo actualmente los y las jóvenes?

La alfabetización digital es un área de estudio reciente que se ha 
venido desarrollando desde el avance de la tecnología digital en la vida 
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en primer lugar, y su uso en la escuela, en segundo lugar (Hague & 
Payton, 2010). “Un aspecto clave de esto es la reconfiguración de los 
recursos de representación y comunicación de imagen, acción, sonido, 
etc. en nuevos conjuntos multimodales” (Jewitt, 2008, p. 241). Kress 
(2003) sostiene que nosotros, como sociedad, pasamos del dominio de 
la escritura a la imagen y del dominio de los libros a la pantalla, y esa 
es una de las razones por las que este cambio necesita encontrar un 
lugar en la escuela para desarrollarse. Nos encontramos ante nuevas 
necesidades y la pregunta sobre qué enseñar en la escuela está muy 
presente en la actualidad.

Por otro lado, también nos encontramos ante el hecho de que las 
herramientas digitales han borrado un poco los límites entre el productor 
y el consumidor de mensajes y contenidos (Jewitt, 2008) ya que somos 
parte de una cultura participativa (Jenkins, 2009).

Teniendo en cuenta esto, resulta necesario construir materiales 
educativos con actividades que aborden la temática “Ciudadanía digi-
tal” desde la interactividad y lo transmedia, para así educar a los y las 
estudiantes para esta cultura participativa en el uso de las tecnologías 
en un sentido productivo, creativo, responsable, reflexivo y para un 
consumo crítico. Para hacer de ellos y ellas no solo consumidores 
sino creadores, es necesario incluir en el currículum escolar lo que los 
estudiantes hacen o les gusta hacer. En este sentido, como afirma Kress 
(2003), es absolutamente necesario considerar la alfabetización en el 
contexto social, económico y tecnológico, ya que no todos los niños 
y jóvenes son iguales ni realizan las mismas actividades. No todos los 
países y escuelas tienen posibilidades de jugar, aprender y crear con 
la tecnología.
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La elección de herramientas en el currículum junto con la pedago-
gía refleja y reproduce cierta creencia sobre quién debe aprender y qué 
contenidos debe aprender (Burnett, 2016), lo mismo se puede decir 
con el presupuesto disponible destinado a educación si consideramos 
a los países con menos recursos económicos como Argentina. Ante las 
brechas digitales existentes, debemos otorgar tiempo y espacio para 
que nuestros y nuestras estudiantes puedan aprender desde lo que se 
relaciona con la literacidad informática, que implica usar la computa-
dora u otros dispositivos desde un punto de vista más técnico, hasta su 
lado más creativo y crítico relacionado con la alfabetización en medios.

¿POR QUÉ EXISTEN TANTOS TÉRMINOS PARA HABLAR 
DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL?

Cabe destacar que cada uno de estos términos ponen el foco en algún 
aspecto distinto de la alfabetización y además surgieron en diferentes 
contextos y momentos históricos. Por ejemplo, el movimiento de “New 
Literacy Studies” se basa en la idea de que “Las prácticas sociales esta-
blecidas se han transformado, y las nuevas formas de práctica social 
han surgido y continúan surgiendo a un ritmo acelerado” (Lankshear & 
Knobel, 2006, p. 24). Esto puede notarse por la forma en que escribimos 
mensajes o la combinación de diferentes idiomas en las redes sociales, 
la posibilidad de tener hipervínculos, por ejemplo. Pero lo más impor-
tante es que estas “nuevas” alfabetizaciones implican una disposición 
diferente: son el resultado de diversas formas de relaciones sociales 
y culturales entre las sociedades (Lankshear & Knobel, 2006). Como 
dice Paul Gee, se trata de nuevas alfabetizaciones en el sentido de que 
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implican nuevos usos del lenguaje, ya que se combinan con otros modos 
y porque requieren nuevas formas de ser comprendidas. 

The New London Group (1996) acuñó el término “Multiliteracies” 
(Multialfabetizaciones) porque describe las relaciones locales y globales 
en las que podemos encontrar diferencias en el idioma y la cultura. Estos 
autores, entre otros, intentan representar “la importancia creciente de la 
diversidad cultural y lingüística en una economía global y la complejidad 
de los textos con respecto a las formas no lingüísticas y multimodales 
de representación y comunicación, en particular, pero sin limitarse a 
los afiliados a las nuevas tecnologías” (Jewitt, 2008, p. 246).

Con la introducción de la tecnología digital en las escuelas surgie-
ron nuevas preguntas, por ejemplo, la lectura y la escritura ahora eran 
multimodales y estaban presentes en diferentes medios. Según Jenkins 
(2009, p. 29), “las nuevas alfabetizaciones mediáticas incluyen la alfa-
betización tradicional que evolucionó con la cultura de la impresión, así 
como las nuevas formas de alfabetización dentro de los medios masi-
vos y digitales”. Los autores enfatizan que las nuevas alfabetizaciones 
mediáticas deben entenderse como habilidades sociales en el sentido 
de que se trata de comunicarse y ser parte de la comunidad. Podría 
decirse que la terminología muestra intentos de nombrar los cambios 
producidos por las herramientas digitales y además es una manera de 
buscarle un lugar en el currículum escolar.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La alfabetización digital implica ser crítico de la tecnología y capaz 
de producir y representar contenido en función de la audiencia, el 
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propósito y el contexto (Lankshear & Knobel, 2006). Entonces, cuando 
se discute la introducción de herramientas digitales y, en consecuencia, 
las alfabetizaciones digitales, no se trata de simplemente usar la com-
putadora o mostrar una presentación realizada en Power Point, Canva, 
Genially u otra plataforma para hacer algo “tecnológico”. Implica, en 
cambio, considerar las habilidades, conocimientos y necesidades de los 
estudiantes y de su contexto, ya que con el avance y surgimiento de 
nuevas herramientas y funciones digitales, hay más y diferentes cono-
cimientos necesarios para el mundo laboral contemporáneo y futuro 
como así también para el ejercicio de la ciudadanía. 

La alfabetización mediática consiste en “acceso, análisis, evaluación 
y creación de contenido” (Livingstone, 2004: 5). Estos cuatro aspectos 
son fundamentales porque abordan algunas de las problemáticas más 
importantes: el acceso a los dispositivos tecnológicos para disminuir 
la brecha digital; aprender a analizar nuevos medios, a decodificar los 
diferentes tipos de textos y la evaluación crítica del contenido, teniendo 
en cuenta las circunstancias culturales, económicas y sociales. La autora 
destaca la importancia de comprender la relación entre producir y con-
sumir y también cuáles son los beneficios de esta nueva posibilidad de 
expresión y participación.

Por otro lado, Hague y Payton (2010) establecen ocho componentes 
de alfabetización digital: “Habilidades funcionales, creatividad, pensa-
miento crítico y evaluación, comprensión cultural y social, colaboración, 
la capacidad de encontrar y seleccionar información, comunicación 
efectiva y seguridad electrónica” (Ibídem: 19). Los definen como prác-
ticas y recursos necesarios para participar en el mundo contemporáneo. 
En relación con los componentes propuestos por Livingstone (2004), 
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estos incluyen considerar el papel de las TIC en la escuela, como 
asignatura o en todo el currículum, la importancia de enseñar a los 
estudiantes a estar seguros en la Web y cómo comunicarse de manera 
efectiva según su audiencia.

En general, lo que estos autores acuerdan es que las nuevas alfa-
betizaciones requieren una participación más activa de las y los estu-
diantes. Estos necesitan tener acceso, ser críticos de lo que reciben y 
poder crear. Sin embargo, las y los docentes también tienen un papel 
importante, necesitan guiar al alumnado en estas diferentes actividades 
y conocimientos. La propuesta de incorporar las Narrativas transmedia 
como estrategia educativa puede ser un camino que nos acerque a este 
objetivo.
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NARRATIVAS IMAGÉTICAS SOBRE 
FOTOGRAFIA E MIGRAÇÕES 

TRANSNACIONAIS

Adriana Maria de Assumpção 1

INTRODUÇÃO

O propósito desse texto é apresentar parte da pesquisa desenvolvida 
no âmbito do curso de Graduação Tecnológica em Fotografia da Uni-
versidade Estácio de Sá (Campus Tom Jobim). Por meio da pesquisa 
buscamos analisar exposições fotográficas com o tema migrações trans-
nacionais, e, neste artigo, particularmente, trataremos de um trabalho 
apresentado no Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco. 
Realizado anualmente na cidade brasileira de Paraty, desde o ano de 
2005 a escolha por este festival se fez por tratar-se do mais antigo festi-
val de fotografia em atividade ininterrupta no Brasil. Em sua 15 edição 
realizada em setembro de 2019, teve como tema principal Migrações. 
A autora se dedica à pesquisa sobre fotografias na contemporaneidade, 
cultura visual e migrações transnacionais nos últimos anos. Participa 
do Grupo de Pesquisa Diaspotics2 na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

1. Doutora em Educação. Pesquisadora na Universidade Estácio de Sá; Pesquisa 
desenvolvida com apoio do Edital de Pesquisa e Produtividade UNESA 2020-
2021. professoraadrianaassumpcao@gmail.com

2. https://forumdeimigracao.org/diaspotics/
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Compreende-se que a análise de um festival, bem como suas expo-
sições, pode revelar aspectos ainda pouco explorados no campo da 
fotografia, mas também no que diz respeito às apropriações por parte dos 
fotógrafos. Como recorte de estudo, pretende-se analisar o trabalho do 
fotógrafo holandês Pieter Ten Hoopen vencedor do World Press Photo 
em 2019 com o ensaio fotográfico The Migrant Caravan, exposto nesse 
evento e no Paraty em Foco. Busca-se analisar as singularidades do 
evento em questão, tensionando-as com referências teóricas importan-
tes na tessitura das reflexões. Pretende-se assinalar o que é particular 
na produção de imagens e, nesse sentido, o aporte teórico para análise 
deverá ser oriundo das reflexões de autores como Roland Barthes, 
Alberto Manguel e Walter Benjamin. Dessa maneira, o que se busca é 
compreender as fotografias produzidas e os seus atravessamentos pelo 
pensamento crítico e a prática do fotógrafo. Também intenta-se refletir 
sobre os discursos sobre migrações e os diálogos produzidos neste 
contexto. Compreende-se que a análise de um festival, bem como suas 
exposições, pode revelar aspectos ainda pouco explorados no campo da 
fotografia, mas também no que diz respeito às apropriações por parte do 
fotógrafo. No que diz respeito ao plano teórico, o objetivo é investigar 
a literatura sobre fotografia, especificamente eventos que abordam o 
tema da migração, por meio da análise das imagens presentes nessas 
exposições. 

O TEMA MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS

A questão das migrações transnacionais se intensificou em textos 
acadêmicos na última década e vem propiciando debates a respeito da 
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condição legal desses migrantes, bem como seus direitos nos países que 
os recebem. Considera-se fundamental que novas produções acadêmicas 
sejam desenvolvidas para subsidiar as reflexões sobre migrações. Nesse 
sentido, objetiva-se com esta pesquisa, contribuir nos estudos teóricos 
sobre migrações transnacionais, por meio de uma investigação que traz 
em seu bojo, possibilidades de construção de saber empírico e estímulo 
para novas pesquisas no espaço acadêmico. Para abordar essa questão 
nos parece pertinente considerar a premissa de Escudero (2017,p.150), 
quando ela ressalta que falar da imigração é “discorrer sobre a sociedade 
como um todo, seja a partir de uma perspectiva histórica, seja a partir 
das estruturas presentes da sociedade e de seu funcionamento”. As 
migrações devem ser abordadas em consonância com as reflexões sobre 
estrutura social e política, bem como as transformações que ocorrem em 
virtude dessas novas configurações que se estabelecem com a abertura 
das fronteiras para os migrantes. Para este estudo, utiliza-se o conceito 
de migração transnacional, definido por ElHajji e Escudero (2017) como 
aquele que “remete aos modos de organização e ação das comunidades 
humanas inseridas em mais de um quadro social nacional estatal, tendo 
referenciais culturais, territoriais e/ou linguísticos originais comuns e 
conectadas através de redes sociais transnacionais” (2017,p.178). 

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) apon-
tam que, em 2019 o número de imigrantes internacionais no mundo, 
chegou a 271,6 milhões de pessoas, dentre elas, crianças, adultos e idosos. 
Segundo o Relatório Mundial de Migrações da Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM, 2020, p.23), atualmente 272 milhões 
de pessoas são migrantes internacionais e dentre eles 31 milhões são 
crianças e adolescentes fora de seu país de origem. O número representa 
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que 1 a cada 8 migrantes são crianças ou adolescentes. Integrá-las nas 
respostas locais se torna dessa forma fundamental.

FOTOGRAFIAS, LEITURAS, SENTIDOS 

Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O 
senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura 
aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos 
os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, 
lemos a Vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção 
de descoberta do nosso olhar. (Couto,2011,p.93).

Nossa compreensão acerca das fotografias está embasada teorica-
mente por reflexões de autores como Manguel (2001) que considera as 
imagens que formam nosso mundo como símbolos, sinais, mensagens e 
alegorias. Para o autor, talvez sejam apenas presenças vazias que com-
pletamos com nosso desejo, experiências, questionamentos e remorso. 

Pretende-se caminhar aproximando este estudo dos escritos de 
Aumont (2012), para quem as imagens são artefatos cada vez mais 
abundantes e importantes em nossa sociedade, e não deixam por 
isso de ser objetos visuais como os outros, regidos exatamente pelas 
mesmas leis perceptivas. Este autor lembra que a percepção visual é, 
de todos os modos de relação entre o homem e o mundo que o cerca, 
um dos mais bem conhecidos e ressalta que há um vasto corpus de 
observações empíricas, de experimentos, de teorias, que começou a 
constituir-se na Antiguidade. A utilização do texto imagético é um dos 
meios de comunicação mais antigos da humanidade, com referências 
desde a pré-história e, na contemporaneidade percebe-se a crescente 
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importância das imagens e da sua circulação em diferentes espaços. 
Com Barthes (2011) busca-se compreender a observação das imagens 
por meio dos conceitos: o studium e o punctum. Studium, do verbo 
studare, que representa o que não tem pungência; o punctum, vem do 
verbo pungere, de picar, perfurar, furar. O que nos é pungente, nos toca, 
nos move. Para Barthes (2011,p.36) o punctum é também um pequeno 
corte – e também lance de dados. “O punctum de uma foto é esse acaso 
que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere). As fotos que 
provocam um interesse geral por assim dizer, polido, não apresentam 
nenhum punctum: agradam-me ou desagradam-se sem me pungir. O 
studium mobiliza um interesse vago, um meio-desejo, meio-querer. 

No estudo de Benjamin (2012) encontramos o conceito de expe-
riência que se relaciona ao nosso entendimento sobre linguagem e 
conhecimento, pois ambos vão convergir por meio da experiência. Para 
Benjamin há uma perda com a entrada no mundo moderno e, talvez 
possamos considerar que essas “perdas” sejam as experiências viven-
ciadas com as transformações advindas deste processo. Ele considera 
que devemos refletir a experiência hoje, pois é difícil reconhecer o 
que nos tornamos enquanto sujeitos modernos, no que diz respeito à 
experiência. Ele lembra que a experiência está ligada a coletividade, 
ao contar, recontar, construindo fabulações, lembrando, rememorando 
acontecimentos experienciados. Em certo sentido, com a modernidade 
há uma perda da “aura” e a mudança de um certo ideal de experiência 
estética por uma espetacularização na relação com a arte. A reprodução 
das fotografias traz, no entendimento de Benjamin, uma grande mudança 
no que diz respeito à recepção.



600

meistudies

Na esteira teórica da antropologia visual, encontramos Etienne 
Samain (2012) que considera evidente que toda imagem – seja um 
desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um fotograma de 
cinema, uma imagem eletrônica ou infográfica - nos oferece algo para 
pensar, considerando que este processo se constitui ora um pedaço do 
real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar. Continuando 
suas provocações, o autor traz uma proposição que ele considera ambí-
gua e complexa: as imagens são formas que entre si, se comunicam e 
dialogam. Em outras palavras, independente de nós – autores ou expec-
tadores – toda imagem, ao combinar um conjunto de dados sígnicos 
(traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações 
sensíveis e sensoriais) ou associando-se com outras imagens constitui 
o que ele trata como “uma forma que pensa”. Nesse sentido, a imagem 
teria vida própria e o poder de suscitar pensamentos, ideias, ao asso-
ciar-se a outras imagens. 

A reflexão conceitual empreendida busca problematização sobre 
migração transnacional, fotografia e análise de imagens.

METODOLOGIA DA PESQUISA

 Os procedimentos metodológicos escolhidos se fazem necessários 
para realizar uma investigação sobre migrações transnacionais, neste 
momento histórico, assim como o contexto de produção em que as fotos 
foram realizadas. O que se busca é o desvendar da imagem compreen-
dendo como Sontag (2004, p.17) que há uma multiplicidade de sentidos 
inerentes às fotografias. Desta maneira, o que se deseja com o estudo 
é conhecer “para além das aparências” pois as fotos são como uma 
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interpretação do mundo. Nos pautamos nos conceitos de denotação e 
conotação trazidos por Barthes (2009;2011). Deste modo, esta proposta 
de pesquisa se baseia na seguinte questão: Quais são as características 
enunciativas das imagens referentes à migração presentes no trabalho 
do fotógrafo Pieter Ten Hoopen?

Para a análise das imagens, buscamos também referências como 
Guran (2012) com a linguagem fotográfica como instrumento de pes-
quisa e Kossoy (2014) com a investigação sócio-histórica da fotografia. 
Como Guran (2012,p.75) nossa hipótese de utilização da fotografia para 
a pesquisa se dá através da leitura da imagem, isto é, do reconhecimento 
das informações contidas na imagem, as quais propiciam uma reflexão 
científica.

CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA

Na primeira etapa da pesquisa, foi feito um mapeamento e catalo-
gação com descrição de eventos de fotografia sobre o tema migrações, 
bem como a revisão do referencial teórico proposto e a elaboração de 
um panorama geral das discussões teóricas sobre o tema da pesquisa. 
Também realizamos um levantamento de eventos científicos sobre a 
temática estudada buscando analisar fotógrafos que trabalham com 
migrações. 

No mês de janeiro de 2020 o jornal El País publicou a matéria 
com o título A nova caravana migratória, em imagens onde apontava 
novos dados como grupos menores, menos organizados e muito mais 
vulneráveis, por dependerem de boa vontade de motoristas para seus 
deslocamentos. As imagens publicadas, produzidas por fotógrafos que 
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trabalham para agências internacionais como a EFE, AFP e Reuters nos 
mostram cenas muito tristes e fortemente marcadas por imagens impac-
tantes, por narrarem a dor de milhões de pessoas que precisam migrar 
por questões econômicas, por guerras e, para buscar uma vida digna. 

Podemos afirmar que o mesmo pôde ser visto no World Press Photo, 
que no seu concurso anual – no ano de 2020 realizou a sua 63ª edição e 
recebeu fotografias de 4200 fotógrafos com diferentes temáticas abor-
dadas no campo de fotojornalismo mundial - teve, dentre as fotos ven-
cedoras um ensaio com o tema migrações. Nesse caminhar pelo campo 
da fotografia e o tema migrações encontramos também três fotógrafos 
que se tornaram parte do mapeamento da pesquisa. Posteriormente 
poderemos apresentar maior detalhamento dessa parte da pesquisa. 

O primeiro nome que destacamos é Maurício Lima, fotógrafo inde-
pendente que se dedica à fotografia documental há mais de uma década 
e, depois de desenvolver vários projetos sobre crises sociais concentra-
-se nas migrações do Oriente Médio para países europeus. Segundo o 
texto publicado no Portal dos Jornalistas o fotógrafo é natural de São 
Paulo, formado em Comunicação Social pela PUC SP, com ênfase em 
História da Arte e Fotografia, mas também se dedicou a estudos sobre 
fotojornalismo. Sua carreira teve início no jornal Lance ainda nos anos 
de 1990 quando iniciou estágio neste jornal (1999). Ainda segundo o 
site apenas um ano mais tarde, Maurício foi convidado para trabalhar 
na Agence France-Presse (AFP), onde atuou por quase 11 anos. Cons-
truiu uma carreira importante dentre outros fotógrafos brasileiros. O 
segundo fotógrafo que apresentamos é Guillermo Arias, mexicano 
que trabalha como fotojornalista independente, colaborador regular 
da Agence France-Presse (AFP). Recebeu vários prêmios durante sua 
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carreira, dentre eles, o Prêmio Visa de Notícias por seu trabalho com 
o tema das migrações – The Caravan – no Visa Pour I’Image 2019 e 
POYLATAM no mesmo ano, duas importantes premiações internacio-
nais. Esse trabalho foi produzido em 2018 na última etapa da Caravana 
Migratória de Requerentes de Asilo, quando esta chegou à fronteira 
dos EUA, após empreender uma viagem que durou mais de um mês 
entre América Central e México. O fotógrafo fazia a cobertura para 
a Agence France Presse (AFP) e fez as fotos em Mexicali e Tijuana. 
Ainda sobre a temática das migrações, podemos citar outros de seus 
trabalhos – El CERCO (A Cerca) - projeto de longo prazo, iniciado em 
2014, que nas palavras do fotógrafo se define pelo objetivo de docu-
mentar cercas, ao longo dos Estados Unidos e do México a 2.000 milhas 
da fronteira comum. Segundo ele, especialmente a partir do momento 
que o presidente americano decidiu construir um “muro de fronteira 
impenetrável, físico, alto, poderoso, bonito” entre EUA e México, esse 
projeto tornou-se pertinente. 

Com o caminhar da pesquisa, encontramos o trabalho de Rodrigo 
Abd, que, junto a outros fotógrafos da agência da Associated Press (AP) 
recebeu o Prêmio Pulitzer em 2013. Argentino que começou a carreira 
de fotojornalista, atuando nos jornais La Razón e La Nación, ambos 
de Buenos Aires. Trabalha na Associated Press (AP). Trabalhou em 
missões especiais realizando coberturas de crises políticas. Em 2007 e 
2012 realizou a cobertura das eleições presidenciais da Venezuela e, foi 
incorporado às tropas americanas no Afeganistão. Nos anos de 2011 2 
2012 cobriu conflitos na Líbia e na Síria. Cabe destacar que, no que diz 
respeito ao cenário das migrações transnacionais o cenário mundial está 
ainda mais complexo e, podemos dizer que, neste trimestre apresentou um 
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quadro de muita complexidade que só tende a piorar com esta pandemia 
do Coronavírus. Infelizmente, esse dado mantém a relevância do tema 
no cenário acadêmico e ressalta a necessidade de reflexões a respeito, 
porém com a interrupção dos eventos da área não temos como mensurar 
ainda que atividades irão acontecer na área da fotografia envolvendo a 
temática das migrações. Existem hipóteses de que alguns eventos serão 
planejados no primeiro e no segundo semestres de 2021.

Como parte do nosso estudo foi realizado um mapeamento de 
eventos de fotografia promovidos em território brasileiro com o tema 
Migrações, durante o período de setembro de 2018 a setembro de 2019; 
Neste período encontramos o Paraty em Foco, principal referência 
do projeto, o FotoRio que teve sua edição em outubro de 2019 com 
homenagem a Cynthia Brito, o Festival de Fotografia de Tiradentes 
com o tema “Testemunhos para o não esquecimento” temática lançada 
para lembrar o desastre ambiental ocorrido em Brumadinho – MG; o , 
Solar Foto Festival possui regularidade bienal e não teve uma edição 
em 2019; DOC GALERIA aconteceu em abril de 2019 e teve entre 
suas exposições “Farida, Um Conto Sírio”, de Mauricio Lima. Conti-
nuando o levantamento buscamos pelos temas dos eventos que estavam 
planejados para ocorrer no início de 2020. A saber: Paraty em Foco 
(Paraty- RJ), Festival de Fotografia de Tiradentes (Tiradentes-MG), 
FotoRio, Solar Foto Festival (Fortaleza – CE), DOC GALERIA (São 
Paulo – SP), sendo essa última, considerada a maior exposição a céu 
aberto realizada na América Latina. 

No início do ano de 2020 ainda havia uma interrogação a respeito 
das chamadas para exposições, leitura de portfólios, e outras atividade 
comuns a esses eventos, em virtude do planejamento e dos prazos estarem 
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ainda sendo gestados. Entretanto, fomos surpreendidos com a notícia 
da Pandemia do Covid-19 e, no mês de março houve o adiamento dos 
eventos. Em relação ao Paraty em Foco 2020 a convocatória para tra-
balhos está sendo mantida no período de 01 de fevereiro a 09 de agosto. 
Os outros eventos, Festival de Fotografia de Tiradentes, FotoRio, Solar 
Foto Festival se uniram e decidiram abrir um novo tipo de convocatória 
intitulada “Tempo Suspenso” onde, segundo os organizadores, a proposta 
é organizar uma reunião com trabalhos fotografias, matérias jornalísticas 
e poéticas de diferentes vertentes, buscando a partilha de reflexões por 
meio do processo criativo que seja transformador para as pessoas que 
vivem o isolamento social. A representação do fenômeno migratório na 
contemporaneidade tornou-se tema de estudos em diferentes campos 
do conhecimento. Nosso interesse é compreender como a cultura visual 
as artes e, particularmente, fotografias podem trazer visibilidade para 
os deslocamentos migratórios buscando distanciamento dos discursos 
de xenofobia. O que presenciamos cotidianamente é um processo de 
discriminação e vulnerabilidade dos sujeitos que migram no mundo 
inteiro deixando exposta a emergência de políticas migratórias inclusi-
vas. A fotografia pode se constituir como elemento de denúncia social e 
de maior visibilidade dos imigrantes, na busca por distanciamento dos 
lugares que tornam os sujeitos inferiores na hierarquia social. 

A Agenda 2030 aprovada pelas Nações Unidas propõe um plano de 
ação para sustentabilidade e dignidade humana por meio de 17 objetivos 
considerados essenciais para o planeta. Por meio das metas estabele-
cidas, espera-se garantir o cumprimento dos desafios propostos como 
esforço global de forma a estimular ações de importância crucial para 
a vida na Terra nos próximos anos. Na referida Agenda encontramos 
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a dimensão cultural e o respeito à diversidade, visando promover a 
interculturalidade. Isso é relevante, no tocante às migrações, pois com 
esse processo presenciamos também um crescimento da intolerância às 
diferenças culturais e uma ausência de respeito ao diálogo intercultural.

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado fotografou milhares de pes-
soas em situação de refúgio e, segundo ele, nas imagens existem “vidas 
plenas de dignidade” e as fotos não mudam o mundo, mas podem ser 
elementos relevantes junto com o trabalho de Organizações Não Gover-
namentais, imprensa e Governos. As narrativas imagéticas podem ser 
entendidas como uma forma de lutar por esses indivíduos que migram 
buscando melhores condições de vida, e não estão “invadindo” países 
ricos. Nesse sentido, Ventura e Yujra (2019,p.16) defendem que existe 
um entendimento errôneo de uma migração descontrolada associada 
a uma invasão dos países ricos, o que muitas vezes é reforçado pela 
mídia em geral. Essa imagem de descontrole vem sendo utilizada para 
justificar a criação de políticas restritivas de ingresso e permanência de 
pessoas no território de países desenvolvidos. Outra questão polêmica 
que vem produzindo discursos de estímulo à xenofobia é a questão de 
mercado de trabalho e uma “possível” diminuição das vagas em virtude 
da chegada dos imigrantes aos países desenvolvidos. Corroboramos a 
afirmação de Ventura e Yujra (2019,p.18)

Os migrantes internacionais trazem uma contribuição significativa 
ao desenvolvimento econômico dos países onde se radicam, com 
frequência atendendo a necessidades específicas do mercado de 
trabalho e suprindo taxas de natalidade decrescentes em certos paí-
ses. Invariavelmente, os migrantes pagam impostos, movimentam 
economias locais e difundem suas respectivas culturas nas sociedades 
que são abertas à diversidade. Além disso, uma parte expressiva 
dos migrantes contribuem para o sustento de suas famílias em seus 
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países de origem por meio de remessas, isto é, de valores remetidos 
ao exterior através de transações bancárias.

Nos interessa perceber que tipo de fotografia é produzida nesse 
contexto. Narrativas imagéticas constituem um aparato importante de 
denúncia das condições degradantes dos deslocados. O que buscamos é 
desvendar a imagem compreendendo como Susan Sontag (2004) que há 
uma multiplicidade de sentidos inerentes às fotografias e, nesse sentido 
é essa polissemia que potencializa o discurso imagético e suas corres-
pondências com o contexto social e histórico. Assim como Santaella 
e Nöth (2013, p.201), ressaltamos que é importante refletirmos sobre 
o uso das imagens nos meios de comunicação de massa e o seu poder 
manipulador, como muitos autores argumentam. O questionamento 
sobre o valor de verdade das imagens vem de uma longa tradição filo-
sófica, desde as sombras de Platão até as fotografias manipuladas em 
computador e nos interrogam: As imagens podem mentir? 

A maior parte das estratégias manipuladoras da informação pictó-
ricas nos meios comunicacionais não são falsificações da realidade, 
mas manipulações por meio das quais há uma pluralidade de modos 
indiretos de transmitir significados e a semiótica se constitui como 
importante teoria análise da veracidade daquilo que é tratado por meio 
das imagens (SANTAELLA E NÖTH, 2013, p.215). Consideramos 
essa reflexão muito relevante, à medida que provoca a pensar sobre esse 
poder manipulador ou o cenário apocalípitico que alguns estudiosos 
apresentam ao tratar das imagens na sociedade, destacando como estão 
sendo utilizadas por diferentes minorias a fim de fazer desse “poder” 
uma tática importante para as lutas de cada grupo. A compreensão a 
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respeito dessa questão, leva-nos a ponderar que há uma estreita ligação 
entre a ausência de práticas de democratização da leitura, bem como 
acesso aos conhecimentos científicos e culturais e a leitura de textos 
imagéticos.

As imagens precisam ser narradas, contadas e construir estórias 
para ganharem vida. Nesse sentido, é importante ressaltar o caráter 
fabulatório e ficcional das imagens e, essa característica torna-se mais 
densa com a industrialização da tecnologia para produção de imagens, 
que democratizou fortemente essas práticas ao traduzi-las para novas 
experiências, como nos diz Sontag (2004, p.18). As sociedades industriais 
capitalistas transformaram seus cidadãos em dependentes de imagens para 
seus processos narrativos de identificação, pertencimento e expressão 
de conhecimento. No entanto, não encontramos experiências de análise 
para compreensão dos processos envolvidos na recepção dessas imagens 
largamente produzidas no mundo contemporâneo. 

Buscando ampliar nosso escopo teórico, nos aproximamos de Vilém 
Flusser (2011, 2017), que propôs a construção de uma filosofia da imagem 
onde apresentou o “Glossário para uma futura filosofia da fotografia” em 
que define imagem como a superfície significativa na qual as ideias se 
inter-relacionam magicamente. Para o autor, o caráter mágico das ima-
gens é essencial para a compreensão das suas mensagens, pois elas são 
códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. Imagens 
são mediações entre homem e mundo e entrepõe-se entre o mundo e o 
homem, fazendo com que os homens passem a viver em função delas ao 
invés de se servirem delas (2011,p.23). Segundo Flusser (2017,p.149) 
imagens são como mensagens que precisam de emissor e receptor e, 
para o autor, essa busca por um receptor traz também uma questão de 
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transporte, pois imagens são superfícies e precisam ser transportadas. 
Segundo ele se os corpos consistirem em paredes de cavernas, como 
em Lascaux, então as imagens não serão transportáveis, pois neste caso, 
os receptores terão de ir ao encontro dessas imagens. Existem corpos 
como quadros de madeira e telas emolduradas que transportam imagens 
para lugares comuns – como igrejas e exposições - onde também se 
transportam os receptores. Nesse sentido, um indivíduo pode comprar 
ou conquistar um corpo que transporte imagens e tornar-se um receptor 
exclusivo da mensagem. Para o autor as imagens se tornam cada vez 
mais transportáveis e o espaço público cada vez mais supérfluo; as 
imagens são programadas para uma redução contínua da capacidade 
crítica dos receptores. 

ANÁLISES PRELIMINARES

Era pequeno ainda. Olhava o mar, que desenhava suas rendas bran-
cas sobre suas próprias costas. Essas ondas que não acabavam de 
cantar me fascinavam. Hoje, lembro-me disso como se fosse uma 
fotografia, isto é, uma “revelação”. Uma fotografia, no entanto, que 
nunca fiz, uma fotografia apenas presente na minha memória, uma 
imagem mental. As imagens gostam de caçar na escuridão de nossas 
memórias. São infinitamente menos capazes de nos mostrar o mundo 
que de oferecê-la ao nosso pensamento. (Samain, 2012,p.21).

As características enunciativas das imagens referentes à migração 
presentes no trabalho do fotógrafo Pieter Ten Hoopen são discutidas 
a partir do ensaio fotográfico “The Migrant Caravan”. Enquanto vou 
escrevendo este texto, volto várias vezes no site do World Press Photo 
para rever o ensaio descrito e percebo que as fotos estão datadas e, 
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nelas aparecem os dias compreendidos entre 28 e 31 de outubro, o que 
completa agora dois anos. Apesar desse tempo, a questão dos imigrantes 
parece ainda mais complexa com reações de xenofobia em diferentes 
países e a luta por sobrevivência de imigrantes que saem de várias partes 
da América Central em busca de oportunidades. O fotógrafo, que foi 
indicado para o concurso, possui outros trabalhos por meio dos quais 
busca contar histórias, focando nos aspectos humanos e nas relações 
entre pessoas reais. Nesse sentido, buscou nas migrações um tema para 
“escrever com a luz” sobre esse drama humano. Em suas palavras, o 
que desejava era “cobrir o que significa estar no caminho para uma nova 
vida - ou o que as pessoas esperam se tornar uma nova vida. Eu queria 
focar nos aspectos humanos, nas relações entre as pessoas e como elas 
lidam com isso”.

O texto divulgado no site da World Press, afirma que Pieter trabalha 
com as consequências da guerra e da crise humanitária desde 2004 e, 
neste trabalho criou uma série, por meio da qual documentou a maior 
caravana de imigrantes na memória recente – com cerca de 7000 pessoas 
dentre as quais, 2300 crianças – e, de acordo com agências da ONU a 
caravana fotografada partiu de San Pedro Sula – Honduras – no dia 12 
de outubro e, à medida que a notícia era divulgada outras pessoas se 
juntavam à caravana, atraindo pessoas da Nicarágua, Guatemala e de El 
Salvador. O fotógrafo é membro da Agency VU em Paris, bem como o 
fundador da empresa Civilian Act em Estocolmo, Suécia. Desde 2004 
vem trabalhando com as consequências da guerra e da crise humanitá-
ria e esteve no Afeganistão e, Iraque por um período mais longo, mas 
também trabalhou em Cabul e Nairóbi. Seu trabalho foi reconhecido em 
premiações de pretígio, o que inclui o World Press Photo duas vezes: 
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2008 e 2010 e o Pictures of the Year International (POY). Também foi 
eleito fotógrafo do ano na Suécia, três vezes.

The Migrant Caravan é um ensaio composto por dez fotos, pro-
duzidas durante a viagem da caravana com imagens de adultos e 
crianças que foram compondo esse grande grupo migrante que Pieter 
transformou em uma narrativa extremamente forte. Percebemos alguns 
grupos familiares, entretanto também consideramos dados divulgados 
por agências como ONU e UNESCO a respeito de crianças que fogem 
de seus países desacompanhadas e fazem essa viagem extremamente 
precária e perigosa sem os seus responsáveis. Em algumas situações 
os progenitores pagam a algum parente ou amigo para que levem seus 
filhos na tentativa de dar uma chance de uma vida melhor a eles. No 
entanto, o que acontece muitas vezes é bem diferente do que se pode 
considerar “vida melhor” ou para as crianças que viajam desacompa-
nhadas de seus pais. 

O fotógrafo parece utilizar um variado conjunto de lentes para 
reforçar a proposta do seu ensaio fotográfico. Consideramos como 
hipótese, que essa escolha se deu por apresentar a possibilidade de um 
ângulo de visão bem amplo, que faz com que ele possa trabalhar com 
a perspectiva, como é o caso da foto onde aparecem pessoas correndo 
para subir no caminhão e, uma segunda foto com pessoas ainda tentando 
entrar no veículo, além de outra onde aparecem pessoas amontoadas com 
expressões de apreensão, sofrimento e ansiedade. As fotos da multidão 
no caminhão nos remetem ao “pau de arara” – expressão usada para 
nomear os caminhões que trazem imigrantes nordestinos de diferentes 
regiões – que no Brasil também serve aos imigrantes em busca de uma 
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vida melhor nas grandes cidades, principalmente aquelas localizadas 
na região sudeste.

Como um “voyeur”, ele apenas observa, sem interferir – como 
deve ser a postura do espectador - a proposta dele é mostrar a fuga do 
imigrante e a sua dificuldade para chegar aos EUA e, para isso, elege as 
imagens que causam mais impacto, que podem retratar aquela situação 
do ponto de vista dele. Da mesma maneira que constrói sua narrativa 
com imagens das pessoas se aquecendo em volta de uma fogueira, se 
refrescando na beira de um rio ou dormindo na estrada. 

Destacamos que é possível perceber o olhar do fotógrafo, permeado 
por valores sociais, econômicos e políticos, e isso marca suas escolhas 
ou “recortes” dessa realidade. Ele mostra o desespero das pessoas que-
rendo fugir, buscando entrar em um caminhão, onde não há prioridades 
e/ou espaços definidos para quem quer que seja – crianças, adultos ou 
idosos – apenas milhares de seres humanos que querem atravessar a 
fronteira, chegar aos EUA e buscar uma nova vida. Por meio das imagens 
podemos compreender que a vida deles, a esperança está depositada na 
viagem, na caravana que os levará para “um mundo melhor” ainda que 
distante de suas raízes, de familiares e amigos. 

Por meio de suas imagens ele eterniza parte da história desses imi-
grantes, com as quais expõe seu discurso político e sua capacidade de 
estimular a reflexão sobre a necessidade de interlocução entre diferentes 
sujeitos de maneira a potencializar essas diferenças, para que não aconteça 
o contrário e elas sejam transformadas em desigualdades e discursos 
xenófobos. Essa capacidade que os fotógrafos possuem de “escrever 
com a luz” e provocar mudanças nas sociedades os impulsiona para ir 
em busca de pautas desafiadoras como a Caravana de Imigrantes. O 
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caçador de imagens Pieter Ten Hoopen compreende esse desafio, e vai 
em busca de rostos, vozes e silêncios que povoaram a caravana naqueles 
dias de outubro de 2018 rumo a um novo destino. Concomitantemente, 
o presidente dos EUA – Donald Trump - enviou cerca de 5.800 soldados 
para a fronteira sul para “endurecê-la”, incluindo a adição de arame 
farpado a alguns trechos da cerca da fronteira.
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O trabalho de Pieter Ten Hoopen nos punge enquanto observadores, 
nos mobilizando a olhar e tentar compreender os sentidos de cada foto, 
ainda que alguns sentidos denotados estejam aparentes, a narrativa 
imagética traz um sentimento que está relacionado com a emoção e 
com alguns sentidos particulares do fotógrafo – que as produziu – e do 
observador que vê essas fotos. Nos encontramos com Barthes (2001) e 
o trazemos para esta reflexão, a fim de entendermos como o autor, que 
esse sentimento pode ser percebido ao entendermos o punctum que está 
presente na relação com a narrativa imagética. Uma outra maneira de 
compreender o que nos diz Roland Barthes é refletir sobre os sentidos 
da imagem, por meio da conotação e da denotação que ela carrega. A 
emoção que sentimos ao observar essas fotos nos remete aos sentidos 
conotados da imagem e, seguindo a esteira teórica de Barthes (2009, 
p.23), podemos refletir sobre leitura de imagens, no que diz respeito aos 
sentidos que captamos com o nosso olhar. Podemos pensar sobre esse 
tipo de leitura e o itinerário que é seguido por cada leitor, na observação 
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de cada foto. Para Barthes “a fotografia é verbalizada, no instante em 
que é “captada”. Dessa forma, podemos dizer que ao observarmos 
essas fotos já estamos nos relacionando com a maneira como o fotó-
grafo verbaliza e organiza sua narrativa. Lembramos que a conotação é 
gerada por meio dos signos que dispomos a respeito de conhecimento 
de mundo, de cultura, de saberes e experiências. Lembramos também 
da conotação ideológica que está relacionada aos valores éticos, com 
poder de induzir a um conceito ou ideia política, criando estratégias 
de convencimento por meio de determinadas imagens produzidas com 
essa finalidade (Barthes, 2009).

Nesse sentido, entendemos que a leitura da narrativa imagética criada 
por Pieter Ten Hoopen envolve os fios ideológicos dele e dos sujeitos 
que vão lendo e constituindo uma “trama” com as marcas que cada um 
traz Esse processo envolve aspectos históricos, sociais e ideológicos 
que irão determinar a constituição dessas práticas de leitura de imagens. 
Importante lembrar que o signo é ideológico e marcado por condições 
sociais de produção, que possui implicações tanto na produção das fotos 
quanto na recepção por parte de quem as observa.

Continuando nossas considerações, como Guran (2012; 2000) enten-
demos a linguagem fotográfica como instrumento de pesquisa e, nesse 
sentido, isso nos permite inferir que através da leitura da imagem, isto 
é, do reconhecimento das informações contidas na imagem, construímos 
nossa reflexão científica. Nossa intenção é problematizar o discurso 
presente nas narrativas fotográficas e estimular outras leituras desse 
tipo. Por meio dessas reflexões intentamos provocar novas inquietações 
e nova leituras e apropriações dos textos imagéticos.
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Aprender um novo código visual, ampliar as ideias a respeito do que é 
importante olhar e o que temos o direito e dever de observar talvez sejam 
práticas relacionadas com o que Sontag (2004, p.13) chama de gramática 
constituída por fotos, uma ética do “ver”. As fotografias mobilizam os 
olhares das pessoas para as causas que os fotógrafos testemunham com 
suas lentes, mas a partir daí estão permeadas pela interpretação das 
pessoas que as observam. A isso chamamos de “leitura de mundo” que 
cada um constrói por meio de suas vivências e experiências culturais e 
sociais. Reconhecemos que toda imagem é polissêmica e possui uma 
“cadeia flutuante” de significados, dos quais o leitor pode escolher uns 
e ignorar outros (Barthes, 2009, p.33).

Por meio desse estudo nos inquietamos em virtude do tipo de imagem 
que nos deparamos e que nos levam a outros territórios da memória, 
pois na visão de Samain (2012,p.22) as imagens possuem vida própria 
e o poder de suscitar pensamentos, como os quando nos inquietam e 
fazem com que tenhamos um “trabalho da memória” como o “trabalho 
do mar”, pois ele considera os movimentos do mar, das ondas, o que 
poderia ser uma boa imagem para expressar essa varredura constante 
do tempo e do espaço.

A pesquisa está ainda em desenvolvimento e, com ela, continuamos 
essa análise com as conversas entrelaçadas aos autores que nos orientam 
nesse diálogo. Neste momento, nossa intenção foi apresentar algumas 
considerações que já organizamos por meio do estudo.

Ressaltamos que nosso objetivo não é “ensinar a olhar”, pois com-
preendemos a singularidade de cada imagem, bem como a polissemia 
que marca fortemente o texto imagético, desvelando partes de uma outra 
história. Em Barthes encontramos uma contribuição para essa reflexão, 
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pois ele trata da relação entre imagem e o sujeito que a observa, afir-
mando que este sujeito é impactado por uma imagem punctum – quando 
ela o punge, impulsiona, perturba quem olha – além de considerar que 
a fotografia é uma emanação do objeto e, assim, a imagem e o objeto 
guardam em si uma profunda relação. As relações que percebemos entre 
a observação ou leitura de imagens estão articuladas com as considera-
ções de Barthes e, nesse sentido, é por meio do punctum que podemos 
compreender a leitura que realizamos de questões tão particulares e 
peculiares.

CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS

Nosso propósito neste texto foi a apresentação dos dados parciais da 
pesquisa que está em desenvolvimento no âmbito do curso de Graduação 
Tecnológica em Fotografia da Universidade Estácio de Sá (Campus Tom 
Jobim). O tema de pesquisa é Fotografia e Migrações Transnacionais 
e o nosso recorte de pesquisa está centrado no trabalho do fotógrafo 
holandês Pieter Ten Hoopen vencedor do World Press Photo em 2019 
com o trabalho The Migrant Caravan, exposto no Festival “Paraty em 
Foco” de 2019 organizado no Brasil. Busca-se analisar as singularida-
des do trabalho do fotógrafo e, tensionar esses pontos com referências 
teóricas importantes na tessitura de nossas reflexões. No que diz respeito 
aos conceitos discutidos procuramos explicitar os modos como as foto-
grafias são investidas de valores e sentidos, que estão imbricados desde 
a produção por meio das escolhas e intencionalidades do fotógrafo. 

Na análise procuramos relacionar as narrativas fotográficas com 
os conceitos trazidos por Barthes – punctum e studium, denotação e 
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conotação, bem como os sentidos óbvio e obtuso – buscando proble-
matizar aspectos como a polissemia das imagens e sua relação com os 
sujeitos e seu contexto histórico, social e cultural de produção e recepção.

Reafirmamos nossas hipóteses de que a relação com as fotografias 
pode promover e estimular a leitura crítica e um outro olhar para os 
textos que se inserem no campo da cultura visual. Consideramos rele-
vante que outras ações sejam propostas tendo como objeto de estudo 
narrativas fotográficas, no intuito de promover espaços para leitura 
de imagens e reflexões sobre estas ações. Imagens são capturadas por 
nossa visão e, por meio da tradução em palavras tentamos entendê-las 
e contemplar nossa existência. Lemos muitas imagens intensamente 
no nosso cotidiano, no entanto problematizamos pouco o que vemos e 
compartilhamos. Corroboramos as palavras de Manguel (2001, p.21) 
quando o autor afirma que imagens são símbolos, sinais e alegorias; 
ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com nossos 
desejos, experiências, questionamentos e remorsos. Para ele, qualquer 
que seja o caso, imagens, assim como as palavras, são a matéria de que 
somos feitos.

Nas experiências com fotografias, somos nós, que culturalmente 
e historicamente, vamos “dando corpo” aos discursos imagéticos e 
inserindo neles nossos valores morais e éticos, proibindo ou censu-
rando determinadas imagens. Os significados e os sentido construídos 
fazem parte da nossa cultura e a leitura decorre disso. As imagens são 
artefatos cada vez mais abundantes em nossa sociedade, e não deixam 
por isso de ser objetos visuais como os outros, que seguirão sempre as 
ordenações perceptivas, isto é, a percepção visual é regida pela relação 
entre o homem e o mundo que o cerca (Aumont, 2012, p.11) e, nesse 
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sentido, é importante que tenhamos estudos que contribuam para o 
entendimento dessas questões e suas implicações para outras áreas do 
conhecimento. Seguimos com a pesquisa e desejamos que esse diálogo 
continue em outros espaços e com novas problematizações em torno 
de narrativas imagéticas.
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A TRANSFORMAÇÃO NO OLHAR DE 
SEBASTIÃO SALGADO

Lívia Maria de Oliveira Furlan1

Denis Porto Renó2

1 INTRODUÇÃO

A origem da fotografia é datada em 1826, quando o francês 
Joseph Niépce gravou o quintal de sua casa em uma placa de estanho. 
O processo durava oito horas para ser finalizado e obter resultado. A partir 
desse momento, os aparatos para fotografar foram sendo melhorados, 
assim como as técnicas, e a arte de escrever com a luz foi se difundindo. 
Da Europa para os outros continentes, a fotografia se tornou a forma de 
eternizar o momento, a realidade. Do Brasil, um dos nomes de destaque 
é o de Sebastião Salgado. 

Sebastião Salgado é um brasileiro nascido em Aimorés, Minas Gerais. 
Formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES, Salgado entrou em contato com a fotografia na França, para onde 
mudou-se com sua esposa Lélia em 1969, por conta da Ditadura Militar 

1. Jornalista. Pós-graduanda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Estadual Paulista - UNESP - campus Bauru. Tem graduação em 
Jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP. livia.o.furlan@
unesp.br

2. Jornalista e fotógrafo, bolsista produtividade PQ-2 do CNPq, é livre-docente em 
Ecologia dos Meios e Jornalismo Imagético pela Universidade Estadual Paulista - 
UNESP (Brasil). Professor associado na Univers. Est. Paulista - UNESP (Brasil). 
denis.reno@unesp.br
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do Brasil. Lá, começou a trabalhar numa agência de desenvolvimento 
de diversos países da África, onde buscava implantar o cultivo do café 
como solução social, enquanto sua esposa cursava arquitetura em Paris. 
Naquele momento, descobriu a fotografia, apresentada por Lélia, e se 
apaixonou pela arte, que o levou a deixar a profissão de economista e 
aventurar-se no fotojornalismo. 

Referência por sua fotografia em preto e branco, Salgado traba-
lhou, durante a maior parte de sua carreira profissional, em situações 
de conflito, migrações e pobreza, que o levou a atuar como fotógrafo 
social. Porém, depois de décadas com o foco no sofrimento humano, 
e ao terminar as fotografias que compõem a obra Êxodos, Sebastião 
foi diagnosticado com depressão, condição que o afastou das câmeras. 
Até que sua esposa propôs um projeto que serviria também de cura: 
Gênesis, que tinha como objetivo registrar outro mundo, aquele que 
ainda não foi destruído e que mantinha os resquícios da “criação do 
universo”.

Apesar de brasileiro, Sebastião Salgado aprendeu a fotografar na 
Europa. Entretanto, o mesmo defende que seu olhar é brasileiro: “Sou um 
fotógrafo brasileiro que aprendeu a fotografar em Paris, mas minhas 
fotos são brasileiras” (Salgado & Francq, 2014). Entretanto, Renó (2020) 
questiona essa ideia, observando uma essência basicamente europeia 
na obra de Salgado, onde a pouca luz, o monocromático e a narrativa 
se assemelham a obras de fotógrafos europeus.

Com base nesse histórico, o presente artigo se inspira nas palavras 
do fotógrafo quanto à sua cura e apresenta uma análise imagética das 
duas obras citadas, revelando a transformação no olhar de Sebastião 
Salgado a partir de seu encontro com a natureza, com o objetivo de 
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perceber se ocorreu ou não uma mudança em sua fotografia a partir 
desse fato e qual a influência do contato com a natureza em seu trabalho. 
O método adotado para a análise imagética é denominado Metodologia 
das Conotações, como explanado no tópico a seguir. 

2 METODOLOGIA

Considerando que a escolha de uma metodologia visa a obtenção das 
respostas buscadas pela pergunta que embasa um trabalho científico, o 
fato que a Metodologia das Conotações permite o estudo da fotografia 
como um todo faz com que ela seja a escolhida para esse artigo. Híbrida 
entre as teorias dos semiólogos Roland Barthes e Umberto Eco, a 
Metodologia das Conotações permite ampla investigação semiológica 
ao proporcionar os estudos dos elementos que compõem uma imagem, 
além de considerar o período histórico em que a mesma foi produzida. 

Em seu ensaio A mensagem fotográfica, Barthes ressalta que “quais-
quer que sejam a origem e o destino da mensagem, a foto não é apenas um 
produto e um caminho, é também um objeto, dotado de uma autonomia 
estrutural” (Barthes, 2000, pp. 325-326). Além disso, o semiólogo ainda 
explica que a fotografia é “o perfeito analogon” do real, tornando-se 
um “real literal” do referente fotografado.

Mas, para Barthes, a fotografia vai além do sentido denotativo, 
tendo-a também como estrutura o sentido conotativo, 

e caráter sóciohistórico e cultural, que se desenvolve a partir da pri-
meira. Sua significação depende de códigos e convenções sociais de 
leitura, de caráter histórico, sendo resultado do real ali representado 
sem que ele seja, em si, um valor absoluto que permita leituras finais 
e conclusivas sozinho. (Diniz, 2018, p. 41).
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A partir desses conceitos, Barthes sugere seis itens de conotação: 
trucagem, pose, objetos, fotogenia, estetismo e sintaxe. Considerando o 
trabalho aqui proposto, explica-se apenas os itens que serão utilizados 
para as análises das fotografias. São eles: pose, a qual prepara a leitura 
dos significados de conotação (Diniz, 2018); objetos, funcionam como 
indutores de leituras, são completos em si, enquanto elementos físicos, 
mas remetem a significados e valores (Diniz, 2018); e fotogenia, “Nela 
a mensagem conotada surge através da mensagem denotada, isto é, na 
própria estrutura da imagem através da iluminação, impressão e outras 
técnicas de composição da fotografia” (Diniz, 2018, p. 46).

Já a teoria de Umberto Eco defende que a imagem precisa de um 
contexto para ser interpretada. “O signo icônico proposto por Eco depende 
de um contexto ou enunciado para ser interpretado, dada sua complexa 
relação de significação.” (Diniz, 2018, pp. 46-47). Para isso, o Umberto 
Eco propõe cinco níveis de análise do signo, são eles: 1) Nível Icônico, 
plano da denotação. 2) Nível Iconográfico, plano da conotação. 3) Nível 
Tropológico, figuras de retórica transpostas para comunicação visual 
(hipérbole, metáfora, etc). 4) Nível Tópico, se baseia nas premissas e 
lugares de argumentação, Eco o considera um nível ideológico entre 
argumentação e opinião. 5) Nível Entimemático, conclusões levadas 
pela argumentação do nível anterior. (Diniz, 2018). No presente artigo, 
serão utilizados os níveis Icônico, Iconográfico, Tópico e Entimemático. 

3 A ANÁLISE

Com base na metodologia, desenvolvemos a análise das fotografias 
de Sebastião Salgado, escolhidas a partir das obras Êxodos e Gênesis. 
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Ressalta-se aqui, que a análise é em parte realizada através de critérios 
técnicos, explicitados acima, e, por outro lado, tem por base a sub-
jetividade, construída através dos repertórios dos autores do artigo. 
Essa subjetividade permeia uma diversidade de olhar comum nos pro-
cessos comunicacionais que adotam certo teor de informação implícita 
e que leva em consideração os efeitos da mensagem no receptor. Daí a 
importância em se atentar ao repertório individual. 

3.1 Figura 1

Fotografia presente no livro Êxodos.

Sebastião Salgado, 2000.

3.1.1 Níveis icônico e iconográfico (denotação e conotação):

 - Objetos/atores: O menino.

 - Pose: Menino com a mão no olho, observando a câmera 
de maneira direta. Entretanto, a imagem nos leva a uma 
conotação de uma criança chorando, mas pode simplesmente 
estar coçando o olho.
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 - Fotogenia: O menino surge centralizado no quadro, a partir 
do joelho, e com iluminação lateral superior natural. Atrás do 
menino, observamos um campo (não se percebe se cultivado 
ou não) com uma trilha que leva o olhar de análise até uma 
linha de trem. Neste ponto, e considerando o exercício de 
instante decisivo realizado pelo fotógrafo, observa-se um 
trem possivelmente passando nos trilhos. É importante 
ressaltar que o trem aparece de forma extracampo, o que 
conota movimento do mesmo. Além disso, por se tratar de 
um livro que tem como temática o êxodo, essa composição 
imagética conota a saída do campo com destino à cidade.

3.1.2 Níveis tópico e entimemático:
Essa fotografia foi feita em 1994, no campo de refugiados de Vankovo, 

na Croácia Oriental. Foi a foto escolhida por Salgado para abrir o 
capítulo “Drama dos Refugiados na ex-Iugoslávia”, do livro Êxodos. 
Com um plano aberto, a iluminação natural da imagem, assim como 
sua composição, nos chama a atenção para três itens que pertencem à 
fotografia: o menino, em primeiro plano; a trilha; e o trem, ao fundo.

O menino não aparenta alegria, a pose e a fisionomia captadas pelo 
fotógrafo dão a sensação de a criança estar triste ou com sono, conside-
rando que ela está coçando um dos olhos. Além disso, o fato do menino 
estar sozinho na foto, de forma centralizada, também dá a sensação 
de solidão. A fotografia a partir do joelho do menino, que veste uma 
calça escura e jaqueta mais clara, no centro do caminho (que é claro, 
comparado com o restante do campo que compõe a foto), faz com que 
a leitura da imagem siga por essa trilha, como uma continuidade da 
presença do menino na imagem.

O estreito caminho apresenta ao nosso olhar um trem, o qual acredi-
ta-se estar em um enquadramento extra-campo por estar em movimento, 
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o que conotaria uma esperança para as pessoas daquele campo de 
refugiados, incluindo a criança. Porém, pelo guia que acompanha o 
livro Êxodos, descobre-se que o trem, na verdade, está parado. Ele fora 
adaptado pela organização humanitária alemã Cap-Anamur para ser 
moradia dos 120 refugiados presentes em Ivankovo.

Conta Sebastião Salgado, “permaneceram em Ivankovo, em trens 
que não iam para lugar nenhum, lembrando-se diariamente da sua sina 
ao ver outros trens com passageiros”. Com isso, entende-se que o cami-
nho leva para um local onde não há esperança, porque os refugiados 
permanecem parados.

Ao trazer uma criança para o centro da foto, poderia ser conotada a 
intenção de esperança, de futuro. Mas ao conhecer a história da imagem, 
não é o que fica como mensagem da fotografia.

3.2 Figura 2

Fotografia presente no livro Êxodos.

Sebastião Salgado, 2000.
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3.2.1 Níveis icônico e iconográfico (denotação e conotação):
 - Objetos/atores: dois homens e um menino.

 - Pose: os três estão sentados de lado, sem olhar para a câmera. 
O menino está no colo de um dos homens.

 - Fotogenia: fotografia feita em plano fechado. No primeiro 
plano, o menino e um dos homens, possivelmente seu pai. 
Em segundo plano, o terceiro homem. O quadro possui 
uma iluminação lateral dura. Na foto, observa-se maior 
intensidade de luz no menino e possivelmente seu pai, o 
que oferece aos dois atores maior importância e relevância 
na narrativa em comparação com o outro homem. Os três 
se encontram sentados.

3.2.2 Níveis tópico e entimemático:
Tirada em 1998, a fotografia traz três pessoas com olhar desolado, 

distante e triste. Eles parecem estar com cobertores em volta de si, como 
para aquecê-los. A imagem é feita em plano fechado, centralizando os 
três homens. Sua composição e iluminação dá destaque para o menino 
e o homem que, possivelmente, é seu pai. Nenhum dos três olha para 
a câmera, dando a conotação de um distanciamento entre o fotógrafo e 
as personagens presentes em sua fotografia.

Em um primeiro momento, entende-se que eles estão tristes por esta-
rem saindo de sua terra de origem para o desconhecido, principalmente 
por conta do contexto do livro Êxodos. Ao ler o guia que acompanha 
a obra, descobre-se que os dois homens e o menino estão participando 
do velório de um ancião da aldeia de Alao, no Equador, o que deixa 
mais claro o olhar distante.
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Interessante como Sebastião Salgado consegue captar a tristeza 
através do olhar e como somos levados a uma interpretação sem antes 
conhecer a história da fotografia.

Ainda que a situação na qual a foto foi tirada não tenha relação direta 
com migração, indiretamente existe um motivo para ela estar presente 
no livro. No mesmo guia onde descobrimos se tratar de um velório, 
também conhecemos a história do local, onde a maioria dos morado-
res da aldeia são mulheres, crianças e idosos. Isso porque os homens 
jovens saíam de suas terras para a cidade ou outros países, em busca de 
condições melhores de vida, visto que a terra fértil onde se localiza a 
aldeia pertence a um pecuarista. Caso dos filhos do ancião que faleceu.

3.3 Figura 3

Fotografia presente no livro Gênesis.

Sebastião Salgado, 2013.
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3.3.1 Níveis icônico e iconográfico (denotação e conotação):

 - Objetos/atores: Iguana.

 - Pose: A mão da Iguana em plano detalhe. A composição 
oferece apenas a mão.

 - Fotogenia: A composição oferece a mão de uma Iguana 
em detalhes, com uma iluminação suave e a valorização da 
textura do couro do animal. A mão tem as garras em detalhe, 
como se estivesse se segurando em algo. A foto sugere, de 
certa forma, uma semelhança com os seres humanos, dada a 
posição da pata da Iguana, que surge de forma extracampo. 
É importante observar a diferença de texturas na composição 
da imagem, pois oferece em segundo plano algo que parece 
ser uma rocha ou terra.

3.3.2 Níveis tópico e entimemático:
Essa foto em plano detalhe pode ser considerada uma das que mais 

tocaram Sebastião Salgado, isso porque ela é a fotografia de abertura do 
capítulo “Santuários” do livro Gênesis, sendo a que apresenta as Ilhas 
de Galápagos e, também, a quarta capa da obra. No livro Da minha terra 
à Terra, Salgado ainda relata como a pata da Iguana o fez perceber que 
somos semelhantes aos outros animais presentes no planeta, visto que 
o fez lembrar da mão de um ser humano.

O destaque para a pata do animal é indiscutível. A iluminação dá 
brilho ao membro, além da textura ter mais destaque do que a rocha ou 
terra onde se encontra a Iguana. Observa-se também que, pela fotografia 
ser em plano detalhe, é provável que existiu uma proximidade entre 
Sebastião e o animal.

A conotação da semelhança entre a pata da Iguana e a mão de um 
ser humano é a que mais gera interpretações nessa fotografia. É possível 
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entender que por existir essa equivalência, temos a mesma morada que 
os demais animais no planeta. Não estamos sozinhos no mundo para 
buscar vida no universo, mas temos animais que coexistem conosco e 
que sofrem as consequências dos nossos atos.

As Ilhas de Galápagos são consideradas um santuário por serem 
quase que intocadas pelos seres humanos.

3.4 Figura 4

Fotografia presente no livro Gênesis

Sebastião Salgado, 2013.

3.4.1 Níveis icônico e iconográfico (denotação e conotação):

 - Objetos/atores: tartaruga gigante de Galápagos.
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 - Pose: a tartaruga surge de forma semi frontal com eixo de 
aproximadamente 45º.

 - Fotogenia: o quadro é composto por dois planos. No primeiro, 
a tartaruga estando em uma sombra. No segundo plano, 
árvores com luz do meio dia, iluminação dura, projetando 
suas sombras no chão de terra. A tartaruga aparenta estar 
observando o fotógrafo, que explora na fotografia as textu-
ras do animal: o couro da pele, o casco, as unhas das patas.

3.4.2 Níveis tópico e entimemático:
A fotografia da Tartaruga-gigante de Galápagos foi a primeira rea-

lizada por Sebastião Salgado ao chegar às Ilhas, em 2004.
Ao observar a imagem, conota-se história vinda da Tartaruga, visto as 

texturas de sua pele, suas patas e de seu casco. Como se Sebastião foto-
grafasse um idoso que está a contar sua experiência de vida. Percebe-se 
a necessidade de aproximação entre o fotógrafo e o animal, conotando 
um tom de conversa amigável entre os dois. O olhar da Tartaruga é fixo 
e direto para a câmera, como se ela estivesse se impondo no ambiente.

Para realizar essa fotografia, Salgado precisou “virar” uma tarta-
ruga, agachado e deixando o animal se aproximar dele, como sinal de 
respeito ao território. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem distinções nas obras Êxodos e Gênesis, não apenas dadas 
pela mudança dos objetos fotografados por Sebastião Salgado.

Em Êxodos, percebe-se certo distanciamento do fotógrafo de seus 
personagens fotográficos, como se fazer parte do momento vivido por 
aquelas pessoas – o sofrimento, a migração, situação de guerra etc – já 
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desse a proximidade necessária para realizar suas fotografias. Consi-
derando a história de vida de Salgado, é de se refletir que existe essa 
possibilidade, visto que ele já viveu a experiência de ser forçado a sair 
de seu país. Há, nas fotografias presentes em Êxodos, certa escuridão, a 
qual aumenta o contraste entre preto e branco e intensifica a conotação 
de angústia vivido pela população fotografada.

Em Gênesis, o fotógrafo aparenta viver maior proximidade com o 
objeto fotografado, visto o destaque que as personagens ganham nas 
fotografias. O preto e branco é predominante, porém existem escalas 
de cinza que complementam as imagens. Ao contrário de Êxodos, 
Gênesis trouxe a experiência de ver e conhecer o que Sebastião ainda 
não havia vivido: o contato com a natureza exótica, sem ou com pouca 
interferência humana nas paisagens. Esse convívio influencia o tra-
balho de Salgado ao deixar transparecer, em sua obra, o encanto que 
o fotógrafo tem com a vivência, considerando a utilização de planos 
detalhes, fechados e o esforço para destacar as particularidades de seus 
personagens fotográficos.

Para além da mudança relacionada à proximidade do fotógrafo com 
o objeto/sujeito, considera-se também que, do ponto de vista conotativo, 
Sebastião Salgado buscou, em Gênesis, fotografar a vida, a salvação e 
solução dos problemas, tanto pessoais - a depressão - como os vividos 
pela humanidade - destruição do meio ambiente e aquecimento global. 
O sofrimento retratado em sua fotografia social deu espaço às belezas 
naturais do planeta.

A influência da natureza no trabalho de Sebastião Salgado, após o 
seu contato com ela, é vista na busca pelas diversas particularidades 
oferecidas pelo planeta: a pata de uma Iguana, uma Tartaruga Gigante, 
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formas em blocos de gelo, árvores com aparências e tamanhos diversos 
(Sebastião, 2013). E as fotografias dessas singularidades acabam por 
dar sentido na cura para tantos problemas vividos pela humanidade, 
porque elas mostram que a Terra ainda está viva, assim como a natureza 
vive, é um fio de esperança para os seres humanos, pois a convivência 
harmônica com o meio ambiente nos dará aquilo que Salgado fotografa: 
a raridade, o ponto de início do planeta, a origem sendo a salvação, 
contra a ganância, a guerra e o egoísmo humano. 
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CONSTRUÇÕES IDEOLÓGICAS 
MATERIALIZADAS NAS FOTOGRAFIAS DO 

JOGADOR SÓCRATES

Núbia Azevedo1

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos o uso da imagem como forma de comunicação 
se expandiu. Habitualmente, consumimos imagens fotográficas em 
jornais, revistas e mídias digitais que, com seu poder de comunicação, 
se transformam em símbolos de determinados acontecimentos, como 
a foto de um menino sírio morto em uma praia da Turquia, em 20152. 
A simples menção à fotografia já nos remete ao fato.

Ademais, cada foto carrega significados instituídos social e tem-
poralmente, acumulando componentes ideológicos a cada utilização 
e reinterpretação. E para o torcedor Corinthiano, a imagem do ídolo 
Sócrates consiste em um poderoso instrumento para a propagação de 
ideias e consequente formação de opinião. A imagem do camisa 8 com 
o punho direito cerrado no alto, fosse comemorando gols ou atuando 

1. Doutoranda em comunicação (UNESP). Membro do Grupo de Estudos em 
Comunicação Esportiva e Futebol (GECEF). Membro do Grupo de Pesquisa 
Convergência e Jornalismo (ConJor). nazevedoppgcom@gmail.com

2. Foto que se tornou símbolo da crise migratória que matou milhares de pessoas 
do Oriente Médio e da África, que tentavam chegar à Europa para escapar das 
guerras e da pobreza. (“Foto chocante de menino morto revela crueldade de crise 
migratória”, 2015)
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politicamente, ficou tão conhecida que é apropriada pelos torcedores em 
diferentes períodos, além de estar nos gestos de quem protesta nas ruas. 

Desse modo, o presente artigo objetiva analisar duas imagens do joga-
dor Sócrates, às quais são somados componentes ideológicos ao longo de 
sua trajetória documental. Busca-se expor o uso destas fotografias como 
um mediador significativo da narrativa pró-democracia. Para tal, tem-se 
como linha teórico-metodológica as discussões de Boris Kossoy (2002) 
acerca das Realidades e Ficções na Trama Fotográfica.

A fim de atingir aos objetivos propostos, o estudo se organiza em três 
tópicos que abordam um breve histórico do jogador Sócrates enquanto 
militante da luta por um Brasil democrático e face pública do movimento 
Democracia Corinthiana; os apontamentos de Boris Kossoy acerca da 
estética, memória e ideologia fotográficas; e por fim, a análise de duas 
fotografias do atleta que voltaram a ser utilizadas e reinterpretadas 
durante os protestos conhecidos como Jornada de Junho em 2013, e 
nas manifestações de maio de 2020.

A metodologia utilizada para conduzir o estudo se fundamenta na 
pesquisa bibliográfica, que consistirá no levantamento teórico acerca 
dos assuntos abordados; e na proposição metodológica de análise e 
interpretação das fontes fotográficas (Kossoy, 2002).

Conclui-se que as fotografias de Sócrates seguem acumulando com-
ponentes ideológicos a cada apropriação, possibilitando aos receptores, 
com base em sua bagem cultural, social e política, e na trajetória pessoal 
do jogador; aferir novos significados e sentidos às imagens, fazendo com 
que estas atuem de forma contínua como um mediador significativo da 
luta contra autoritarismos e pró-democracia.
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2 SÓCRATES: UMA CONEXÃO ENTRE FUTEBOL E 
POLÍTICA

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira nasceu 
no Pará, em 19 de fevereiro de 1954, entretanto cresceu em Ribeirão 
Preto. Foi na cidade do interior paulista que Sócrates começou a car-
reira de jogador de futebol, aos 17 anos, idade com a qual também 
ingressou na faculdade de medicina. Apesar do destaque como jogador 
do Botafogo-SP, o meia campista decidiu não abandonar os estudos, 
e assim que se formou, aos 24 anos, começou a receber propostas de 
grandes clubes. Negociado com o Corinthians, o Doutor, como ficou 
conhecido, fez sua estreia em agosto de 1978 (Pires, 2018).

Logo no primeiro jogo, Magrão apresentou uma de suas maiores 
credenciais dentro de campo, o toque de calcanhar. Ao comentar esta 
marca característica de Sócrates, Cardoso (2014) destaca que o meia 
“eliminara o esforço de girar o corpo, erguer a cabeça e fazer o passe, 
abusando dos toques de calcanhar. O recurso não era uma novidade no 
futebol, mas a forma como ele o utilizava, com espantosa eficiência e 
objetividade, sim, era difícil de se ver” (p. 18)

Outra marca registrada do camisa 8 era a comemoração de seus gols 
com o braço direito erguido e o punho cerrado, revelando sua face fora 
dos gramados. O gesto é um símbolo de enfretamento e resistência, 
usado principalmente por movimentos de esquerda, sendo apropriado 
por diversas causas em períodos distintos, estampando logos de orga-
nizações políticas, além de estar sempre presente nos gestos de quem 
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protesta nas ruas. No entanto, de início, a comemoração não agradava 
à Fiel Torcida3, que esperava vibrações maiores do jogador. 

O vibrar da maneira exata [...] continuava a irritar a massa corinthiana. 
Sócrates passara a comemorar seus gols parado, com o braço direito 
levantado, o punho fechado e o esquerdo colado junto ao corpo. Era a 
saudação dos Panteras Negras, o radical partido negro americano, 
homenageado pelos velocistas dos Estados Unidos Tommie Smith e 
John Carlos, que a repetiram no pódio das Olimpíadas de 1968 para 
protestar contra o racismo e acabaram expulsos dos Jogos. Sócrates, 
ironicamente, por causa do gesto, seria quase expulso pela torcida, 
formada historicamente por pessoas de baixa renda, muitas delas 
negras. (Cardoso, 2014, p. 49)

Mesmo sendo contrário ao modelo de jogador imaginado pela tor-
cida, que dá carrinho4 em campo e comemora escalando o alambrado, 
o Doutor superou as dificuldades e se tornou ídolo da Fiel, ditando o 
ritmo no meio de campo da equipe corinthiana.

Fora das quatro linhas, Sócrates Brasileiro, nome dado devido à 
intelectualidade e patriotismo de seu pai, com quem também aprendeu 
o que significava ditatura, era um militante da luta pelo Brasil demo-
crático. Durante a sua juventude, nas décadas de 70 e 80, o País vivia 
sob ditadura militar, enquanto o Corinthians, tendo o Doutor como um 
dos líderes, vivenciava a Democracia Corinthiana. Fundado em 1981, o 
movimento exaltava o desejo popular pela volta da democracia. Marti-
nez (2010) afirma que “em um período difícil de ditadura militar, quando 
não era permitido falar, pensar ou até mesmo sonhar, o Corinthians 

3. Alcunha que acompanha a torcida corinthiana.
4. Lance em que o jogador se atira no chão, projetando as pernas à frente, buscando 

tirar a bola do adversário.
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mostrou que era possível viver em um mundo livre” (p. 167). O autor 
complementa, ao relatar que 

a Democracia Corinthiana tinha como princípio básico a igualdade 
em todos os sentidos, ou seja, era exatamente aquilo que todo 
brasileiro sonhava para o país mas só conseguia enxergar de fato 
dentro dos limites do Parque São Jorge. No movimento, tudo era 
votado: contratações, dispensas, escalações da equipe, concentrações, 
viagens, enfim, tudo que fosse de interesse geral do grupo passava 
pelo crivo da ‘Democracia Corinthiana’ (Martinez, 2010, p. 168).

Ao abordar o assunto, Cardoso (2014) afirma que o mais impressio-
nava à época não era a boa campanha que o Corinthians fazia em campo, 
mas sim a revolução que estava em curso fora dele. “O novo modelo 
partia do princípio de que o futebol, o mais democrático dos esportes, 
com torcedores de todas as classes sociais, deveria dar o exemplo e 
não ser administrado de forma arcaica, ditatorial, levando em conta a 
opinião de um ou outro dirigente” (Cardoso, 2014, p. 76). 

A Democracia Corinthiana não se limitava apenas a reestruturar o 
clube. Ainda de acordo com Cardoso (2014), o movimento deixara as 
dependências do Parque São Jorge para se tornar a mais importante 
mobilização de atletas da história do futebol brasileiro. A DC buscou ser 
partidária da retomada democrática no Brasil estampando nas camisas do 
time a logo criada por Washington Olivetto, além de campanhas como 
‘Dia 15 vote’, realizada próximo ao dia 15 de novembro de 1982, que 
marcaria a primeira eleição direta para o governo dos estados. Outro 
fato marcante ocorreu na final do Campeonato Paulista de 1983, durante 
a campanha das Diretas Já, quando o time entra em campo com uma 
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faixa com os dizeres ‘Ganhar ou perder, mas sempre com democracia’ 
(Silva, 2018).

Sócrates, face pública do movimento dos jogadores que influía nos 
rumos do Corinthians, militava também fora de campo, na campanha 
pelas Diretas Já. No último comício das Diretas, no Vale do Anhangabaú, 
o camisa 8, que já vinha sendo sondado por clubes da Itália, prometeu 
que caso a proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira fosse 
aprovada, instituindo o voto direto para presidência, ele ficaria no Brasil. 
A PEC não foi aprovada, o Doutor se transferiu para a Fiorentina, e a 
Democracia Corinthiana aos poucos perdeu força, terminando em 1985 
(Silva, 2018).

No documentário Democracia em Preto e Branco, ao comentar a 
sua militância na campanha pelas Diretas Já, Sócrates afirma ter se 
sentido como um porta-voz do povo brasileiro, passando a ser quase 
que um compromisso consigo mesmo, e ao falar sobre a promessa de 
não deixar o país caso a PEC fosse aprovada, completa:

É difícil descrever o que a gente sente quando está tomado pela 
emoção. Muito difícil. Quer dizer, na verdade a gente passa a sentir 
as coisas numa amplitude exagerada. Tudo é exagerado. É como se 
estivéssemos sempre prestes a chorar, prestes a se entregar a alguma 
coisa. Eu acho que foi basicamente isso, quer dizer, eu flutuei. 
Flutuei o tempo todo, passei aquilo que era o que eu tinha na mão. 
Segundo o Juca Kfouri fala, eu fui o único que arriscou alguma 
coisa. O que eu tinha na mão era aquilo lá. Eu queria demonstrar 
esse meu sentimento, o meu credo naquilo que eu pretendia para o 
meu povo (Sócrates, 2014, como citado em Silva, 2018).

Além da participação em comícios, Sócrates também foi ativo na 
política partidária. Como ressaltam Soares e Zago (2019), quando filiado 
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ao Partido dos Trabalhadores (PT), o Doutor foi apoiador de Luiz Inácio 
Lula da Silva nas eleições para governador de São Paulo, em 1982, para 
deputado federal, em 1986 e para Presidente da República, em 1989. 

Dentro dos gramados, a passagem pela Fiorentina foi breve, não 
se adaptando aos treinamentos pesados e aos padrões italianos. Logo 
em sua apresentação, Sócrates encontrou adversidades. O meia chegou 
ao estádio Comunale, onde seria apresentado a diretores, conselheiros 
e a um grupo de torcedores, de jeans, tênis e a camisa da Fiorentina, 
figurino que não condizia com os padrões estabelecidos pelo clube 
(Cardoso, 2014).

Em depoimento a Cardoso (2014), Waldemar Pires, presidente do 
Corinthians na época, conta como aconteceu a apresentação do meia.

Sócrates não fez a mínima questão de agradar aos Pontello [...] Abriu 
o vitral e o Sócrates surgiu fazendo o famoso gesto, com o braço 
direito levantado e a mão fechada – gesto que na Itália costumava ser 
feito pelos militantes do PCI, o Partido Comunista Italiano, O Ranieri 
ficou branco. Puxou imediatamente Sócrates para dentro de novo 
e o repreendeu. “Se quer saudar a torcida, levante os dois braços. 
Não faça mais isso”. O Sócrates virou-se pra mim e disse, dando 
risada: “Agora é que eu vou fazer toda hora”. Naquele momento eu 
tive a certeza: “Vai dar merda.” (Pires, como citado em Cardoso, 
2014, pp. 122-123).

Voltando ao Brasil o meia atuou pelo Flamengo, Santos e encerrou 
a carreira no mesmo clube em que iniciou, o Botafogo-SP, em 1989, já 
com 35 anos. Sócrates foi ainda treinador do clube que o revelou para 
o futebol, além de treinar a LDU do Equador e a Cabofriense. Fora das 
quatro linhas, Magrão foi ainda articulista da revista Carta Capital, do 
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jornal Agora São Paulo e comentarista esportivo do programa Cartão 
Verde da TV Cultura (PIRES, 2018).

Ainda em 1983, Sócrates declarou que queria morrer em um domingo 
e com o Corinthians campeão. Em 2011, o Doutor sofreu uma hemorragia 
digestiva e faleceu aos 57 anos, em 4 de dezembro, no mesmo domingo 
em que o Corinthians conquistou o seu quinto título de Campeonato 
Brasileiro. Naquela tarde, antes da partida contra o Palmeiras, jogadores 
e torcedores presentes no Pacaembu homenagearam o Magrão erguendo 
os punhos cerrados para o alto, como ele comemorava os seus gols.

Figura 1
Torcida Ultras Resistência Coral, do Ferroviário –CE, comemora o 
aniversário de Sócrates

Soares e Zago (2019)

Além do gesto, a imagem de Sócrates é apropriada em pautas 
ideológicas não só por torcedores corinthianos. Soares e Zago (2019) 
apontam em sua pesquisa, padrões que mostram o camisa 8 como ator 
importante em publicações de torcidas organizadas antifascistas na rede 
social Facebook. Tal fato representa uma quebra de paradigma, uma vez 
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que no futebol a paixão é direcionada a um clube, gerando rivalidades, 
entretanto, a imagem de Sócrates consiste em uma conexão comum que 
une os discursos antifascistas. Das 15 torcidas analisadas pelos autores, 
11 utilizavam de alguma forma passagens da vida do atleta e/ou sua 
imagem para propagar ideias, como ilustra a figura 1.

Ainda de acordo com Soares e Zago (2019), ao abordarem nas 
publicações o aniversário de Sócrates, estas torcidas antifascistas fazem 
da data um evento marcante para os seguidores envolvidos nessa rede. 
Assim, é possível aferir que Sócrates está presente na rotina dos torce-
dores antifascistas como um exemplo a ser seguido.

A fim de elucidar acerca das construções ideológicas materializadas 
nas fotografias de Sócrates, o tópico seguinte aborda as discussões de 
Boris Kossoy (2002) sobre as Realidades e Ficções na Trama Fotográfica.

3 PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DAS IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS

Para Mauad (1966) a fotografia consiste em uma mensagem que se 
elabora através do tempo por meio de dois vieses, como imagem/monu-
mento e como imagem/documento, resultando tanto num testemunho 
direto quanto indireto do passado. Segundo a autora, enquanto imagem/
monumento, a fotografia compreende um símbolo, estabelecida como 
única imagem a ser perpetuada para o futuro. Já como imagem/documento, 
considera-se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade 
passada que nos informa sobre determinados aspectos daquele passado. 

Boris Kossoy (2002), por sua vez, ao abordar a fotografia enquanto 
documento, afirma que o que temos na imagem fotográfica é um 
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documento criado, construído. Para este autor, a fotografia é, antes de 
mais nada, uma representação a partir do real, que no entanto, devido 
à materialidade do registro, “no qual se tem gravado na superfície 
fotossensível o vestígio/aparência de algo que se passou na realidade 
concreta, em dado espaço e tempo, nós a tomamos, também, como um 
documento do real, uma fonte histórica” (p. 31).

Kossoy (2002) busca então identificar os componentes estruturais 
de uma fotografia, que são seus elementos constitutivos e suas coorde-
nadas de situação.

Tratam-se dos componentes que a tornam possível, isto é, mate-
rialmente existente no mundo: o assunto que é objeto de registro, 
a tecnologia que viabiliza tecnicamente o registro e o fotógrafo, o 
autor quem, motivado por razões de ordem pessoal e/ou profissio-
nal, a idealiza e elabora através de um complexo processo cultural/
estético/técnico, processo este que configura a expressão fotográfica. 
Tal ação ocorre num preciso lugar, numa determinada época, isto 
é, toda e qualquer fotografia tem sua gênese num específico espaço 
e tempo, suas coordenadas de situação (Kossoy, 2002, pp. 25-26)

Desse modo, o espaço e o tempo implícitos no documento fotográfico 
pressupõe um contexto histórico com suas características específicas, 
sociais, econômicas, políticas, culturais, entre outras. Assim, a fotografia 
informa e também enforma uma determinada visão de mundo.

Neste contexto, Kossoy (2002) afirma que a fotografia possui duas 
realidades. A primeira é o próprio passado. “A primeira realidade é a 
realidade do assunto em si na dimensão da vida passada; diz respeito, 
à história particular do assunto independentemente da representação 
posto que anterior e posterior a ela, como, também, ao contexto deste 
assunto no momento do ato do registro” (p. 36). Segundo este autor, 
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toda imagem fotográfica contém em si, internamente, uma história invi-
sível fotograficamente e inacessível fisicamente. Esta é a sua realidade 
interior, complexa e abrangente, e que se confunde com a primeira 
realidade em que se originou.

A imagem fotográfica é, por um único momento, parte da primeira 
realidade: o instante de curtíssima duração em que se dá o ato do 
registro; o instante, pois, em que é gerada (seria o momento em que o 
referente reflete a luz que nele incide sobre a chapa sensível e a ima-
gem é gravada; é o índice fotográfico, provocado por conexão física, 
como assinalou Pierce). Findo o ato a imagem obtida já se integra 
numa outra realidade, a segunda realidade (Kossoy, 2002, pp. 36-37).

A segunda realidade é a do assunto representado, independente do 
suporte no qual esta imagem esteja gravada. O assunto representado 
consiste, então, no fato definitivo que ocorre na dimensão da imagem 
fotográfica, configurando o seu conteúdo explícito, sua realidade exte-
rior. Dessa forma, a segunda realidade consiste na realidade fotográfica 
do documento. “Toda e qualquer fotografia que vemos, seja o artefato 
fotográfico original obtido na época em que foi produzido, seja a imagem 
dele reproduzida sobre outro suporte ou meio (fotográfico, impresso sob 
diferentes formas, eletrônico etc.), será sempre uma segunda realidade” 
(Kossoy, 2002, p. 37).

Ainda de acordo com Kossoy (2002), essa construção de realidade 
se dá com base em mecanismos internos da produção e da recepção 
das imagens. Estes mecanismos, por sua vez, são identificados por 
dois processos: de construção da representação, que tange a produção 
da obra fotográfica propriamente dita; e o processo de construção da 
interpretação, que se refere à recepção da obra fotográfica por parte 
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dos diversos receptores, e suas diferentes leituras em determinados 
momentos da história.

A recepção da imagem subentende os mecanismos internos do pro-
cesso de construção da interpretação, processo esse que se funda na 
evidência fotográfica e que é elaborado no imaginário dos recep-
tores, em conformidade com seus repertórios pessoais culturais, 
seus conhecimentos, suas concepções ideológicas/estéticas, suas 
convicções morais, éticas, religiosas, seus interesses econômicos, 
profissionais, seus mitos. (Kossoy, 2002, p. 44)

Nesse sentido, Mauad (1966) ressalta a fotografia como um jogo de 
expressão e conteúdo que envolve três componentes: o autor, o texto 
propriamente dito e um leitor.

Cada um destes três elementos integra o resultado final, à medida que 
todo o produto cultural envolve um locus de produção e um produtor, 
que manipula técnicas e detém saberes específicos à sua atividade, 
um leitor ou destinatário, concebido como um sujeito transindividual 
cujas respostas estão diretamente ligadas às programações sociais 
de comportamento do contexto histórico no qual se insere, e por 
fim um significado aceito socialmente como válido, resultante do 
trabalho de investimento de sentido. (Mauad, 1966, p .80)

Quem também discorre acerca da recepção da imagem é Garcia (2019), 
destacando que, devido as novas leituras e reinterpretações, as fotogra-
fias continuam a enriquecer-se, assegurando ainda uma sobrevivência 
aos elementos anteriores. Assim, interpretar uma imagem remete à 
aprendizagem acerca da situação fotografada, e à obtenção de diferentes 
significados instituídos social e temporalmente à fotografia.

Dessa forma, recorre-se novamente a Kossoy (2002), que afirma 
que ao ser representado na imagem, o assunto se transfigura em um 
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novo real, interpretado e idealizado, ou ainda, em outras palavras, ide-
ologizado. Para este autor, a realidade passada, a realidade do assunto 
no seu contexto espacial e temporal, é fixa, imutável e irreversível. Já a 
fotografia, o registro criativo daquele assunto, a segunda realidade, “é 
também fixa e imutável, porém sujeita à múltiplas interpretações” (p. 47).

Para Kossoy (2002), na mente do receptor, a imagem fotográfica ultra-
passa o fato que representa. O autor ressalta ainda que, para as diferentes 
ideologias, a imagem fotográfica sempre consistiu em um poderoso ins-
trumento de veiculação de ideias e consequente formação e manipulação 
de opinião, “particularmente, a partir do momento em que os avanços 
tecnológicos da indústria gráfica possibilitaram a multiplicação massiva 
de imagens através dos meios de informação e divulgação” (p. 20).

Dessa forma, o tópico seguinte objetiva analisar as imagens do 
jogador Sócrates enquanto fotografias às quais são somadas compo-
nentes ideológicos à cada reinterpretação. Acredita-se que, ao serem 
apropriadas, estas fotografias passam a ser usadas como um mediador 
significativo da luta contra autoritarismos e pró-democracia.

4 APROPRIAÇÕES E REAPROPRIAÇÕES DAS 
FOTOGRAFIAS DE SÓCRATES

Desde 2013, quando ocorreram os protestos conhecidos como Jorna-
das de Junho, o Brasil vivencia períodos de crise política e ideológica. 
Durante esse tempo aconteceram diversos fatos que contribuíram para a 
instabilidade no cenário político e social do País, como o impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff, a eleição à presidência do candidato de 
extrema-direita Jair Bolsonaro, e mais recentemente os protestos de 
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maio, contra o atual presidente e envolvendo pautas como antirracismo 
e antifascismo.

Figura 2
Estátua de Sócrates na Arena Corinthians

Reprodução / Instagram do Corinthians (2019) (https://www.instagram.com/
corinthians/?hl=es)

Por seu papel como um dos líderes da Democracia Corinthiana e 
sua trajetória fora de campo, participando ativamente da vida política 
brasileira na década de 1980, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza 
Vieira de Oliveira se tornou um exemplo de cidadão e representante 
dos ideais das torcidas antifascistas, visto como validador desta luta. 
Ademais, por vezes, a imagem do Doutor foi apropriada como ilustração 
a posicionamentos políticos em momentos de crise. 
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Um exemplo aconteceu no dia 31 de março de 2019, data que marcou 
os 55 anos do Golpe Militar de 64. O Sport Club Corinthians Paulista, 
clube no qual se consagrou, fez uso em seu perfil no Instagram, da 
imagem do jogador Sócrates para celebrar a Democracia Corinthiana, 
como ilustra a figura 2.

Figura 3
Logo Movimento Antifa 82 BH

Antifa 82 BH (2020)

Já em maio de 2020, o Doutor se torna o rosto do coletivo Antifa 82 
BH5 (Figura 3), fundado pelo movimento de torcedores corinthianos na 
capital mineira, a Fiel BH, com o objetivo de lutar por pautas de viés 
democrático, antirracista e antifascista. 

Assim, tentaremos verificar as construções ideológicas que perpassam 
as fotografias do doutor Sócrates, tendo como objeto de estudo duas 

5. Perfil do movimento no Instagram: https://www.instagram.com/antifa82bh/?hl=pt-br
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em particular. Para tal, utiliza-se a proposição metodológica de análise 
e interpretação das fontes fotográficas (Kossoy, 2002). O método em 
questão divide-se na Análise Iconográfica, onde realiza-se uma arque-
ologia do documento fotográfico, e na Interpretação Iconológica, ponto 
relevante para a presente pesquisa, na qual a investigação vai além da 
fotografia, incluído os círculos das ideias e a esfera das mentalidades.

Kossoy (2002) elucida que a Interpretação Iconológica é composta 
por dois caminhos básicos: resgatar a história própria do assunto; e bus-
car a desmontagem das condições de produção, o processo de criação 
que resultou na representação em estudo. “Busca-se, pela interpretação 
iconológica, decifrar a realidade interior da representação fotográfica, 
sua face oculta, seu significado, sua primeira realidade, além da verdade 
iconográfica” (Kossoy, 2002, p. 60).

Figura 4
Sócrates comemora gol com gesto marcante

Super Interessante (2011)
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A primeira fotografia a ser analisada consiste no registro de Sócrates 
comemorando o gol da vitória sobre o São Paulo, na primeira partida das 
finais do Campeonato Paulista de 1983 (Figura 4). A foto em questão, 
segundo o site oficial do clube, é de autoria de Irmo Celso, e se trata 
de uma das fotos do camisa 8 mais reapropriadas, sendo reutilizada 
pelo próprio clube em comemorações do aniversário de Sócrates, ou 
por perfis de torcidas antifascistas como ilustra a figura 1 do presente 
artigo, entre outros usos.

Figura 5
Reinterpretação da imagem de Sócrates

Corinthians. (2013, junho 18). Bom dia, República! [Twitter]. https://twitter.com/
Corinthians/status/346979353734807553

No entanto, para análise optou-se pelo emprego feito pelo Sport Club 
Corinthians Paulista em seu perfil na rede social Twitter, em 18 de junho 
de 2013. A data em questão foi uma terça-feira, um dia após a mani-
festação que levou mais de 200 mil pessoas às ruas de nove capitais 
brasileiras. Os protestos foram contra o aumento no preço de tarifas de 
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transporte, e incluíam críticas aos gastos com a construção de estádios 
para a Copa do Mundo de 2014 e à corrupção (PORTAL EBC, 2013).

O Corinthians decide então homenagear Sócrates, e saúda a sua 
torcida, no dia seguinte, com a já citada fotografia, acrescida dos dizeres 
‘Bom dia, república!’, como ilustra a imagem a seguir. Dessa forma, 
o clube do Parque São Jorge recorda a face democrática do jogador.

Para Mauad (1996), é a competência de quem olha que fornece 
significados à imagem, e esta compreensão se dará a partir de regras 
culturais. Ainda segundo a autora, a ideia de competência do leitor pres-
supõe que este, “na qualidade de destinatário da mensagem fotográfica, 
detenha uma série de saberes que envolvem outros textos sociais” (p. 81). 
Desse modo, a compreensão da imagem fotográfica pelo receptor se 
dá em dois níveis:

nível interno à superfície do texto visual, originado a partir das 
estruturas espaciais que constituem tal texto, de caráter não-verbal; 
e nível externo à superfície do texto visual, originado a partir de 
aproximações e inferências com outros textos da mesma época, 
inclusive de natureza verbal. Neste nível, podem-se descobrir temas 
conhecidos e inferir informações implícitas (Mauad, 1996, p. 81).

Assim, é possível afirmar que, ao publicar a imagem em uma de suas 
redes sociais, o Corinthians a destina a seus seguidores, em sua maioria 
torcedores corinthianos, aos quais pressupõe-se que conheçam a história 
de Sócrates e da Democracia Corinthiana, para que então entendam a 
mensagem a ser passada pelo clube, que neste momento soma à figura 
de Sócrates e ao seu gesto de comemoração dos gols, componentes 
ideológicos relacionados à democracia.
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A segunda fotografia a ser analisada como exemplo das construções 
ideológicas materializadas nas imagens de Sócrates, consiste em uma 
foto do jogador dando autógrafo a um torcedor após a partida contra o 
Juventus pelo Campeonato Paulista, em novembro de 1982 (Figura 6). 
Na ocasião, a camisa do Corinthians estampava a campanha ‘Dia 15 
vote’, conforme descrito no primeiro tópico do presente trabalho.

Figura 6
Sócrates dá autógrafo a torcedor

Ag Estado (1982). Terceiro Tempo. (2015, fevereiro 19). Sócrates – Ex-meia 
do Corinthians. Recuperado de https://terceirotempo.uol.com.br/que-fim-levou/
socrates-1650

Entre outras oportunidades, a fotografia volta a ser reinterpretada em 
junho de 2020 pelo movimento Antifa 82 BH. Na ocasião das já referidas 
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manifestações de maio, o coletivo antifascista convoca para protesto 
contra o presidente Jair Bolsonaro, a acontecer em Belo Horizonte, no 
dia 21 de junho. Como os atos vinham ocorrendo a cada domingo desde 
o mês anterior, o movimento altera os dizeres da campanha para eleição 
direta para governadores em 1982, e pede que no dia 21 os manifestantes 
voltem às ruas, como ilustra a imagem a seguir.

Figura 7
Reinterpretação da imagem de Sócrates

Antifa 82 BH (2020)

Novamente recorre-se a Mauad (1996), para quem as fotografias, 
em um processo de constante vir a ser, “recuperam o seu caráter de 
presença, num novo lugar, num outro contexto e com uma função dife-
rente” (p. 82). Exatamente o que acontece com a fotografia de Sócrates 
quando apropriada pelo coletivo Antifa 82 BH convocando a população 
não mais para ir às urnas votar, mas para voltar às ruas e protestar.

Da mesma forma que na foto analisada anteriormente, o receptor entra 
em contato com este presente/passado e investe a imagem de sentido, um 
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sentido diferente daquele anterior, com base no contexto desta época. 
Desse modo, é possível aferir que cada imagem possui um núcleo de 
significados sociais e culturais, que podem ser acumulados com o tempo, 
e que possibilitam seu entendimento. Percebe-se ainda que, pelo fato das 
imagens se referirem a um indivíduo conhecido, elas acabam também 
por serem compostas pelos significados de suas histórias pessoais e pelos 
sentidos mobilizados no momento de execução da fotografia.

Como destaca Kossoy (2002), “a autonomia da imagem fotográfica 
permite transplantes de seus conteúdos para os mais diferentes e, por 
vezes, inusitados contextos” (p. 76). Este autor acrescenta ainda que, dessa 
forma, as fotografias “não apenas nascem ideologizadas, como seguem 
acumulando componentes ideológicos à sua histona própria à medida 
que são omitidas ou quando voltam a ser utilizadas (interpretadas) para 
diferentes finalidades, ao longo de sua trajetória documental” (p. 76). 

Assim, a cada reapropriação das fotografias de Sócrates, ocorre a 
inserção de novos fatos e elementos inerentes ao momento atual, sem 
abandonar as características do passado. Ao relembrar o que aconteceu, 
construímos novos significados para a imagem, fazendo com que esta 
funcione como mediadora de uma narrativa atual para um fato antigo, 
colaborando para a construção de novos sentidos sobre o que já havia 
sido construído.

CONCLUSÕES

Vivenciamos um cenário no qual a imagem tem sido cada vez mais 
utilizada como forma de comunicação, o que faz com que a análise e 
discussão acerca da interpretação desta linguagem se configure como de 
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extrema importância. Por entender as fotografias como mediadoras de 
um mundo simbolicamente construído, o presente trabalho teve como 
objetivo explicitar as construções ideológicas materializadas nas fotos 
do jogador Sócrates.

Foi possível aferir que a imagem de Sócrates é constantemente 
reapropriada pelo clube onde se consagrou, o Corinthians, e por seus 
torcedores, como símbolo da luta por democracia, devido à sua trajetória 
pessoal. Assim, a hipótese de pesquisa se confirma, explicitando que 
as fotografias do Doutor atuam de forma contínua como um mediador 
significativo da luta contra autoritarismos e pró-democracia.

Observa-se que ao serem reutilizadas, levando em conta o contexto 
social e político, as fotos acumulam novos significados e sentidos, 
atualizando seu potencial informativo, e evitando que, como destaca 
Kossoy (2002), essas imagens permaneçam estagnadas e constituam 
meras ilustrações do passado. Ademais, comprova-se que cada foto 
carrega significados insituídos social e temporalmente. Sócrates, que 
já era tido como símbolo da luta pró-democracia, é atualmente também 
face da luta antifascista e antirracista.

Desse modo, conclui-se que as fotografias de Sócrates seguem acu-
mulando componentes ideológicos a cada apropriação, fazendo com que 
os receptores invistam as imagens de sentidos diferentes a cada uso, 
sem desprezar as características do passado, as transformando assim, 
em mediadoras de uma narrativa contemporânea.
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FOTOGRAFIA E PERCEPÇÃO: O OLHO, O 
OLHAR, O FOTOGRÁFICO

Alan Ricardo Floriano Bigeli1

A ARDÊNCIA DAS IMAGENS

As imagens carregam consigo capacidades subversivas, concordando 
com Roland Barthes (2003), esse caráter se dá quando uma imagem é 
pensativa, não quando ela choca, assusta ou repele. Mas é importante 
ressaltar que essa pensatividade da imagem não se confunda ao 
pensamento do sujeito que pode estar ali retratado. Trata-se muito 
mais de uma ambientação do pensamento que se instaura no espaço 
inter-relacional entre sujeito e imagem ganhando espaço de difusão e 
capacidades de afecções. Segundo Emmanuel Alloa (2015), “no espaço 
entre a imagem e o olhar que ela provoca, uma atmosfera pensativa se 
forma, um meio pensativo” (p. 9). Nesse sentido, a ambientação dessa 
pensatividade precede todo o próprio pensamento.

As imagens carregam consigo certas ambivalências. Elas, 
paradoxalmente, remetem a uma finitude no ato representacional, 
torna-se uma limitação do ser, mas justamente aí reside um ponto de 
infinitude, porque enquanto é finita é também permanente, assim não se 
limita nunca à sua própria razão. “Daí este estranho paradoxo na atitude 
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ao olhar a imagem: reconhecendo que ela tem o poder de tocar o que 
está ausente, tornando presente aquele que está distante” (Alloa, 2015, 
p. 10). Assim, nesse jogo de forças encontra-se uma condição da imagem 
que está sempre pretendendo algo em caráter representativo. 

A exorbitante proliferação imagética de hoje corre, paradoxalmente, 
na contramão de nossa capacidade de construir sentidos sobre essas 
mesmas imagens. Ao mesmo modo que estamos constantemente em 
interação com as imagens, não saberíamos responder a uma simples 
pergunta que nos exigisse a explicar o que é, de fato, uma imagem. 
A resposta a tal indagação seria de extrema complexidade visto que 
estaríamos diante de um impasse em que explicar uma imagem pode 
correr o risco de delimitar suas inúmeras capacidades condenando-as 
à unificação e ao reducionismo, ou por outro lado, ao responder essa 
questão, cairíamos em uma investida ontológica da imagem (Alloa, 2015).

Tal problemática é definida por Georges Didi-Huberman (2012) como 
complexa e ardente: complexa pela dificuldade de se encaminhar uma 
resposta e ardente pelo fato de continuar sempre e sempre em constante 
ação. O filósofo destaca que o momento em que estamos conta com 
uma grande imposição da imagem em várias esferas: estética, política, 
cotidiana, histórica. Assim, comparativamente com outros momentos, a 
força da imagem está mais atual do que nunca. Seu caráter de mostração, 
de veracidade, de credulidade e, consequentemente, de destruição 
estão mais presentes do que jamais estiveram (Didi-Huberman, 2012). 
Pensar sobre o conhecimento que as imagens podem dar lugar, é pensar 
também sobre qual a carga histórica que esse conhecimento traz consigo. 
Frente a isso, Didi-Huberman (2012) questiona-se se não seria o caso 
de recorrermos àqueles que anteriormente já se desdobraram sobre 
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essas investigações, pensadores como Sigmund Freud, Albert Einstein, 
Aby Warburg, Georges Bataille, Walter Benjamin, por exemplo. Mas, 
com a finalidade de dar cabo a esse conhecimento proveniente da 
imagem, seria preciso produzir uma arqueologia sobre essas formações 
atravessadoras bem ao jeito de Michel Foucault e, quem sabe, reescrever 
e restituir toda essa ideia que esse conhecimento carregaria. Foi essa a 
tentativa, em certo momento, de Warburg, que tentou promover uma 
disciplina que se preocupava em investigar se a imagem ou a palavra 
surgiu primeiro, mas que, interiormente, buscou aproximar os laços 
entre essas duas áreas. 

“Não se pode falar do contato entre a imagem e o real sem falar 
de uma espécie de incêndio. Portanto, não se pode falar de imagens 
sem falar de cinzas” (Didi-Huberman, 2012, p. 210). Nesse sentido, é 
absurdo pensar em uma separação opositiva entre imagens e palavras. 
As imagens carregam consigo uma carga histórica incomensurável, 
sem falar no valor de memória que trazem junto. Quando temos 
contato com um objeto, talvez seja importante que nos coloquemos 
minimamente a pensar sobre as condições que permitiram nosso acesso a 
tal imagem, considerando todas a ameaças e todos os entraves possíveis 
que certamente teriam limitado o acesso dessas obras ao contemporâneo, 
ainda mais atravessando tempos de destruição iconológica como foram 
os séculos mais recente. Diante de um objeto, é preciso ir além de suas 
características vestigiais, é preciso que dediquemos atenção também para 
suas lacunas. Se a imagem é formada por cinzas, indica que queimou.

É notável, como ressalta Didi-Huberman (2012) recorrendo a 
Walter Benjamin, a importância da fotografia para o século XX, 
especificamente nos anos 1930, galgando espaço, no sentido de romper 
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as barreiras da representação, ainda que realistas por excelência. Uma 
arte como fotografia pode elevar os limites da realidade ao extremo, 
justamente pela sua afirmação em demasia, chagando assim a quase 
atingir o Real. Nesse sentido, o trabalho inscrito nesse tipo de fotografia 
assume um certo caráter fenomenológico ao produzir uma autenticidade, 
contudo tem a capacidade e a preocupação de se mesclar ao ambiente, 
de fundir às coisas. E faz isso através da implicação. É um saber estar, 
situar-se no ambiente; isto é, olhar, sabendo-se visto. Justamente essa 
mescla será o fator de durabilidade de tal experiência estética.

Nessa esteira, afirma Renaud Barbaras (2011), há nas imagens um 
certo fascínio despertado por essas relações entre o visível e o invisível. 
Ou seja, na medida em que mais nos aproximamos mais das dimensões 
visíveis dos objetos, outras dimensões invisíveis se desdobram, carac-
terizando uma ânsia de ver sempre mais. Algo que comporta um desejo 
insaciável de ir sempre mais em direção à profundidade das coisas. Dessa 
irredutível insatisfação eclode uma intensa proliferação das imagens 
que carregam em seu cerne uma ontologia da visão e na invisibilidade 
carregada e constituída por ela. Desse modo, Barbaras (2011) possibilita 
uma crítica às imagens, ou ainda, mais profundamente, ao uso feito delas. 
Ele declara que tudo aquilo que é visível causa uma insatisfação, pois 
possibilita um desejo de exploração da dimensão invisível. Como forma 
de resposta a essa insatisfação, o autor define duas maneiras. A primeira 
responde a esse desejo através da supersaturação de conteúdos visíveis, 
isto é, uma mostração exacerbada do visível. E a segunda, mais rara 
segundo ele, é o uso artístico. 

Essa não busca apagar a visão ou abafá-la, mas responder à sua 
constituição: em vez de somar campos visíveis a mais campos visíveis, 
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as artes visuais procuram a essência da visualidade, ou seja, por meio de 
um modo reflexivo, produzir uma ontologia do visível, revelando sua 
profundidade. Segundo o filósofo, as obras visuais nos fazem compre-
ender a impossibilidade de se atingir tais dimensões inerentes à relação 
do visível e do invisível das coisas no mundo. Tais colocações supõe um 
olhar para as imagens tanto através de seus aspectos mais manifestos 
como pelos seus aspectos latentes. O que, em certo sentido, é retirar o 
peso de quaisquer tradições que possam encerrar a obra ou delimitar 
seu potencial para possibilitar a abertura dos aspectos que estejam por 
se incendiar e, assim, deixar queimar. Desse modo, então, a sabedoria 
por trás de olhar para uma imagem residiria em reconhecer, minuciosa 
e atentamente, o lugar onde ela arde, identificar onde as cinzas, ainda 
em brasa, podem voltar a queimar.

Dessa forma, ocorre o duplo papel da imagem, ela torna-se, ao 
mesmo tempo, agente da produção de uma relação e objeto da mesma. 
É importante notar que as imagens possuem sempre as mais plurais 
capacidades de gerar interpretações. O que torna mais evidente esse 
não-lugar fixo delas na produção de sujeitos. Ora, as imagens ocupam 
tanto o posto de disparadoras como o lugar de objetos das mais variadas 
relações que constituem o sujeito falante. É esse fator que dá poder 
às imagens, um poder de estrutura crítica e de crise, colocando em 
voga uma tensão para a subjetividade, tensão essa entre as pulsões 
regressivas de retorno ao escondido e às trevas, e as pulsões viventes, 
que levariam à mostração. Nesse momento é importante ter em mente a 
noção de desligamento da imagem. Para a Marie-José Mondzain (2015), 
o desligamento é a proteção da imagem frente aos determinismos 
irreversíveis. Esse aspecto mostra-se necessário para a quebra do domínio 
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do desejo por tomar as coisas representadas como as coisas em si e ao 
mesmo tempo garante a liberdade política do desejo de não dominar 
e de não ser dominado. Nesse sentido, as imagens carregam a alcunha 
de produtoras do desligamento por excelência. Atuando sob o mesmo 
foco de desejo, os signos imagéticos desligam-se da presença da coisa 
em si, dos corpos e dos sujeitos, garantindo uma fagulha incendiária 
de significação, ou mesmo, de sentido.

Assim, fica evidente que índices de determinação e de indeterminação 
são fatores primordiais de conferência de sentido e significação às imagens, 
e consequentemente, das obras de arte. Basta o reconhecimento delas, 
tanto como objetos e como agentes disparadores de questionamentos, 
de inquietações para que algo de movimente e seja produzida uma 
significação naquele que esteja apto a se libertar de suas amarras 
pulsionais no sentido de partilhar os aspectos mais intrínsecos que uma 
imagem possa inaugurar. Algo que, incansavelmente, não se traduz como 
ponto final, mas sempre se configura com articulações interrogativas 
do desejo, sempre em movimento.

ENTRE O OLHO E O OLHAR

Direcionando nosso olhar para as imagens dos movimentos pós-
modernos, o crítico e historiador de arte, Hal Foster (2017), demonstra 
que, nos anos 1960, grande parte do métier artístico estava comprometido 
com as relações entre realismo e ilusionismo nas pinturas e, indo mais 
além, promovendo uma contraposição ao abstracionismo. Essas críticas 
foram sustentadas por diversos movimentos subsequentes. São exemplos 
a Pop Art, Hiper-Realismo, e Arte da Apropriação. Foster (2017) esclarece 
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que as preocupações desses movimentos, como a Pop, convergem em 
dois sentidos básicos de representação: um deles, onde as imagens 
estão ligadas aos seus ícones, às suas coisas reais; e, por outro lado, 
nas imagens autorreferentes. Contudo, temos clara a noção que esse 
reducionismo é perigoso. Algo dessas constatações, por vezes, acaba 
delimitando uma compreensão mais extensa desses movimentos, pois, por 
um lado, cometem o excesso de buscar uma profundidade forçadamente 
engajada nessas obras, e, por outro, produzem uma leitura superficial, 
quase dessensibilizando a obra. 

Para ajudar a compreender essas noções, Foster (2017) propõe um 
realismo traumático, se apoiando bastante em obras e fragmentos ditos 
pelo emblemático artista Pop, o norte-americano Andy Warhol (1928 
– 1987). Além disso, toda a discussão é adensada com ajuda da noção 
psicanalítica lacaniana sobre o Real em consonância direta com a ideia 
de repetição de Sigmund Freud, às quais Foster (2017) aprofunda sob um 
modo de olhar surrealista para falar da teoria do trauma em Jacques Lacan 
e da relação com as imagens artísticas pós-modernas. Essas imagens, 
sobretudo na obra de Warhol, mostram-se plenas de repetições e, além 
de serem objetos de reprodução, elas também produzem, inicialmente 
um choque, mas que à posteriori transparece seu sentido traumático. 
Para compreender melhor, Foster (2017) inclui o conceito de tiquê de 
Lacan (1998), e de punctum de Barthes (1984), como referentes ao ponto 
traumático presente nessas imagens. Ao seu ver, esse aspecto reside, com 
o advento da repetição, naquele detalhe que gera um incômodo afetivo 
ao olharmos a obra, podendo assumir vários aspectos exclusivos para 
cada indivíduo, ora sendo a indiferença de um personagem na tela, ora 
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o apagamento da cena traumática ou, mesmo o desfoque generalizado 
de uma imagem cheia de simbologias.

Entretanto, esses detalhes visuais jamais se darão de forma trivial, 
sendo sua repetição que abrirá a chance de o real aparecer de forma 
traumática. Foster (2017) adverte que é preciso sempre levar em 
consideração que, mesmo que a possibilidade de choque esteja disponível 
no mundo, dependerá do sujeito o desenvolvimento do trauma, contanto 
com suas repetições e suas recodificações, vindas sempre à posteriori, 
e, aqui o crítico de arte emprega o sentido mais freudiano desse efeito, 
[nachträglich]. Já de acordo com Lacan, esses lampejos provocam um 
furo onde o real traumático quase pode ser tocado. E Foster (2017) 
demonstra isso através de um jogo de palavras do psicanalista francês 
com o termo troumatisme, em que trou se traduz por buraco. Todos esses 
aspectos permitem diferentes faces que a repetição pode tomar, fixando 
ou encobrindo, ou mesmo produzindo o realismo traumático. Tal fato 
promove uma compreensão paradoxal de recepção estética, em que os 
sujeitos não estão nem integrados e nem dissolvidos nas imagens, e estas 
são, ao mesmo tempo, afetivas e sem afeto. São, segundo Foster (2017), 
estes os intrigantes aspectos propostos pelas imagens da Pop e de seus 
movimentos posteriores, sobretudo no Hiper-Realismo. 

O Hiper-Realismo surge nos Estados Unidos, na década de 1960. 
O movimento que se compõe de imagens extremamente amparadas 
na realidade, se dá apoiado em evoluções técnicas das artes visuais 
que muito se aproximam das fotografias. Na pintura hiper-realista, “as 
pinceladas não são percebidas, inexiste relevo e o artista parece estar 
ausente” (Levisky, 2012, p. 84). Esse movimento trata de uma busca por 
uma hipertrofia da realidade, tentando explorar ao máximo os limites 
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representativos. E, colocando em jogo nossa percepção da realidade, 
provoca a mobilização minuciosa de nossos processos mais íntimos, os 
deixando em confronto com a realidade habitualmente percebida, ou 
ainda, através do excesso, o Hiper-Realismo força nosso olhar para os 
detalhes que essa mesma realidade pode esconder. Os processos criativos 
do Hiper-Realismo partem das construções subjetivas dos artistas que 
mesclam suas percepções conscientes e inconscientes com os aspectos 
intuitivos da realidade aparente e, justamente, a ampliação significativa 
dessa realidade pode provocar um estranhamento nos sujeitos que se 
relacionam com essas obras (Levisky, 2012).

Em suas investigações, Foster (2017) demonstra como Lacan (1998), 
no seminário sobre o real, indica dois termos referentes à elaboração dos 
conteúdos que outrora foram reprimidos na vida dos sujeitos. O primeiro, 
Wiederholing, é a repetição como autômaton, que traz de volta o conteúdo 
reprimido como significante ou sintoma. O segundo, Wiederkehr, 
apresenta o retorno do real traumático, ou tiquê, como resistente ao 
simbólico. O primeiro mecanismo pode chegar a encobrir ou conter o 
segundo, expandindo o campo de existência desse retorno do traumático. 
A fim de encontrar consonâncias entre o pensamento psicanalítico e 
as artes visuais, Foster (2017) argumenta sobre a necessidade de uma 
mediação entre as duas áreas. Para tanto, ele se baseia em proposições 
psicanalíticas contemporâneas feitas durante o seminário XI de Lacan, 
em que a problemática do olho e do olhar segue justamente o seminário 
sobre o Real e servirá de base para pensar as relações entre a psicanálise e 
os fenômenos estéticos, sobretudo acerca da visualidade (Dionisio, 2012). 

Como constata Gustavo Dionisio (2012), Lacan, neste seminário, 
mostra como essa problemática é paradoxal. Não se trata de um atributo 
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exclusivo do olho; os órgãos sensoriais ajudariam a circunscrever essa 
experiência sensível visual que se dá no mundo. O olhar, segundo essas 
premissas, tal como a linguagem, é preexistente ao sujeito que se encontra 
jogado em um mundo especular e espetacular, que o olha de volta. Nesse 
sentido, “aquilo que vale para a linguagem também vale para o olhar”. 
Assim, sendo o olhar algo que vem de fora, instaura-se originariamente 
como “uma antecipação intrínseca ao desenvolvimento da espécie 
humana” (p. 188), e por comportar, ao mesmo tempo, características 
persecutórias [justamente por residir fora do sujeito] e uma posição de 
objeto a, permite a inscrição do registro simbólico na subjetividade. 

Em esclarecimento:

Ao olharmos a imagem se pode dizer, após determinadas derivações 
lógicas, que a imagem nos olha de volta; no gráfico, olhar e sujeito da 
representação se destacam em um mesmo plano horizontal, enquanto 
imagem e tela (aqui entendida como anteparo) estarão contidas no 
plano da intersecção entre os cones. É, portanto, no meio do per-
curso que vai do sujeito ao objeto que se encontram imagem e tela, 
isto é, elas prefiguram ali uma estrutura intermediária de separação. 
Esta presença dá margem a verificar, em termos psíquicos, o caráter 
“reflexionante” do olhar. (Dionisio, 2012, p. 191)

Assim é possível compreendermos como começam a se inscrever as 
relações entre o olhar e as imagens no campo subjetivo. Somos seres que 
olham e são olhados o tempo todo, de uma forma alocada ao espetáculo 
do mundo. Se nosso olhar é lançado ao mundo de um só ponto de partida, 
o contrário não é válido. Somos, pois, observados de inúmeros perfis 
e de diversas maneiras que correspondem a uma presença alteritária. 
Esse endereçamento outro traz consigo algo do nível relacional em 
aspectos transferenciais. Se algo me olha, dentro de tais configurações, 



671

meistudies

possui afinidades comigo, mesmo que estas se desenvolvam a par de 
possíveis estranhamentos correlatos à uma falta constitutiva inerente da 
angústia de castração. Nesse sentido, uma imagem comporta consigo 
grande parte desses aspectos. A oferta feita pelo artista visual, através 
de sua obra, é abundante àquele que olha; “Queres olhar? Pois bem, 
veja isso!” diz Lacan (1998, p. 99), como a destacar esse convite para 
que o espectador possa se demorar, pousando ali seu olhar.

O OLHAR E O SUJEITO

Como destaca Dionisio (2012), se Foster posiciona a imagem e a 
tela como anteparos do olhar é porque apresentam-se como uma espécie 
de proteção contra uma invasão do Real. Essas mediações podem ser 
entendidas como as características que respaldam e certificam a arte dentre 
de suas formas e classificações, seja na história da arte, na crítica ou no 
pensamento cultural de cada sociedade. Tal mecanismo, dentre os seres 
humanos, possibilita que haja um escape através do Imaginário, com o 
registro Simbólico garantindo a criação dessas imagens (Dionisio, 2012). 
Essa mediação angariada através do processo subjetivo do olhar, trata-se 
de uma captura de suas funções mais incontroláveis que, ao cabo, visará 
uma domesticação através da imagem. 

Um fascinante exemplo é encontrado na obra da artista fotógrafa 
norte-americana Cindy Sherman. Aqui, é produzido um desvio que parte 
da realidade sendo efeito da representação e chega ao real como coisa 
traumática. Foster (2017) demonstra que, ao dividir, ainda que a grosso 
modo, o trabalho de Cindy Sherman em três grupos, é possível relacionar 
cada período a um posicionamento específico entre sujeito e obra de 
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arte. Em suas primeiras fotografias, Sherman coloca o sujeito como ser 
observado (Figura 1). Quem olha é também olhado por suas obras; esse 
olhar não vem só da tela, mas de dentro do sujeito. No segundo momento, 
a artista se coloca no lugar de anteparo/imagem provocando justamente 
a questão das representações, seja no mundo da moda, na história da 
arte ou em imagens de desastres. Sherman aposta em uma concepção 
psicótica representacional do corpo, demonstrando a matéria corpórea 
evidenciada como coisa plástica, descartável (Figura 2). Já o terceiro 
momento, herdeiro dos anteriores, parece romper o anteparo tal que o 
olhar-objeto invade e ultrapassa o sujeito-como-quadro, demonstrando 
o horror real da representação, à beira dos limites do abjeto, causando 
um revirão literalmente visceral ao apresentar cenas que remetem à 
escatologia humana, corpos feridos, excrementos e vísceras envolvendo 
a si mesma, chegando a dar pistas para o Real irrepresentável (Figura 3). 

Figura 1
Untitled Film Still #2 - 

Cindy Sherman (1977)
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Figura 2
Untitled #183 - 

Cindy Sherman (1988)

Figura 3
Untitled #190 -

Cindy Sherman (1989)
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Figura 4
Untitled (Sunset) - 

Richard Prince (1981)

Figura 5
After Walker Evans: 4 - 

Sherrie Levine (1981)

Alguns aspectos, contudo, evidenciados por Foster (2017) colocam 
o Hiper-Realismo no caminho de se tornar “um subterfúgio contra 
o real” (2017, p. 137), mesmo que não seja essa a concepção que a 
própria neovanguarda tenha sobre si. Sob essas premissas, Foster (2017) 
argumenta que o Hiper-Realismo falha em sua tentativa de selar o real 
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traumático, junto ao seu caráter de domesticação do olhar; porém, seu 
fracasso resulta justamente em acabar demonstrando o real. Foster (2017) 
coloca o Hiper-Realismo em relação à Arte da Apropriação e mostra 
como as duas poéticas apresentam, por vezes, muitas semelhanças, mas 
também muitas divergências que nos auxiliam a compreender como o real 
é implicado nessas poéticas. Algumas das expressões dessa poética da 
Apropriação em relação com o Hiper-Realismo, são vistas em trabalhos 
de Richard Prince (Figura 4), que des-realiza o Real “com a profusão 
de signos” da cultura norte-americana, “a fluidez da superfície” e o 
“envolvimento do observador” (p. 140); ou Sherrie Levine (Figura 5), 
ao promover a implosão do ilusionismo fotográfico e questionar a 
apropriação da verdade da realidade fotografável; e também Bárbara 
Kruger (Figura 6), na inversão dos valores referenciais trabalhando 
com foto colagens e texto, desenhando sua crítica aos valores sociais, 
culturais e sexuais.

Figura 6
Untitled (The future belongs to those who can see it) - 

Bárbara Kruger (1991)
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É cabível retomar aqui um debate sobre a autoria das imagens, que 
Mondzain (2015) insere como uma problemática entre poder e autoridade, 
já alertando que, atualmente, é um debate perigoso em que se pode chegar 
a conclusões sobre uma não-autoria sobre as imagens, correndo o risco 
de suspender e perder a reivindicação sobre uma fotografia, por exemplo. 
Mas, voltando alguns passos, ela dá destaque ao gesto produtivo que, em 
grande medida, se transcreve como inaugural de uma imagem. Produzir 
implica agir sobre determinados meios e de acordo com conjuntos de 
processos específicos que estão inseridos em certos contextos. Porém, 
o que comumente temos é a imagem, nesse caso, em termos de poder 
e em sua finalidade. Isto posto, ela destaca que a qualificação de uma 
obra de arte, por exemplo, como tal, realizada independentemente das 
condições processuais, depende exclusivamente de seu reconhecimento. 
E a filósofa explica que esse fator se dá contrariamente às forças de 
monopólio que atravessam à imagem, como também às determinações 
condicionantes da realização da obra; acontecendo na via inaugural de 
uma autoridade sobre a obra de arte, que repousa sobre o reconhecimento.

O reconhecimento comporta uma via de mão dupla, consistindo 
no autor reconhecer, seguramente, sua autoria (ou autoridade), mas 
também em reconhecer no espectador uma instância libertária, aberta 
às possibilidades desse endereçamento. Estabelece-se assim a criação 
de uma relação de alteridade entre autor e espectador resultando na 
indeterminação de uma criação propriamente dita sobre a obra de arte, 
mas mais voltada ao índice da abertura aleatória promovido por esse 
reconhecimento. Contudo, essa colocação implica a fragilidade dessa 
relação, já que ela nunca é dada de antemão e muito menos garantida.
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A relação de um autor com um espectador não é nem a de quem 
possui nem a de quem é possuído. Eles só se constituem na parti-
lha paradoxal de sua despossessão em comum. Tal me parece ser a 
potência da arte. É assim que é preciso entender o pensamento de 
Duchamp, quando ele instaura ou convoca a autoridade do espectador. 
É, portanto, no coração de uma operação paradoxal que se constrói 
a questão da proveniência e da destinação [das imagens]. [...] Nessa 
perspectiva, a indeterminação da imagem conduz a qualificá-la como 
não objeto, como um lugar frágil onde o cruzamento de olhares que 
partilham a visibilidade do mundo instala o campo político desta 
partilha temporal. Mas a imagem é também um objeto determinado 
por aquilo que o condiciona e propõe ao desejo de um sujeito que se 
torna, por sua vez, objeto da imagem. (Mondzain, 2015, pp. 52-53)

Nesse sentido, um objetivo bastante moderno é cumprido através 
dessas poéticas; colocar o artista também como espectador. Isso se 
dá muito pelas características mais básicas desses movimentos que 
consistem, sobretudo, em desapropriar e descolonizar a imagem. 
Assim, na construção da obra está empregada a dependência do lugar 
do artista como receptor de arte. Se o Hiper-Realismo reprime o real, 
por conseguinte, ele retorna. E isso ocorre, segundo Foster (2017) na 
superfície dos signos hiper-reais. Entretanto, essas relações não são, de 
maneira alguma, lineares. Nesse sentido, ocorre a insurgência de uma 
ambivalência que, outra vez, nos leva a evocar o real. Isso acontece 
pois, na tentativa da exposição das representações, a arte da apropriação 
ataca aquilo que protege nosso olhar: a imagem-tela. E, por esse termo, 
podemos compreender que essas representações atacadas são justamente 
as convenções artísticas e os códigos da cultura visual. Na perspectiva 
de Dionisio (2012) em consonância a Foster (2017), então, vemos 
aparecer um balizamento poético que parte de um efeito representativo 
da realidade e que busca atingir o real como coisa traumática. Sendo 
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assim, esse deslizar coloca em suspensão e configura um clamor por sua 
ressignificação, sobretudo nas poéticas visuais da Arte Contemporânea.

Com essas considerações, torna-se possível a produção de um 
movimento de pensatividade em direção às imagens, dado o caráter 
visual de nossa sociedade. Contudo, trata-se antes e sempre de um jogo 
de forças transferenciais, em que tal posicionamento que permite a 
abertura frente a uma imagem sofra incomensuráveis demandas vindas 
da própria poética visual. A imagem nos interpela e lança sobre nós um 
olhar que se traduz em um pedido de atenção, em um clamor para que 
nós olhemos de volta. 

Operadora de eclosão ou ainda de abertura, a imagem introduz um 
excedente não reintegrável na ordem do saber e provoca, a partir de 
dentro, uma exposição ao fora. Sua força de abertura provém talvez 
do fato de que ela não pode, em si mesma, se retirar em direção a 
nenhum regime de interioridade: na exposição de sua nudez, ela dá 
a ver que só existe dentro e por esse espaço onde ela de precede 
perpetuamente e onde igualmente ela precede todo olhar antecipador. 
(Alloa, 2015, pp. 15-16)

O que Alloa (2015) dá a entender é que essa tal coisa que as imagens 
dão a pensar não pertence propriamente a elas nem a ninguém, não 
está localizada em um espaço ou lugar específico “nem presente, nem 
ausente, mas iminente” (p. 16). Essa tal iminência é possibilitada pela 
capacidade inerente das imagens de provocar a suspensão das coisas. 
E a palavra suspense está empregada no sentido tanto de promover a 
suspensão dos signos e significantes, de suspender os objetos em função 
de representações (ou vice-versa), mas principalmente, contando com 
espectador que se torna receptáculo da imagem, adquirindo o sentido 
de por vir; um instante perceptivo capaz de suspender os sentidos, 
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garantindo a abertura do pensamento para o que há de se colocar dali 
a diante. E, além disso, subsequente a essa demanda de atenção ocorre 
outra suspensão, dessa vez traduzida por espera, ou na infinitesimal 
abertura dos campos, para que a imagem, assim, atinja sua finalidade 
provocativa para além de seus limites físicos e materiais. 
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O CINEMA DE HERÓIS COMO EXPRESSÃO 
DE VALORES SOCIAIS: “PANTERA NEGRA”, 

PANDEMIA E DISTINÇÃO DE CORPOS 
NEGROS 

Vanessa da Costa Gonçalves Dias Coimbra1

INTRODUÇÃO

Pantera Negra (título original: Black Panther), lançado em fevereiro 
de 2018, foi o 18º filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e, 
atualmente, possui a 12ª maior bilheteria da história do cinema, com mais 
de 1,35 bilhão de dólares arrecadados. O filme, composto de produção 
e elenco majoritariamente negros, foi sucesso de público e de crítica 
no mundo inteiro, e quebrou diversos recordes durante as semanas em 
que esteve em cartaz, tais quais: maior abertura (arrecadação de estreia) 
de um filme solo de super-heróis; maior bilheteria para um filme solo 
de super-heróis; maior bilheteria de um filme com diretor, roteirista e 
elenco majoritariamente negro; filme mais comentado da história do 
Twitter; filme de super-heróis mais bem-avaliado pelo agregador de 
críticas Rotten Tomatoes, entre outros.

1. Mestranda em Tecnologias da Comunicação e Estéticas. Discente na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Escola de Comunicação (ECO), Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura (PPGCOM). vanessacostadias@
gmail.com
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Recentemente, após a morte brutal de George Floyd2 nos Estados 
Unidos, ocorrida durante a pandemia de COVID-19, questões sociais 
levantadas pelo filme voltaram à tona, como o extremo policiamento e 
encarceramento da população negra. 

Com tamanho alcance de público e de crítica, o filme dividiu opiniões 
acerca da importância da representatividade racial e de gênero, por um 
lado, e, por outro, da apropriação do discurso de questões sociais pelo 
capital hollywoodiano, conforme veremos mais à frente.

Este artigo buscará articular e relacionar essas diferentes abordagens 
aparentemente críticas, assumindo a hipótese de que o investimento 
financeiro na produção deste filme obtém o esperado e elevado retorno 
lucrativo justamente porque dialoga com sentimentos, desejos, visões 
de mundo, lugares comuns já difundidos na sociedade ou em parte dela, 
visões ou sentimentos estes que o filme pode contribuir para reforçar 
mas que, por outro lado, respondem positivamente, isto é, acritica-
mente, às finalidades lucrativas dos investidores, logo vão ao encontro, 
não somente econômico, mas também político-ideológico, do capital. 
Essa leitura será possível na medida em que adotemos, nesse exame, os 
fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos da economia 
política em estreito diálogo com teorias de comunicação e semiótica, 
estas conforme o tronco descrito por Sfez (2007) como “expressivo”.

2. George Floyd foi um afro-americano de 46 anos, contagiado com o novo 
coronavírus, que morreu estrangulado numa abordagem truculenta de um policial 
branco. Despedido do trabalho de segurança como consequência da pandemia, 
Floyd foi abordado por tentar comprar um produto de supermercado utilizando 
uma nota de 20 dólares, supostamente falsa. O policial, de nome Derek Chauvin, 
ajoelhou-se sobre o pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos e, mesmo após 
o desfalecimento deste, Chauvin não efetuou nenhuma tentativa de ressuscitação 
e manteve seu joelho sobre o pescoço de Floyd durante a tentativa de reanimação 
pelos socorristas.
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A COMUNICAÇÃO EXPRESSIVA

Para Anthony Wilden, sociólogo britânico e autor ciberneticista, 
a mente é um lugar de relações semióticas, isto é, de relações sociais 
que se expressam pelas mediações semióticas próprias do ser humano. 
Entendemos assim que não caberia separar o sujeito pensante de seu 
ambiente que é, ao mesmo tempo, constitutivo do sujeito e construído 
por ele – a realidade, tal como o indivíduo social a percebe e interpreta, 
não será um reflexo mas antes uma construção social na relação do 
sujeito com seus contextos e circunstâncias.

O processo de construção do real se desenvolveria, numa lógica 
dialética de mudanças e permanências, através de vínculos e hierarquias 
lógicas conforme propõe Wilden (2001). Segundo o autor:

A perspectiva [comunicacional] deve não só reconhecer-se como 
participante nas relações sistema-ambiente que analisa, como também 
reconhecer as suas origens no ecossistema econômico do interior 
do qual saiu. [...] Deve ser capaz de atingir um outro nível [...] no 
qual ela procura comunicar não apenas a propósito do sistema a 
que pertence, mas também acerca das suas próprias relações com 
tal sistema. (Wilden, 2001, p. 147)

Quando o ciberneticista menciona a questão de “níveis” ele aponta 
para algo que denomina “tipificação lógica dos vínculos”, uma espécie 
de ordem “hierárquica” que delimita, em diferentes níveis quantitati-
vos/qualitativos, a liberdade semiótica de qualquer indivíduo em suas 
relações sociais. 

A abordagem de Wilden (2001) converge para o conjunto de teo-
rias que, epistemologicamente, Sfez (2007) denomina “comunicação 
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expressiva” – com sua noção de trocas incessantes entre o meio e o 
indivíduo –, em contraste à “comunicação representativa”. Esta contem-
pla uma visão cartesiana baseada no conhecido modelo linear emissor/
canal/receptor:

O modelo [da comunicação representativa] é estocástico, atomístico, 
mecanicista. Estocástico, porque é passo a passo que a comunicação 
se faz, nesse momento aqui e por conta desse objetivo. Atomístico, 
porque a comunicação põe em presença dois sujeitos, átomos separa-
dos e indivisíveis. Mecanicista, em razão da linearidade do esquema 
de transição, que é uma máquina. (Sfez, 2007, p. 33)

Já a abordagem expressiva entende que a complexidade das socie-
dades contemporâneas é expressa de maneira circular e não linear. 
Com isso, não haverá mais “emissores” distintos de “receptores”, mas 
“emissores-receptores”, ou polos de comunicação: todo emissor é 
imediatamente receptor, todo receptor é imediatamente emissor, enten-
dendo-se a relação imediata aí em termos dialéticos, não, obviamente, 
temporal ou espacial. Ao mesmo tempo, essa relação é mediada pelas 
condições, sobretudo socioculturais, da própria relação. Se a mente 
do sujeito, imersa em relações sociais, remete-se imediatamente aos 
códigos da mensagem, pode fazê-lo porque, por sua vez, esses códigos 
situam-se em distintos planos lógicos expressivos daquelas relações, 
aos quais a mente deve também se remeter para interagir na mensagem. 
O imediato se efetua nas mediações culturais do sujeito. “O sujeito faz 
parte do meio, e o meio, do sujeito. Causalidade circular. [...] Dupla 
sujeito-mundo, na qual os dois parceiros não perderam totalmente a 
identidade, mas praticam trocas incessantes” (Sfez, 2007, pp. 105-106).
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Portanto, haverá todo um contexto social, com seus grupos e subgru-
pos, determinando as interpretações aparentemente individuais. Segundo 
o autor, “o sentido é mais inventado do que recebido” (Sfez, 2007, p. 96), 
ou seja, os polos de comunicação coparticipam da relação comunicativa 
produtora de sentidos. O sentido é construído nessa relação. Por isso, 
essa abordagem é também chamada construtivista.

SOCIOLOGIA BOURDIEURIANA

De origem estruturalista, o pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu 
também se aproxima dessa abordagem. Segundo Ortiz (1983), para 
Bourdieu a linguagem é práxis, logo, devemos buscar compreendê-la 
não apenas em seu aspecto linguístico, como comumente faz a maio-
ria dos linguistas e semióticos, e sim em conjunto com a sua natureza 
e utilização intrinsecamente sociais, recorrendo às situações que lhe 
conferem sentido e condicionam a sua manifestação.

Para Bourdieu, diz Ortiz (1983), “na prática, [a palavra] só existe 
submersa nas situações, [...] os diferentes valores de uma palavra se 
definem na relação entre o núcleo invariante e os mecanismos objetivos 
característicos dos diferentes mercados” (p. 159). Bourdieu entende que 
há socialmente um mercado linguístico (simbólico) tão forte e presente 
quanto um mercado de bens materiais na medida em que ambos esta-
belecem uma troca de relações sociais entre si.

Esse mercado organiza-se em hierarquias lógicas, como diria 
Wilden (2001), cujos vínculos e limiares seriam dados pelo que 
Bourdieu (2008) conceitua como “capital simbólico” e “locutor legí-
timo”. Para Bourdieu (2008), o sistema capitalista não permite que 
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todos tenham o mesmo acesso a determinados produtos e/ou práticas 
culturais – como teatro, música e cinema – e isso interfere diretamente 
na distinção entre diversos estilos de vida, ou habitus, nas palavras do 
autor. O conceito de habitus consiste em estruturas socialmente cons-
truídas que podem coagir a ação e representação dos indivíduos, assim 
como seus esquemas de ação e pensamento, e, com isso, definir-lhes 
limites de competência semiótica: os habitus são formas culturalmente 
específicas de ver e viver, de ser e estar no mundo, uma vivência corporal 
e mental, formas próprias e mais ou menos distintas de diferentes “cam-
pos” – na terminologia bourdieuriana – sociais, distinguíveis enquanto 
fragmentos identitários por motivos dos mais variados, dentre esses, os 
mais conspícuos sendo sexo (ou gênero), idade, raça (ou etnia), religião, 
níveis de renda (e práticas de consumo), territórios de moradia, carreiras 
ou perfis profissionais etc. 

Dadas essas muitas distinções que em cada indivíduo podem se 
intercruzar enquanto identidades, podemos inferir que nossos gostos são 
sentimentos ou desejos socialmente produzidos e expressos semiotica-
mente, capazes de funcionar em dois sentidos: se por um lado eles nos 
diferenciam perante determinados grupos e indivíduos, por outro eles 
operam de maneira a nos identificarmos com outros grupos e indivíduos. 
Para Bourdieu (2007), “a identidade social define-se e afirma-se na 
diferença” (p. 164). Seu conceito de identidade é definido a partir das 
disposições dos habitus dentro da estrutura social. Com isso, o poder 
simbólico de determinados grupos que possuem maior capital social 
acaba por ditar as “regras” que influenciam no comportamento de sujeitos 
das classes “dominadas”. Ou seja, nossa identidade seria formada não 
de maneira individual, e sim através de grupos, da sociedade. E quanto 
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maior for a legitimidade do “procurador” – aquele que em “sua fala 
concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o 
mandato” (Bourdieu, 2008, p. 89) – maior a legitimidade de seu discurso. 

Bourdieu (2008) ratifica ainda tal fato ao caracterizar o que ele 
denomina “locutor legítimo”, isto é, alguém que por si próprio tenha 
o poder de declarar algo ou a quem esse poder tenha sido delegado 
(o “procurador” sendo, portanto, um “locutor legítimo”). Para o autor: 
“os locutores desprovidos de competência legítima se encontram de fato 
excluídos dos universos sociais onde ela é exigida, ou então se veem 
condenados ao silêncio” (Bourdieu, 2008, p. 42).

Em resumo, poderíamos afirmar que somos sujeitos sociodiscursi-
vos, isto é, inerentemente comunicacionais, e que entendemos que a 
linguagem – seja ela escrita, oral, visual, audiovisual etc. – responde aos 
mecanismos da estrutura social em que está inserida. Logo, o cinema e 
os filmes da Marvel Studios também. Afinal, Marx e Engels já diziam 
há quase duzentos anos: “As ideias da classe dominante são, em cada 
época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material domi-
nante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante” 
(Marx & Engels, 2007, p. 47).

SUJEITOS SOCIODISCURSIVOS

Ao compreendermos as relações sociais como processos de pro-
dução, troca, distribuição e consumo dos meios de manutenção e 
desenvolvimento da espécie humana – conforme elas se ajustam aos 
recursos necessários à sua sustentação e, nisso, são organizadas, inclu-
sive enquanto relações de poder (político, religioso, ideológico etc.), 
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para assegurar e reproduzir os modos que produzem essa sustentação 
–, podemos então afirmar que as mídias exercem um papel fundamental 
na construção de significados sociais (sobre gênero, raça, sexualidade, 
violência, entre outros), podendo tanto legitimar determinados discursos, 
quanto silenciar outros. 

Destarte, para Bourdieu (1989), todas e quaisquer relações comu-
nicativas são, inevitavelmente, “relações de poder que dependem, na 
forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulados pelos 
agentes” (p. 11). Temos então, diferentes classes engajadas numa relação 
de luta simbólica de modo a impor “a definição do mundo social mais 
conforme aos seus interesses” (p. 11). Ou seja, ratificar sua legitimidade.

Em última instância, porém, quem legitima, reforça e reproduz todos 
os discursos “legítimos” é a própria sociedade do espetáculo. Aquele 
produto, serviço, tendência ou discurso que mereça ser reconhecido 
como tal terá o seu tempo garantido frente a uma audiência; os outros, 
ilegítimos perante o capital, e, consequentemente, perante o espetáculo, 
cairão no esquecimento. 

Tomando o discurso como exemplo, ocorre então que o simples 
“falar por falar” não é garantia de uma audiência pronta para escutar. 
Torna-se necessário que os locutores possuam uma competência legí-
tima nos “universos sociais onde ela é exigida” (Bourdieu, 2008, p. 42). 
Essa competência, porém, só é conquistada através de um processo de 
distinção – que provem em grande parte do capital –, no qual a estrutura 
econômica e social é a maior algoz.

Como o lucro de distinção resulta do fato de que a oferta de produtos 
(ou de locutores) correspondente a um nível determinado de qualifi-
cação linguística (ou de modo mais geral, de qualificação cultural) 
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é inferior ao que se verificaria se todos os locutores tivessem se 
beneficiado das condições de aquisição da competência legítima 
[...], esse mesmo lucro acha-se logicamente distribuído em função 
das oportunidades de acesso a essas condições, quer dizer, em fun-
ção da posição ocupada na estrutura social. (Bourdieu, 2008, p. 43)

Temos, assim, que a manifestação da nossa identidade, perpassaria 
por uma legitimação provinda do capital (simbólico ou literal) e da 
sociedade espetacular que lhe daria maior visibilidade e aceitação. 
Guy Debord, crítico marxiano e um dos maiores pensadores da Inter-
nacional Situacionista, já afirmava em 1967 que “a realidade surge no 
espetáculo, e o espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência 
e o sustento da sociedade existente” (Debord, 1997, p. 10) e, portanto, 
não se enquadrar dentro desse modelo dominante significaria, conse-
quentemente, transformar-se em um outsider, um excluído social.

Entretanto, isso não se configura como algo estanque e permanente. 
Para Bourdieu (2007), a linguagem funciona como uma estrutura estru-
turante, e isso significa que é possível operarmos uma modificação 
dentro desta. Afinal, a linguagem é um código dinâmico. 

Diante deste contexto compreendemos, a partir de Bourdieu (2008), 
que a cultura (os sistemas simbólicos) é uma expressão do mundo social 
ajustada conforme às estruturas de relações socioeconômicas que, nesta 
constante disputa de forças, tencionam inculcar na sociedade um sen-
timento de naturalidade frente ao estado das coisas e, assim, conservar 
seu poder simbólico. 

Como vimos, no entanto, quem ratifica esse estado das coisas seria 
a própria sociedade, conforme habitus e valores econômicos, éticos e 
estéticos capitalistas que, em síntese, seriam aqueles do “espetáculo”, 
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nos termos de Debord (1997) e do consumo, segundo Fontenelle (2002). 
Esta, por sua vez, ao avançar na crítica da espetacularização de Debord, 
afirma que desses valores alienados surge uma nova “cultura da imagem”, 
que molda não somente as produções estéticas sob o capitalismo, mas 
também, segundo a autora, citando Arantes, a nossa percepção imagética 
acerca do conteúdo exibido: 

[As imagens são] voltadas para o consumo, vinculadas ao propósito 
da distração, do entertainment; em outras palavras, são “táteis” e, por 
isso, requerem um contato “... pragmático, criando hábitos que liberam 
a nossa atenção, mantida sem esforço...” (Fontenelle, 2002, p. 286).

Assim, a narrativa de um filme, para ser socialmente reconhecida, 
deverá identificar-se com a realidade do público para a qual se destina. 
Esse público, também ele emissor-receptor, reconhecerá e reforçará, por 
sua vez, a legitimidade do “procurador” – aquele que fala em nome do 
público –, enquanto detentor legítimo do capital simbólico que autoriza 
sua fala (e reforça seu capital e poder financeiro). 

Portanto, dado que o indivíduo faz parte do mundo e o mundo faz 
parte do indivíduo, a assimilação social de um produto cultural – que 
teria a obtenção de altos lucros como motivação básica – se dá justa-
mente porque produz seus significados ou valores semânticos a partir 
daquilo que extrai ou pode extrair dos significados ou valores semânticos 
já latentes, como habitus, da própria sociedade, ou de boa parte dela. 

RACISMO, PANDEMIA E DISTINÇÃO

Em momentos de exceção – como a atual pandemia de COVID-19 
– é possível observarmos que o debate acerca de relações estruturais, 
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como o racismo, torna-se mais urgente e evidente. A crise recente, 
gerada pelo novo coronavírus, por tratar-se, principalmente, de uma crise 
de saúde, ou seja, de uma área mais técnica – como a biomedicina, a 
microbiologia etc. –, é encarada com seriedade e, na maioria dos casos, 
respeito por boa parte da população. Dados que apontam à mortalidade 
de populações idosas e imunodeficientes são pouco contestados pelo 
senso comum e podem se tornar valiosos insights para futuras políticas 
públicas sanitárias, de saneamento, de IDH, entre outras. 

Entretanto, quando extrapolamos o debate para a área de humanas, 
apontando as subjetividades deste tempo de crise, a receptibilidade por 
parte da sociedade é, muitas vezes, inferior, rejeitando-o com argu-
mentos negacionistas – que também ocorrem na área de saúde, porém 
com menos frequência devido ao materialismo dos dados analisados –, 
principalmente, em países cuja esfera política encontra-se extremamente 
polarizada, como Brasil e Estados Unidos. 

Fatores como estresse em tempos de isolamento social, expectativa 
em relação ao tempo de isolamento3 e revoltas subsequentes – como 
a vista na Sérvia – são exemplos de manifestações que não podem ser 
compreendidas somente através do âmbito sanitário.

Outro exemplo de manifestação que teve seu debate amplificado 
durante a pandemia foi a distinção de populações socioeconomica-
mente vulneráveis. Em seu texto Sobre a pandemia: primeiro ensaio da 
quarentena, Marcio Tavares D’Amaral, professor emérito da Escola de 
Comunicação da UFRJ, abordou o assunto com bastante sensibilidade:

3. Sobre isso ler: Bezerra, Silva, Soares, & Silva (2020)
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“Quem puder, fique em casa”, nos dizem. Nós podemos. Os ‘essen-
ciais’ não podem. Os que dependem de sair para manterem a vida 
apenas por mais um dia, um dia de cada vez, também não podem. 
Os que vivem aglomerados porque aglomerado é o seu espaço de 
vida não conseguem desaglomerar. Contagiam-se pela pobreza. 
Não é culpa do vírus. (D’Amaral, 2020, p. 04)

O debate ganha novas proporções ao considerarmos o racismo estru-
tural, bem como novos vieses ao acrescentarmos a prática do capital, 
como sistema econômico vigente, de cooptar a narrativa de lutas sociais.

No âmbito do entretenimento cinematográfico, enquanto alguns veem 
o sucesso de Pantera Negra com bons olhos, como um marco de repre-
sentatividade racial e de gênero em filmes blockbusters ou até mesmo 
como “uma declaração de amor para todos nós”, segundo Fábio Kabral 
(2018)4, há também quem o veja como uma apropriação das lutas sociais 
pela indústria cultural. Por indústria cultural entendemos, nos termos de 
Adorno e Horkheimer (1995), os processos de reificação e padronização 
industrial da cultura visando reproduzir, no tempo livre ou de lazer do 
trabalhador, suas condições pouco criativas de atividade laboral.

Passado, porém, mais de meio século desde a crítica de Adorno e 
Horkheimer (1995), estando a vida cultural na sociedade capitalista 
definitivamente mediatizada e espetacularizada por aparatos empresa-
riais que comandam os meios humanos e tecnológicos de produção, o 
conceito, sem perda, contudo, de seu potencial heurístico, deve ganhar 

4. Fábio Kabral é um pesquisador e escritor afrofuturista. A afirmação supracitada 
é o subtítulo de seu texto que viralizou nas redes sociais brasileiras, na semana 
seguinte ao lançamento do filme, sendo replicado em diversos sítios dedicados 
ao movimento negro.
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uma expressão plural, como sugere Hesmondhalgh (2013), professor 
e pesquisador da Universidade de Leeds: 

Em outras palavras, precisamos de perspectivas sensíveis ao poder 
potencial das indústrias culturais, como produtoras de textos, como 
sistemas para gerenciamento e marketing do trabalho criativo e como 
agentes de mudança. Também precisamos de uma combinação de 
abordagens capazes de fornecer uma análise das duas partes do termo 
‘indústrias culturais’: a parte da ‘cultura’ e a parte das ‘indústrias’. 
(Hesmondhalgh, 2013, p. 38)

Em uma sociedade na qual a indústria cultural tende a moldar as 
subjetividades, práticas e comportamentos cotidianos numa direção cada 
vez mais homogeneizada pelos códigos mercantilizados do espetáculo 
(Debord, 1997) e do consumo (Fontenelle, 2002), o retorno financeiro, 
principalmente em grandes produções hollywoodianas, é o fim primeiro 
e último da produção cinematográfica. 

A mídia5, como mediadora/moduladora de desejos, não pode ignorar 
as demandas sociais, dentre elas as relacionadas à representatividade 
racial e de gênero, fortalecimento das identidades negra, feminista, 
LGBTQ+ etc., pois deve ir ao encontro dos valores de seus expectado-
res, sejam estes culturais ou mercadológicos ou, o que é mais comum 
atualmente, ambos. Logo, um dos fatores que determinam o sucesso 
de público de uma obra é a sua opção por dar visibilidade a temas que 
expressam valores da audiência a ser alcançada, ao invés de ocultá-los, 
desprezá-los ou ignorá-los.

5. Por mídia entendemos o complexo de atividades econômicas que articulam 
radiodifusão, publicidade, jornalismo, cinema, música e outras atividades 
relacionadas à produção artístico-cultural voltadas para o lucro.
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Histórias de super-heróis com protagonismo negro ou feminino não 
estavam presentes nas produções da Timely Comics6 durante a maior 
parte dos primeiros trinta anos da editora, cujo primeiro exemplar foi 
lançado em 1939. A primeira aparição do personagem Pantera Negra 
ocorreu em julho de 1966, na HQ Quarteto Fantástico n. 52, quando 
os Estados Unidos vivenciavam uma eclosão de movimentos raciais. 

Pouco antes de Quarteto Fantástico n. 52 entrar em produção, o 
The New York Times publicou uma matéria sobre a Organização pela 
Libertação do Condado de Lowndes [LCFO, na sigla original], partido 
político que havia se formado no Alabama [...]. O logo da LCFO, 
uma pantera-negra, era tão marcante que as matérias começaram a 
chamar o grupo de partido Pantera-Negra. Quando Quarteto Fan-
tástico n. 52 chegou às bancas, o Tigre de Carvão – o aventureiro 
africano que [ficara] na geladeira por meses – tinha um novo nome. 
Mesmo com o adiamento, o Pantera-Negra [Black Panther] ainda 
fez história como primeiro super-herói negro a chegar ao grande 
público. (Howe, 2013, p. 95)

Assim que a Marvel se comprometeu com as diretrizes de represen-
tatividade de personagens negros, parte dos estereótipos foram deixados 
de lado como, por exemplo, os que inspiravam as histórias de Tarzan. 
Era o início de uma mudança de postura editorial que, sob a edição e 
direção de Stan Lee, introduziu certa visão da cultura negra na cultura de 
massa – pelo menos entre os leitores de quadrinhos – como instrumento 

6. Timely Comics, atual Marvel Comics, nasceu inserida dentro de um contexto 
de época (Segunda Guerra Mundial) e, devido a isso, seus primeiros vilões/
antagonistas quase sempre faziam alusão direta ou indireta ao nazismo/fascismo. 
A Timely Comics era uma linha de quadrinhos de Martin Goodman (fundador da 
empresa) cujo primeiro exemplar, lançado em agosto de 1939, recebeu o título 
de Marvel Comics n. 1, nome que seria adotado posteriormente para a editora.
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de luta contra preconceitos, apresentando uma abordagem diferente das 
histórias exóticas na selva e apontando para a temática afrofuturista.

O termo “afrofuturismo” foi cunhado em 1994 pelo escritor e crí-
tico cultural Mark Dery, em seu artigo “Black to the future”, parte da 
antologia Flame Wars: The Discourse of Cyberculture. O autor define 
afrofuturismo como:

Ficção especulativa que trata os temas afro-americanos e aborda as 
preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século 
XX - e, mais genericamente, a significação afro-americana que se 
apropria das imagens da tecnologia e de um futuro proteticamente 
aprimorado. (Dery, 1994, p. 180)

Embora considere o afrofuturismo como um gênero próximo à ficção 
científica, Dery também ressalta que não se trata de um subgênero, e 
sim de uma estética mais abrangente, que abarca diversos artistas em 
múltiplas mídias, no intuito de notabilizar futuros possíveis criados 
por (e para) negros, a partir de experiências afrodiaspóricas. Para o 
autor, o afrofuturismo funciona como um resgate às tradições africanas 
combinando-as com ciência e tecnologia, de modo a reexaminar o 
passado histórico – cujas raízes foram usurpadas pela colonização – 
através do afrocentrismo e das possibilidades narrativas de um poder 
negro futuro: 

A noção de afrofuturismo dá origem a uma antinomia perturba-
dora: uma comunidade cujo passado foi deliberadamente apagado 
e cujas energias foram, subsequentemente, consumidas pela busca 
de traços legíveis de sua história pode imaginar possíveis futuros? 
(Dery, 1994, p. 180)
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No filme Pantera Negra, o reino fictício de Wakanda assume impor-
tância fundamental na história, mais do que qualquer outra ambientação 
do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Wakanda representa o 
próprio simbolismo da riqueza africana, quer cultural, quer material-
mente. Ao inverter o senso comum de uma África pobre e marginalizada 
– ainda tentando se recuperar de séculos de escravidão e exploração 
por potências imperialistas –, a Marvel apresenta um território ficcional 
que não sofreu com a exploração colonialista e acabou por tornar-se a 
nação tecnologicamente mais avançada do mundo, devido à abundância 
de um valioso mineral, o vibranium. Livre de poderes externos (leia-se 
homens brancos colonizadores), Wakanda se afasta do resto do mundo, 
de modo a proteger o vibranium de interesses colonialistas numa lógica 
que subverte os últimos séculos de real exploração africana.

Pantera Negra começa contando a origem de Wakanda: o passado 
sendo reescrito com a nação africana no epicentro de uma evolução 
tecnológica jamais vista na história do mundo7. A introdução do filme 
é um verdadeiro tributo ao afrofuturismo. Em seguida, após os créditos 
de abertura, a narrativa permanece no passado, mais precisamente em 
1992, na cidade de Oakland, não por acaso a cidade berço dos Panteras 
Negras (reais). 

7. É possível fazer uma conexão com a música “The revolution will not be televised”, 
do artista Gil Scott-Heron. Lançada em 1970, no período de grande agitação 
política nos Estados Unidos relacionado ao ativismo negro, a música explana 
que “a revolução não será televisionada” porque os negros – aos quais a música é 
dirigida – é quem estarão nas ruas fazendo a revolução. Logo, esta será “ao vivo”. 
Sem pigs (gíria pejorativa de polícia), nem TVs tradicionais, nem qualquer outro 
sistema que perpetue a desigualdade racial. A nação ficcional de Wakanda evoluiu 
tecnologicamente, e sua evolução, tampouco, foi televisionada para o restante do 
mundo na narrativa fílmica.
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Na cena vemos o Rei T’Chaka quando ainda era o Pantera Negra. 
Ele foi ao encontro de seu irmão, N’Jobu, integrante do movimento 
Cães de Guerra (Wardogs)8, movimento este infiltrado em diversas 
nações. T’Chaka confronta seu irmão acerca do roubo de vibranium 
de Wakanda, e acaba confirmando que N’Jobu de fato auxiliou Ulysses 
Klaw, famoso traficante de armas, no roubo que resultou na morte de 
vários wakandianos. O seguimento deste conflito só é mostrado mais 
adiante no filme. Retornando a esta cena, vemos N’Jobu apelando ao 
rei e expondo seus motivos:

Observei o máximo que pude. Os líderes deles foram assassinados. 
Comunidades inundadas de drogas e armas. Eles são extremamente 
policiados e encarcerados. Por todo o planeta, nosso povo sofre 
porque eles não têm os meios para se defenderem. Com armas 
de vibranium, podem derrotar qualquer país, e Wakanda poderia 
governá-los do jeito certo.

Diante da recusa do rei, N’Jobu, acuado, pega um wakandiano 
de refém, o que força T’Chaka a atacá-lo, culminando em sua morte. 
T’Chaka, ciente de que seu irmão teve um filho – chamado N’Jadaka e 
conhecido, posteriormente, como Erik Killmonger – com uma americana, 
opta por abandonar a criança à própria sorte. Há uma passagem temporal 
e, no presente da narrativa, esse menino torna-se o antagonista do filme, 
enquanto o filho do rei, T’Challa, assume o trono após a morte do pai.

T’Challa, que nasceu sem sentir na pele o preconceito e a exploração, 
mantém no início do filme uma posição política parecida com a de seu 
pai – a de manter Wakanda isolada do resto do mundo. Killmonger que, 

8. Serviço secreto de inteligência de Wakanda.



699

meistudies

por sua vez, cresceu num ambiente marginalizado, acaba por tornar-se 
aquilo que procura combater: um opressor.

Erik Killmonger representa os meninos e homens pretos abandona-
dos, tão traumatizados, tão violentados pelo sistema, que acabam 
se tornando bandidos, que roubam, mentem, matam, batem em 
mulheres, desrespeitam as tradições e saem pra destruir tudo – exa-
tamente o que Killmonger fez no filme. Ele é criança abandonada 
da diáspora, ele é o resultado da omissão, do descaso, o filho de um 
sistema opressivo que o quer morto. (Kabral, 2018)

Os dois personagens principais, protagonista e antagonista, enfrentam 
questões indentitárias tanto pelo passado que estabeleceu sistemas de 
dominação de um grupo de pessoas sobre outro a partir, principalmente, 
da diferença racial (e assim mascarando a dominação de classe); quanto 
pelo presente, em que as diferenças de gênero, sexo e raça ainda supor-
tam estruturalmente relações de dominação. T’Challa, com a morte de 
seu pai T’Chaka, vê-se como o novo governante de Wakanda e precisa 
encontrar um modo de reparar os erros de seu antecessor. Killmonger, 
abandonado quando criança, procura na violência uma maneira de 
sobrepujar seus opressores brancos. As contradições entre poder e 
empatia, ação e reação, ética e legalidade, marcam a dificuldade da 
construção identitária dos personagens, na qual prevaleça a visibilidade 
(como autoafirmação) em vez da obliteração (como negação do outro), 
ou seja, a ideia de alteridade.

O corpo – físico, material – possui grande destaque no debate acerca 
da alteridade para Bourdieu (2007). É a partir dele que os indivíduos 
vivenciam o mundo e são afetados pelas distinções, ou seja, não há 
corpo fora das estruturas e relações de poder que a constituem, assim 
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como não há existência individual fora dos significados sociais que a 
caracterizam como tal. A própria noção, supracitada, de comunicação 
expressiva de Sfez (2007), também parte dessa compreensão da relação 
do corpo com seu ambiente material e social.

Pantera Negra exploraria bem o conceito bourdieuriano de distin-
ção a partir de corpos negros, seja nas diversas menções ao tratamento 
inferior concedido à população negra ao redor do mundo, seja na pele 
de seu antagonista, Erik Killmonger. O personagem possui, por exem-
plo, diversas marcas de escarificação. Esta técnica de modificação 
corporal que consiste em fazer cicatrizes no corpo com instrumentos 
cortantes é utilizada esteticamente em diversas culturas. Entre alguns 
povos africanos, mulheres aderem a este procedimento como forma 
de beleza. Para o antagonista de Pantera Negra, no entanto, cada uma 
de suas marcas representa alguém que ele matou. A prática de tal ato, 
ainda que para fins estéticos, também pode ser considerada como uma 
forma de distinção:

As tomadas de posição, objetiva e subjetivamente, estéticas – por 
exemplo, a cosmética corporal, o vestuário ou a decoração de uma 
casa – constituem outras tantas oportunidades de experimentar ou 
afirmar a posição ocupada no espaço social como lugar a assegurar 
ou distanciamento a manter. (Bourdieu, 2007, p. 57)

O corpo negro, tido como mercadoria durante a escravidão (que 
ainda persiste, mesmo que ilegalmente), e tratado com inferioridade 
por políticas segregacionistas que refletem até hoje na forma de pre-
conceitos raciais normatizados – que, ocasionalmente, resultam em 
manifestações de insatisfação e indignação como vimos nos protestos 
antirracistas mundiais que ocorreram durante a pandemia de COVID-19, 
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em decorrência do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos 
–, assume o protagonismo da narrativa e a inverte em favor de uma 
representatividade que satisfaria e contemplaria valores subjetivos ou 
políticos contemporâneos do público consumidor, ou de parte dele, 
mas sem deixar, também, como os números confirmam, de beneficiar 
lucrativamente o investimento financeiro feito no filme. Cabe, então, 
a pergunta: até que ponto essa narrativa coloca em questão o sistema 
socioeconômico dominante, de fato? E a resposta poderia ser enfática: 
não, ela não coloca.

O PAPEL “COADJUVANTE” DO CAPITAL NA NARRATIVA

Enquanto Wakanda permanece quase como um “santuário” em meio 
a uma África que ainda sofre com as mazelas de um passado de explo-
ração colonial, as diversas formas de opressão sofrida por negros, na 
vida real, estão constantemente em pauta na narrativa ficcional, como 
a cena em que o Pantera Negra e Nakia, uma integrante dos Cães de 
Guerra, interceptam um comboio de tráfico de pessoas. O filme aponta 
para a questão da responsabilidade de Wakanda frente a outros povos, 
principalmente negros, visto que não possuem a mesma tecnologia 
avançada e seguem oprimidos social e economicamente.

Embora o filme não explore a discussão do sistema capitalista em 
sua narrativa – seu foco recai mais na questão moral/ética das conse-
quências sociais de tal sistema de exploração –, podemos inferir que, 
sendo Wakanda uma nação “isolada” do restante do mundo (devido a 
sua localização geográfica, mas, principalmente, à escolhas políticas), 
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o capital, como entendido pelos marxianos, ainda não a subjugou a seu 
modo de produção. 

Podemos aqui fazer um paralelo com aquilo que Luxemburgo (1970) 
chama de “economia natural”. Wakanda parece se aproximar deste sis-
tema, primeiramente, porque se trata de uma sociedade cuja produção 
e excedente são apenas para consumo próprio. Em segundo, devido ao 
vínculo entre meios de produção e mão-de-obra, ou seja, a questão da 
terra e sua origem, e pertencimento. Destarte, fora da narrativa ficcional, 
a grande maioria das tentativas de converter sociedades baseadas num 
sistema de economia natural em sociedades capitalistas se dá através da 
força, da violência e da ficção, ou seja, mentiras contadas aos “nativos” 
pelos “capitalistas” de modo a justificar a usurpação de suas terras.

Para o aproveitamento de regiões em que a raça branca não tem 
condições de trabalhar, o capital necessita de outras raças. [...] Essa 
força de trabalho o capital encontra, no entanto, geralmente presa a 
condições de produção arcaicas, pré-capitalistas, das quais precisa 
ser previamente “libertada”, para que possa engajar-se no exército 
ativo do capital. Esse desatrelamento da força de trabalho de suas 
relações sociais primitivas e sua absorção pelo sistema assalariado 
capitalista é uma das condições históricas indispensáveis do capi-
talismo. (Luxemburgo, 1970, p. 312)

Embora “arcaica” não seja um termo que podemos utilizar para 
o reino ficcional tecnologicamente avançado de T’Challa, é possível 
compreendermos o excerto supracitado sob uma óptica que o filme põe 
em xeque: a visão eurocêntrica que considera a ancestralidade de tribos 
e rituais africanos (e quaisquer outros modos de vida e produção não 
capitalistas) como algo arcaico – uma forma de preconceito estruturado 
que o filme tenciona quebrar através da temática afrofuturista. Ou, ainda, 
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podemos considerar o disfarce intencional de Wakanda, como uma 
sociedade composta basicamente de pastores e agricultores, para, jus-
tamente, evitar confrontos com potências interessadas em sua principal 
riqueza natural. Esta discussão, portanto, suporta o posicionamento quer 
do protagonista (que ainda reluta em abrir Wakanda para o mundo) quer 
do antagonista (cuja vivência entre os oprimidos o fez radicalizar-se). 

A narrativa do filme, neste quesito, chega a um final conciliador. 
Depois da morte de Killmonger na batalha final contra T’Challa – e das 
últimas palavras que aquele dirige a seu algoz: “Me jogue no oceano 
com meus ancestrais que pularam dos navios. Porque eles sabiam que 
a morte era melhor do que a escravidão.” –, o rei de Wakanda parece 
rever suas convicções e num discurso na Organização das Nações 
Unidas (ONU) anuncia que Wakanda irá compartilhar seus recursos e 
conhecimento com o mundo.

Wakanda não ficará mais nas sombras. Não podemos, não devemos. 
Trabalharemos para sermos um exemplo de como nós, como irmãos 
e irmãs na Terra, deveríamos nos tratar. Agora, mais do que nunca, 
as ilusões da segregação ameaçam nossa existência. Todos nós 
sabemos a verdade. Mais coisas nos conectam do que nos separam. 
Mas em tempos de crise, os sábios constroem pontes enquanto os 
tolos constroem barreiras. Devemos encontrar uma maneira de cui-
darmos uns dos outros como se fossemos uma única tribo.

O discurso do personagem reforça a mensagem política que o filme 
pretende passar, e ainda deixa nas entrelinhas (de modo não muito 
sutil) uma crítica ferrenha às políticas imigratórias do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump. Isso significaria, então, que o capital 
hollywoodiano ou, mais especificamente, o capital investido pela Disney 
– detentora da Marvel Entertainment desde 2009 –, de repente assumiu 
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uma postura crítica solidária às demandas sociais? Muito provavelmente 
não. Até mesmo porque Isaac Perlmutter, ex-CEO e atual presidente da 
Marvel, é um dos maiores doadores de campanha do atual presidente 
norte-americano. Mas isso é assunto para outro artigo.

Conforme viemos discutindo ao longo deste estudo, o investimento 
em determinadas narrativas fílmicas é algo que se comprovou bastante 
rentável – ao mesmo tempo em que potencializou o debate de pautas 
minoritárias – ao suscitar o engajamento de uma audiência que clama 
por maior representatividade. É o que os americanos chamam de 
“win-win situation”, ou seja, todos saem ganhando. A Disney aumenta 
seu capital (simbólico e financeiro) através do consumo identitário e o 
público sente-se, finalmente, representado em grandes produções (com 
personagens negros não mais em papéis secundários ou inferiores).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da lógica dialética, compreendemos que as subjetividades 
sociais expostas neste estudo não podem ser apreendidas isoladamente 
de uma concepção dinâmica da realidade. Não é possível haver uma 
separação do sistema em que estão imersas. Destarte, através do diálogo 
entre diversos autores teóricos, intentamos suscitar a importância de 
uma crítica atual aos efeitos, sutis ou violentos, do racismo normati-
zado e internalizado em nossa sociedade. As estruturas estruturantes de 
Bourdieu apontam nossa conformidade frente a dominação simbólica 
que, constantemente, está em atrito com as demandas sociais. Eis a 
razão de nossa opção pela lógica dialética: suscitar o debate e a refle-
xão, quebrar valores cristalizados e expor outros valores no processo.
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O filme Pantera Negra abarca em si um espetáculo contemporâneo 
de grandes proporções. Além de ser um exemplo de blockbuster – de 
gosto popular e com grande retorno financeiro – o filme também explicita 
questões acerca da cultura de massa, indústria cultural, espetacularização, 
alienação e representatividade que, trabalhadas nesse artigo sob o viés 
dialético e da espetacularização, permitiu que navegássemos por estudos 
de análise do discurso, produção e sujeição de poderes, afrofuturismo, 
entre outros, que trazem discussões relevantes ao mundo acadêmico e 
demonstram a amplitude ainda a ser explorada deste objeto.

Através de embasamento teórico, apontamos que o sucesso de 
Pantera Negra se deve a nossa imersão numa sociedade espetacular, 
cujas demandas sociais expostas no filme, conquanto possuam grande 
importância em termos de representatividade racial e de gênero, tam-
pouco fogem da lógica de acumulação de capital pela Marvel. Como 
bem disse D’Amaral (2020): “A globalização humana, que põe tudo em 
estado de mercadoria – tudo, de coisas a corpos, de serviços a valores e 
subjetividades – criou também uma humanidade global que globalmente 
consome.” (p. 13)

Incorremos então numa problemática: se somos todos consumidores 
de espetáculos, seja do entretenimento, como no filme Pantera Negra, 
seja da vida real, como nos vídeos amplamente divulgados do assassinato 
de George Floyd, como podemos nos tornar sujeitos ativos de mudanças 
estruturais? Seria possível nos emanciparmos da espetacularização?

Se há de fato certa liberdade dentro da nossa sociedade capitalista, 
ou se a alienação que o espetáculo nos impõe é tão profunda que a pas-
sividade pode ser considerada uma característica própria do indivíduo, 
são questões que deixaremos em aberto por ora. Uma característica, no 



706

meistudies

entanto, podemos assimilar a partir desse debate: a sociedade espetacular 
somos nós, os espectadores de Pantera Negra, os sujeitos afetados seja 
pela pandemia seja pelo racismo (ou ambos), os indivíduos que buscam 
respostas para demandas sociais que perduram no tempo histórico, 
mas que, até então, não conseguiram solucioná-las fora da lógica do 
espetáculo de forma efetiva.

Enquanto habitus lesivos permanecerem arraigados nas estruturas 
sociais, o racismo, como uma de suas disposições, não se arrefecerá tal 
qual a pandemia que, como doença, seguirá seu curso histórico – com 
início, meio e fim. Logo, a reapropriação de narrativas representativas 
e empoderadoras que passem pela coletividade, mas sem a interferência 
do grande capital, se faz mais urgente do que nunca.
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A REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS 
MATÉRIAS TELEJORNALÍSTICAS: UMA 

ANÁLISE DAS THUMBNAILS NA INTERFACE 
DO JORNAL NACIONAL NO GLOBOPLAY

Monielly Barbosa do Carmo1

1. INTRODUÇÃO

Os dispositivos móveis dotados de telas de alta definição alteraram a 
forma de consumir conteúdo audiovisual, permitindo mobilidade, faci-
lidade de acesso e qualidade em sua fruição. É possível acompanhar a 
cada ano um crescimento exponencial no número de vídeos disponíveis 
no ambiente virtual. A democratização da internet e o barateamento dos 
planos de dados móveis em muitos países também contribuíram para 
a consolidação dessa nova demanda (Kalogeropoulos, Cherubini, & 
Newman, 2016). 

As plataformas de streaming ascenderam e se tornaram parte da 
rotina da população, consolidando o consumo de conteúdos segmen-
tados. Nielsen e Sambrook (2016) dizem que com a ascensão da mídia 
digital, os programas televisivos de entretenimento vivem sua era de 
ouro. Exemplificam tal afirmação citando o sucesso global de séries 

1. Mestranda no Programa do Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de 
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como Game of Thrones e House of Cards e o nível de audiência que os 
shows de talentos, os reality shows e os eventos esportivos propiciam 
para as redes televisivas. Segundo os autores, contudo, a mesma afir-
mação não pode ser feita em relação aos noticiários. Apontam para o 
cenário nebuloso que se cria ao redor das notícias televisivas e dizem 
ainda não ser possível enxergar com tanta clareza o lugar que elas 
ocupam no ambiente digital, mesmo com a ascensão dos vídeos online.

O Globoplay, objeto de estudo deste trabalho, é uma plataforma de 
streaming de vídeos que pertence ao Grupo Globo, o maior conjunto 
empresarial de mídia do Brasil. Por meio dele é possível assistir às 
íntegras e trechos isolados da programação da Rede Globo no horário 
e dispositivo de preferência. O conteúdo original da emissora é o seu 
grande diferencial, mas além dele a plataforma conta com uma variedade 
de filmes e séries nacionais e internacionais. O conteúdo informativo 
também tem o seu espaço reservado no aplicativo. As interfaces des-
tinadas aos telejornais são atualizadas diariamente com as matérias 
exibidas na edição do dia. 

Neste trabalho, serão analisadas as miniaturas das matérias jorna-
lísticas no Globoplay a fim de verificar sua atratividade aos usuários 
da plataforma. Propõe-se a investigação da figurativização dos temas 
abordados pelas matérias por meio das imagens estáticas escolhidas 
para representá-las na interface do aplicativo. A semiótica discursiva 
de linha francesa será utilizada como método de análise, considerando 
principalmente os componentes semânticos das estruturas discursivas 
do percurso gerativo de sentido. Para a análise foram selecionadas 
as imagens em miniatura – ou thumbnails - de quatro (4) matérias da 
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edição do dia 31 de julho de 2020 do Jornal Nacional, alocadas na aba 
“trechos” da página do telejornal no aplicativo.

A escolha pelo Jornal Nacional ocorreu em função do seu prestígio 
dentro da grade televisiva - com exibição em horário nobre - e seu 
histórico elevado índice de audiência. Em medição realizada de 27 de 
julho a 02 de agosto de 2020, o telejornal ocupava o terceiro lugar no 
ranking dos dez programas de maior audiência da Globo no consolidado 
dos 15 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media (2020).

Para compreendermos melhor o status das thumbnails na interface do 
Jornal Nacional do Globoplay, serão apresentadas as ideias de Fontcuberta 
(2017). Seu conceito de pós-fotografia será útil para compreendermos 
o papel e a constituição das imagens na sociedade contemporânea. 

2. A ERA DA PÓS-FOTOGRAFIA

Antes diretamente vinculadas à verdade – ou à representação da 
realidade - e à memória, as imagens mudaram sua natureza, reassumindo 
outros postos e funções na sociedade contemporânea (Fontcuberta, 2017). 
A fotografia como conhecemos inicialmente se transformou. O papel, 
responsável pela materialização e pelo armazenamento da verdade ou 
da lembrança, foi sendo substituído. Agora, “ressignificar, reconfigurar, 
subtrair, adicionar e tudo que se imaginar, é possível com o advento da 
fotografia binária, aquela que uma imagem é resultado da organização 
de milhares de pixels” (Renó, Barcellos, & Viola, 2020, p. 315).

 A materialidade deu lugar à imaterialidade, a memória à efemeri-
dade e a “verdade” deu espaço à manipulação e à dúvida. A imediatez, a 
fluidez e a circularidade caracterizam as imagens que hoje estão diante 
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de nós. Trata-se não de uma nova técnica ou procedimento, mas da 
transformação ou “desinvenção” de uma cultura. Ou seja, presenciamos 
“el desmantelamiento de la visualidad que la fotografía ha implantado 
de forma hegemónica durante un siglo y medio” (Fontcuberta, 2017, 
p. 28). Vivemos a era da pós-fotografia.

O conceito de pós-fotografia proposto por Fontcuberta (2017) faz 
referência à fotografia que flui no espaço híbrido da sociabilidade 
digital, sendo consequência da superabundância visual. A internet, o 
sistema de telefonia móvel e as redes sociais contribuíram para que a 
mudança da natureza das imagens se tornasse mais rápida e evidente: 
“las imágenes circulan por la red a una velocidad de vértigo; han 
dejado de tener el papel pasivo de la ilustración y se han vuelto acti-
vas, furiosas, peligrosas” (pp. 7-8). Estamos inseridos em uma nova 
ordem visual, que de acordo com o autor é marcada por três principais 
fatores: imaterialidade e transmissibilidade das imagens; sua profusão 
e disponibilidade; e sua contribuição decisiva para a enciclopedização 
do conhecimento e da comunicação. 

Nesse sentido, Renó, Barcellos e Viola (2020) afirmam que o que 
é produzido hoje não possui semelhanças com o que era produzido de 
imagem estática no período que se estende do século XX até parte do 
século XXI, ou seja, não possui semelhanças com a fotografia clássica 
- “aquela herdada da película, que tanto foi utilizada no transcorrer de 
mais de cem anos” (p. 311). Apontam, portanto, para o universo pós-fo-
tográfico: “essa pós-fotografia se dá, por exemplo, quando linguagens 
fotográficas distintas tendem a se misturar e esse “mix” passa a ressig-
nificar práticas contemporâneas, resultando em significativa mudança 
estética” (Renó et al., 2020, p. 311)
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Os vídeos, por exemplo, são compostos por frames – ou quadros. 
O frames nada mais são do que as imagens estáticas que ao serem 
exibidas em sequência a uma dada velocidade – em média 24 quadros 
por segundo - conferem dinamismo às cenas, constituindo o produto 
audiovisual. Se pausarmos um vídeo, o que aparece diante de nós é 
muito semelhante a uma fotografia, mas em sua essência é comple-
tamente diferente dela. O próprio Fontcuberta (2017) diz que em um 
primeiro momento é difícil perceber a diferença entre a pós-fotografia 
e a fotografia. Segundo ele, entendemos os avanços tecnológicos e a 
facilidade que temos para capturar e circular imagens, mas deixamos 
escapar à nossa percepção a mudança na essência na fotografia. 

No Globoplay, os telejornais possuem cada um sua própria página 
ou interface. Na aba “edições”, estão disponíveis as edições completas 
dos telejornais, ordenadas de acordo com a data de sua exibição no 
fluxo televisivo. Na aba “trechos”, também por ordem de data, estão 
distribuídas as matérias isoladas que compuseram tais edições. Todos os 
vídeos são representados na interface por meio de imagens em minia-
turas, popularmente conhecidas no ambiente digital como thumbnails. 
Neste trabalho será dado enfoque às thumbnails disponíveis na aba 
“trechos”, constituídas por um frame do vídeo em questão somado ao 
título da matéria, ao título do telejornal a que pertence e ao tempo de 
duração da matéria. Elas são responsáveis por fornecer informações 
sobre o vídeo ao usuário antes que ele clique para assisti-lo. Por meio 
delas, o internauta atribui sentido ao todo da matéria e decide se vai 
ou não consumi-la.
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O frame que constitui a thumbnail é retirado de um conjunto de 
imagens que em sua essência foram capturadas em movimento para 
serem exibidas em movimento. Portanto, torna-se estático um quadro 
concebido como imagem dinâmica. Fontcuberta (2017) nos lembra 
que vivemos em uma era de produção massiva de imagens, estando 
expostos a elas de maneira excessiva. A desmaterialização da imagem, 
característica da pós-fotografia, faz dela, segundo o autor, uma infor-
mação sem corpo, que permite que sejam “transmitidas e colocadas em 
circulação em um fluxo frenético e incessante” (p. 32, tradução nossa). 
Devido a isso, elas perdem a aura de “objeto sagrado” que possuíam 
anteriormente. 

No audiovisual, as imagens se justapõem umas às outras e cabe a 
nós abstrair o todo do sentido de sua efemeridade. A thumbnail - ou 
miniatura – mantém estático o que era para ser efêmero. Trata-se de uma 
pós-fotografia fixada em uma interface para representar o conjunto de 
imagens do qual faz parte em essência. A thumbnail, portanto, é o que 
permanece do transitório e do efêmero do audiovisual. 

3. ANÁLISE DAS THUMBNAILS 

Tem-se como objetivo neste momento analisar as imagens estáti-
cas que ancoram as matérias do Jornal Nacional em sua interface no 
Globoplay. Será observado como os temas das matérias estão figura-
tivizados nos frames selecionados para representá-las. Como recorte 
de análise foram selecionadas as thumbnails das quatro matérias em 
evidência na aba “trechos” do Jornal Nacional, na seção à edição do 
dia 31 de julho de 2021 do telejornal.
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Figura 1
Captura de tela das thubnails da edição do dia 31/07/2020 alocadas 
na aba trechos” da interface do Jornal Nacional no Globoplay. 

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/t/MyCrVrr6gW/cenas/
Obs.: Para ver a imagem da forma como está, deve-se clicar no link cima e rolar a 
página para baixo até chegar na data Sexta-feira, 31/07/2020. 
Se, por outro lado, clicarmos em “pesquisar por data” (ao fim da página) e selecionarmos 
a data em questão, somos direcionados a este link: https://globoplay.globo.com/
jornal-nacional/p/819/data/31-07-2020/. Embora todas as matérias presentes na 
imagem estejam presentes ali, elas não mais apresentarão a diagramação acima. Essa 
diagramação é específica da aba “Trechos” (ou “cenas”) do Globoplay.

Ao todo a edição foi composta por 27 matérias. Elas são distribuídas 
na interface da aba “trechos” em uma linha horizontal - como indicado 
pela seta lateral direita da imagem acima -, ficando apenas as quatro 
primeiras em evidência. Ao clicar na seta, temos acesso aos quatro vídeos 
seguintes e assim por diante. É importante destacar que nas thumbnails 
os títulos das matérias aparecem incompletos. Só temos acesso a sua 
totalidade quando clicamos para assisti-las. Nesse caso, ele aparece 
logo abaixo do vídeo. A imagem em miniatura teria, portanto, o papel 
de complementá-lo, indicando o tema abordado na matéria a fim de 
instigar o internauta a clicar para assisti-la. Verifiquemos, portanto, se 
as imagens estáticas selecionadas entre as cenas do vídeo para compor 
a thumbnail exercem essa função. 
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3.1 Análise da thumbnail 1

Figura 2
Thumbail 1: Mortos pela pandemia do coronavírus no Brasil passaram 
de 92.500

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/data/31-07-2020/

A primeira thumbnail a ser analisada refere-se à notícia: “Mortos pela 
pandemia do coronavírus no Brasil passaram de 92.500”. As informações 
são dadas pelo próprio apresentador do telejornal, não havendo uma 
cobertura jornalística fora do estúdio que ilustre os dados apresentados. 
A notícia em vídeo, portanto, é constituída por uma única cena. A partir 
dos dois segundos do vídeo, dados a respeito dos números de vítimas 
do Covid-19 são projetados na tela. 

A thumbnail foi composta a partir de um frame que contemplava essa 
projeção. Assim, ao lado da imagem do apresentador, Willian Bonner, 
estão os dados a respeito do número de mortes pelo Covid-19 e número 
de casos da doença. O nome do telejornal ao qual pertence à notícia – 
Jornal Nacional - e o tempo do vídeo – 28 seg – também compõem a 
miniatura, somados a parte do título da matéria: “Mortos pela pandemia 
do coronavirus no Brasil”. O restante do título - “passaram de 92.500” 
- está oculto. Contudo, nesse primeiro momento, é possível inferir o 
restante do título pelos dados que compõem a imagem estática retirada do 
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vídeo que foi ao ar. Assim que lemos a primeira parte do título do vídeo, 
nosso olhar já é direcionado para as palavras “COVID-19 BRASIL”, 
“MORTES”, “TOTAL: 92.568” e “últimas 24h: 1.191”. Tratam-se de 
figuras que atribuem efeito de sentido de verdade ao discurso. 

Segundo Barros (2005), as figuras são elementos da semântica 
discursiva que se relacionam com elementos do mundo natural, confe-
rindo efeito de sentido de realidade ao discurso. A Figurativização, por 
consequência, “é o procedimento semântico pelo qual conteúdos mais 
“concretos” (que remetem ao mundo natural) recobrem os percursos 
temáticos abstratos” (p. 83). Bertrand (2003) aponta que “o conceito 
semiótico de figuratividade foi estendido a todas as linguagens, tanto 
verbais quanto não verbais, para designar esta propriedade que elas 
têm em comum de produzir e restituir parcialmente significações às de 
nossas experiências perceptivas mais concretas” (p. 154). 

Dessa forma, o espaço – Brasil -, o tempo – as últimas 24h e a tota-
lidade do tempo desde o início da pandemia sintetizado pela palavra 
“total” – , assim como a actorialização implícita nas 92.568 mortes 
ao todo e nas 1.191 mortes nas “últimas 24 horas”, estão alocados no 
discurso, figurativizando a temática da pandemia em linguagem verbal. 
As próprias palavras “mortes” e “covid-19” são figuras que ajudam a 
conferir concretude a essa temática. Os atores são figurativizados ainda 
em linguagem não-verbal. No telão, atrás do apresentador, há rostos 
esmaecidos de diversas pessoas distribuídos em quadrados. Quando 
os associamos às palavras em destaque, logo inferimos que se tratam 
da individualização daqueles números que vemos na tela: pessoas 
perdidas em função da Covid-19, atribuindo a eles um número maior 
de figurativização. Temos aqui, portanto, uma iconização: “a última 
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etapa da figurativização, com o objetivo de produzir ilusão referencial” 
(Barros, 2005, p. 69).

Os formantes eidéticos (Greimás, 1984), como a fonte em caixa alta 
das três primeiras linhas, assim como os dois tons de azul e amarelo 
que constituem os formantes cromáticos (Greimás, 1984), ressaltam 
tais informações e sua relevância, completando o título da matéria. 
As informações em relação ao número de casos da doença, por outro 
lado, se perdem, uma vez que as informações adicionais pertencentes 
à thumbnail, especificadas anteriormente – título da matéria e nome do 
telejornal -, se sobrepõem a elas. Isso confere maior destaque às infor-
mações superiores que dizem respeito ao número de mortes, fazendo 
referência diretamente ao título e complementando-o.

3.2 Análise da thumbnail 2

Figura 3
Thumbnail 2: Necessidade de distanciamento social dá impulso forte 
na chamada telemedicina

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/data/31-07-2020/

Analisemos agora a thumbnail da matéria: “Necessidade de distan-
ciamento social dá impulso forte na chamada telemedicina”, segunda a 
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ser exibida na edição do telejornal e segunda apresentada na interface da 
aba “trechos”, referente à edição do telejornal em análise. Assim como 
a anterior, ela contém o nome do telejornal a qual pertence – Jornal 
Nacional -, o tempo de duração do vídeo – 3 min - e o título da matéria 
incompleto: “Necessidade de distanciamento social dá”. Observaremos 
as isotopias encontradas no discurso presente na imagem. 

A isotopia assegura a repetição de elementos semânticos no discurso. 
Desse modo, de acordo com Bertrand (2003), por meio da recorrência, 
ela garante “a continuidade figurativa e temática do texto” (p. 187). 
Segundo o autor, as isotopias figurativas dizem respeito à instalação 
dos atores, do espaço e do tempo no discurso, enquanto as isotopias 
temáticas são mais abstratas, podendo ser apreendidas por meio da 
superfície figurativa do discurso. 

No cenário de pandemia vivenciado em função da Covid-19 em 
2020, a temática do distanciamento social é comum aos telejornais. 
Nesse sentido, a tecnologia tornou-se grande aliada da população no 
que diz respeito ao cumprimento desse distanciamento. Ela permite que 
compromissos que antes necessitavam de deslocamento e aglomeração 
sejam cumpridos de forma remota, dentro de casa. Na thumbnail em 
análise, podemos observar dois atores em contato por uma videocha-
mada. O celular, nesse cenário, permite que duas pessoas em espaços 
físicos diferentes sejam colocadas em conjunção em um mesmo tempo 
e espaço virtual. Trata-se de uma isotopia figurativa, recorrente nas 
temáticas de distanciamento social, sendo essa prática de comunica-
ção incentivada por anúncios publicitários e propagandas em geral em 
tempos de pandemia. 
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Com as mesmas figuras seria possível apreender também a temática 
da telemedicina, uma vez que a telecomunicação também pode ser figu-
rativizada pela conjunção de atores em espaços físicos diferentes, em um 
mesmo tempo e espaço virtual. Embora no título completo da matéria, 
contudo, estejam presentes verbalmente os dois núcleos isotopantes - 
distanciamento social e telemedicina -, na imagem em miniatura fixada 
na interface, só podemos apreender o primeiro: “distanciamento social”, 
tendo em vista que o segundo está oculto. Isso permite interpretar a 
imagem segundo a temática do distanciamento social e não da teleme-
dicina. Trata-se do fenômeno da recçãao semântica, que opera, como 
explica Bertrand, “sobre os traços e núcleos isotopantes que comandam, 
após si, o desenrolar coerente da interpretação” (2003, p. 192). Desse 
modo, o lexema atualizado mais forte manifesta seu sentido, conduzindo 
a interpretação do enunciado. Quando clicamos para assistir ao vídeo, 
temos acesso ao título completo e somente então podemos compreender 
as duas temáticas figurativizadas pela imagem em miniatura. 

A thumbnail, portanto, representa diretamente a parte do título que 
está à mostra, mas não permite ao usuário inferir, por meio dela, a parte 
faltante do título que diz respeito ao “impulso na telemedicina”. Embora 
a questão da telecomunicação também seja figurativizada pela conjunção 
de atores em espaços físicos diferentes, em um mesmo tempo e espaço 
virtual por meio da tecnologia, não há nada que evidencie a figura de 
um médico, ainda que o ator presente na tela do celular seja um. Se ele 
estivesse ornamentado com figuras típicas de sua profissão, como um 
jaleco branco ou um estetoscópio ao redor do pescoço, conseguiríamos 
apreender melhor a temática total da matéria antes de lermos seu título 
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completo, uma vez que “o desenvolvimento semântico do discurso é 
assegurado pelas isotopias” (Bertrand, 2003, p. 205).

Figura 4
Frames das cenas da matéria: Necessidade de distanciamento social 
dá impulso forte na chamada telemedicina

 https://globoplay.globo.com/v/8743259/
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Retirou-se um frame de cada cena da matéria – que podem ser veri-
ficados na figura 4 - para analisar as possibilidades de thumbnails, a fim 
de observar se alguma outra cena apresentaria maior isotopia figurativa 
em relação à temática da telemedicina. Nota-se que há outros frames 
com os mesmos níveis figurativos, como por exemplo, os das cenas 06 
e 09, porém não maiores. Em nenhuma delas vemos um médico figu-
rativizado de acordo com o imaginário da profissão. Cenas como a 01, 
a 05 e a 08, embora enfoquem o dispositivo móvel, não apresentam a 
imagem de uma vídeochamada, apresentando, portanto, menor nível 
de figuratividade. 

Embora a cena 23 também apresente uma videochamada, só podemos 
apreender isso assistindo à matéria, uma vez que temos como prática 
utilizar dispositivos móveis como smartphones, computadores, entre 
outros, para realizá-la. Realizar videochamadas por TV ainda não é 
uma prática tão recorrente: em um primeiro momento essa imagem 
nos remete à prática de assistir à televisão. Então ainda que a coloca-
ção dessa imagem junto ao núcleo isotopante “distanciamento social” 
pudesse atribuir esse sentido à figura, ela ainda possuiria um nível de 
figuratividade menor em relação às cenas já mencionadas. Compreen-
de-se, portanto, que a escolha de um frame da cena 19 para representar 
o vídeo na interface foi adequada.

3.3 Análise da thumbnail 3

A matéria “Covid tem exigido dos profissionais de saúde aprendi-
zado constante sobre a doença” traz em sua thumbnail, além do nome 
do telejornal e o tempo de duração do vídeo - 2 min-, o título incom-
pleto da matéria. O título aparente se limita a: “Covid tem exigido dos 
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profissionais de saúde”, sendo omitida sua segunda parte “aprendizado 
constante sobre a doença”. O primeiro segmento da frase sozinho já 
possui um sentido completo, mas não o mesmo que o título completo 
propõe. É de conhecimento que o cenário pandêmico exige muito dos 
profissionais da saúde que estão na linha de frente na batalha contra 
a Covid-19: exige mais horas de trabalho, menos tempo de descanso, 
maior esforço, distanciamento da família, cuidados redobrados, dentre 
outros. A matéria em específico, por sua vez, trata da exigência do 
aprendizado constante sobre a doença. 

Figura 5
Thumbnail 3: Covid tem exigido dos profissionais de saúde aprendizado 
constante sobre a doença

https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/data/31-07-2020/

Os profissionais da saúde na imagem em miniatura estão muito bem 
figurativizados. O cenário hospitalar, os aparelhos médicos, os unifor-
mes e as toucas estabelecem a trama figurativa própria da temática do 
combate ao Covid-19. São figuras que remetem diretamente à profissão, 
fornecendo a isotopia necessária para a construção e manutenção do 
sentido do discurso. O boneco que manuseiam, por sua vez, figurativiza 
a temática do aprendizado, tendo em vista que é do imaginário comum 
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a utilização de bonecos nos cursos da área da saúde para a simulação 
de situações reais de atuação dos profissionais. Desse modo, a figura do 
boneco produz o sentido total do enunciado, ainda que a parte a respeito 
do aprendizado esteja omitida na thumbnail. 

Figura 6
Frames das cenas da matéria: Covid tem exigido dos profissionais de 
saúde aprendizado constante sobre a doença

https://globoplay.globo.com/v/8743257/
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Ao analisar as demais cenas, vemos que grande parte delas figura-
tivizam a temática da vida hospitalar. Nos frames 02, 03, 04, 06, 07, 
08 10, 14, 15 e 16, os uniformes, as toucas, os aparelhos médicos e o 
próprio espaço físico de um hospital estão em evidência. Qualquer uma 
dessas imagens iconizaria os profissionais de saúde. Contudo, somente 
as cenas 02 e 03 iconizam bem a temática do aprendizado por esses 
profissionais, devido à figura do boneco, já discutida. As demais cenas 
apresentam os profissionais sozinhos ou acompanhados de pacientes 
reais. Compreendemos, portanto, que a thumbnail utilizada para repre-
sentar essa matéria na interface do JN no Globoplay cumpre com a sua 
função, fornecendo o sentido completo da temática abordada.

Figura 7
Thumbnail 4: Fonoaudióloga: Ao recuperar a voz, 1ª coisa que paciente 
pede é para falar com a família”

 https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/data/31-07-2020/

3.4 Análise da thumnail 4

A última matéria a ser analisada corresponde um vídeo da série tes-
temunhal intitulada “Aqui dentro”. Segundo o telejornal, é um momento 
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em que os profissionais da saúde contam o que estão vendo, fazendo 
e sentindo em tempos de pandemia. Os vídeos possuem um minuto de 
duração. São compostos pela chamada dos apresentadores, pela vinheta 
do quadro “Aqui dentro”, seguido de um vídeo testemunhal de algum 
profissional de saúde diretamente vinculado ao combate à doença e 
finalizado com a vinheta do quadro. Constitui-se, portanto, de quatro 
cenas, como demonstrado:

Figura 8
Frames das cenas da matéria “Fonoaudióloga: Ao recuperar a voz, 1ª 
coisa que paciente pede é para falar com a família”

https://globoplay.globo.com/v/8743127/

Nesta edição do dia 31 de julho de 2020, o JN se dedicou a ouvir o 
testemunho de uma fonoaudióloga. A thumbnail do vídeo foi composta 
por um frame da cena do seu testemunho, tendo em vista que é a ima-
gem do profissional que diferencia os vídeos da série uns dos outros: 
a chamada do quadro pelos apresentadores e a vinheta são elementos 
constantes em todos eles. A novidade, portanto, está na pessoa que 
conta seu relato.

Por meio da thumbnail, é fácil identificar o vídeo que pertence à série 
“Aqui dentro”. Todas as imagens em miniatura do quadro apresentam os 
mesmos formantes eidéticos, cromáticos e topológicos (Greimás, 1984), 
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garantindo-lhes isotopia. A vinheta da série é formada pelo cromatismo 
azul e branco. Há um círculo branco ao centro com o nome do quadro 
“Aqui dentro”. A primeira palavra possui apenas linhas que dão forma 
às letras vazadas, sem preenchimento, sendo possível ver o fundo 
branco do logo. A segunda palavra, por sua vez, possui preenchimento 
sólido na coloração azul. As bordas exteriores ao círculo também são 
formadas pela coloração azul. Entende-se que esse formante cromático 
seja uma referência à própria identidade visual do Jornal Nacional, que 
também tem seu logo na cor azul, a fim de demarcar a que telejornal 
o quadro pertence. 

Após a vinheta, o nome da série - “Aqui dentro”- desaparece e 
dentro do círculo é inserido o vídeo do profissional de saúde que conta 
seu relato sobre a pandemia. É como se o nome do quadro estivesse 
ali apenas esperando-o ocupar o lugar que lhe é de direito dentro do 
circulo. A imagem do profissional, então, ocupa o centro da figura cir-
cular, ficando envolta pelo cromatismo azul. 

O título da matéria, por sua vez, é o seguinte: “Fonoaudióloga: 
Ao recuperar a voz, 1ª coisa que paciente pede é para falar com a 
família”, mas na thumbnail conseguimos ler apenas: “Fonoaudióloga: 
Ao recuperar a voz, 1ª coisa que paciente...”. A primeira palavra que 
o compõe é a categoria profissional que dará o seu testemunho. Nesse 
caso, observa-se que o título possui primeiramente o papel de seman-
tizar a figura apresentada ao centro da imagem, a fim de indicar qual 
profissional contará sua experiência. Em seguida, ele destaca no título 
parte da história que será contada pela participante, fazendo o usuário 
apreender que o testemunho é a respeito de uma pessoa que teve sua 
voz recuperada e expressou uma ação, sendo esta omitida, o que leva 
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o usuário a querer clicar no vídeo para saber qual a ação. Há aqui, por-
tanto, uma manipulação por sedução. 

Concluímos, dessa maneira, que a thumbnail é atrativa ao inter-
nauta e cumpre com o seu papel de representar o vídeo na interface 
do Globoplay. Por meio dela, é fácil identificar o vídeo pertencente 
à série “Aqui dentro” na disposição dos vídeos na interface, devido à 
manutenção da isotopia plástica e figurativa na miniatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao levar em consideração os componentes do nível discursivo do 
percurso gerativo de sentido, ou seja, a instalação da pessoa, do tempo 
e do espaço no discurso imagético, bem como os temas e as figuras, 
observa-se que as temáticas abordadas pelas matérias são bem figurativi-
zadas nos frames selecionados para representar as matérias na interface 
do Jornal Nacional no Globoplay e na maioria das vezes complementam 
o título que se oculta na imagem em miniatura. 

No caso de notícias que são transmitidas diretamente pelos apre-
sentadores, não havendo coberturas externas, observamos que existe 
uma coerência entre a parte do título que se destaca e o frame do vídeo 
selecionado para compor a thumbnail. Dessa forma, um complementa 
o outro. Os formantes eidéticos, cromáticos e topológicos também 
assumem papel fundamental para a produção de sentido, garantindo 
a identidade do telejornal e destacando os dados oficiais, por meio de 
suas cores, formas e disposição na tela. 

As thumbnails das matérias que compõem o quadro “Aqui dentro” 
também garantem a identidade do quadro na interface do Globoplay 
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por meio dos formantes plásticos e figurativos. Além disso, o título 
tem como função atribuir sentido à figura que aparece ao centro da 
imagem, informando claramente ao internauta qual o profissional dará 
seu depoimento naquele vídeo. 

Conclui-se, portanto, que dentro das possibilidades das cenas que 
compõem as matérias, os frames selecionados para compor as thumb-
nails são adequados. Esses frames, antes partes mínimas constituintes 
de imagens dinâmicas, tornam-se agora estáticos, como uma espécie de 
fotografia, uma pós-fotografia, que se instala na interface da plataforma, 
cumprindo a função de representar o vídeo como um todo. Na interface 
do Jornal Nacional no Globoplay, permitem aos internautas compreender 
rapidamente a temática abordada no vídeo como um todo e, desse modo, 
selecionar aqueles cujos temas fazem parte de seu interesse. 
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POSIBILIDADES VISUALES EN LA 
PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA DEL 

CIBERPERIODISMO ESPAÑOL: EL CASO DE 
EL PAÍS

Álvaro López-Martín1 
Samuel Ruiz-González2

1 INTRODUCCIÓN

Las dos últimas décadas han estado determinadas por la aparición 
y el desarrollo de nuevas tecnologías y fenómenos vinculados al sector 
comunicativo, lo que ha provocado que los cimientos de la industria 
mediática se hayan tambaleado a raíz de la notable transformación. En 
este sentido, la irrupción del ciberperiodismo —también denominado 
periodismo digital— y de la web 2.0 han exigido un replanteamiento, 
en un sentido amplio, de la profesión para adaptarse al nuevo contexto 
y demandas de los públicos. Ello ha afectado tanto a la estructura de 
los medios de comunicación como el ejercicio periodístico y las rutinas 
profesionales. 

Asimismo, sin ánimo de ahondar en esta cuestión, es preciso des-
tacar la incidencia de las redes sociales en el actual panorama comu-
nicativo. Hasta hace escasos años, los ciudadanos aceptaban sin más, 
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en la mayoría de los casos, las informaciones y opiniones de la agenda 
mediática, denotando una falta de ejercicio crítico y cuestionamiento 
del discurso de los medios de comunicación. Con las redes sociales 
los ciudadanos han adquirido un rol activo cuya aplicación se puede 
apreciar en distintos ámbitos, como los medios de comunicación o la 
política (De Aguilera y Ripollés, 2018), favoreciendo las redes una 
mayor participación en la toma de decisiones políticas, así como en el 
control sobre las instituciones (Vallespín, 2011). 

En lo que respecta a los medios, las audiencias ya no solo ejercen el 
rol de receptor, sino también el de emisores y productores de contenidos 
a través de sus perfiles en las redes —predominantemente Facebook 
y Twitter—, de los cuales se nutren de manera habitual los periodistas 
como fuentes informativas (Micó y Casero-Ripollés, 2014; Linares y 
Pérez-Altable, 2015). Además, las redes permiten una mayor interac-
ción audiencias-medios. Sobre esta cuestión, resulta de gran interés la 
aportación de García Galindo, quien expone que “la opinión pública 
actual no se construye solo a partir de lo que dicen los medios, sino 
a través de la interacción con los medios” (2010, p. 275), una acción 
para la que internet —y más concretamente, las redes sociales— es, 
podríamos decir, que la principal y (casi) única vía.

Retomando el objeto de estudio de la presente investigación, una de 
las principales ventajas que posibilita el periodismo digital y las redes 
sociales es la inclusión, en una mayor medida, de elementos visuales 
y/o gráficos en las piezas periodísticas, ya que en este soporte no se 
tiene la limitación de espacio de las ediciones impresas y se puede hacer 
mayor hincapié en los recursos visuales. Paralelamente, como alertan 
diversos autores (Renó y Renó, 2013; Renó y Barcellos, 2017), existe 
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una tendencia creciente por parte de las audiencias a demandar conte-
nidos visuales, los cuales en los últimos años han adquirido un notable 
protagonismo en detrimento de los elementos narrativos. Ante esto, los 
medios de comunicación se encuentran ante el reto de “transformar” el 
viejo periodismo (Renó y Renó, 2013).

Esta tendencia encaminada a una comunicación mediante imágenes, 
como ya alertó Innis (1951), se hace aún más evidente en otras acciones 
cotidianas, como, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp, en las 
que cada vez es más común la sustitución de las letras por elementos 
icónicos —emoticonos, gifs, fotografías, vídeos, etc.—. Esto se podría 
argumentar atendiendo al estudio de Renó y Barcellos (2017), quienes 
sostienen que “la fotografía se valora más que antes por su rapidez en la 
construcción del mensaje, ya que la vida en el mundo contemporáneo va 
cada vez más rápida, con tiempos apretados o inexistentes” (pp. 366-7). 
Por su parte, si bien no es el medio que se aborda en este estudio, otro 
ejemplo que apuntala la importancia de lo visual en la actualidad es el 
relato o construcción de los hechos en la televisión. Así se puede inferir 
de Díaz (2001, p. 277): “En los orígenes de la televisión las imágenes 
de los acontecimientos internacionales llegaban con gran retraso. Hoy 
los grandes acontecimientos que nos interesan cuentan con una imagen 
específica, a veces de alto valor significante e incluso simbólico de la 
que hemos de partir”.

En cualquier caso, los medios han tenido que reinventarse, trans-
formando sus contenidos y creando nuevos formatos narrativos en la 
que la imagen y el sonido desempeñen un papel destacado respecto al 
resultado final. Al respecto, Mayoral-Sánchez et al. (2016, p. 777) apuntan 
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que “los sonidos y las imágenes permiten al espectador sentir que se 
traslada como testigo al lugar en el que suceden los hechos narrados”.

Por tanto, resulta de gran interés explorar de qué manera los rotativos 
de referencia españoles, en este caso El País, están empleando recursos 
visuales en sus piezas con el fin de dar respuesta a las demandas de los 
públicos y adaptarse a esta nueva realidad comunicativa determinada 
por el ciberperiodismo.

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la presente investigación es examinar de 
qué manera la cabecera española El País incorpora elementos visuales 
o gráficos en las piezas periodísticas publicadas en su edición digital.

En aras de una mayor concreción, se establecieron varios obje-
tivos subsidiarios. En primer lugar, se pretendía identificar qué tipo 
de elementos gráficos —distinguiendo entre fotografías, vídeos, gifs, 
infografías, mapas, etc.— se emplean predominantemente en las piezas 
analizadas (O1). También se perseguía en la investigación conocer la 
función que desempeñan los recursos empleados (O2), lo que permitirá 
discernir si prima el valor estético y/o visual o el valor informativo. Por 
último, interesa explorar la autoría de los elementos icónicos (O3). Esto 
ayudará a profundizar en el conocimiento y estudio sobre el laboratorio 
de este medio. 

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en la presente investigación se basa en 
el análisis de contenido. La elección de esta técnica como método de 



735

meistudies

estudio se debe a su idoneidad para el estudio exhaustivo del mensaje 
periodístico. Así se puede inferir de lo afirmado por Igartua Perosanz 
(2006), quien destaca que “es un método de investigación que permite 
explorar cualquier tipo de mensaje” (2006, p. 180), en este caso, los 
elementos gráficos empleados en las piezas periodísticas.

Asimismo, de acuerdo con Neuendorf (2002), el análisis de contenido 
“no se limita en cuanto a los tipos de variables que pueden medirse o el 
contexto en el cual los mensajes son creados o presentados (2002, p. 9), 
a lo que añade que esta técnica “se realiza dentro del método científico, 
pero con ciertas características adicionales que lo colocan en una posición 
única como la metodología principal para el estudio de mensajes” 
(2002, p. 9). Una afirmación que trasluce la saludable versatilidad 
que presenta el análisis de contenido. En esta misma línea se expresa 
Barredo (2015), quien, precisamente, destaca de esta metodología “su 
flexibilidad instrumental”, la cual le permite “adaptarse a fenómenos 
muy diversos y a ámbitos simbólicos distantes” (2015, p. 27).

De esta forma, cabría destacar del análisis de contenido su versatilidad 
y flexibilidad, lo que justificaría su elección como herramienta heurística. 
A ello se podrían sumar otros rasgos que se extraen de Wimmer y 
Dominick (1996, p. 70), quienes especifican que el análisis de contenido 
“es un método de estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, 
objetiva y cuantitativa, con la finalidad de medir determinadas variables”.

3.1 Muestra y periodo de análisis

En esta investigación se analiza de manera pormenorizada las piezas 
periodísticas publicadas durante el año 2019 en la edición digital del 
diario español El País. Debido al elevado volumen de textos y contenido 
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que diariamente publica este rotativo, para la composición de la muestra 
se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio simple un total de 80 
unidades de análisis, procurando que estuvieran representados en la 
muestra todos los géneros o modalidades textuales y secciones en las 
que se divide este medio.

La elección de este diario responde a criterios cuantitativos, dado que 
el rotativo de Prisa se trata del diario generalista con mayor número de 
lectores diarios (1.004.000) según la última oleada del Estudio General 
de Medios (EGM).

3.2 Ficha de análisis

Para el análisis de las unidades de registro y una posterior extrac-
ción de los datos se ha diseñado una ficha de análisis dividida en dos 
dimensiones, tomando como referencia estudios previos (López-Martín 
et al., 2019):

A) Información de registro. En este bloque se incluyen aquellos 
datos útiles para la identificación y posterior disección: cabecera 
en la que se ha publicado, sección y fecha.

B) Análisis de contenido. En este apartado se dará respuesta a una 
serie de variables referidas a los elementos icónicos o visuales

- Tipo: Dadas las múltiples posibilidades gráficas que ofre-
cen las ediciones digitales, en este apartado se estudia la 
presencia o empleo de recursos tales como las fotografías, 
vídeos, mapas, gifs, infografías, etc.

- Autoría: Otra de las variables sobre las que se pone el 
foco es la autoría de los elementos gráficos o visuales 
que aparecen en las unidades de registro. De esta forma, 
se analizará la procedencia de estos recursos con el fin 
de determinar si El País dispone, de igual manera que 
ocurre con los redactores, de una amplia red de perio-
distas gráficos o si, por el contrario, recurre a fuentes 
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secundarias o agencias de noticias para ofrecer a la 
audiencia la imagen del hecho. En el caso, principalmente, 
de los mapas o infografías, esta variable permitirá ahon-
dar en el conocimiento sobre la labor realizada por su 
departamento visual o laboratorio. Se distinguirán cuatro 
tipos de firmas: Propio —la que realiza un fotógrafo o 
cámara contratado por el medio—, con el nombre de la 
cabecera, una agencia de noticia o sin firma.

- Función del recurso: Finalmente, se examinará la finali-
dad de los elementos visuales registrados en las piezas 
periodísticas. En este apartado se pretende conocer en 
qué medida prima el valor informativo sobre el esté-
tico, o viceversa, en cuanto a la elección y presencia 
de un recurso gráfico en la pieza. Así, se abordará si 
los elementos icónicos aportan información adicional a 
la que se relata de manera textual, así como algún dato 
o información de background que den pie a una mejor 
comprensión del hecho informativo; o si, por el contrario, 
la función de las imágenes registradas es predominante-
mente ilustrativo y con escaso valor informativo. 

4. RESULTADOS
4.1 Tipo

El análisis evidencia que la fotografía es el recurso gráfico con mayor 
incidencia en las piezas periodísticas del rotativo de Prisa. En concreto, 
se registran un total de 91 imágenes repartidas entre las unidades de 
análisis, lo que supone un promedio de 1,14 fotografías por pieza. En 
menor medida, como se refleja en la Tabla 1, se registran vídeos. En 
total, se contabiliza en 61 ocasiones este recurso —0,77 por pieza—. 
Si bien su uso es considerablemente inferior que la fotografía, sí que 
se aprecia una destacada atención del medio a la realización y edición 
de vídeos. Así se puede inferir del promedio de duración de estos 
—1 minuto y 38 segundos—.
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El uso de fotografías y de vídeos contrastan con el escaso o (casi) 
nulo empleo de otros recursos como los gráficos convencionales o 
los mapas, entre otros. En el caso del primero, los gráficos conven-
cionales, tan solo se localizan 16 en la muestra —0,20 por unidad—. 
En este sentido, se extrae del análisis que el rotativo español recurre 
principalmente a este elemento visual para aportar datos o cifras de 
manera visual. Finalmente, la inclusión de mapas solo se contabiliza de 
manera puntual —un total de 6 mapas, lo que representa un promedio 
de 0,07—, no identificándose como un elemento o recursos empleado 
habitualmente en las piezas periodísticas de El País.

En líneas generales, se constata un notable protagonismo de los 
recursos visuales o gráficos —predominantemente fotografías y vídeos—, 
lo que denota un esfuerzo del medio por satisfacer las demandas de su 
audiencia, la cual requiere, cada vez en mayor medida, que los nuevos 
contenidos periodísticos estén dotados de una importante carga visual 
que, por una parte, haga más atractiva la pieza y, por otra, ayude o 
facilite una óptima comprensión del hecho relatado.

Tabla 1
Elementos visuales registrados en las piezas 

Elemento Total Promedio
Fotografías 91 1,14

Vídeos 61 0,77
Gráficos 16 0,20
Mapas 6 0,07

Elaboración propia
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5.2 Autoría

En cuanto a la autoría de los elementos gráficos registrados en las 
unidades de análisis, se aprecia que las fotografías y los vídeos proce-
den, en gran medida, de agencias de noticias, especialmente aquellas 
imágenes de hechos que no tienen lugar en las principales capitales de 
provincia de España. La incidencia que estas fuentes presentan respecto 
al total es muy similar tanto en la autoría de las fotografías como de los 
vídeos —no ocurre así con ningún otro elemento visual—. Exactamente, 
40 fotografías (43,95%) y 26 vídeos (42,62%) proceden de distintas 
agencias. En lo referido a las fotografías de agencias, más de la mitad 
de ellas son de Reuters y Efe. En menor proporción, también se locali-
zan imágenes de otras agencias como France Presse, Associated Press, 
Getty Images o TT News Agency. En cuanto a los vídeos de agencias, 
prepondera Atlas —en torno a la mitad de los vídeos procede de esta 
agencia—, aunque también se localizan, en menor medida, recursos 
grabados y editados por Reuters. 

Junto con las agencias, se localiza un destacado porcentaje de foto-
grafías realizadas por reporteros gráficos propios de El País. En concreto, 
34 fotografías responden a este tipo de firma, es decir, el 37,36% de 
las imágenes registradas. En muchas ocasiones dicha autoría coincide 
con la del periodista que firma la parte narrativa de la pieza, por lo que 
se evidencia una dualidad o realización de múltiples tareas —texto e 
imagen— realizadas por el profesional que cubre el hecho informativo. 
Asimismo, seis fotografías (6,60%) aparecen firmadas con la misma 
denominación que el medio —El País—. Tendencia contraria ocurre 
en el caso de los vídeos —aunque la divergencia es menor respecto a 
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la incidencia registrada en el apartado fotográfico—, constatándose un 
mayor predominio de recursos firmados por el propio medio y, notable-
mente inferior, la cifra de vídeos elaborados por reporteros gráficos de 
la plantilla del rotativo. De esta forma, como se recoge en la Tabla 2, la 
autoría del 37,36% y el 6,60% de las fotografías registradas responde 
a las categorías “firma propia” y “medio”, respectivamente; mientras 
que el 31,15% y el 22,95% de los vídeos son firmados por el “medio” 
o “firma propia” —es decir, por un fotoperiodista del medio—, respec-
tivamente. Por su parte, es exigua la proporción de imágenes y vídeos 
—algo mayor en el caso de las fotografías— que son publicados sin 
identificar su autoría: fotografías, 12,09% y vídeos, 3,28%.

Por último, como se ha comentado, el empleo de otros recursos 
visuales, como los gráficos convencionales y los mapas, presenta una 
discreta incidencia en términos cuantitativos. No obstante, se pueden 
trazar similitudes en cuanto a la autoría de ambos elementos. Se aprecia 
una tendencia principal —y casi unánime—: tanto los gráficos como 
los mapas son elaborados por el propio medio. Son en estos tipos 
de contenidos en los cuales se puede dilucidar en mayor medida los 
resultados e innovaciones llevados a cabo por el departamento visual 
o laboratorio de El País. Estas áreas de trabajo se han desarrollado, 
especialmente, a raíz del auge del ciberperiodismo con el propósito de 
ofrecer a las audiencias nuevos contenidos y narrativas con una mayor 
carga visual. Todos los gráficos y mapas localizados en la muestra 
aparece firmados como “El País”, tan solo registrándose un mapa en el 
que no se identifica su autoría.
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Tabla 2
Autoría de los elementos visuales registrados en las piezas periodísticas

Elemento Firma 
propia Medio Agencia Sin firma

Fotografías 34 (37,36%) 6 (6,60%) 40 (43,95%) 11 (12,09%)
Vídeos 14 (22,95%) 19 (31,15%) 26 (42,62%) 2 (3,28%)

Gráficos - 16 (100%) - -
Mapas - 5 (83,33%) - 1 (16,67%)

Elaboración propia

5.3 Función

Como se recoge en la Tabla 3, es poco frecuente la utilización de 
recursos gráficos para contextualizar o aportar información de back-
ground y/o previsiones del hecho noticioso. Por tanto, se infiere que, de 
manera predominante, la finalidad principal de los elementos visuales 
incluidos en las piezas es ilustrar la parte narrativa, no teniendo un valor 
periodístico destacado, pues no ofrece información adicional a la ya 
proporcionada en la redacción.

Si bien, como se detallan en los apartados anteriores, el uso de 
fotografías y vídeos es considerablemente mayor respecto a la presen-
cia de gráficos y mapas, estos últimos sí que tienen un mayor valor o 
utilidad de cara a la comprensión del hecho informativo, empleándose 
para aportar datos de background o, incluso, con menor frecuencia, 
futuras previsiones del hecho. Así, esta función la desempeña el 50% 
de los mapas y el 31,25% de los gráficos, frente al exiguo 4,39% de 
las fotografías y 9,84% de los vídeos. La mayoría de las fotografías y 
los vídeos son relativos a imágenes de mandatarios políticos durante 
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una intervención pública o cuestiones generales del acontecimiento 
relatado en la crónica.

Tabla 3
Número de crónicas en las que se emplean recursos gráficos para 
aportar información de background y/o previsiones

Elemento Incidencia
Fotografías (n=91) 4 (4,39%)

Vídeos (n=61) 6 (9,84%)
Gráficos (n=16) 5 (31,25%)

Mapas (n=6) 3 (50%)
Elaboración propia

CONCLUSIONES

La relevancia y creciente protagonismo de la imagen en los procesos 
comunicativos se refleja en esta investigación en la que se ha puesto el 
foco sobre las piezas periodísticas publicadas por el rotativo español 
El País, registrándose un total de 91 fotografías, 61 vídeos, 16 gráficos 
y 6 mapas.

Como se perseguía en el O1, el empleo de recursos gráficos se 
basa, mayoritariamente, en las fotografías y los vídeos, de los cuales 
se nutre en abundancia este rotativo en la producción de sus piezas. 
No obstante, pese a la mencionada importancia de la imagen en la 
sociedad actual y las laxas limitaciones —relativas al espacio— que 
ofrecen las ediciones digitales, El País no apuesta decididamente por 
ofrecer contenidos visuales, no aprovechando las múltiples posibilidades 



743

meistudies

técnicas y periodísticas que ofrece la web. Si bien se ha implementado 
el contenido visual respecto a las ediciones en papel, aún no se han 
desarrollado otros recursos de gran interés para la periodística como 
los mapas o las infografías. 

Asimismo, en cuanto a la función que estos recursos desempeñan 
(O2), se observa que prepondera la ilustrativa respecto a la informa-
tiva. Es decir, no se recurre a la imagen en sus distintas modalidades 
para aportar datos adicionales —como antecedentes o previsiones que 
favorezcan una mayor comprensión del hecho— a los ya expuestos en 
el texto. Finalmente, de acuerdo con el O3, destacan en el caso de las 
fotografías y los vídeos las agencias y los fotoperiodistas propios del 
medio. Esta tendencia es inversa en los mapas y los gráficos, los cuales 
son elaborados principalmente por el medio y, más concretamente, el 
departamento visual o laboratorio de El País.

En conclusión, la cabecera de Prisa no muestra una apuesta decidida 
por dotar a sus contenidos de un mayor valor gráfico, apenas explotando 
en el ejercicio profesional las múltiples posibilidades y las herramientas 
visuales propias del ciberperiodismo. Los resultados expuestos invitan 
a reflexionar y replantear el contenido de los medios de comunicación 
en el entorno digital, con el fin de adaptarlos a las nuevas demandas de 
los lectores y la actual realidad comunicativa.
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A HUMANIDADE NO INSTANTE DECISIVO 
DE CARTIER-BRESSON: UMA ANÁLISE 
DE AUTORRETRATOS CONTIDOS NA 

HASHTAG “COVID19”

Natalia Martin Viola1

Denis Renó2

INTRODUÇÃO

Instante decisivo, duas palavras que significam passagens efêmeras, 
rápidas e únicas. Este termo “instante decisivo” foi usado como título 
pelo editor de seu livro Images à La Sauvette com referência a uma 
frase3 do Cardeal Retz que Henry Cartier-Bresson colocou na epigrafe, 
mas o termo acabou sendo usado para caracterizar sua obra como um 
todo. O fotógrafo, que antes era pintor, carregava consigo toda a técnica 
e destreza necessária para desenho e pintura, além de um olhar apurado, 
Cartier-Bresson fazia composições belíssimas quase como as mais belas 
sinfonias já compostas.

É certo que seu conhecimento em artes plásticas o ajudara na foto-
grafia. Exímio fotojornalista, conseguia capturar momentos únicos 

1. Doutoranda do Programa em Mídia e Tecnologia, Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação, Universidade Estadual Paulista - UNESP. natalia.m.viola@
unesp.br

2. Livre-docente em Ecologia dos Meios e Narrativas Imagéticas pela Universidade 
Estadual Paulista - UNESP. denis.reno@unesp.br 

3. “Não há nada no mundo que não tenha um momento decisivo” (Cardeal Retz 
como citado em Bresson, 2015, p. 64)
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e com uma plasticidade magnifica, e como fazer uma rápida captura 
e ainda conseguir compor? Simples, a arte era inerente ao seu ser. 
Seu conhecimento prévio o fazia ter o olhar treinado antes de capturar 
o momento, e quando este aparecia, Cartier-Bresson já estava pronto. 

Figura 1
Detrás da Estação de Saint-Lazare, Paris, 1932.

De Bresson (2004, p. 21). O Imaginário segundo a natureza. Gustavo Gili.

Em uma entrevista, Henri Cartier-Bresson conta a história de uma 
de suas mais famosas fotografias: “Detrás da Estação de Saint-Lazare” 
(Figura 1). O fotógrafo conta que estava caminhando atrás da estação e 
avistou a poça, apoiou sua câmera sob algumas madeiras que estavam 
encostadas ali e esperou. Quando viu o homem correndo, percebeu que 
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iria pular a poça e disparou sua câmera. O momento exato em que o 
homem pulava foi capturado, como se estivesse voando sobre a água. 
Seus pés quase tocam a sobra formada, calcanhar com calcanhar. Ainda 
ao fundo da imagem, é possível observar um cartaz com uma bailarina 
de ballet saltando quase que em sintonia com o homem, ou vice-versa 
(Bresson, 2015). Este é um belo exemplo da característica e preparo 
artístico de Cartier-Bresson. A geometria e os parâmetros básicos de 
uma composição acompanhavam seu olhar. 

Henry Cartier-Bresson captura a imagem com o olhar e a congela 
com a sua câmera transformando aquele momento em história. O que 
é efêmero se transforma em eterno. Para ele, as fotografias são meios 
de comunicação e devem ser reproduzidas para as massas, e valoriza a 
intuição à estilização e a arte consiste na humanidade de das reflexões 
humanas, no olhar e na coincidência de se estar na hora e lugar certo 
muito mais do que apenas na composição. Capturar o momento que pode 
nunca mais se repetir era mais importante do que qualquer outra coisa 
em sua fotografia, incluindo a composição uma vez que a geometria que 
beneficia a composição de uma imagem já fazia parte de sua formação, 
estando ligada diretamente ao seu olhar.

A HUMANIDADE POR UM INSTANTE

Os instantâneos de Cartier-Bresson captam o homem a toda veloci-
dade sem lhe dar tempo de ser superficial. Num centésimo de segundo, 
somos todos iguais, todos no cerne de nossa condição humana [...] 
Multidões da Ásia. É preciso agradecer a Cartier-Bresson ter deci-
dido não nos passar o fervilhar delas [...] Cartier-Bresson nos faz 
reconhecer por toda parte esse pulular fantasma, fragmentado em 
minúsculas constelações, essa ameaça de morte de morte discreta 
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e onipresente [...] Cartier-Bresson fotografou a eternidade. (Sartre 
como citado em Assouline, 2009, p. 246)

Cartier-Bresson teve a oportunidade de morar em diversos países e 
fotografar diferentes culturas e pessoas, porém ele não se atentava em 
apresentar as diferenças, mas sim, o cotidiano das pessoas, suas ações e 
comportamentos. O fotógrafo gostava de se passar despercebido e dizia 
que se o retratado percebesse que estava sendo observado, mudava suas 
ações e feições. Chegou a pintar as partes metálicas de sua câmera para 
que o sol, quando batesse, não refletisse. 

Em 1955, ele foi para Moscou para fazer uma fotorreportagem e 
contratou uma interprete para o auxiliar em seu trabalho pois não falava 
russo. Para fotografar livremente nas ruas da cidade era necessária 
uma permissão e ela cuidava disso, mas também ficava incumbida de 
explicar aos cidadãos que ficavam incomodados de serem fotografados 
os pormenores da situação, e enquanto ela se explicava, ele fotografava 
naturalmente. Nesta viagem, o fotógrafo tinha como objetivo capturar 
a vida cotidiana e as relações humanas, pontos mais diretos da vida 
em Moscou. O fotógrafo mostrou certa preocupação de não atender as 
expectativas, porém, cita que fez uma descoberta visual das represen-
tações iconográficas obtidas (Bresson, 2004).

O ditado popular “uma imagem vale mais do que mil palavras” 
pode ser levado muito a sério por fotojornalistas e, uma fotografia que 
contenha traços que possam identificar a localização, tempo e acon-
tecimentos vividos no ato fotográfico podem ser muito valorizados, 
porém, Cartier-Bresson percebe que, o que procura mais que tudo, é a 
humanidade:



750

meistudies

não sou nem economista nem fotografo de monumentos, e bem 
pouco jornalista. O que procuro, sobretudo é estar atento à vida. 
Dezenove anos depois da minha primeira viagem, eu quis rever a 
URSS. Com efeito, nada é mais revelador do que comparar um país 
consigo mesmo, captando suas diferenças, tentando surpreender o 
fio da sua continuidade. (Bresson, 2004, p. 55)

Em suas viagens, o fotógrafo costumava solicitar, na maioria das 
vezes, intérpretes locais mesmo falando a língua da nação para onde 
iria. Talvez este tenha sido um truque de ter, sempre por perto, um 
cidadão que tivesse os mesmos costumes, soubesse por onde estivesse 
indo e que, junto a ele, pudesse passar despercebido e fazer fotos o mais 
naturais possível. Assim foi sua passagem por Cuba em 1963, onde 
confessa ter sido difícil não fotografar sem que houvesse, ao fundo da 
imagem, algum cartaz com ideias marxistas. Em Nova Iorque ficou 
impressionado com a falta de empatia das pessoas e dizia que raros 
eram os sorrisos percebidos. 

Ainda nos Estados Unidos, passou despercebido clicando a fervo-
rosidade dos fiéis em igrejas, e depois, na Índia, os funcionários dos 
palácios em seus movimentos naturais enquanto faziam a limpeza. 
Subia em escadas, se escondia por entre paredes e objetos para cap-
turar a essência da alma, e mesmo que, naquela foto em específico a 
composição geométrica não tenha ficado de seu agrado, ele ainda a 
preferia, pois dizia: 

adoro os rostos, o seu conteúdo, pois tudo está escrito neles [...]
Antes de mais nada sou um repórter. Mas também algo um pouco 
mais profundo que isso. Minhas fotos são meu diário. Elas refletem 
o caráter universal da natureza humana. (Bresson como citado em 
Assouline, 2014, p. 200)
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Em sua estadia na China, dias antes de ser tomada pelos comunis-
tas, e apesar de todo alvoroço, medo e insegurança vivida pelo país, 
Cartier-Bresson consegue capturar a essência e o verdadeiro sentimento 
dos cidadãos em pequenos gestos, em olhares, em detalhes. O grande 
segredo do fotógrafo não era apenas saber compor ou estar no lugar 
certo e na hora certa, ele se misturava, aprendia os costumes, presen-
ciava ritos, rituais, movimentos e manifestações. Por vezes se instalava 
por dias ou até meses no país alvo e se tornava parte daquilo. O grande 
segredo do instante decisivo perfeito não é fazer, é ser!

Para Boris Kossoy (2014), desde a invenção da fotografia, ela tem 
sido usada para o registro humano e assim, suas memórias se mantém 
por mais de um século captadas sob as mais diversas formas e com as 
mais diversas formas de aplicação. Para ele:

A perpetuação da memória é, de forma geral, o denominador comum 
das imagens fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo 
paralisado; uma fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e cris-
talizada em forma de imagem. Uma única fotografia e dois tempos: o 
tempo da criação, o da primeira realidade, instante único da tomada 
do registro passado, num determinado lugar e época, quando ocorre 
a gênese da fotografia; e o tempo da representação, o da segunda 
realidade, onde o ela imagético, codificado formal e culturalmente, 
persiste em sua trajetória na longa duração. O efêmero e o perpétuo, 
portanto. (Kossoy, 2014, p. 133)

Ainda que este perpétuo citado pelo autor possa não ser realmente 
algo infinito, uma vez que as mídias que suportas estas imagens possas 
se deteriorar, perder-se no tempo e espaço – em se tratando de mídias 
digitais – estes registros finitos podem ter sua ideia ou função inicial 
executada de forma positiva. Os registros imagéticos captados por 
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Cartier-Bresson na China, mesmo que se perdessem, ainda seriam lem-
brados por outras plataformas ou formas descritivas como os jornais e 
livros em que foram citados, além da própria história e comportamento 
humano que, de certa forma, fora afetado pelos mesmos, pois é através 
da fotografia que se pode dialogar com o passado e os fotógrafos -que 
fazem os registros imagéticos do momento vivido – e os receptores – 
que realizam a interpretação das imagens recebidas- são os mediadores 
das memórias.

A HUMANIDADE SOB O VIÉS DA AGENDA 2030

A Organização das Nações Unidas realiza anualmente análises 
dos relatórios individuais dos países referentes às suas dificuldades e 
progressos os quais possibilitam uma comparação em âmbito global. 
Incentivados a levarem em consideração as características e realida-
des específicas, estratégias de alcance global são elaboradas, como os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, cujo compromisso 
é a melhoria global dos países através do cumprimento de metas que 
visam especificamente diversos objetivos. A Organização Mundial 
da Saúde – OMS elaborou um plano de ação para as pessoas e o pla-
neta buscando fortalecer a paz mundial, a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é o documento que norteia 
e orienta através de 17 objetivos a busca da concretização dos direitos 
humanos e igualdade entre os países (IPEA, 2018). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são: 1. Erradicação 
da pobreza; 2. Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-es-
tar; 4. Educação de qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água limpa 
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e saneamento; 7. Energia limpa e acessível; 8. Trabalho de decente e 
crescimento econômico; 9. Inovação infraestrutura; 10. Redução das 
desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo e 
produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. 
Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; 
17. Parcerias e meios de implementação. E nesta pesquisa, será usado 
o Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, 
mais especificamente o item 10.2: “Até 2030, empoderar e promover 
a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente 
da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra” (OMS, 2015).

O item 10.2 dos ODS está diretamente ligado ao empoderamento, 
envolvimento e inclusão social, com os quais, o ser humano se torna 
um ser mais consciente e com conhecimentos mais abrangentes de seus 
direitos e deveres, e se, as ações propostas pela OMS forem seguidas, 
haverá uma redução efetiva na desigualdade. 

A internet apresenta uma convergência de mídias, englobando cada 
vez mais diferentes produtos como por exemplo livros e revistas digitais, 
filmes, vídeos instrucionais, cinema e música. Uma cultura ascendente e 
de evolução acelerada, é citada por Castells (2001) como uma aventura 
humana extraordinária por se tratar de uma das maiores invenções do ser 
humano, extrapolando os campos burocráticos e modificando valores. 
Esta transcendência virtual pode possibilitar o acesso de documentos, 
mídias e diversos outros materiais em pontos geográficos longínquos 
por apenas um clique. A informação que antes era armazenada e aces-
sada apenas por grupos de pessoas específicas, agora pode chegar ao 
conhecimento de toda a população mundial. 
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Desastres naturais, problemas sociais, econômicos ou até de saúde 
pública podem ser compartilhados e controlados quase que de forma 
atemporal, se considerarmos a rápida disseminação de informações 
nas redes, podendo citar o caso da pandemia do Covid-19, vivido pela 
população mundial em 2020, onde as informações sobre a descoberta 
da doença, ações preventivas, e até comportamentais estavam sendo 
divulgadas em tempo real em todo o mundo.

ANÁLISE DE AUTORRETRATOS EXTRAÍDOS DA 
HASHTAG “COVID19”

Para demonstrar as contribuições das hashtags usadas em redes 
sociais nas estruturas dos grupos sociais, nas inter-relações entre 
atores e até padrões sociais, esta pesquisa se limitou a utilização da 
hashtag denominada “covid19” devido ao problema que a atualidade 
esta passando o momento, com a Pandemia gerada pelo Coronavírus, 
uma doença grave e que causa mortalidade que têm como uma de suas 
medidas preventivas, o uso de equipamentos de proteção individual 
como máscaras faciais e o isolamento social. Estas medidas podem 
provocar repercussões negativas no crescimento mundial e reforçar 
tendências internacionais de aumento do neoprotecionismo e de xeno-
fobia (Senhoras, 2020).

Seguindo esta linha, a escolha de análise visa justamente analisar 
os autorretratos feitos pela população mundial durante a pandemia e 
postados na rede social Instagram sob a hashtag “covid19” afim de 
estudar as similaridades contidas nos referidos no que se diz respeito à 
humanidade, igualdade e solidariedade que a população mundial também 
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compartilha, mesmo que existam tendências de xenofobia e altos índices 
de depressão causados pelo isolamento social, redes digitais em podem 
vir a contribuir para a diminuição destes índices.

Para iniciar a pesquisa pela hashtag, usou-se um aplicativo de celu-
lar denominado HashtagInspectorPro para a indicação das hashtags 
utilizadas sob o mesmo termo que buscava-se fazer a pesquisa. Desta 
forma, o aplicativo retornou 55 hashtags que se utilizavam do termo 
“covid19”, sendo apresentados também 653 hashtags similares, ou seja, 
que eram utilizadas em conjunto pelos usuários e assim, determinavam 
similaridade entre as mesmas nas publicações. Foi possível observar 
nas hashtags similares a utilização dos termos “coronavirus”, “covid”, 
“stayhome”, “staysafe”, “pandemia”, “pandemic”, “corona”, bem como 
diversas hashtags relacionadas a trabalho, estilo de vida e fotografia.

Porém, esta pesquisa se baseou apenas na hashtag “covid19”, e dentre 
as 55 possíveis utilizações, foi escolhida a segunda com maior úmero 
de publicações, sob o número de 1.656.470 milhão de publicações até 
a data de 20 de agosto de 2020 (Figura 2).

Como esta pesquisa limitou-se a análise de autorretratos contidos 
nesta hashtag, foram filtrados apenas autorretratos com base em análise 
visual de posicionamento físico do ator ou traços aparentes na fotografia 
que demonstravam se tratar de selfies, como por exemplo espelhos e 
reflexos de aparelhos celulares. Ainda sobre as filtragens, as fotografias 
que geraram dúvidas, foi analisada sua legenda para a comprovação e 
assegurar que se tratava de um autorretrato. 

Figura 2
Print da tela inicial da “#covid19” no aplicativo Instagram.
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Captura de tela do aplicativo Instagram. https://www.instagram.com/explore/tags/
cov%C4%B1d19/

Para a seleção das fotografias, usou-se a ferramenta “salvar” do 
Instagram conforme a análise na “covid19” mostrava um autorretrato, 
a ferramenta era acionada e automaticamente as fotos selecionadas iam 
para um banco de dados vinculado à conta do usuário que está realizando 
a pesquisa da própria rede social

Destas postagens, é importante destacar que foi obtido um número 
de 570 autorretratos, sendo necessário informar que vídeos “IGTV” e 
“Reels” (ferramentas de upload e hospedagem de vídeos do próprio 
aplicativo) não foram selecionados, e sim apenas fotografias. É possível 
perceber uma grande diferença do total de postagens contidas na hash-
tag, porém importante destacar que, como se trata de uma rede social, 
também são adicionados vídeos, fotos diversas e propagandas, que, por 
se tratar de um período histórico atual e seu uso (a hashtag) serve de 
referência e coleta de dados, uma vez no ciberespaço. 
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Em posterior análise, após as fotografias de autorretratos já estarem 
salvas, foi feita uma nova seleção para conferir se estavam de acordo 
com a proposta. Nesta nova análise foi verificado que todas as 570 
fotografias estavam corretamente selecionadas, bem como também, 
foi possível fazer uma breve leitura de suas legendas, além da análise 
visual da composição fotográfica. As fotografias foram feitas no mundo 
todo, e são um retrato generalizado de um momento único passado 
simultaneamente por toda a população mundial. Foi possível constatar 
nas fotografias, que, em sua grande maioria, se tratava de autorretratos 
de face, quase sempre portando-se do uso de máscaras faciais, como 
pode ser observado na Figura 3:

Figura 3
Autorretratos selecionados da hashtag “covid19” no aplicativo Instagram.

Captura de tela do aplicativo Instagram. https://www.instagram.com/nataliamviola/
saved/
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É importante destacar que foi possível observar nos retratados a 
positividade, solidariedade e motivação de melhora e de esperança, 
tanto observado nas feições dos autorretratos, como nas legendas das 
fotos. Observa-se ainda que há a possibilidade de muitas leituras que 
dependem exclusivamente da observação do leitor, assim como o pró-
prio Cartier-Bresson dizia que somos influenciados pelo mundo em que 
vivemos e particularmente ele se interessava em fazer as fotografias para 
que as pessoas descobrissem seu significado a partir de suas próprias 
interpretações com base na realidade capturada no momento da foto-
grafia. Não gostava de criar o cenário, mas sim de criar sua fotografia 
a partir deste cenário real já existente. 

Figura 4
Legenda da foto - “Bom dia, é sexta-feira, um prelúdio para o fim de 
semana. Que você tenha um descanso tranquilo”.

Captura de tela do aplicativo Instagram. https://www.instagram.com/p/CEICyKupvCS/

Assim, é possível observar nas Figuras 4, 5 e 6, que mesmo 
usando máscaras faciais, os autorretratos ainda contêm gestos, trajes 
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característicos, localização ou as legendas acompanhando as postagens, 
que podem facilitar a leitura da contextualização histórica vivida:

Figura 5
Legenda da foto – “Os invisíveis tem rosto e nome. Obrigado pelo esforço!” 

Captura de tela do aplicativo Instagram. https://www.instagram.com/p/CEP0ufejLsK/

Figura 6
Legenda da foto – “Eu me sinto bonita quando uso máscara”.

Captura de tela do aplicativo Instagram. https://www.instagram.com/p/CEJJj8LgixD/
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Para Santaella (2004), as imagens geram subjetividade e se incluídas 
em uma linguagem social e que dispõe de um sujeito podem se carac-
terizar em uma linguagem entre signos que moldam o pensamento do 
sujeito e fazem uma mediação para os objetos ou características apre-
sentadas pela imagem, gerando a compreensão e significação através 
da interpretação do observador. Teoria similar também é descrita por 
Boris Kossoy:

o certo é que essas conexões nos remetem a uma sensação que ultra-
passa os conteúdos temáticos e, portanto, as mensagens individuais, 
levando-nos a refletir sobre algo cuja presença pressentimos, mas 
que não está ali, fisicamente. [...] retratos de pessoas que jamais 
se conheceram pessoalmente, retratos de pessoas que viveram em 
países distantes e épocas diferentes reunidos, por alguma razão, ou 
pelo acaso, ou pela intuição do editor/curador, numa mesma parede 
ou página de um álbum ou revista. Porém algo de comum existe 
entre as duas personagens, seja na sua luz ou na composição, seja 
no seu conteúdo de cicatrizes semelhantes, olhares apreensivos de 
uma para a outra, planejados esteticamente no desenho da página 
real ou virtual, convivendo em espaços-moradas contíguas, lado 
a lado, ou afastadas, em diagonal, separadas por textos, títulos e 
legendas, redefinidas – pela palavra – em suas origens e histórias, 
porém arranjadas de forma que os seres ou objetos que mantem 
aprisionados nos seus retângulos tumulares se acomodem e sigam se 
entreolhando ao longo da eternidade. (Kossoy, 2014, pp. 149-150)

Na ideia dos autores, quando passamos por situações e acontecimen-
tos semelhantes e as identificamos através das imagens compartilhadas 
pelos diversos meios e suportes, algo se torna familiar e se conecta 
com a nossa memória, relacionamos e identificamos o que existe de 
comum nestas imagens. Um detalhe, uma característica física ou até 
mesmo uma sensação que possa ser passada por ela faz a ligação dos 
interlocutores e os transporta, quer seja para dentro da imagem ou para 
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fora dela, trazendo outras memórias como lugares e sentimentos como 
dor, e os conecta, como é o caso das imagens registradas no período 
da Pandemia de Covid-19 vivida em 2020, quando as diversas captu-
ras feitas em diferentes países, momentos vividos do dia ou situações 
adversas que foram compartilhadas foram significadas através do uso 
da hashtag “covid-19”.

CONSIDERAÇÕES

A pesquisa teve como objetivo analisar as fotografias postadas na rede 
social Instagram sob a hashtag “covid19” no que se refere ao sentimento 
de humanidade que engloba solidariedade, altruísmo e igualdade que 
podem ser encontrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
ODS10, mais especificamente no item 10.3 e realizar uma comparação 
simbólica baseada no instante decisivo de Henry Cartier-Bresson e as 
fotografias obtidas por ele durante sua estadia na China.

As formas de representação das fotografias de Cartier-Bresson mos-
tram, não somente em sua passagem à China, mas como um todo, uma 
humanidade que é enaltecida dentro da composição e captura, como o 
objeto principal de sua fotografia. Apesar de o contexto social e polí-
tico vivido na época por muitas vezes ser complexo, os sentimentos, 
a pessoalidade, e mais especificamente, o ser humano ali representado 
assumia o papel principal na imagem. 

Não diferente, pôde-se observar características muito similares às 
usadas por Cartier-Bresson nas fotografias selecionadas da hashtag 
“covid19” nesta pesquisa. Por se tratarem de autorretratos, informações de 
localização espacial como objetos que possam identificar espaço-tempo 
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não foi percebido como objeto principal nas capturas. Tal classificação 
dar-se-á através dos metadados contidos nas próprias postagens como 
os recursos de data, local e legendas em diversas línguas, porém, a 
impressão primária, possibilitada pelas imagens nos mostra como objeto 
principal a humanidade contida nas feições dos sujeitos. 

A internet, mais especificamente, as redes sociais incluindo o Insta-
gram nos dias atuais podem ser caracterizadas como uma extensão das 
vidas humanas. Todas as ações reais tem, de certa forma, reflexos nas 
plataformas virtuais ou vice-versa. As relações interpessoais também 
se enquadram nestas características. 

Mesmo que os autorretratos analisados tenham a hashtag “covid-19” 
como o elo físico de ligação, ou também podemos chamar de local ou 
endereço onde as imagens estão alocadas dentro de uma mesma mídia 
digital como o Instagram, as imagens em si, são carregadas de humani-
dade, de sentimento e gestos comuns, vivenciados e compartilhados ao 
mesmo tempo por diferentes seres humanos espalhados por diferentes 
regiões do mundo, que se conectam e compartilham suas dores sem 
palavras. 

Assim, é possível afirmar a importância da inclusão digital, inse-
rida na inclusão social defendida pelos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável das Organizações das Nações unidas, pois o acesso digital 
permite ao ser humano – principalmente na era atual vivida, onde as 
informações são distribuídas em sua grande maioria de forma virtual – o 
direito de aquisição e compartilhamento de conhecimento, bem como o 
direito à comunicação. Em um mundo cada vez mais imagético e digital, 
poder transmitir, codificar e decodificar as imagens também é poder ter 
voz ativa, transformar a cultura, a política e a sociedade. 
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A fotografia é o meio de comunicação que une, através de ima-
gens, objetos, ambientes e pessoas e transcende o campo do real até 
o imaginário e o sensitivo. Poder compartilhar nossas visões e dores, 
apenas com um toque e saber que não estamos sozinhos, é a mágica da 
modernidade. A nova humanidade.
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A ESCRITA DO AMOR EM CARLOS 
SAURA E ANDRÉ BRETON: FOTOGRAFIA, 

LITERATURA E CINEMA

Andréa Mota Bezerra de Melo1

1. HABITANTE DA SUSPEITA

No conhecido ensaio de Walter Benjamin (1986), O Surrealismo 
– O Último Instantâneo da Inteligência Europeia, as palavras de 
André Breton provocam uma série de associações interpretativas.

Silencio, para que eu passe onde ninguém jamais passou, silêncio! 
[...] Eu te seguirei, minha bela linguagem. (Benjamin, 1986, p. 23, 
com citado em Bretoniano, 1994, p. 141)

No dizer do pensador alemão, a experiência surrealista apresenta-se 
como uma iluminação profana regida pela dialética da embriaguez2. 
Assim sendo, busca-se na vertigem do sujeito as energias mobilizadoras 

1. Mestre em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (USP). 
Docente na Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte e 
graduanda em Relações Internacionais no Centro Universitário Internacional 
UNINTER. andramotafatern@gmail.com

2. Uma iluminação conquistada somente através da contradição da realidade.
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do ato revolucionário – justaposição heterogênea, eclipse do sentido, 
dissonância, sideração3.

Instaura-se o enigma, a circulação labiríntica. Silêncio... Escutai 
o corte, o gesto; livrai do recalque a letra, o fotograma. Deixai que 
apenas os contornos deambulantes das imagens vos guiem. Afinal só 
devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, 
graças a uma ótima dialética que vê o cotidiano como impenetrável e 
o impenetrável como cotidiano” (Benjamin, 1986, p.33). 

Encontro de significantes; fragmentos que se interpõem. Espaço 
do corpo e dos desejos reprimidos. Lugar de passagem, de inscrição e 
escrita. Ou ainda, seguindo a tese surrealista, manifestação da imagem 
poética no espírito moderno. 

O vício chamado Surrealismo é o emprego desregrado e passional da 
estupefaciente imagem, ou melhor, da provocação sem controle da 
imagem por ela mesma e por aquilo que ela traz consigo no domínio 
da representação de perturbações imprevisíveis e de metamorfoses. 
Pois cada imagem a cada lance força-nos a revisar todo o universo. 
E há para cada homem uma imagem a encontrar que aniquila todo 
o Universo (Aragon, 1996, p. 92)

Através das práticas figurativas, em especial da metáfora, o cidadão 
surrealista perdido no meio de toda essa floresta de indícios (Breton, 1971, 

3. Para Benjamin, o pressuposto dialético da embriaguez institui a dinâmica anárquica 
e o caráter revolucionário da produção surrealista. Louis Aragon, em O Camponês 
de Paris (1926) faz ver essa anarquia epidêmica como um novo espaço poético 
cuja dimensão figurativa contaminaria o processo criativo. Já Breton afirma no 
Primeiro Manifesto que “o homem põe e dispõe. Depende dele só pertencer-se 
por inteiro, isto é, manter em estado anárquico o bando cada vez mais medonho 
de seus desejos. A poesia ensina-lhe isso” (1985, p. 49).
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p. 20) ver-se-á objetivado, enquanto a realidade exibe toda a sua con-
tradição, se subjetivando4.

Investir no poder alucinatório das imagens e brincar com as palavras 
favorece a constituição de um espaço discursivo onde termos opostos 
como memória/esquecimento, realidade/fantasia e animado/inanimado 
coabitam. Tal intento visa produzir um grau de desnorteamento capaz 
de interromper o fascínio causado pela imagem petrificada do sujeito 
no espelho e com isso fazê-lo questionar seu próprio estatuto de ser.

Cada vez mais se torna evidente a intencionalidade presente na 
frase de Breton: rito de passagem, descida ao inferno, transporte de 
significantes. A linguagem tem precedência e os surrealistas aspiram 
sua emancipação. 

O espaço do discurso fotográfico revela-se, nesse sentido, como 
um lugar onde habita a suspeita. Isso porque submetido aos distintos 
valores que adquire nos enunciados sociais, a imagem só existe dentro 
de uma situação comunicativa onde autor, leitor e outros enunciados 
interagem. É no uso da palavra e da imagem designada como texto, que 
a significação se torna relativa e pode gerar algo que vai além delas 
mesmas. 

Interpretar a imagem, em outros termos, define um trajeto pelos 
espaços da cultura em uma busca regressiva às referências simbólicas 
perdidas e esquecidas. Essas, contudo, mostram-se sempre indiciais, 
polissêmicas.

Nessa perspectiva, a leitura antecipatória de um texto cultural desve-
laria o modo de repressão dos sentidos latentes que povoam as palavras 

4. “Viver e deixar viver é que são soluções imaginárias. A existência está em outro 
lugar” (Breton, 1985, p. 81).
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e/ou as imagens, fazendo com que elas passem a dizer o não-dito e a 
encenar o conflito inerente à própria linguagem.

Assim, o texto fotográfico evoca uma desconcertante estranheza, 
pois faz ver a “figura” de um outro, marginalizado à escuridão do dis-
positivo, porém habitante da imagem revelada. Um texto que joga com 
as aparências, elimina temporariamente o conflito entre o distante e o 
próximo, o dentro e o fora – funde-se e se confunde com outras vozes, 
outros olhares.

Nesse sentido, tanto o processo fotográfico como a travessia de 
Orfeu partem de um estado inicial de dispersão e indistinção para outro, 
diferenciado e hierarquizado. Uma espécie de deslocamento - passar 
por onde ninguém jamais passou - nessa zona excêntrica em que se 
encena um transe, uma comoção interior, uma vertigem5.

Uma visão deslocada do espelho, dessa imagem virtual e assimétrica 
que petrifica o sujeito – mesmo que temporariamente – e “atravessa”, 
conduzido pela linguagem, a dimensão imaginária em busca da verdade 
a respeito do seu próprio ser.

A ideia de surrealismo tende simplesmente à recuperação total de 
nossa força psíquica por um meio que não é senão a descida verti-
ginosa em nós, a iluminação sistemática dos lugares escondidos e o 
obscurecimento progressivo dos outros lugares, o passeio perpétuo 
em plena zona interdita, e que sua atividade não corre nenhum risco 
sério de terminar, enquanto o homem puder distinguir um animal de 
uma chama ou de uma pedra -, o diabo preserva, digo, a ideia surre-
alista e começar a andar sem avatares”. (Breton, 1985, pp. 111-112)

5. “A recriação de um estado que não tem mais nada a invejar da alienação mental” 
(Breton, 1985, p. 152).
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Um Orfeu embriagado desliza por labirintos em busca do dar a si 
próprio um sentido absoluto. Entretanto, tudo o que ele “vê e descreve” 
já está, de antemão, estruturado simbolicamente a partir de um corte 
que isola para sempre significantes e significados.

Por meio da metáfora lacaniana do espelho (Lacan, 1994a, p. 89) 
afirma-se que a criança reconhece a si mesma com base em sua ima-
gem refletida e de outra pessoa, isto é, na percepção de que ela própria 
também tem uma unidade corpórea, um corpo próprio como uma tota-
lidade unificada – até então vivenciado com algo disperso, fragmen-
tário. O sujeito que, na busca de sua identidade, advém ao final desse 
processo aliena-se na unidade de seu corpo percebido como assimétrico 
e exterior a ele próprio6.

Inscrita no inconsciente, essa imago que une e divide ao mesmo 
tempo o eu de seu duplo (outro), irá a partir de então, intermediar a 
relação do organismo com sua realidade. Uma “subjetividade alienante 
precipitada”, com afirma Joel Dör (1989, p. 80), no “desconhecimento 
crônico de si mesmo”.

Assim, a linguagem exerce uma função evocativa de um sujeito 
presentificado pelo significante no discurso, seu representante, uma 
presença feita de ausência (Lacan, 1994b, p. 265.). E é para o campo 
da linguagem, lugar do significante, do simbólico, do inconsciente que 
o sujeito dirige sua fala e mensagem, mas elas nunca atingem esse lugar 

6. “O sujeito existe – na medida que a palavra o moldou do nada”, explica o 
psicanalista Bruce Fink (1998, p. 74 – grifo meu). Esse advento traumático, 
ilustra como a flânerie noturna do herói surrealista – intertextualizada no mito 
órfico – é oportuna na medida em que é, a partir do confronto com a linguagem, 
que esse Orfeu moderno existe, mas apenas como um efeito do significante.
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de modo autêntico, pois são de certo modo desviadas de sua “rota” pelo 
eixo imaginário e reflexivo eu-outro.

A alienação do indivíduo pela imagem somente antecipa uma outra, 
visto que é desse campo que ele recebe de forma truncada o reconheci-
mento de sua própria existência que, em linhas gerais, define uma das 
funções da linguagem como o estabelecimento de uma outra objetivi-
dade através da qual o sujeito apreende a si próprio, o mundo, os seres, 
os objetos, tudo que o cerca enfim sob uma determinada ordem. Uma 
articulação somente obtida através de representações simbólicas, isto é 
de substitutos que mascaram o sujeito nos enunciados por ele proferidos.

Essa separação entre um real vivido e sua contínua nomeação pelo 
ser falante, engendra um sujeito alienado, que não sabe o que diz por 
não saber nem mesmo o que ele é, dependente das representações que 
constrói de si e dos outros.

Cabe, portanto, ao registro do imaginário favorecer a consistência 
do ser nomeando-o e antecipando sua significação, suturando de modo 
precário sua falta através da produção de objetos parciais.

Assim, o simbólico (a linguagem, a cultura) apresenta-se como o 
lugar da palavra articulada. Um espaço intersubjetivo em que uma falta 
constitutiva institui o desejo como o desejo da alteridade7.

Uma vez considerada a dupla alienação subjetiva em seus registros 
imaginário e simbólico, deve-se relacionar a verborrágica produção 

7. – E de onde surge esse desejo senão da fala? Desse excesso de significação, 
próprio ao discurso do sujeito. – E o que deseja o desejo? Singularidade.
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discursiva do sujeito às encenações do fantasma8, destinadas a suturar 
o corte aberto pela produção da falta9.

A estratégia fantasmática consiste, se posso dizer assim, em esta-
belecer uma janela capaz de emoldurar um objeto fora do registro 
do simbólico, que fixe o sujeito para “além do seu nada, de sua mera 
existência” (Fink, 1998, p. 84).

Temos aí, de uma certa maneira, a regressão indefinida da matéria 
verbal ao seu próprio corpo mítico, à cópula do sujeito com a linguagem 
cujo gozo sonhado é aquele da significação plena.

O gozo desmedido perseguido pelas palavras é uma quimera da 
qual resulta apenas excesso de significação, pois ao falar do lugar do 
enunciado, o sujeito apenas obtém uma meia-verdade que é, em suma, a 
metade para sempre perdida de si mesmo, mas que, de alguma maneira, 
produz uma sensação de ser.

Isso ocorre graças a uma separação adicional, chamada de travessia 
da fantasia, onde o sujeito reconhece sua divisão originária como sendo 
de todos os seres falantes. Nesse percurso, ele próprio torna-se causa 
de seu desejo; investindo ou habitando o evento responsável pelo seu 
advento como ser da e na linguagem.

No instante em que o “bando cada vez mais medonho dos seus 
desejos” (Breton, 1995, p. 49) subverte a cadeia significante com sua 

8. Também chamada de fantasia por alguns estudiosos, refere-se à divisão do sujeito 
em relação a causa de seu desejo. A cisão entre o ser do sujeito e o inconsciente 
através das substituições múltiplas de significantes que constituem o sujeito 
como barrado, alienado, separado.

9. Tudo se passa como nos processos de alienação e separação, onde o sujeito além 
de da perda do seu ser da significação, ainda está condenado ao fracasso, na busca 
perpétua daquela metade perdida de si mesmo. O produto das duas operações é 
“um sujeito nunca terminado, uma vez que a sua condição de ser é a ausência e 
a falta” (Freitas, 1992, p. 62).
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voz recalcada e interdita não apenas o sujeito propriamente dito, mas 
um dizer além do discurso o torna senhor e escravo de sua própria 
negatividade.

2. MAPA DO SUJEITO-COLLAGE

O deslocamento contínuo de um olhar iniciático, articulado em 
vários textos surrealistas (escritos e audiovisuais), é o responsável 
pela criação de um campo ambivalente que visa libertar do espelho a 
linguagem. Nesse lugar de ruptura, desvio e passagem a unidade do 
sujeito é continuamente questionada.

De igual modo, se revela a persistente e inevitável clivagem entre o 
amor e o desejo10. O amor, esse “mal-entendido obrigatório” (Dör, 1995, 
p. 67), visa à complementaridade de uma plenitude apenas imaginária. No 
que concerne ao desejo, portanto, só nos é facultado o direito de desejar 
e, ao que o amor tem a oferecer – ambiguidade, sintoma, metáfora11.

Amor-divórcio que funde os seres em uma só palavra ou movimento 
de desespero, garantindo-lhes a existência. Cabe ao amor, ocupar pro-
visoriamente o lugar vazio instaurado pela linguagem, lugar de repre-
sentação, de objetos metonímicos em perpétua criação.

10. A convicção de que o outro amado encarna a metade perdida do sujeito reitera 
a ignorância sobre esse amor. Um desconhecimento quanto ao desejo que dá 
conta desse sentimento e, como tal, restringe-se apenas ao desejo de ser um. O 
erro reside em tomar o desejo pelo objeto de amor e mobilizá-lo à serviço da 
unidade, quando na verdade todo desejo supõe um vazio impreenchível, um 
objeto inexistente enquanto ser, mas perene no adiamento de qualquer satisfação 
a ele relacionada.

11. A entrega de si ao outro amado e vice-versa não passa de uma mentira já que tudo 
se resume a “dar o que não se tem a alguém que não é” (Lacan em Cesarotto, 
1995, p. 96). Razão pela qual o desejo não resulta de uma proibição, mas de uma 
impossibilidade e a satisfação reduz-se, tão somente, à moldura oferecida pelo 
olhar amado.
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Ao declarar que “a linguagem foi concedida ao homem para fazer 
dela um uso surrealista”, Breton (1985, p. 66) parece aproximar-se do 
pensamento lacaniano, quando afirma que “a linguagem está no lugar 
do sentido” (Lacan em Kauffmann, 1996, p. 464) e, desse modo, aponta 
para a falta12. 

O que se fala e se vê, inclusive, o que se lê são apenas significan-
tes, não significados. É só na linguagem que os enunciados do sujeito 
adquirem sentido. Nesse transporte, contudo, o sujeito é eclipsado 
pelo sentido, resultando daí a privação do seu ser. Cabe ao discurso, 
portanto, encenar essa fala onde a negatividade fundante do sujeito e a 
contradição dos sentidos inventados circulam. 

Assim, investe-se de afeto uma página, uma tela em branco, ou 
ainda, o enquadramento de uma determinada cena através de uma lente 
fotográfica, subjetivando certas “porções” de real.

Abismados na noite dos significantes, os filhos do frenesi e da som-
bra13 movem-se como sonâmbulos pelos bairros, ruas, lugares comuns 
de Paris – esse espelho moderno cuja moldura não contém senão o 
reflexo de seu próprio labirinto subjetivo.

É nesse sentido que “o fantástico, o além, o sonho, a sobrevida, 
o paraíso, o inferno” (Aragon, 1996, p. 228) adquirem o estatuto de 
invenção poética. Cabe a escrita surrealista, em última instância, diri-
gir-se ao ponto onde a linguagem fracassa em dar sentido ao mundo14.

12. Quando diz sentido, trata-se, na verdade, de um percurso, um trajeto em direção 
a ele.

13. De acordo com Aragon (1996, p. 92), o surrealismo é fruto desse encontro 
amoroso.

14. “Tudo indica a existência de um ponto do espírito, onde vida e morte, real e 
imaginário, passado e futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, 
cessam de ser percebidos como contraditórios (Breton, 1985, p. 98).



774

meistudies

Para Hal Foster (1997, p. xix), um dos maiores paradoxos do Sur-
realismo reside na defesa de que o fim das contradições geradas pelo 
simbólico implicaria no confronto do sujeito com o nada de si mesmo. 
Apesar deste ponto apresentar-se como uma meta, não esperam de 
fato ser atingido, visto que “o real e o imaginado, o passado e o futuro 
somente coincidem na vivência do estranho (uncanny) e este é culmi-
nado pela morte.

Portanto, não é a linguagem enquanto fala articulada na cadeia sig-
nificante que se deseja libertar do espelho, mas a palavra do sujeito. Ao 
falar, me separo do meu corpo. Daí a necessidade de um outro corpo para 
dar suporte a minha fala e assegurar não só o meu lugar, mas também 
o dos demais seres falantes.

É falando que se forja um estatuto de ser na linguagem, garante-se, 
ainda que precariamente, uma existência, como na dimensão imaginária 
da relação amorosa.

O amor recíproco, tal como eu o encaro, é um dispositivo de 
espelhos, que me remetem, dos mil e um ângulos por que se me 
apresenta o desconhecido, a imagem fiel daquela eu amo, imagem 
cada vez mais surpreendente em adivinhar o meu próprio desejo. 
(Breton, 1971, p. 122)

Diante de tal suporte especular, visualiza-se um esquema no qual 
a devolução do próprio reflexo de Breton – aquele, estrangeiro de si 
mesmo – é efetuada pela imagem da mulher amada. Esta última, o outro 
imaginário, torna-se véu, ocultando, dessa maneira, a causa do desejo do 
sujeito. A suspeita de que a amada conheça mais do seu desejo, do que 
ele mesmo, deixa o surrealista órfico à deriva sem nada compreender.
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Aquele que fala perde seu corpo. Esquece-o e só recupera graças 
à imagem daquele a quem se dirige. Este é então o objeto de sua 
fantasia, de seus devaneios talhados à medida do silêncio do inter-
locutor. (Pommier, 1987, p. 52)

Esse corpo separado, alheio ao sujeito, resiste ao discurso. A sensa-
ção de estranhamento é a mesma diante do próprio reflexo, fotografia 
ou do olhar que se impõe da exterioridade. Algo parece faltar ali, onde 
existo. No lugar onde as palavras faltam, a imagem domina.

Escrita no campo da linguagem, a palavra própria torna-se estranha, 
à medida que é subjugada progressivamente pelos significantes que 
compõem a cultura. É nesse sentido que a “verdade” do discurso estético, 
semelhante à fantasia e ao sonho, reside. Se por um lado, desvela-se a 
fratura do sujeito, por outro tenta-se suturá-la15. 

A questão passa a se centrar, assim, mais no corpo ejetado para fora 
de nós com toda uma carga de afeto, imagens e símbolos. Em outros 
termos, na palavra e na frase, reveladores da nossa incompletude.

Para que haja uma certa liberdade das palavras é preciso uma sub-
missão à violência com que seu deslocamento nega as identificações 
imaginárias já estabelecidas (linguagem primeira), a fim de gerar uma 
nova ordem, mesmo que transitória.

Dessa maneira, um discurso vai sendo gerado – mesmo que de 
forma incoerente, surrealista até –, onde as palavras adquirem novas 
combinatórias a partir da relação entre os significantes determinados 
pelo sistema no qual estão inseridos, seja este real ou ilusório.

15. Trata-se, no processo criativo da linguagem do desejo, de sua escrita contraditória 
e, portanto, convulsiva realizando “efeitos de busca e movimentação de sentido 
(França, 1997, p. 87) ou ainda com afirma Peñuela Cañizal, da “capacidade 
regressiva da linguagem artística” (1995, p. 87).
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O mundo, os sonhos, as fantasias e a invenção poética são sobre-
determinados, assim, pela associação entre significantes de vários 
sistemas. Dessa interferência resulta o duplo sentido ou a ambiguidade 
de suas leituras.

Ocorre que a fixação do significante em determinadas estruturas 
imaginárias pode gerar a inércia do desejo e torna o sujeito prisioneiro 
de uma significação reiterada ad infinitum.

Não é esse o caso da poesia surrealista, visto que nela o significante 
é privilegiado em detrimento da significação. As palavras adquirem o 
estatuto de coisas e, essas, muitas vezes, apresentam uma espacialidade 
plástica quase esquizofrênica.

O sujeito-poeta é atravessado, confundido e apagado pelos seres e 
coisas do mundo. Devorado pelo olhar que lhe é externo, ele é lançado 
num abismo perceptivo onde as imagens que surgem são o produto da 
metamorfose das letras.

Quanto às imagens, almeja-se estimular “sensações de corporificação” 
intimamente ligadas, em termos de representação, com “a disjunção 
ou separação da integridade física de uma pessoa ou de uma coisa” 
(Peñuela Cañizal, 1987, p. 94-95).

Se tomo como exemplo, O Amor Louco e O Camponês de Paris, 
observo que tanto Breton (1937) como Aragon (1926) apresentam uma 
Paris indicial cujos habitantes são esfinges irreconhecíveis – espaços 
onírico-fantasísticos vinculados à corporalidade feminina16.

16. Relacionada à figura de uma mulher, ora representada nas construções arquitetônicas, 
ora seguindo à frente do vacilante narrador-surrealista, a Cidade das Luzes flagra 
a invasão constante do simbólico no imaginário, ao mesmo tempo, que sinaliza 
para além desses dois registros.
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No ensaio The Photographic Condition of Surrealism, Rosalind 
Krauss (1981) questiona a primazia que André Breton imprime à visu-
alidade. Para ela, o autor fracassa em sua tentativa de sintetizar visão 
e escrita, ou melhor, percepção e representação.

Isso se deve porque em certas etapas do pensamento bretoniano, a 
imediatez e a transparência da visão, ou seja, da percepção do objeto, 
parecem justificar a confiança que ela inspira. Uma vez sobredeterminado 
pela cultura, o surrealista não poderia aprovar a sintonia entre a realidade 
externa e a psíquica, sem levar em conta que mesmo uma representação 
dessa natureza é sinônimo de cópia, substituição e distanciamento.

Há que se considerar, então, dois aspectos de visualidade a partir das 
ideias de Breton. Se, por um lado, o olho em estado selvagem refere-se 
à nitidez, pureza e liberdade de uma consciência desejante; por outro, 
apresenta-se codificado e assujeitado a um sistema simbólico que limita 
seus efeitos e, portanto, a uma representação que motiva a suspeita.

Da câmara escura à revelação da imagem configura-se a paradoxal 
apresentação da realidade com signo, ausência, representação, espacia-
lidade, escrita. É com base, portanto, no caráter indicial da fotografia 
– uma espécie de depósito do real, de elo perdido, de sintaxe – que a 
representação adquire certos traços de confiabilidade. 

Decorre daí a constatação bretoniana de que se habita em uma ver-
dadeira floresta de indícios constantemente alimentada por uma causa-
lidade externa. Apesar da percepção, muitas vezes, se furtar à solução 
desses enigmas, a subjetividade é atravessada por essa exterioridade 
íntima que lá se entranha e transforma-se em desejo.

Para os surrealistas, o inconsciente humano é acessado pela obser-
vação cuidadosa dessa necessidade externa, por tentar expressá-la em 
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forma de discurso. Nesse caso, o desejo catalisa um trajeto de associações 
significantes imaginárias e simbólicas nas quais a realidade é experi-
mentada como natureza contorcionada, representação, maravilhoso ou 
beleza convulsiva, no dizer dos seus expoentes.

Visto desse ângulo, a fotografia surrealista, signo do que está ausente, 
rende-se às contorções e convulsões da realidade transformada em 
escrita. Manifestação codificada, aproxima-se das formações incons-
cientes geradas pelos mecanismos primários do sonho – deslocamento 
e condensação17.

André Breton ilustrou três de seus livros com fotografias, algumas 
delas, reproduções de pinturas ou esculturas: Nadja (1928), Os Vasos 
Comunicantes (1932) e O Amor Louco (1937)18.

O Amor Louco constitui-se de relatos minuciosos acerca dos sonhos, 
dos passeios insólitos pela cidade, de encontros fortuitos com objetos e 
pessoas, de descrições da paisagem natural e concreta etc. A narrativa é 

17. Sigmund Freud definiu dois mecanismos básicos de funcionamento do inconsciente 
tendo em vista aspecto enigmático e o efeito de distorção apresentado nos sonhos 
narrados por seus pacientes. Para ele, a condensação e o deslocamento revelam que 
os processos inconscientes estão determinados por leis simbólicas responsáveis 
pela linguagem cifrada dos sonhos (imagens/palavras compostas e coletivas 
sobredeterminadas pelos desejos reprimidos) e por burlar a censura através da 
inversão de sentidos (um pensamento manifesto disfarça o material latente que 
ali se oculta). Os dois mecanismos resultam de substituições significantes, mas 
enquanto a condensação parte de uma relação de similaridade entre os termos 
(seleção), o deslocamento apoia-se na contiguidade (combinação). Em seu 
retorno a Freud, Lacan associa tais processos às figuras retóricas da metáfora e 
da metonímia.

18. Longe de revelar a primitividade e a imediatez absoluta da visão proposta por 
Breton em suas primeiras anotações, o conjunto de fotos subverte, os valores 
estabelecidos sobre a forma dos objetos no mundo. É através do princípio de 
distância, no qual substituição e cópia são inerentes à representação, que o 
surrealista denuncia a visão codificada e alienante tecida pela ordem social. A 
disposição insólita do material visual no espaço narrativo e a relação que este 
mantém com a palavra escrita, cria uma sensação de estranheza, de polifonia, 
portanto, de surrealidade.
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pontuada de modo a evidenciar o aspecto objetivo da realidade cotidiana, 
porém em um movimento inverso, esta é desmentida ou, pelo menos, 
multiplicada pelo desenlace onírico que o texto assume.

A desconcertante instabilidade de O Amor Louco se faz notar já no 
capítulo inicial quando Breton apresenta a noção de beleza convulsiva 
através da intervenção da realidade sob três formas sensíveis ao espírito 
surrealista.

Por erótico-velada, o autor considera a representação da natureza 
como espetáculo de si mesma. É o caso da imitação, da produção natural 
de signos por uma natureza em estado de incessante convulsão. Essa 
sensação relaciona-se com o prazer sexual e, em virtude disso, nomeia 
uma estética-erótica. O amor para Breton é tão convulsivo quanto a 
beleza, sendo assim experimentado com revelação. 

Uma outra forma de intrusão do real ocorre através da afinidade 
recíproca entre movimento e repouso. Explodente-fixe é a vivência 
de “algo que poderia estar em movimento, mas foi capturado, parado, 
interrompido em ato... Para tornar-se signo da realidade” (Krauss, 1981, 
p. 28). Semelhante à experiência do amor: uma queda ou um turbilhão.

O acaso objetivo é atribuído ao mágico-circunstancial, e, por con-
seguinte, a trama de indícios que antecipam a revelação do ‘objeto 
achado’ Para Breton, esse objeto funciona como signo do seu desejo e 
que, portanto, deve ser interpretado através de relações mais insólitas. 
O amor nessa instância é sombra, único infernal.

Breton precipita, em cada observação do livro e em cada coinci-
dência interpretada, o surgimento da mulher amada. Ao fazê-la visível 
a cada olhar atento, o escritor inicia o jogo erótico de ausência e pre-
sença. Dessa forma, a amada por antecipação, metonimicamente se 
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faz representar, ao comparecer ao encontro com o narrador mesmo de 
modo imaginário, fantasmagórico.

Nessa obra, a mulher está metaforizada na cidade, nas ruas captadas 
pela palavra surrealista e pela lente objetiva do fotógrafo, nas coincidên-
cias e enigmas que letras, placas, objetos e sinais evocam. Interrompida 
em sua descontinuidade, isolada, enquadrada e configurada no espaço 
da representação, a mulher torna-se escrita e espetáculo no discurso 
fotográfico surrealista19.

Através dessa representação mutilada, o feminino configura uma 
ameaça e um enigma para o homem que testemunha a não inteireza 
da mulher. E é para apaziguar a insuportável visão dessa ausência que 
se estabelece o fantasma. Nesse espaço imaginário, ela ocupa o lugar 
de causa do desejo e torna-se o sintoma que regerá toda a montagem 
fantasmática.

Afinal, enquanto construção sintática, as várias figuras de O Amor 
Louco produzem um corpo erótico-fictício que ao mascarar a falta, 
simbolizando-a, expõe seu próprio artifício. Daí convergirem para a 
personagem feminina sentimentos contraditórios de prazer e angústia.

Torturado o autor-narrador procura fundir-se com o espaço pelo qual 
transita: um corpo imaginário de mulher, mapeado para ser percebido 
com totalidade idealizada. Entretanto, o peso da descontinuidade impõe 
pressão e o máximo que o passante consegue captar são indícios, sinais 
que compõem uma aparência pouco estável de mulher, uma inexistência 
emprestada.

19. O “corpo” da mulher bretoniana é dilacerado e fragmentado em várias partes, mas 
quando dispostas de modo sequencial, reintegram-se enquanto objeto, imagem 
de culto, sutura do vazio.
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Ao ser feita objeto de desejo, a representação feminina dá impulso a 
um cenário fantasmático que põe fim à interdição imaginária e possibilita 
a transgressão. O amor dirigido à mulher resulta do fato dela encarnar, 
ou seja, simbolizar, para o amante a totalidade corporal. Ao se prestar a 
essa fantasia, o feminino cai em uma alteridade devastadora e enigmá-
tica, em um certo grau de despersonalização (Pommier, 1992, p. 54)20.

O espaço ficcional de O Amor Louco encontra-se, portanto, domi-
nado pela angústia da descontinuidade. É somente na medida em que 
o eu-narrador vai colecionando identificações ao longo de sua história 
que a verdade se impõe. Ele próprio, se constitui como uma forma 
percebida – através de sensações visuais, sonoras e tácteis – e se reco-
nhece em tantas outras que dão sentido ou respondem a um modelo 
ideal construído alucinatoriamente para si mesmo.

O texto bretoniano apresenta-se como revelação e ocultamento, 
fascínio e horror. Isso porque, nas entrelinhas do seu corpo poético, um 
sintoma parece disfarçar a suspeita do narrador de que por trás daquela 
corpo-cidade tão amad e inscrito como fala, o rosto de Eurídice lhe sorri21.

“É a ti, instável, que amo”, diz Breton (1971, p. 107). Se por um 
lado, ama-se o outro como idêntico: fusão, amor sem limites. Por outro, 
odeia-se este resto irreconhecível em sua imagem, parte maldita para 

20. Ao falar, o autor-narrador assume uma posição ativa frente ao seu desejo, pois 
toda fala é uma demanda de amor. Ser amado por sua vez, implica cristalizar-se 
como causa do desejo, suporte do fantasma.

21. No mito órfico, Eurídice – duplo amoroso do herói, é entregue a Orfeu sob a 
condição de não estabelecerem um estado de conjunção escópica enquanto durar 
a travessia, mas a desobediência exila novamente a amada às trevas.



782

meistudies

sempre perdida e que resiste à simbolização. Uma collage intermitente 
onde o sujeito se compõe, desfazendo-se22.

 – Para que serve então o amor, um discurso cego preso desde sua 
origem ao espelho? A única resposta possível é, sem dúvida, a lacaniana: 
ama-se para ser, para conquistar uma existência ainda que imaginária 
através do reconhecimento no campo da linguagem que só tem a ofe-
recer sua própria falta simbolizada, um objeto fantasmático, única via 
de acesso a subjetividade de homens e mulheres.

Recíproco sim, o amor define-se; porém ignorante e impotente. 
Espera fundada na promessa, o infinito do amor. Sentença irrevogável: 
repetir compulsivamente o traumático encontro com um lugar vazio, 
disfarçado no rosto de tantos e novos amores.

É o “único infinito em que podemos dar asas a nossos amores, o 
infinito do significante” (Kristeva, 1988, p. 309). Espaço privilegiado 
onde os signos fazem amor, constroem metáforas, alimentam as pala-
vras de incertezas e promessas. Dinâmica intersubjetiva, condenação 
a um amor impossível de se dizer, visto que não cessa de se escrever, 
de representar a ilusão da realidade.

3. L’AMOUR EM PROCESSO FOU

Enquanto discurso poético, O Amor Louco produz um mundo 
insólito, mas bastante particular, cujo enigmático narrador-autor, é 
marcado pela traumática experiência da perda de seu próprio corpo, 

22. “Toda relação imaginária coloca como que uma ameaça de dissolução de um dos 
seus polos: o eu ou o objeto. Se o princípio da unidade dos objetos percebidos 
é o próprio corpo, quando a unidade do eu se torna preponderante, os objetos 
tendem a se evanescer; quando é o objeto que ganha preponderância, o que é 
ameaçado de dissolução é o eu” (Garcia-Roza, 1986, p. 116).
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exposta na representação feminina. Esta última, a própria vida pulsante, 
em transformação, um fazer desfazendo-se diante da visão perplexa 
do criador-criatura. L’amour sim, mas acima de tudo, fou – escrita e 
estética de contestação através do corpo-linguagem.

Ao contrário do que o narrador bretoniano insiste em afirmar, não 
são os sentidos extraídos do relato dos encontros fortuitos e associações 
objetivas que definem a grande ação surrealista, mas a sua sintaxe. Um 
modo de contar que atravessa o corpo do texto animando a fixidez da 
palavra impressa e a moribunda temporalidade da fotografia, de maneira 
a produzir uma verdadeira contaminação entre o presente e o já esque-
cido, a morte e a vida, o signo e sua irrisória condição.

Representado na linguagem, o amor louco revela-se como um estado 
incapaz de vencer as frustrações e perdas impostas pela instância do 
simbólico. Já o desejo, em contrapartida, apresenta-se furioso, devas-
tador e produtor de uma nova ordem. É ele que rompe a continuidade 
espaço-temporal aparentemente introduzida pelo conjunto de datas e 
pela série de fotografias. Fala inscrita em um corpo exilado que o faz 
linguagem em processo, jamais acabada, sempre aberta. 

Assim como André Breton, o cineasta espanhol ultrapassa os 
contornos que dão forma a realidade, elaborando uma nova sintaxe a 
partir da íntima contaminação entre os espaços in e out do fotograma 
cinematográfico, da articulação de planos e da inserção de fotografias 
dentro do espaço construído pelas imagens em movimento.

Saura leva o desejo ao limite da transgressão, pura violência, sacri-
fício, criação, travestivismo. Como em Breton, o amor é louco quando 
o desejo que o move, rompe com a lei e desvela a base hipócrita e 
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perversa sobre a qual se ergueram as instituições sociais, tais como a 
Família, a Igreja e o Estado.

Dessa maneira, a latente, descontínua e traumática existência do 
sujeito sauriano é vislumbrada em toda sua potência subversiva e mortí-
fera. Ainda que a satisfação do desejo erótico (logo sexual e social) não 
encontre meios para se realizar incondicionalmente, este redireciona 
toda sua carga brutal e devastadora para objetos e atividades obsessivas 
capazes de transgredir a norma estabelecida.

Peppermint Frappé (1967), ilustra como nenhum outro a série 
de transformações econômicas e sociais ocorridas na Espanha sob o 
comando do governo franquista. Tais mudanças visavam modernizar 
uma sociedade de tipo predominantemente agrícola, sem pretender, 
contudo, abalar suas tradições religiosas e hábitos morais herdados da 
Contra Reforma23.

Quanto ao cinema, a legislação censória começa a vigorar a partir 
do segundo ano da Guerra Civil (1937) para inibir, na década seguinte, 
sob pena de execuções sumárias, qualquer produção contraditória ao 
regime24.

Já os projetos nacionais, entregues à censura prévia dos roteiros, uma 
vez concluídos, deveriam submeter-se aos critérios de uma nova Junta 
de Censores. Os filmes cujas cenas eram demasiadamente cortadas ou 

23. O “milagre econômico” idealizado pelos líderes da Opus Dei (organização católica 
formada por tecnocratas e dirigentes liberais), com o patrocínio das divisas norte-
americanas e europeia é promovido no início dos anos 1960, quando a Espanha 
se projeta no concorrido mercado internacional.

24. Durante três décadas (1950, 60 e 70), assiste-se a uma dupla atuação da censura 
no sentido de controlar a produção cinematográfica interna e a exibição de filmes 
estrangeiros no país. Algumas películas de origem estrangeira, liberadas para a 
exibição interna, em sua maioria, sofrem intervenções criminosas via dublagem 
e/ou montagens.
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alteradas, mas de certa forma atingiam um padrão de qualidade capaz 
de conquistar o reconhecimento do mercado internacional externo, 
ganhavam duas versões.

Destinava-se ao espectador interno uma cópia “politicamente correta” 
enquanto outra, montada com as cenas proibidas seguia para apresenta-
ção nos festivais internacionais, nos cineclubes, nas salas especiais etc.

Responsável pela inércia e visão distorcida da realidade psíquica 
e social do cidadão espanhol, o discurso franquista baseado em uma 
tradição repressiva gera um verdadeiro paradoxo se comparado à ima-
gem moderna e inovadora25 que o regime insiste em apresentar para a 
comunidade internacional em meados dos anos 1950 e 1960.

Em 1958, Carlos Saura realiza Cuenca, um documentário sobre 
a província de Castilha. A este respeito, o professor Marvin D’ Lugo 
(1991, p. 23) afirma que “O filme foi rodado para retratar cinicamente 
imagens culturais e fabricadas de um livro de historietas sobre a Espa-
nha e que tem formado e deformado a noção dos espanhóis sobre seu 
lugar e sua cultura”.

A extrema sensibilidade de Saura para captar ambientes e, poste-
riormente, codificá-los em linguagem cinematográfica denuncia uma 
postura crítica frente a medieval e tradicionalista Cuenca, marcada 
geográfica e historicamente por um passado conservador vislumbrado, 
até mesmo, na estrutura física de seus edifícios e monumentos. Mitos 
ideologicamente manipuláveis e valores arraigados na tradição feudal, 

25. Explica Saura: “O que causava mais medo ao franquismo era o que diziam 
fora da Espanha. Se alguém escrevia que a censura espanhola era brutal, se 
assustavam. E por isso íamos a festivais: conseguir um prêmio era a chance de 
trabalhar tranquilos e poder ajudar a uma série de companheiros a fazer cinema” 
(Hablemos del Cine, 1980-81, p. 63).
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quando captados de maneira a produzir desvios desmentem a retórica 
unificadora e nacionalista do franquismo como ocorre no longa-metra-
gem Peppermint Frappé (1967), rodado também em Cuenca.

Antes de tudo, convém recorrer a uma sinopse do filme:

Julián é um radiologista quarentão que trabalha em Cuenca, auxiliado 
por Ana, uma enfermeira sem atrativo especial, que discretamente 
flerta com ele. Um belo dia recebe a visita de Pablo, um amigo de 
infância muito mais prático e menos sonhador, que faz bons negó-
cios como especulador imobiliário. Sua mulher, Elena, é uma loira 
estrangeira que guarda alguma semelhança com Ana, atraindo de 
imediato os desejos e fantasias de Julián, que pensa reconhecer nela 
uma jovem que o impressionou ao vê-la tocar tambor na Semana 
Santa em Calanda. No entanto, ela esquiva-se de seus clamores e 
tentativas de aproximação, o radiologista então tem que se conformar 
em transformar sua submissa enfermeira em uma réplica de Elena. 
(Sánchez Vidal, 1988, p. 51)

O objetivo do cineasta ao posicionar Julián como autor dentro do 
texto, e por conseguinte o fato dele, Saura, ainda estar implícito na iden-
tificação especular entre o protagonista e a audiência cinematográfica26, 
já antecipa a estrutura voyeurista do relato.

A codificação erótica do cinema discutida pela teórica feminista, 
Laura Mulvey (1996), aponta a escopofilia como mecanismo operante 
a partir da estrutura prazer/desprazer. O prazer obtido reside na sujeição 
do indivíduo a um olhar indiscreto e controlador, estando este, porém, 
na dependência da fronteira estabelecida entre o sujeito e o objeto de 
desejo.

26. A sequência da Semana Santa remonta uma experiência pessoal do cineasta, quando 
esteve em Calanda, cidade natal do realizador surrealista e amigo, Luís Buñuel. 
“Havia uma bela e jovem mulher, [...] que tocava o tambor com toda sua força 
[...] aquela mulher pertencia a outro mundo” (Saura em D’Lugo, 1991, p. 69).
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No primeiro encontro de Julián e Elena, a decomposição espacial 
desta última pela câmera visa, sem dúvida, o controle de sua imagem. 
Enquanto sintoma do homem, a mulher sempre reitera em sua ima-
gem algo da ordem da perda, da castração. Resta ao sujeito masculino 
livrar-se dessas constantes ameaças, convertendo uma mulher ou sua 
imagem em fetiche e, desse modo, outorga-lhe, um caráter idealizador.

O prazer escópico relaciona-se à satisfação masculina e, o corpo 
feminino, nesse raciocínio, passa a funcionar como um espaço fantas-
mático a ser mutilado e reconstruído, em resposta ao alarde da iminente 
perda. O terror da castração é a causa e a produção de fetiches substi-
tutos, o efeito. Assim, o efeito da mulher ideal sobre a narrativa oscila 
entre atração e repulsa.

O olhar atônito lançado por Julián sobre Elena, na medida em que 
ela desce as escadas em direção à sala de visitas, a transforma em 
espetáculo27. Elena tem seu corpo fragmentado pelo olhar masculino 
identificado com a enunciação discursiva da câmera subjetiva.

A princípio, vê-se apenas as pernas da mulher, para então com um 
suave travelling enquadrar o protagonista em primeiro plano, o que 
enfatiza ainda mais o aspecto psicológico da encenação. A partir daí, 
o trajeto daquela que passará a encarnar o objeto de desejo de Julián 
será marcado pela relação entre espaços in e out – sejam eles oriun-
dos da realidade ou da estrutura fantasmática. Planos e contraplanos, 
travellings e evoluções variadas destinam-se a suturar as diferentes 
dimensões espaço-temporais: casa materna de Pablo/realidade; ruas 
de Calanda/alucinação.

27. Modulação das “formas de representação da sexualidade feminina voltadas à 
condição de ‘para-ser-olhada’” (Mulvey, 1996, p. 56).
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O próximo plano, um close do rosto extasiado do protagonista, 
articulado ao travelling em direção a Elena, abre espaço para a inserção 
diegética dos tambores de Calanda, cuja fonte out, revela-se subjetiva28. 
A transposição de uma imagem percebida como realidade para outra 
fantasística, faz supor que o olhar da mulher/Calanda corresponde ao 
olhar do próprio sujeito/Julián. Com base nisso, ela não apenas olha, 
mas transforma o olhar, revelando que Julián se confunde e se identi-
fica com o objeto causa do seu desejo. Segundo Nasio (1993, p. 129), 
“somos na fantasia, aquilo que perdemos”. 

É por isso que “o sujeito dessa fantasia não é ele” – Julián, Saura, 
espectador – mas, “o objeto do desejo e o significante que marca o lugar 
desse objeto” (Nasio, 1993, p. 130). Ao lado da intangível e perturba-
dora Elena que Julián “cerca” por todos os lados, mas que sempre lhe 
escapa, se estabelece a figura passiva e modelável de Ana.

Enquanto aguarda Elena no cabelereiro, o olhar de Julián desloca-se 
em uma tentativa de introjetar aquela ambientação própria ao universo 
feminino. Esse cerco visa o controle da mulher idealizada, reiterado 
também quando ela dança no antigo balneário e ele, obsessivo, tenta 
“capturá-la” através da fotografia.

Isto põe em evidência, de um lado, o papel do enquadramento que 
permite isolar o sujeito no espaço e, de outro, a fixidez que torna 
a imagem atemporal. É também pela imitação da fotografia que 
ele tenta fazer coincidir Ana com seu duplo Elena. Se nota que a 
mediação fotográfica é somente fetichizante porque ela não pode 

28. Out porque não está presente em capo durante toda a sequência, mas acompanha 
o desenrolar das imagens dentro do enquadramento e, subjetiva ou interior, visto 
que corresponde a uma narrativa sonora fantasmática. “Uma maneira de afirmar 
que a representação do real não precisaria se limitar àquela da realidade sócio-
histórica”, explica Talvat (1992, p. 22).
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chegar senão a possessão, não do ser desejado, mas de sua imagem. 
A saída lógica é, pois, a morte do ser desejado”. (Talvat, 1992, p. 26)

Em outra sequência, Julián conduz Ana a seu apartamento, contí-
guo ao laboratório, mas ao olhar para ela por inteiro, decepciona-se, 
principalmente ao notar a ausência de meias. Sentados à mesa, ele 
passa a “instruí-la” sobre como deve se vestir uma mulher moderna, 
ao mesmo tempo que instaura o culto à mulher-objeto, já introduzido 
desde a abertura dos créditos.

O prólogo do filme, collage de revistas femininas, já contém todos 
os elementos que serão desenvolvidos ao longo da película, princi-
palmente, o tema do duplo: desdobramento de uma mulher em outra 
idêntica, imagem duplicada e invertida de pernas, close up em uma 
modelo cujo cabelo cobre a metade do rosto29. 

“A mulher-objeto que Julián foi construindo com retalhos de revis-
tas, como um Frankenstein ideal, logo terá chance de ensaiar em vida 
com Ana”, o que para Sánchez Vidal sugere que “Saura não faz senão 
exorcizar uma tendência sua” (1988, p. 56), resultado da educação 
repressiva fundada no provincialismo de ordem burguesa católica. 
“Fora de sua educação repressiva, Julián contesta a realidade de todas 

29. Na Espanha da década de 1960, a cultura do consumo fixou uma sociedade 
do espetáculo que buscou distrair o “olho e a mente de algo que precisa ser 
ocultado” (Mulvey, 1996, xiv), a saber, a repressão militar, a hipocrisia religiosa 
e os prazeres sexuais. Exilado em seu próprio país, o cidadão espanhol não pode 
juntar-se aos movimentos contestatórios daquele período. Razão pela qual parece 
ter desenvolvido uma fixação por objetos e atitudes traduzidos no imediatismo 
da representação visual: “mini-saia, biquini, turismo e mito das suecas” (Sánchez 
Vidal, 1988, p. 55). O grande fluxo turístico registrado trouxe para a Espanha, 
mulheres mais emancipadas e sintonizadas com a moda, o design e a arte pop. 
Exemplar é a revista Drag e a iconografia de Elena no filme, expressão demasiada 
de feminilidade capaz de escandalizar e provocar rupturas no código social 
franquista.
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as coisas e prefere submeter-se ainda que, a uma ilusão, do que a uma 
realidade autêntica” (D’Lugo, 1991, p. 72).

Um investimento na superfície, no véu que cancela todo o resto 
por trás dele mascarando “feiúra e ansiedade com beleza e desejo” 
(Mulvey, 1996, p. 5). Uma aparência cosmética – espaço fantasmático 
glamouroso – maximizada para denegar o medo, a falta.

A apropriação cada vez mais dos objetos e artigos de maquilagem 
e sua integração ao corpo de Ana pontuam a transformação de uma 
mulher em outra e o fascínio do cineasta pelo ritual de construção de 
uma imagem artificial feminina:

O mais importante para mim é que vou utilizar ao máximo todos 
os objetos de maquiagem de uma mulher; os protagonistas são, 
quase, os objetos de maquiagem. Porque, no fundo, o filme trata da 
destruição de uma mulher para que outra seja criada; mulher, feita 
idêntica, mas através de acessórios, de maquiagem, cílios, batom 
nos lábios, cosméticos; é uma coisa que me agrada muito, o mundo 
dos objetos. (Sánchez Vidal, 1988, p. 55)

“Como para exorcizar os comportamentos estereotipados herdados 
que o impediam de assumir seus próprios fantasmas” (Talvat, 1992, 
p. 22), o personagem encerra a narrativa com o assassinato.

O sistema de convenções da sociedade espanhola é colocado em prova 
também do ponto de vista da representação e interação entre imagem 
fixa (fotografia) e imagem em movimento (cinema). A contaminação 
recíproca dessa coabitação imagética é evidente no prólogo do filme:

O último plano da abertura é um close-up sobre o olho de uma modelo 
com longos cílios postiços e olhos sombreados. Daí, somos lançados 
para dentro da narrativa com a estranha sensação de distanciamento 
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perceptivo em relação àquelas imagens; visto que olhamos para ima-
gens como imagens de imagens. A distância do espectador em relação 
à última tomada que anuncia o tema do filme: o olhar enquanto artifício 
social. Além de uma história sobre o desejo erótico e a repressão sexual, 
Peppermint Frappé é também a história da codificação social do aparato 
escópico” (D’Lugo, 1981, p. 73).
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EMBALSAMANDO O TEMPO: UMA ANÁLISE 
DE “HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO 

LEMBRADAS”, DE JÚLIA MURAT

Pedro Oliveira Galvão de Arruda1

1. INTRODUÇÃO

“Histórias que só existem quando lembradas” (2011), longa-metragem 
de ficção de estreia de Júlia Murat, se articula em torno da fotografia e 
das conotações a ela associadas, como a realidade, o tempo, a memória, 
a perda, o luto e daí por diante. Por exemplo: André Bazin, num famoso 
ensaio de 1945, “Ontologia da imagem fotográfica” (Bazin, 2014, 
pp. 27-34), situou a fotografia em uma tradição das artes plásticas que 
luta contra a passagem do tempo e oferece uma maneira de prolongar a 
vida além da morte. Já Roland Barthes, em seu livro de 1980 “A Câmara 
Clara”, abordou a relação entre a fotografia e a morte por outro ângulo: 
“A Vida / a Morte: o paradigma reduz-se a um simples disparo, o que 
separa a pose inicial do papel final” (Barthes, 1984, p. 138). 

“Histórias...” toma essas conotações como o seu material temático — 
esta é a hipótese geral que motiva a proposta deste trabalho. No entanto, 
o filme não apresenta esse material temático assim, simplesmente. É mais 
complicado do que isso. No contexto formal do filme, a fotografia 

1. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FAAC — 
Universidade Estadual Paulista - UNESP. pedrooga@gmail.com
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desempenha várias funções, cujos significados temáticos são apenas um 
dos seus efeitos. O que coloca a narrativa em andamento é a chegada da 
jovem Rita, uma fotografa itinerante, num vilarejo. O clímax do filme 
acontece quando Dona Madalena posa, diante da câmera de Rita, para 
um retrato. Nesse interim, as interações entre as duas personagens são 
em grande parte mobilizadas pela fotografia, de modo a iluminar a vida 
sentimental de Madalena. Além disso, o suspense e a curiosidade em 
torno do vilarejo se intensificam à medida que Rita deseja fotografar 
o interior do cemitério local, misteriosamente fechado. E há ainda as 
fotos que, por vezes, são apresentadas em sequência no filme. 

Para compreender as funções da fotografia no filme, seus efeitos e 
significados, precisamos retroceder e investigar a sua construção nar-
rativa. Começaremos então examinando como as partes do seu enredo 
funcionam em conjunto. Ao longo da descrição do enredo em ordem 
cronológica, analisaremos como ele é estruturado em torno de uma rotina, 
paulatinamente estabelecida e eventualmente variada. Passaremos então 
a analisar as diferentes funções que a fotografia desempenha dentro 
desse esquema narrativo. E, com base numa apreciação sintética das 
ideias que André Bazin e Roland Barthes nos passaram, sugeriremos 
algumas das implicações temáticas do filme. Desse modo, este traba-
lho visa analisar como o material temático e os princípios formais de 
“Histórias...” são colocados numa relação dinâmica uns com os outros, 
e como eles funcionam no contexto geral do filme. Trata-se, portanto, 
de um exercício em poética do cinema (Bordwell, 2008). 
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2. ANALISANDO “HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO 
LEMBRADAS”
2.1 Estrutura narrativa

O evento em torno do qual o enredo de “Histórias...” gira envolve a 
chegada da jovem Rita, uma fotógrafa itinerante, em um vilarejo mis-
terioso que parece estar suspenso no tempo. Esse acontecimento não 
só desequilibra a rotina de Dona Madalena e do vilarejo, habitado só 
por idosos, mas reacende as suas lembranças do passado e lança uma 
longa e lúgubre sombra no presente. 

O enredo de “Histórias...” ocorre em Jotuomba, um vilarejo fictício 
ao mesmo tempo fantástico e realístico. Realístico, porque o vilarejo 
fica numa região cuja importância histórica está ligada a ascensão e 
ao declínio da economia do café, o Vale do Paraíba. Não por acaso, 
essa região foi tema de um documentário, “Dia dos Pais” (2008), que 
Júlia Murat dirigiu com Leonardo Bittencourt. A pesquisa feita para 
esse documentário serviu como base para a elaboração de “Histórias...”, 
onde a linha férrea abandonada, os edifícios rachados, algumas falas 
das personagens, a enorme residência de Madalena, entre outras coisas, 
indicam o passado cafeeiro da região. 

E, a despeito de estar assentado no mundo real, o vilarejo também é 
fantástico porque guarda mistérios que estão além do alcance da lógica 
comum. O portão do cemitério local está trancafiado (no muro, há uma 
placa onde se lê: “Proibida a entrada”) e os moradores não anotam os 
nomes dos mortos no painel da igreja há muito tempo. Quando Rita 
pergunta para Antônio o motivo, ele responde: “Aqui, a gente esquece 
de morrer”. Este mistério constitui uma das linhas de ação do filme, 
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sendo a outra constituída pela relação de Rita com Madalena. A interação 
dessas duas linhas é importante pois promove os enigmas que darão 
forma a narrativa à medida que avançamos para seu final. 

Junto com o espaço delimitado, a ação do enredo transcorre em um 
esquema temporal restrito, composto por sete dias e um breve epílogo 
no começo do dia posterior. Dentro dessa estrutura espaço-temporal, a 
narração do filme desenvolve um padrão de repetição e variação, que 
podemos observar esquematicamente na segmentação (Tabela 1) abaixo. 
Para nossos propósitos, os dias foram demarcados pela mudança de luz 
e escuridão, e as sequências (algumas das quais duram apenas uma cena) 
foram indicadas pelos cenários e/ou situações, seguidas pelas iniciais 
das personagens em cena. 

Tabela 1
Segmentação do enredo de “Histórias que só existem quando lembradas”

 DIA I DIA II DIA III DIA IV DIA V DIA VI DIA VII

Madrugada

    Fotografias  

Fotografias

      

   Quarto Quarto  

   R R  

      

Pão Pão Pão Pão Pão Pão

M M M&R M&R M&R M&R



799

meistudies

Manhã

Ida Ida   Ida  

Funeral
M

M M R&M  

      

Armazém Armazém Armazém Armazém Armazém Armazém

M&A M&A M&A M&A R,M&A M&A

      

Igreja Igreja Igreja Vagões Igreja Igreja

Hab. Hab. Hab. R R&Hab. R&P

      

Tarde

Cemitério Cemitério Cemitério Igreja  

Aposento
M

Banheira
R

M M M&R R  

     

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

Hab. Hab. Hab.&R Hab.&R Hab.&R

     

Volta Volta Volta Estação  

M M&R M&R R&C  

     

Repouso
R

   Quarto  

   M  

     

   Fotografias  

     

   Construção  

   R  

Noite

Carta Quarto Carta Carta  

Estação 
(Festa)

R&Hab.

X

M M&R M M  

     

 Carta Quarto Cômodo 
(Fotos)  

 M R&M M&R  
Aposento 
(Retrato) 

M&R

     

  Estação Estação Estação

  R&C R&C R&C
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Nota: M. Madalena; R. Rita; A. Antônio; C. Carlos; P. Padre; Hab.: Habitantes de 
Jotuomba, incluindo A, M, C e P. 

Do princípio ao fim, “Histórias...” sugere a passagem do tempo e o 
ciclo imutável do vilarejo. Os dias introdutórios, Dia I e II, estabelecem 
redundante e vagarosamente a matriz estrutural e os motivos que servem 
como base para o restante do enredo. Esses dias, que consistem em uma 
série de cenas onde a sequência de encadeamentos é mais importante do 
que a cadeia de causalidade, apresentam o cotidiano de Dona Madalena: 
sovar o pão, andar até o armazém, tomar café com Antônio, assistir à 
missa, cuidar da fachada do cemitério, almoçar com os outros habitan-
tes e retornar para casa — todo esse ciclo cria uma base estável para as 
mudanças narrativas que estão por vir. Por fim, à noite, Madalena escreve 
uma carta dedicada à Guilherme, o seu adorado e falecido marido. 

Ao mesmo tempo em que estabelece a economia circular do enredo, 
os dias introdutórios definem o tratamento estilístico que será recorrente 
no filme. A câmera fica estática e apresenta a rotina de Madalena em 
planos relativamente distantes e prolongados, obrigando o espectador 
a se concentrar nos intervalos de tempo e espaço que preenchem as 
cenas. Não fosse pelo movimento das figuras, seria fácil confundir os 
planos com fotografias. Além disso, as cenas do primeiro dia retornam 
no segundo com diferenças estilísticas, corroborando para o padrão de 
repetição e variação do enredo. 

No final do Dia II, o ritual diário de Madalena ameaça ser perturbado 
com a chegada de Rita, uma jovem andarilha que se dedica a fotografia. 
O dia seguinte, entretanto, continua bastante parecido com os dias ante-
riores: novamente, acompanhamos a rotina de Madalena. Já podemos 
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perceber, porém, algumas mudanças. Por exemplo, Rita interage com 
Madalena na primeira cena do dia; consequentemente, Madalena chega 
atrasada no armazém e na igreja. Mais tarde, Rita encontra Madalena no 
portão do cemitério e, a partir de então, ela estará presente nas próximas 
cenas do dia. Rita é apresentada aos demais moradores no almoço e inter-
rompe a escrita de Madalena cantarolando um samba de Noel Rosa, “Fita 
Amarela”. Além disso, o Dia III acrescenta uma nova cena à estrutura 
do enredo, que será repetida e variada no restante do filme: Rita sai de 
madrugada e encontra Carlos, o ébrio do vilarejo, na estação abandonada. 

As mudanças no ciclo do enredo encontram correspondências no 
estilo do filme. Ocasionalmente, a narração apresenta primeiros planos 
de objetos e detalhes do cenário, sugerindo o ponto de vista óptico (e 
fotográfico) de Rita. Além disso, o enquadramento ganha mobilidade. 
No começo do Dia III, a câmera se move discretamente para reenquadrar 
o movimento de Rita no plano. Mas, se esses primeiros movimentos 
podem passar despercebidos, os movimentos bruscos da câmera na mão 
que acompanha as passadas de Rita no final do dia chamam a atenção 
do espectador para a mobilidade recém adquirira pelos planos do filme. 
Mais adiante, em uma cena paralela no final do Dia V, uma série de 
jump cuts alteram os movimentos de Rita abruptamente, enquanto ela 
balança o corpo ao som de Franz Ferdinand. Esses e outros manejos 
estilísticos reforçam a nossa percepção das mudanças desencadeadas 
pela presença da personagem no vilarejo. 

Dia IV é um segmento importante e difere significativamente dos 
dias anteriores. Enquanto os dias anteriores estiveram atrelados à rotina 
de Madalena, Dia IV intercala cenas individuais de Madalena ou de Rita 
com cenas das duas personagens juntas. No começo do dia, por exemplo, 
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vemos Rita revelando fotografias em seu quarto — podemos inferir que 
ela tirou as fotos durante as cenas em que esteve ausente no dia anterior, 
isto é, durante as cenas no armazém e na igreja. Mais tarde, em vez de 
mostrar Madalena mais uma vez nesses locais, a narração mostra Rita em 
duas cenas correspondentes: primeiro, vemos ela fotografando os vagões de 
trem abandonados em um novo cenário, e, depois, visitando a igreja, então 
vazia. A alternância regular dos cenários nos dias iniciais cria um esquema 
temporal onde podemos encaixar aproximadamente essas novas cenas. 

Ao mesmo tempo, em meio a todas essas mudanças, alguns paralelos 
ressoam. Significativamente, esses paralelos também realças as mudan-
ças em curso no enredo. Podemos considerar dois tipos de mudanças: 
uma relativa à participação de Rita; outra, relativa à presença dela no 
vilarejo. Inicialmente, os habitantes do vilarejo recebem a forasteira 
com uma certa desconfiança; mas, gradualmente, eles se tornam mais 
cordiais com ela e os paralelos refletem isso. Por exemplo, no Dia II, 
Carlos se retira com a chegada de Rita na estação; mas agora, no Dia IV, 
ele divide uma cachaça com ela. 

Em segundo lugar, como o título do filme indica, a presença de 
Rita no vilarejo reanima as memórias dos moradores — e os parale-
los também refletem isso. Por exemplo: no início, as conversas entre 
Antônio e Madalena limitam-se muitas vezes ao clima, isto é, ao tempo 
meteorológico; mas, paulatinamente, eles passam a conversar sobre a 
velhice, os filhos e os amores passados, enfim, sobre um outro tempo. 
Tanto num caso quanto no outro, o paralelismo provê uma medida para 
que o espectador note as mudanças desencadeadas em função de Rita. 
E, como veremos mais adiante, esse recurso também é importante para 
desenvolver o vínculo entre Madalena, Rita e a fotografia. 
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Mais uma mudança importante acontece no Dia IV. Durante o 
almoço, Rita expressa que quer fotografar o interior do cemitério. Dado 
esse novo objetivo, ela entra em conflito com o padre, que se recusa a 
fornecer a chave ou uma explicação, sublinhando o mistério em torno 
do vilarejo. Quando o padre sai de cena, um dos moradores comenta 
que o cemitério foi fechado a pedido de Deus. Rita não fica satisfeita 
com essa resposta e insiste numa explicação, eis que uma moradora 
responde: “Deus não precisa de explicação, menina”. Desse modo, o 
filme indica uma causa sobrenatural, que não pode ser explicada, para 
o enigma do cemitério. A sugestão de que o desfecho do filme pode 
não fornecer uma chave que destranque todos os mistérios do vilarejo 
está posta desde então. Além disso, vale notar que, embora Rita não 
siga ativamente seu novo objetivo, ele fornecerá a motivação necessária 
para que ela permaneça no vilarejo no Dia VI.

Se no Dia IV a balança pende para as mudanças, no Dia V acontece o 
contrário: há um retorno para a rotina cíclica de Madalena, com variações 
importantes. A essa altura, já vimos Rita participar de algumas partes da 
rotina de Madalena; contudo, curiosamente, ela ainda não participou das 
cenas de manhã. Uma cena do dia anterior funciona para justificar isso: 
no armazém, Madalena comenta com Antônio que Rita está dormindo, 
a despeito de termos visto ela acordada logo antes. Por mais que seja 
plausível que Rita tenha voltado a dormir, o filme retarda a presença 
dela em parte por um motivo composicional, para que o padrão cíclico 
do enredo só seja completado por ela mais tarde. Desse modo, no Dia 
V, Rita acompanha Madalena pela primeira vez durante a manhã: elas 
caminham juntas pelo trilho, visitam o armazém do Antônio e assistem 
à missa. Dia V não marca só uma resolução estrutural, mas também 
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dramática: no começo do dia, Madalena ensina Rita a preparar o pão e 
promete deixar todos os seus bens para ela. 

Dia VI confirma nossa impressão de que enredo está sendo conclu-
ído. No início do dia, Rita agradece por tudo e avisa Madalena que irá 
partir. Como resultado, Madalena oferece a chave do cemitério e pede 
para que ela fique mais alguns dias. A narração, novamente, alterna 
entre cenas das duas ao longo do dia, culminando no encontro delas à 
noite, numa festa com os demais moradores do vilarejo. Após a festa, 
Madalena se prepara para ser fotografada por Rita. No seu aposento, 
ela tira o vestido e fica de costas para a parede. Há, então, um corte 
para a sua fotografia (Figura 5), seguida por uma série de fotos que, 
gradualmente, adentram o cemitério (Figura 4). Outro corte nos leva 
para o começo de uma nova cena no dia seguinte, Dia VII, onde vemos 
o corpo de Madalena sendo preparado para o seu funeral. A sequência 
de fotografias omite a razão do falecimento de Madalena, sugerindo 
assim uma lógica de causa e efeito entre a fotografia e a sua morte. 

E o epílogo? Ecoando o começo do filme, a luz de uma lamparina, 
acesa por Rita, assoma no meio da escuridão da madrugada. Em seguida, 
Rita pega a sua mochila e a lamparina, e deixa a casa de Madalena. 
Prestes a partir de Jotuomba, ela se depara com os moradores do vilarejo. 
“Minha filha, agora não tem ninguém para fazer o pão”, diz Antônio. 
Em retrospecto, podemos notar como cada um dos habitantes tem uma 
função distinta a preencher no ciclo do vilarejo. António é o responsável 
pelo café; Madalena, embora ela não gostasse de pães, era a respon-
sável por eles. A morte de Madalena ameaça a continuidade do ciclo 
do vilarejo; com Rita assumindo o lugar de Madalena, os habitantes 
querem garantir que isso não aconteça. Esse final soturno e enigmático 
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dá ao filme a incerteza fantástica que associamos ao realismo mágico 
(Kratje, 2018; Silva & Bragança, 2018). 

2.2 A fotografia como motivo

Vimos que o enredo de “Histórias...” subordina a causalidade ao 
paralelismo, encorajando o espectador a comparar personagens, situa-
ções, ações e manejos estilísticos. Também vimos como a estrutura do 
enredo cria um efeito de progressão e encerramento. Agora, estamos em 
posição de perceber como o sistema formal do filme desenvolve o seu 
material temático. Os motivos são uma parte importante desse sistema; 
sons, gestos, adereços, situações e diálogos recorrentes fortalecem a 
narrativa e unificam tematicamente o filme. Nesse quadro, um motivo 
predomina: a fotografia.

O motivo da fotografia se desenvolve bastante ao longo do filme. 
Para começar, podemos observar como o passado de Madalena molda 
a sua postura para com o meio fotográfico. Por exemplo: conversando 
com Rita, no começo do Dia V, Madalena relembra que havia um 
fotógrafo que costumava visitar Jotuomba quando ela era mais jovem. 
Nessas ocasiões, ela conta, os habitantes do vilarejo se arrumavam afim 
de apregoarem uma boa situação financeira e social para os parentes 
distantes. “Até o mais rampeiro parecia filho de barão”, diz Madalena. 
Além de sugerir um passado ligado à elite cafeeira, fica evidente nessa 
fala uma certa desconfiança do valor documental da fotografia. Afinal, se 
uma foto pode capturar a realidade, por que ela não poderia revesti-la? 

Em um cômodo repleto de fotografias de estranhos (por algum 
motivo obscuro), Madalena guarda com afeição uma foto dela ao lado 
de Guilherme, ambos com trajes de casamento. A princípio, podemos 
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inferir que essa foto foi tirada no dia da cerimônia; mas logo somos 
informados que ela foi tirada numa outra ocasião — o que dá continui-
dade ao motivo “revestir a realidade”. Madalena mostra a fotografia para 
Rita e tateia afetuosamente a imagem do marido (Figura 1). O seu gesto, 
no entanto, é interrompido por Rita, que diz: “Dona Madalena, as fotos 
se apagam se recebem carinho”. Essa passagem nos lembra que uma 
fotografia não é somente uma forma de representação e recordação, mas 
um objeto palpável e, enquanto objeto, também sofre o efeito do tempo.

Figura 1
Madalena tateia a imagem do seu falecido marido. Em outra ocasião, 
conversando com Rita, Madalena havia dito que gostava de ver a sua 
alma junto com a alma de Guilherme. 

Captura de tela de “Histórias que só existem quando lembradas” (Murat et al., 2011).

Depois dessa passagem, ainda conversando com Rita, Madalena 
recorda do seu filho, que morreu antes do tempo, quando tinha um ano 
de idade. Um dia, Madalena conta, resignada, ela chegou em casa e 
encontrou o menino vomitando. Ela levou ele ao médico, mas já era tarde. 
Só um ano depois ela descobriu o motivo do adoecimento repentino: 
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a responsável por cuidar do menino colocou ele em cima da cristaleira 
para tirar um retrato, e ele tomou um tombo. A postura ambivalente de 
Madalena para com a fotografia, portanto, vem de duas perdas: a morte 
do marido e do filho. Em ambos os casos, a situação da personagem é 
iluminada pela maneira como ela relata os eventos passados da fábula, 
que precedem a chegada de Rita e o começo do enredo do filme.

Figura 2
Rita cronometrando o tempo de exposição de uma de suas câmeras 
pinholes.

Captura de tela de “Histórias que só existem quando lembradas” (Murat et al., 2011).

Como os exemplos acima sugerem, as interações entre Madalena e 
Rita são em grande parte mobilizadas pela fotografia. Assim, uma maneira 
de olharmos para a amizade entre as duas e para as transformações pelas 
quais Madalena passa ao longo do filme é observando as situações em 
que ela se permite, ou não, ser fotografada por Rita. No Dia IV, Rita foto-
grafa Madalena com uma câmera digital; após ver a sua imagem na foto, 
Madalena se dirige até um espelho empoeirado e olha atentamente para o 
seu reflexo, como se constatasse a velhice pela primeira vez. “Quando me 
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vi de lencinho na cabeça e camisola velha fui até o Antônio sem parar de 
rir”, diz Madalena no dia seguinte (Dia V). Mas, na verdade, ela fica tão 
acabrunhada com a foto do dia anterior que se recusa a ser fotografada 
novamente. Isso muda no Dia VI quando Madalena decide posar uma 
última vez para Rita. Embora seja difícil dizer exatamente o que faz ela 
mudar de ideia, essas situações paralelas dizem algo sobre a sua mudança. 
No final, ser fotografada se torna uma maneira de Madalena compreender 
a passagem do tempo e aceitar a morte.

Figura 3
A passagem de um morador deixa um rastro fantasmagórico na imagem 
fotográfica

Captura de tela de “Histórias que só existem quando lembradas” (Murat et al., 2011).

Apesar de carregar uma câmera digital, Rita geralmente usa uma 
câmera pinhole (Figura 2). Uma câmera pinhole é um mecanismo 
simples, que consiste em uma câmara escura, como uma lata ou caixa 
fechada, com uma abertura do tamanho de um furo de alfinete (daí a 
expressão em inglês) e um obturador manual, como uma fita ou outra 
superfície opaca sobre o furo, que permite a entrada de luz ou não até 
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um material fotossensível. Enquanto uma câmera moderna, equipada 
com a lente adequada, pode parar o tempo em cerca de milésimos de 
segundo, uma câmera pinhole requer um tempo de exposição muito mais 
longo, por causa da sua abertura diminuta que admite pouca entrada de 
luz. Desse modo, enquanto uma câmera moderna conseguiria congelar, 
por exemplo, o movimento de um trem, uma câmera pinhole talvez 
capturasse um longo rastro sobre o trilho. 

Figura 4
Enquanto a imobilidade de uma estatuaria produz uma imagem nítida.

Captura de tela de “Histórias que só existem quando lembradas” (Murat et al., 2011).

No entanto, há muito tempo não passam trens em Jotuomba. Em vez 
disso, as pinholes de Rita fotografam a arquitetura quase sobrenatural 
do vilarejo, passando pelos seus velhos habitantes, chegando ao inte-
rior do cemitério. Tais fotografias são apresentadas em sequência pela 
narração em três ocasiões diferentes, refletindo o desenvolvimento do 
enredo. Além disso, as fotografias criam um efeito de contraste — de 
oposição entre imagens estáticas em preto e branco e tomadas colo-
ridas em movimento — dentro do sistema estilístico do filme. Mais 



810

meistudies

especificamente, as fotografias das construções — em geral dinâmicas, 
compostas com ângulos oblíquos e inusitados — contrastam com a 
regularidade perpendicular das tomadas do filme. As fotografias dos 
habitantes, por sua vez, justapõem opacidade e transparência. Nas foto-
grafias de Rita, a alongada exposição, ou a técnica de dupla exposição, 
superpõe a presença e a subsequente ausência dos habitantes que ficam 
diante das pinholes, deixando uma impressão fantasmagórica. Compare, 
por exemplo, a foto de um dos moradores do vilarejo (Figura 3) com a 
foto de uma das estatuarias do cemitério (Figura 4).

2.3 Implicações temáticas

Através do motivo da fotografia, Júlia Murat explora ficcionalmente 
em “Histórias...” a relação ambígua entre a fotografia e o tempo, a liga-
ção perturbadora entre a imagem fotográfica e a morte, a eternidade e 
a mortalidade. Essa dimensão temporal da imagem fotográfica já foi 
devidamente observada por teóricos, artistas e críticos do meio. Entre 
os muitos nomes que afloram neste contexto estão, para citarmos apenas 
dois, André Bazin e Roland Barthes. Laura Mulvey, em “Death 24x 
a Second” (2006), inter-relaciona o pensamento sobre a experiência 
fotográfica desses dois críticos franceses: “Para Bazin, é transcender a 
morte, parte do processo de luto; para Barthes, é ‘o mergulho na morte’, 
uma aceitação da mortalidade” (Mulvey, 2006, p. 60). 

Em seu ensaio “Ontologia da imagem fotográfica”, André Bazin 
alegou que a invenção da fotografia “liberou as artes plásticas de sua 
obsessão pela semelhança” (Bazin, 2014, p. 30). Segundo Bazin (2014, 
p. 29), antes da invenção da fotografia, o pintor ocidental se encon-
trava diante de uma encruzilhada: a semelhança realista, de um lado; a 
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representação simbólica, do outro. Ele também alegou que esse desejo 
pela semelhança, que limitava a pintura, tinha raízes mais antigas e 
profundas. O ensaio começa sugerindo que: “Uma psicanálise das artes 
plásticas poderia considerar a pratica do embalsamento como um fato 
fundamental da sua gênese” (Bazin, 2014, p. 27).

Bazin propôs que a nossa obsessão pela semelhança pode ser apreen-
dida do que ele chamou de “‘complexo’ da múmia” (Bazin, 2014, p. 27). 
Para os egípcios antigos, a mumificação representava uma garantia de 
vida após a morte. “Com isso, satisfazia uma necessidade fundamental 
da psicologia humana: a defesa contra o tempo”, escreveu Bazin (2014, 
p. 27). De fato, as múmias egípcias lograram em superar as barreiras 
do tempo. Mas os corpos embalsamados e enfaixados não eram a única 
maneira de salvar os mortos, as tumbas também guardavam estatuetas 
de terracota, “espécies de múmias de reposição” (Bazin, 2014, p. 27). 
Se a estatuária pode ser considerada uma maneira de “salvar o ser pela 
aparência” (Bazin, 2014, p. 28), então podemos considerar o retrato 
pictórico como uma maneira de salvar o ser de “uma segunda morte 
espiritual” (Bazin, 2014, p. 28) — isto é, ao preservar a imagem, o 
retrato preservaria a memória da pessoa retratada. 

No entanto, apesar de todo o avanço da pintura renascentista e 
barroca em suas representações, esse comum e profundo desejo pela 
semelhança só foi plenamente satisfeita com a invenção da fotografia. 
Isso porque uma fotografia ultrapassa, por sua gênese automática e 
objetiva, o realismo ilusório de qualquer pintura. Conforme essa lógica, 
Bazin alegou que a imagem fotográfica partilha, pela ação da luz, uma 
identidade com o modelo representado (Slugan, 2017). Bazin tentou 
aclarar esse enigma apresentando um conjunto de analogias que ressaltam 
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uma semelhança entre a fotografia e a máscara mortuária, a relíquia, 
como o Sudário de Turim, e a impressão digital. “A imagem pode ser 
nebulosa, descolorida, sem valor documental, mas provém por sua 
gênese da ontologia do modelo; ela é o modelo”, escreveu Bazin (2014, 
p. 32). Ele em seguida explicou o fascínio das fotografias de álbuns, 
uma explicação que o filme de Júlia Murat poderia ter como epigrafe:

Essas sombras cinzentas ou sépias, fantasmagóricas, quase ilegíveis, 
já deixaram de ser tradicionais retratos de família para se tornarem 
inquietante presença de vidas paralisadas em suas durações, liber-
tas de seus destinos, não pelo sortilégio da arte, mas em virtude de 
uma mecânica impassível; pois a fotografia não cria, como a arte, 
eternidade, ela embalsama o tempo, simplesmente o subtrai à sua 
própria corrupção. (Bazin, 2014, p. 32)

Em “A Câmara Clara” (1984), Roland Barthes convida o leitor a 
participar da sua cadeia de pensamentos, perguntando qual é a essência 
da fotografia ao examinar o modo como fotos particulares despertam 
o seu interesse. Na perspectiva íntima de Barthes, a fotografia aparece 
como algo banal, mas também profundamente melancólico. Ao final 
da primeira parte do livro, ponto em que Barthes terá chegado no seu 
tema central, uma meditação acerca da fotografia e do luto por ocasião 
da morte de sua mãe, ele terá abordado uma ampla gama de assuntos, 
inclusive as noções de studium e punctum. O studium tem algo a ver com 
a cultura em geral, é algo convencional; o punctum, em contraste, é um 
pormenor, um acaso que apunhala o sujeito que olha (Barthes, 1984). 

Na segunda parte do livro, Barthes se debruçou sobre a relação 
entre a Fotografia e a Morte. Em seu cerne está a natureza temporal da 
fotografia: “Sei agora que existe um outro punctum (ou outro ‘estigma’) 
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que não o ‘detalhe’. Esse novo punctum, que não é mais forma, mas de 
intensidade, é o Tempo, é a ênfase dilaceradora do noema (‘isso-foi’), 
sua representação pura” (Barthes, 1984, p. 141, grifo do autor). E com 
essa constatação, Barthes descreve em seguida a sua experiência com a 
Fotografia do Jardim de Inverno: “Diante da foto de minha mãe criança, 
eu me digo: ela vai morrer: estremeço, tal como o psicótico de Winnicott, 
por uma catástrofe que já ocorreu. Que o sujeito já esteja morto ou não, 
qualquer fotografia é essa catástrofe” (Barthes, 1984, pp. 142, grifo do 
autor). A fotografia arremessa o sujeito que olha para o passado e para o 
futuro, entrevendo através do presente, o tempo capturado e o futuro já 
determinado. Na verdade, Barthes sugeriu, ao olharmos para uma foto-
grafia espreitamos a nossa própria morte (Barthes, 1984, pp. 144-145). 

2.4 O último retrato de Madalena

Figura 5
A última fotografia de Madalena, tirada por Rita com uma câmera 
pinhole.

Captura de tela de “Histórias que só existem quando lembradas” (Murat et al., 2011).
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Se voltarmos agora ao retrato final de Madalena, poderemos entender 
algo de seu misterioso efeito. Olhemos a foto (Figura 5). Madalena está 
de costas para a parede, olhando para a câmera, desnuda e sorrindo. 
Para começar, duas camadas distintas são apresentadas na fotografia: a 
figura de Madalena e a parede rachada atrás dela. A dupla exposição, no 
entanto, acentua o plano de fundo: percebemos a parede como estando 
na frente de Madalena, mais próxima de nós. Os contornos dela parecem 
estar se atenuando, como se ela estivesse esvanecendo; ficamos com a 
impressão que Madalena está esfumada na parede. Uma impressão que 
alude à fantasmagoria da imagem fotográfica. 

Além disso, os cantos da boca e os cantos dos olhos, a expressão de 
Madalena, expressam um estado de espírito de contentamento. Em outra 
ocasião do filme, Madalena pergunta para Antônio por que ele não morre 
também, ao que ele responde: “Não sou infeliz o suficiente“. Mas na 
foto que antecede a morte de Madalena, ela sorri. Assim, no final do 
filme, as razões para os enigmas de Jotuomba permanecem obscuras: 
será que o vilarejo representa um tipo de purgatório? Será que Rita 
substituirá Madalena em sua rotina prometeica? A ambiguidade não é 
acidental; ao deixar essas questões pendentes, “Histórias...” estimula 
o espectador a indagar sobre os enigmas do vilarejo. 

Por fim, cabe ainda perguntar: por que Madalena posa nua? O filme 
fornece uma motivação. Se recuarmos para aquelas cenas anteriormente 
descritas, podemos observar como o motivo da fotografia esteve ligado 
ao motiva da vestimenta. Conversando com Rita, Madalena zomba 
daqueles que se arrumavam para apregoar riqueza nas fotografias. Mais 
tarde, ela se recusa a ser fotografada de lencinho na cabeça e camisola 
velha. Podemos também lembrar da fotografia de Madalena e Guilherme, 
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vestidos à caráter para um cerimonia que já havia ocorrido. Desse modo, 
apesar de poder parecer confusa num primeiro momento, a decisão de 
Madalena de ser imortalizada (ou melhor, embalsamada) nua na sua 
última fotografia manifesta o desenvolvimento e o entrelaçamento dos 
motivos que costuraram o filme. À fotografia e à vestimenta, junta-se 
o motivo da morte. 

CONCLUSÃO

Em nossa análise, vimos como a fotografia, enquanto motivo, 
desempenha várias funções no filme, como motivar situações, traçar 
paralelos e padrões de desenvolvimento. Também vimos como a onto-
logia bazaniana e o noema barthesiano, contingencialmente, podem nos 
ajudar a sondar os enigmas do filme e a reconhecer as suas implicações 
temáticas. Nessa altura, à guisa de considerações finais, podemos fazer 
o balanço dos tipos de significados — referenciais e temáticos — iden-
tificados ao longo deste trabalho (Bordwell & Thompson, 2013).

Os significados referenciais são tecidos pelo espectador no processo 
de construção do mundo da história a partir dos eventos representado 
no enredo do filme (Bordwell, 1994). “Histórias...” depende da maneira 
que a organização do enredo apresenta o tempo, o espaço e a lógica 
narrativa, para construirmos a — e inferirmos informações a respeito 
da — sua diegese. Assim, vimos como a narrativa nos dá pistas para 
traçarmos paralelos entre personagens, motivos, cenários, situações 
e períodos dos dias. Também assinalamos como Jotuomba, o mundo 
ficcional do filme, faz referência a aspectos do mundo real, como o 
Vale do Paraíba. 
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Ao mesmo tempo, as lacunas narrativas de um filme podem guiar 
o espectador em direção à significados mais abstratos, além dos senti-
dos referencias (Thompson, 1988). Assim, dando um passo adiante, os 
enigmas de “Histórias...” nos levaram a pensar no seu material temático 
como consistindo de um conjunto de conotações associadas à fotogra-
fia — como buscamos mostrar, abundam pistas no filme nesse sentido. 
Em resumo, por meio de generalizações e paráfrases, poderíamos chegar 
aos seguintes temas: a fotografia representa a morte, combate e sofre os 
efeitos do tempo, reveste a realidade, provoca mudanças, e nos lembra 
daqueles que existiram e já não existem mais. No entanto, não deve-
mos considerar esses temas assim, isoladamente. Longe disso, o mais 
importante é compreendermos como eles são sugeridos pouco a pouco, 
em um complexo sistema de relações entre os materiais audiovisuais, 
narrativos, referenciais e conceituais do filme. 
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GET CLOSER: O FOTOJORNALISMO 
DURANTE A QUARENTENA

Denise Guimarães1

Denis Porto Renó2

INTRODUÇÃO

A história do fotojornalismo mistura-se com a história da fotogra-
fia e a evolução de processos tecnológicos na imprensa. Os primeiros 
indícios do que viria a ser o fotojornalismo datam, provavelmente, 
de 1842, embora naquela época ainda não houvesse a possibilidade da 
circulação das imagens fotográficas em meios impressos, senão pelo 
intermédio dos desenhistas, que reproduziam as imagens em gravuras, 
estas sim impressas nos jornais da época. Sousa (2000) afirma que o 
fotojornalismo surge quando os primeiros fotógrafos registraram algum 
acontecimento com o objetivo de tornar um fato público.

Logo nas primeiras décadas, a guerra passou a ser tema recorrente nas 
fotografias jornalísticas: um tema de interesse público, além de que foram 
vários os conflitos a envolver as principais potências industrializadas 
naquele momento. Assim, um grande número de fotógrafos produziu 
um sólido e vasto trabalho com as narrativas de guerra e um dos maio-
res nomes no estilo foi, sem dúvida, o fotógrafo húngaro Robert Capa. 

1. Mestre em Design, doutoranda no PPG-Com UNESP
2. Livre-docente em Ecologia dos Meios e Narrativas Imagéticas pela UNESP
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Quase um século depois da primeira imagem atribuída ao início 
do fotojornalismo (um incêndio em Hamburgo, fotografado por 
Carl Friedrich Stelzener), Capa foi apresentado pelo jornal britânico 
Picture Post como o maior fotógrafo de guerra do mundo, em 1938. 
Ícone do fotojornalismo, Capa criou, além de uma importante obra den-
tro do fotojornalismo, um conceito. A ideia do profissional destemido e 
ousado em qualquer circunstância foi reforçada pela mais famosa frase 
de Robert Capa: “se uma fotografia não é boa o suficiente, é porque você 
não chegou perto o suficiente” e foi absorvida pela profissão, que sempre 
foi sinônimo de coragem. A aproximação é um recurso utilizado pelos 
fotógrafos sempre que possível, sendo que alguns optam por trabalhar 
com objetivas de curta distância focal. 

Porém, os acontecimentos recentes da história mundial trouxeram, 
além de muitas reflexões, a restrição da aproximação física entre as 
pessoas, como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus. 
Esta nova realidade atinge também a profissão do fotojornalista, impe-
dido de transitar em alguns ambientes e de aproximar-se para fotografar, 
tendo que, muitas vezes, recorrer ao uso das objetivas de longo alcance 
para elaborar seu trabalho. 

Este estudo traz uma reflexão acerca do conceito de proximidade, 
elaborado inicialmente por Robert Capa e experienciado pelos profissio-
nais da fotografia jornalística durante a cobertura dos eventos diversos 
durante a quarentena. Simultaneamente, propõe uma ressignificação do 
conceito de proximidade referido, ao relacionar a ideia de proximidade 
física ao ponto de vista da empatia.
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“GET CLOSER”

O húngaro Andre Friedman ficou conhecido em todo o mundo 
pelo alter ego Robert Capa (Mendes, 2013). O nome, uma invenção 
de Friedman e de sua namorada, a também fotógrafa Gerda Taro, foi 
absorvido por ele após a trágica morte de sua companheira, em um 
campo de batalha. Um dos principais fotógrafos de guerra da história, 
Capa conquistou a imagem de fotógrafo intrépido e destemido, cujas 
fotografias, sempre em ângulos fechados e próximos da cena, renderam 
imagens impactantes, destacando que naquele momento não havia outra 
opção em termos de distância focal. 

As objetivas fotográficas possuem diferentes distâncias focais e 
também diferentes ângulos de visão. A objetiva 50mm é conhecida por 
ser a que mais se assemelha ao ângulo de visão humano, com 46.8°. 
Isso significa que para produzir imagens com recortes fechados, Capa 
fotografava sempre muito próximo à cena, frequentemente exposto 
ao perigo. Por causa dessa forma de fotografar, Capa popularizou um 
conceito que foi acolhido pelo fotojornalismo como um princípio para 
uma boa fotografia. Ele mesmo criou uma espécie de clichê, adotado 
pelos fotógrafos em todo tipo de situação: “se uma fotografia não é boa 
o suficiente, é porque você não chegou perto o suficiente”. 

Desde o início de seu trabalho, a intimidade com o fato era sua real 
inspiração, o que também fez com que suas fotografias se destacassem 
dentre muitas. O fotógrafo chegou a afirmar que detestava a guerra, e 
que era preciso “odiar ou amar alguém, ou não aguentaria” (Kershaw, 
2014, p. 206). A proximidade de que falou Robert Capa, no entanto, 
estaria relacionada a algo muito além da proximidade física do fato, 
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embora ele mesmo explorasse a imersão na cena durante toda a sua vida, 
até o fatídico dia em que pisou sobre uma mina terrestre ao trabalhar na 
cobertura fotojornalística da Guerra da Indochina, em 1954.

Uma das fotografias mais impactantes de Robert Capa, “Morte de um 
Miliciano ”, de 1936, (Figura 1) traz exatamente este olhar próximo ao 
conflito, cujo ângulo e proximidade na tomada da foto inserem o espec-
tador na cena. A distância entre fotógrafo e fotografado é tão pequena 
que ainda hoje é questionada quanto à sua veracidade, discussão que 
não será abordada neste momento. O fato é que com esta fotografia, 
Capa criou uma representação da Guerra Civil Espanhola através da 
morte de um mártir, como se ali também estivessem representados os 
soldados mortos e, em uma outra análise, simbolizando também a luta 
contra o fascismo.

Figura 1
Morte de um Miliciano. Robert Capa, Espanha, 1936.

https://www.nytimes.com/2009/08/18/arts/design/18capa.html
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Capa, através da imagem, dá ao soldado a identidade, que muitas 
vezes lhe é retirada na contagem de mortos da guerra, e escolhe divulgar 
a foto do momento de sua morte, situação dramática ao extremo, ao 
invés de divulgar a foto do soldado já morto. Embora controversa, ao 
humanizar certos aspectos, Capa, que odiava a guerra, mostra a face 
da crueldade e da dor em um conflito. E, mais que mostrar os horrores 
da guerra, o fotojornalista da Agência Magnum vivenciava a missão 
da agência: “fazer a crônica de seu tempo, fosse este de guerra ou de 
paz, como testemunhas honestas, livres de preconceitos chauvinistas.”(-
Sontag, 2003). Vale destacar que Robert Capa era judeu e de origem 
pobre, com afinidades com o movimento marxista desde a juventude 
e um histórico de refugiado. De acordo com Freitas (2018, p. 13), em 
uma entrevista sobre o livro “Slightly out of focus”, Capa sugere que 
não só a proximidade física com o objeto retratado possibilita uma 
boa fotografia, mas também envolvimento e empatia. Segundo o autor, 
assim como Capa, muitos fotógrafos também dedicaram-se a registrar a 
humanidade dentro da guerra, dando rosto e identidade aos combatentes 
(Freitas, 2018, p. 13). 

No centenário de seu nascimento, comemorado no ano de 2013, 
Robert Capa foi homenageado pela Magnum Photos, agência de foto-
grafias que ajudou a fundar em 1947 (Robert Capa, s.d.). A proposta foi 
aproximar fotógrafos de todo o mundo com respostas visuais ao trabalho 
de Capa, postando suas próprias imagens com a hashtag “#getcloser100”, 
fazendo um paralelo entre a aproximação física e conceitual com a 
obra do fotógrafo. A atividade gerou uma reflexão sobre o trabalho de 
Capa e sua célebre frase por alguns dos profissionais da Magnum. De 
acordo com Hughes, em reportagem publicada em dezembro de 2013, 
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alguns fotógrafos apontaram que a demanda observada por Capa estaria 
relacionada não apenas à proximidade, mas à empatia. Na reportagem, 
o fotógrafo Ed Kashi destaca a dignidade e gama de emoções com que 
Capa teria conseguido imprimir às suas imagens. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a proximidade proposta por 
Capa estaria muito além do visível, em uma esfera mais perto de cri-
térios subjetivos de identificação e humanidade, presentes também em 
sua maneira de viver e ver o mundo. 

FOTOJORNALISMO, QUARENTENA E DISTANCIAMENTO 
SOCIAL

O ano de 2020 será lembrado pelos eventos relacionados à pandemia 
do vírus Sars-Cov2, popularmente conhecido como coronavírus. Isola-
mento social, quarentena, fechamento do comércio são apenas alguns 
dos muitos efeitos da situação que começou na cidade de Wuhan e se 
alastrou pelo mundo. Nesse cenário, onde o distanciamento social pas-
sou a ser uma condição de sobrevivência, como ficou o fotojornalismo 
frente à máxima de Capa? 

Efetivamente, durante a quarentena observou-se uma intensa produção 
fotojornalística, mesmo com as orientações de distanciamento social pela 
OMS - Organização Mundial de Saúde. Mas como fazer fotojornalismo 
nestas condições especiais? Há duas hipóteses. A primeira delas, menos 
desejável, é o desrespeito a essas orientações por parte dos fotojornalistas. 
Se isso ocorre, os profissionais acabam ficando mais expostos à doença. 
Isso é algo pior que fotografar conflitos armados, pois nestes casos é 
possível se esconder atrás de trincheiras, já que o inimigo é visível. O 
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vírus não é. A segunda hipótese é o uso de teleobjetivas para os relatos, 
que passaram a acontecer desde janelas, ou sobre janelas, como pode 
ser visto na série fotografada pelo brasileiro Rafael Jacinto, em Milão 
(Itália). Pelas fotos, todas registradas com teleobjetiva, Jacinto revelou 
a rotina dos italianos no pico da pandemia naquele país (Jacob, 2020). 
De maneira semelhante, o fotógrafo documentarista Jucimar de Sousa 
documentou, nos primeiros dias da pandemia no Brasil, pessoas den-
tro de suas casas, em Goiânia. Porém, se considerarmos as ideias de 
Robert Capa, essas fotos merecem críticas. O distanciamento do objeto 
é compensado por uma aproximação ótica, o que, em teoria, distância 
o fotógrafo da realidade fotografada. Mas há outra opção segura em 
tempos de pandemia, a pior deste século? 

Fotografar, neste momento, além de todos os riscos aos quais o pro-
fissional já estava sujeito e que exigiam coragem e ousadia, agora requer 
também severos protocolos de biossegurança, para que o profissional 
e pessoas fotografadas não sejam colocadas em risco. Sobre isso, em 
entrevista para a Abraji (2020) publicada pelo portal Comunique-se, 
fotojornalistas relatam a adaptação ao novo momento, incluindo as 
teleobjetivas como parte do protocolo de segurança, que inclui também 
máscara, óculos de proteção e álcool gel. Cientes da importância dos 
registros fotográficos, os profissionais se valem da coragem e ousadia 
inerentes ao papel do fotojornalista para continuar a registrar os fatos e 
contar histórias. As imagens, em um momento como esse, ganham ainda 
mais importância, pois poderiam ser comparadas às primeiras imagens 
de guerras, em que os fotógrafos eram os profissionais encarregados de 
mostrar ao mundo o que realmente acontecia nos conflitos. 
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NARRATIVAS VISUAIS NA PANDEMIA

A pandemia tem muitas faces. E como tal, tem também muitas 
imagens que refletem diferentes realidades sociais. Desde o início da 
pandemia, nos primeiros meses de 2020, foi possível acompanhar as 
imagens de diversos países do mundo, a maneira como lidam com a crise 
sanitária, os profissionais de saúde, as ruas das metrópoles assustadora-
mente desertas. A crise mundial trouxe também imagens semelhantes, 
pois transmitem os mesmos sentimentos humanos, independentemente 
da nacionalidade: medo, busca pela proteção, insegurança, impotência 
ou esperança. O uso das objetivas de longa distância focal é um forte 
ponto em comum entre todas elas (Oliva, 2020).

No entanto, algumas fotografias que circulam nos perfis de redes 
sociais de coletivos fotográficos destacam-se pela temática intimista e 
sensível com que repórteres fotográficos registram o momento atual, 
de forma que o uso das teleobjetivas não causa o distanciamento entre 
imagem e espectador. O coletivo Covidlatam (COVID LATAM, s.d.), 
formado por 18 fotógrafos latinoamericanos, tem registrado o coti-
diano dos países da América do Sul com um olhar pessoal e intimista. 
Desde os primeiros dias em que foi decretada a quarentena em cada 
país, os fotógrafos acompanharam a crise sanitária, a rotina dos pro-
fissionais de saúde, a vida em quarentena e muitas vezes a dor das 
famílias enlutadas. O uso das teleobjetivas prevalece, mas é pouco 
relevante nas dramáticas fotografias. A maioria das imagens retrata o 
cotidiano de comunidades populares e as dificuldades da população, 
assim como o fantasma da morte. Embora um tema indiscutivelmente 
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árduo, os fotógrafos imprimem ao trabalho a sensibilidade necessária, 
o que podemos associar à capacidade de experimentar a empatia. 

CONCLUSÃO

Houve um momento da história do fotojornalismo em que a ideia 
de proximidade do fotógrafo à cena fotografada foi absorvida como 
sinônimo de uma imagem melhor. Guiados pela premissa de que “se 
uma fotografia não é boa o suficiente, é porque o fotógrafo não chegou 
suficientemente perto da cena”, concebida por Robert Capa, muitos 
fotojornalistas embasaram suas narrativas visuais utilizando-se de 
objetivas de curta distância focal, a fim de se inserirem nas cenas da 
maneira mais orgânica possível. 

Em tempos de pandemia, em que a distância social tem sido obriga-
tória em todo o mundo, as teleobjetivas passaram a ser essenciais para a 
proteção do profissional e das pessoas fotografadas, o que não significa 
a construção de imagens menos importantes ou de composição inferior. 
O desafio, no entanto, é manter a conexão do leitor das imagens tão intensa 
quanto nas fotografias tomadas com objetivas de distância focal curta, 
pois devido às características técnicas, as objetivas de longa distância 
focal diminuem a profundidade de campo, reforçando o distanciamento 
da cena e, consequentemente de fotógrafo e leitor. No decorrer deste 
trabalho, foi possível constatar que há diferenças técnicas entre as ima-
gens feitas com objetivas de curta e longa distância focal, e que quanto 
mais o fotógrafo consegue aproximar-se da cena para fotografar, tanto 
melhor para a construção da imagem. Entretanto, o distanciamento social 
e as suas consequências para as imagens fotográficas não caracterizam 
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uma queda na qualidade da construção em termos de conteúdo e com-
posição, mas sim uma característica técnica, que pode ter importância 
secundária, de acordo com a maneira pela qual o fotógrafo transmite a 
informação da cena. 

As mudanças provocadas pela pandemia referentes ao distanciamento 
social são transitórias, no entanto, independentemente do equipamento 
utilizado pelo profissional, a empatia e a sensibilidade ao contar histórias 
continuarão sendo essenciais para que o fotógrafo esteja suficientemente 
perto da cena. 
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LA FOTOGRAFÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 
EL RETO DE RETRATAR A LA DISTANCIA

Yenny Paola Bejarano Bejarano1

INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna la pandemia ha traído consigo una serie de rein-
vención para cualquier profesión, desde lo educativo, lo cultural, el 
entretenimiento y hasta la fotografía. Aunque todavía, a ciencia cierta no 
sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sí podemos asegurar que la 
humanidad tendrá un gran reto para poder volver a lo que éramos antes.
Carlos Scolari en su blog ‘Hipermediaciones’ dice: “la mayor parte de 
las interfaces de las cuales participamos está demostrando su obsoles-
cencia e incapacidad para adaptarse a la brutal transformación causada 
por la pandemia. Si, como escribí en Las leyes de la interfaz (2018), una 
interfaz es una red de actores humanos, institucionales y tecnológicos 
que mantiene una serie de relaciones, entonces está quedando más 
que claro que esas redes apenas aguantan el embate de una realidad 
implacable”. Estamos en la misma situación que mencionaba Jesús 
Martín-Barbero en la primera página de su clásico De los medios a las 
mediaciones (1987): “No han sido solo las limitaciones del modelo 
hegemónico las que nos han forzado a cambiar paradigmas; han sido 

1. Estudiante y candidata a magister de la Universidad Nacional de Rosario de la carrera 
Comunicación Digital Interactiva. Profesional en Comunicación Social y Periodismo de 
la Fundación Universitaria de Los Libertadores, Bogotá (Colombia).
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los tercos hechos y los agudos procesos sociales de América Latina los 
que nos han cambiado los objetos de estudio a los investigadores de la 
comunicación” (Escolari, 2018).

Covid Latam es un colectivo fotográfico que, por las circunstancias, 
están reinventando y redescubriendo las posibilidades de la lente. De 
una manera seria y con profundidad se han lanzado al ejercicio de docu-
mentar todo lo relacionado con el coronavirus en sus propios ambientes: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
México, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia. El grupo nació durante 
los meses de cuarentena. Empezó con 18 fotógrafos latinoamericanos 
–nueve hombres y nueve mujeres–, y ahora son 20. A diario reseñan el 
desarrollo de la pandemia del coronavirus en sus respectivas ciudades 
a través de una galería de imágenes que van de lo íntimo a lo social, y 
que reflejan las singularidades, diversidades e inequidad de cada país. 
El reto, como dice Federico Ríos (https://www.federicorios.net/#1), 
fotógrafo colombiano es no contagiarse o, peor aún, no llevar el virus 
a sus familias. La mayoría de los integrantes han ganado premios y se 
encuentran trabajando para medios internacionales de alta reputación. 
Sin duda la urgencia actual es informar y contar historias a través de sus 
lentes, intercambiar y trabajar por este histórico impacto social. En el 
artículo COVID-19: un nuevo territorio para los fotoperiodistas (2020), 
Natalia Van Hoozer de la Red Internacional de Periodistas comenta 
que, “antes del inicio de la pandemia de COVID-19, fotoperiodistas 
de todo el mundo ya enfrentaban condiciones de trabajo difíciles. La 
seguridad laboral iba en caída, el pago era mínimo y la mayoría se 
sentía físicamente en peligro al menos algunas veces en el ejercicio de 
la profesión”. Además, explica Van Hoozer que “más del 60% de los 
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fotógrafos entrevistados se describieron a sí mismos como autónomos 
o freelance, y el 66% informó que sus ingresos anuales por fotografía 
eran menos de US$30.000. Más del 90% de los entrevistados dijeron 
que se sentían en riesgo mientras trabajaban como fotógrafos. La actual 
crisis sanitaria solo ha incrementado estos problemas. Fotoperiodistas 
independientes de Italia, México y Estados Unidos, se enfrentan hoy 
en día a una serie de preocupaciones financieras y de salud sin prece-
dentes” (Van Hoozer, 2020). Andrés Garay, docente de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Piura, explica el papel que juega 
la fotografía documental y periodística en la actualidad. Exaltó funda-
mentalmente el trabajo de fotógrafos profesionales porque han tratado el 
sufrimiento, la dignidad y la muerte con prudencia. Esta fotografía nos 
ha permitido reflexionar sobre la soledad, la importancia de la cercanía, 
el valor del trabajo de los que están en primera línea, así como la fragi-
lidad del recuerdo y la memoria, a través de las imágenes de los seres 
queridos. A todos, la pandemia nos ha tocado de alguna manera. Uno 
de los elementos importantes es el alza en el consumo de internet (redes 
sociales, prensa, compras). Por eso, el impacto de las imágenes será más 
notorio en la medida que pasa el tiempo; en la medida, además, de que 
la construcción de una memoria visual de la crisis se hace necesaria.

Federico Ríos es un fotógrafo colombiano. Desde hace cinco años 
toma fotos para el New York Times. También ha trabajado para la revista 
National Geographic y otros medios internacionales desde Latinoamé-
rica y el Caribe. Ríos, por invitación de Sebastián Gil Mirada, fotógrafo 
argentino, aceptó el reto de retratar su entorno, su ciudad y su país a 
través de su lente y el proyecto Covid- Latam.
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Figura 1

https://www.instagram.com/covidlatam/”

¿CUÁNDO SE CREÓ EL GRUPO Y CUÁL ES LA 
FINALIDAD?

Sebastián Gil Miranda ha liderado varios grupos y colectivos de 
fotografías en todo el mundo. Hablé con él y algunos fotógrafos y los 
invité a que pensaremos algo en torno al tema del coronavirus, cuando 
todo comenzaba”, dijo Federico Ríos. “Además de que nos uniéramos 
a convocar otros fotógrafos y pensaremos en la temática. Entonces 
fue muy sencillo y orgánico, reunimos a amigos y conocidos para que 
hicieran parte del colectivo. No es fácil trabajar con fotógrafos que están 
en 14 países, no es un asunto tan fácil. Lo que hicimos fue llamar a los 
amigos y conocidos, compañeros y compañeras que admiramos por 
su trabajo. Quisimos abordar el tema de género porque era importante 
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que fuéramos 9 mujeres 9 hombres y organizar el equipo. Hicimos una 
lista de hombres y mujeres que nos parecían importantes que estuvieran 
presentes para este proyecto, y empezamos a convocar”. El grupo ha 
tenido cambios en este tiempo. Algunos miembros han tenido que salir 
por falta de tiempo, como es el caso de Joao Pina, de Brasil, y que vive 
en Portugal. Estaba demasiado ocupado en otras cosas y tuvo que dejar 
el grupo. El otro es Víctor Moriyama de Sao Paulo que también tuvo 
que abandonar el grupo porque le salió un trabajo en el Amazonas. Ellos 
fueron reemplazados por el fotógrafo Rafael Vilela de Brasil y Fredy 
Ramos de El Salvador. 

¿CÓMO ELIGEN LAS TEMÁTICAS A RETRATAR?

“Generalmente publicamos entre 2 a 3 fotografías diarias en nuestra 
cuenta de Instagram”, dijo Gil Miranda. “Además de las fotografías 
diarias de cada fotógrafo, otro de los pasos que hacemos es poner los 
miércoles en la cuenta de Instagram, fotos de terceros que nos mencio-
nan y etiquetan. De esta manera administramos el feed de Instagram”. 
“Actualmente contamos con un sistema de archivo en la nube el cual 
está organizado por carpetas lo que está listo para subirse y lo que 
ya se ha subido. Tenemos unos turnos para auto-editarnos”, Agrega. 
“Cada semana uno de los fotógrafos del colectivo es el editor y el que 
elige la línea narrativa y va eligiendo de las carpetas de fotos las imá-
genes a su consideración de la narrativa a elegir como: el color, lineal, 
clásica o visual o cualquiera de las líneas narrativas”. El eje temático 
del grupo es el coronavirus. La mayoría son fotógrafos activos; foto-
grafían su ciudad, el país, sus entornos. Asegura que no es una elección 
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de la narrativa a retractar sino más bien el flujo orgánico de la vida del 
fotógrafo, y cada uno va desarrollando sus proyectos en el entorno en 
que se encuentre. “Por ejemplo, Tamara Merino, una fotógrafa colombo 
chilena acababa de tener bebé cuando llegó el coronavirus e inició una 
mecánica de autorretratarse con su hijo, a su madre, a su entorno, como 
una reflexión de lo que está sucediendo en su intimidad”. Por otro lado, 
Rodrigo Abd, fotógrafo de Lima ha estado trabajando en las montañas 
de la ciudad de Lima y de todo lo que está sucediendo, en las laderas, 
dentro de su espacio, siendo Lima uno de los lugares con alto número 
de contagio. 

¿TIENEN ALGUNA ENTRADA DE FINANCIACIÓN CON EL 
PROYECTO? 

“No tenemos una página web, tenemos una cuenta de Twitter que la 
tenemos abandonada. Sin embargo, realmente nuestra fortaleza y eje e 
intención es que las personas puedan ver nuestra cuenta de Instagram 
de una manera muy cotidiana pero muy profesional de lo que está 
sucediendo en Latinoamérica con referente a la pandemia”.

En cuanto a financiación, explique que no tienen: “en este momento, 
hemos hecho parte de algunos proyectos con ONG, son proyectos que 
trabajamos en directo como grupos de fotógrafos, y hemos recibido 
una remuneración por los honorarios. Pero actualmente no tenemos una 
financiación directa por parte del proyecto Covid Latam y ninguno de 
los fotógrafos está recibiendo un pago por estar publicando”. 
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¿CÓMO HA SIDO LA SITUACIÓN DEL FOTÓGRAFO EN 
LAS CALLES?

“Desde el principio del coronavirus sabemos que estar en las calles 
es un riesgo de contagio. Y en esa misma dinámica se corre el riesgo 
de ser contagiado y lo peor, de contagiar. Entonces frente a este tema 
es fuerte tomar decisiones y saber a dónde ir, qué vamos a hacer y qué 
comunidades vamos a visitar”.

“Ahora ha venido una situación constante y que sigue activa, se trata 
de la problemática de movilidad. Muchos fotógrafos están atrapados 
en sus ciudades y tomar algún transporte ya no es una opción segura, 
ni bus o aviones, porque eso representa un problema de contagio. 
Trabajar con los implementos de seguridad tampoco ha sido tarea fácil 
porque el tapabocas hace que el visor de la cámara se empañe y el aire 
caliente que sale de la boca o la nariz empañe el trabajo, ese tema ha 
sido complicado”. 

“Al principio había miedo, susto y desconocimiento general de 
la población por el tema de la pandemia. La gente estaba en la calle, 
y todavía no sabía cómo ponerse un tapabocas, la distancia social, 
lávate las manos y quédate en casa; era complicado ver esa realidad 
latinoamericana”.

#Quédateencasa fue otro de los temas complicados de sobrellevar. 
“Te dicen quédate en casa, pero tienes un trabajo estable, la nevera 
está llena, tienes wifi para la educación de tus hijos, no tienes familia-
res enfermos, tienes un techo sin goteras. Quédate en casa es para las 
personas que tienen su vida resuelta sin tener mayores necesidades y, 
¿los demás?”, se pregunta. 
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Luego vino otra fase intensa del encierro global. Todas las ciudades 
estaban desocupadas, no había transporte masivo, y esto duró algunos 
meses: “incluso viajar entre ciudades fue un tema fuerte. Ver el mundo 
vacío, ver Latinoamérica desocupada fue algo impresionante para 
nosotros”.

Figura 2

https://www.instagram.com/covidlatam/”

En cuarentena todos los fotógrafos estuvieron en casa. Esto plateaba 
un reto para quien llevara una cámara en su pecho, el salir a retratar 
con el riesgo de no contagiarse. Y, sobre todo, con la responsabilidad 
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de no contagiar a su propia familia. “Fue un reto ver un mundo que no 
habíamos conocido antes y en este momento de reapertura, los picos, 
frente a las posibles vacunas, las teorías de inmunidad de rebaño y la 
incertidumbre de lo que pueda suceder al estar en calle, ver como el 
mundo se reactiva en esta nueva normalidad tan extraña, ver como 
algunos usan tapabocas o ver gente que no tiene tapabocas y retratar 
algunas aglomeraciones son algunas de las situaciones a las que nos 
enfrentamos y se encuentran retratadas en Covid Latam”, aseguró el 
fotógrafo. 

¿QUÉ ANÉCDOTAS PUEDE RELATAR ESTANDO EN LA 
CALLE Y RETRATANDO LA CIUDAD A TRAVÉS DE SU 
LENTE?

“Hay una tribu indígena llamada Nukak, nómadas del sur de Colom-
bia en la región del Guaviare. Me contaron que se iban a devolver a la 
selva justo huyendo del coronavirus. Se devolvían a la selva porque para 
ellos esta es una enfermedad del hombre blanco. Existía la posibilidad 
de acompañarlos, fotografiarlos y visitarlos en este proceso de regreso 
a casa”, dijo. Aunque no tenía síntomas si le preocupaba la idea de ser 
asintomático y poderlos contagiar. Pensaba que no era una decisión 
correcta hacer ese viaje, cuando podía ser una amenaza, porque al ser 
uno el contagiado podría contagiar al resto y desencadenar en una tra-
gedia. “En contra de lo que quería, tomé la decisión de quedarme y no 
fotografiarlos en su regreso”.

“Por otro lado, fue muy impresionante viajar por las carreteras al 
principio de la cuarentena. Ver las carreteras vacías fue algo muy sor-
presivo, no encontraba nada abierto, ni un solo restaurante que vendiera 
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una botella de agua, por ejemplo. Para los escasísimos viajeros que 
viajábamos en carretera era impresionante ver las calles vacías y los 
peajes, por ejemplo, no estaban activos, así que viajar sin pagar era algo 
a lo que no estaba acostumbrado. De entrada, mis jefes del periódico 
New York Times, me pidieron que no fuera a hospitales o cementerios, 
porque el riesgo de contagio era muy alto y mientras no estaba haciendo 
historias de hospitales no era necesario arriesgarme”. 

¿QUÉ PIENSA DE LA PANDEMIA? ¿CUÁL ES SU OPINIÓN 
FRENTE AL TEMA? 

La pandemia ha mostrado lo peor y lo mejor de las sociedades 
actuales. Una sociedad de información fugaz. Un montón de mentiras, 
especulaciones y manipulaciones de las audiencias. “Creo que los medios 
han jugado un papel decisivo y esto nos ha permitido ver la cara real de 
muchos medios de comunicación. Esto ha demostrado que debemos tener 
un periodismo de ciencia y científico cada vez más riguroso y profundo. 
También se ha visto en profundidad el impacto negativo de las ‘Fake 
news’ en la sociedad”. “Personalmente en cuanto a la pandemia, ahora 
estoy usando un tapabocas todo el día, tomo un montón de medidas 
de seguridad, sigo los protocolos a los que no estaba acostumbrado, 
y ejerzo el tema del distanciamiento social. Viajo todo el tiempo en 
pandemia. Ahora me desplazo en mi moto, estoy viajando kilómetros y 
kilómetros, eso en particular te comento que he tenido días de recorrer 
850 kilómetros en un solo día. Atravesando el país, empezando por el 
puerto de Buenaventura y terminando en Bucaramanga, cerca de la 
frontera con Venezuela”.
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“Por otro lado, cada vez soy pesimista frente a las decisiones de 
los gobernantes latinoamericanos porque pienso que en muchos casos 
donde hay solidaridad individual son situaciones que los individuos 
están resolviendo pero que debieron ser resueltas por los Gobiernos”.

Federico piensa que la cobertura en sistemas básicos, en energía 
eléctrica, agua, alcantarillado son situaciones que debió resolver el 
Gobierno Nacional y que ahora lo que se ve son manos solidarias de 
personas que tratan de compartir su comida o dinero: “lo que estamos 
viendo, dice, son individuos supliendo lo que el Estado no ha sido capaz”. 

¿QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DEL GRUPO?

Asegura que el futuro es un poco incierto, como el futuro del coro-
navirus y de la vacuna. “Entonces no sabemos qué va a suceder, eso es 
algo que estamos conversando y debatiendo constantemente. No sé si va 
a pasar pronto la pandemia o vamos a pasar más tiempo enfrentándola. 
Por ejemplo, hemos enfrentado situaciones de COVID- 19, Sara Aliaga 
es una de las compañeras del colectivo y fotógrafa de Bolivia, gran 
amiga, que pasó por esta difícil situación porque su familia también se 
contagió, en un país donde el sistema de salud en muy deficiente. Otra 
situación fue Tamara Merino fotógrafa chilena quien también estuvo en 
esta situación difícil y además su bebé recién nacido tuvo fiebre unos 
días. Realmente es una situación complicada para todas las familias, 
podemos decir que ninguno ha muerto y todos se han recuperado.

El médico Anthony Fauci, uno de los principales miembros del 
Grupo de Trabajo de Coronavirus en Estados Unidos, comentó que 
para finales del 2021 todos los ciudadanos estarán vacunados. Pero en 
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su opinión, “es una expectativa complicada de creer. Si me casara con 
esa versión, pienso que en Latinoamérica se demorará un poco más y 
estaremos obligados a recurrir a medidas de seguridad y tema preven-
tivos por mucho más tiempo. El New York Times ha dicho a todos sus 
colaboradores y trabajadores de planta que hasta mitad del otro año 
pueden decidir si vuelven o no a la oficina en Nueva York”.

CONCLUSIONES

La pandemia del COVID- 19 ha sacado lo peor y lo mejor de la 
sociedad, cuenta el fotógrafo colombiano Federico Ríos del colectivo 
de fotografía Covid Latam. “Gracias a este tipo de iniciativas hemos 
podido conocer las situaciones que atraviesa América Latina en este 
tiempo, aunque no han sido días fáciles, este colectivo ha significado 
poder retratar lo que no conocemos, lo que se nos muestra a través de 
sus lentes fotográficos, la realidad que no nos muestran los medios de 
comunicación”, dice. Para Carlos Scolari, en este tiempo de pandemia, 
los medios masivos compiten por hacerse necesarios. Para él, integran la 
realidad con la (hoy posible) fantasía. “Se prestan recursos del entreteni-
miento por streaming. Mientras los portavoces del gobierno intensifican 
la narrativa bélica en sus comparecencias diarias, los medios ramifican 
el ataque viral con cortinas musicales, cuadros de realidad aumentada 
y ciudades sitiadas captadas desde drones”. Para Scolari escribir en 
tiempos del COVID-19 obliga a reflexionar sobre un contexto en el que 
la naturaleza abandonó el rol que el capitalismo le asignó como “agente 
externo, pasivo, ajeno a nosotros, destinado a la infinita explotación. Y 
en el que nos recordó que somos, también, parte de ella. Mostrándonos, 
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a escala global, nuestra vulnerabilidad”. Como una pandemia es la circu-
lación global de un virus, nos permite reflexionar sobre sus semejanzas 
y diferencias con otros fenómenos globales, como la mediatización, 
la circulación del sentido y las migraciones. (Scolari, 2020). Sostiene 
que “los efectos antagónicos de la infoxicación profundizan las bre-
chas entre experiencias y usuarios: los privilegiados miran al virus 
como una puesta en escena y comparten por redes sociales sus recetas 
caseras para un confinamiento feliz, mientras la mayoría de economía 
informal pierde sus contados ingresos llenando de incertidumbre sus 
muros”. La COVID-19 puso en evidencia las limitaciones de los sis-
temas de representación y toma de decisiones. Scolari señala que está 
casi convencido de que ciertas decisiones -como el confinamiento de 
algunas zonas del territorio al inicio de la pandemia o durante los rebro-
tes hubieran sido más acertadas en manos de una inteligencia artificial 
alimentada con buenos datos. Como un buen ejemplo para retratar la 
realidad de la sociedad es importante señalar lo que Scolari defiende: 
Con el coronavirus la naturaleza retomó el protagonismo y nos expulsó 
de los espacios públicos en las ciudades, es decir, de los ambientes que 
construimos para erradicarla, domesticarla, subordinarla. “Las ciudades 
representan ahora mitologías del fin (no del principio), que es uno de 
los temas predilectos de escritores como J. G. Ballard. Calles vacías 
y plazas vacías, bares y confiterías vacíos, transportes y cines vacíos. 
Espacios fantasmales que miramos desde nuestras ventanas. Que no 
podemos habitar”. La fotografía tiene, como la literatura, como los 
cuentos, la capacidad de contar cómo nos sentimos. Así que ver Covid 
Latam es ver Latinoamérica en la realidad de la pandemia.
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A POÉTICA DA FOTOGRAFIA DE RUA 
COMO NARRATIVAS TRANSFORMADAS EM 

CRÔNICAS

Talita Maria B. Mantovani Parreira1

INTRODUÇÃO

Eu, professora de ensino fundamental, imergida no encantamento 
da fotografia que até então era um hobby adormecido, mas que acabou 
instigado novamente através da disciplina “Poéticas Fotográficas” 
ministrada pelo fotógrafo e professor da instituição de ensino superior 
UNESP, me vi diante da ideia de unir meu artigo disciplinar acadêmico 
ao meu trabalho exercido profissionalmente.

Para a proposta deste trabalho privilegiou-se as imagens que apre-
sentam narrativas do cotidiano estudadas na disciplina de “Poéticas 
Fotográficas” do programa de Mestrado em Comunicação da Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação - Campus de Bauru (UNESP). 
Imagens essas que parecem orientadas ao acaso, estranhamento ou 
encantamento, originárias de grandes nomes da fotografia como Car-
tier Bresson, Eliot Erwitt, Graciela Iturbide, Josef Koudelka, Manuel 
Alvarez, Martin Chambi, Martine Franck, Nair Benedicto, Robert Capa, 

1. Discente no programa de Mestrado Profissional de Mídia e Tecnologia UNESP 
– FAAC - Campus Bauru; Professora de Língua Portuguesa; Licenciada em 
Pedagogia pela faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras; 
Licenciada em Letras pela Faculdades Integradas Regionais de Avaré.

 talita.mariabm@gmail.com
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Sebastião Salgado, Robert Frank e Viviana Peretti. Esses registros ima-
géticos foram apresentados à discentes do Ensino Fundamental de anos 
finais que não possuem contato com este mundo e a proposta foi que 
eles realizassem uma metamorfose, produzindo crônicas a partir dos 
olhares de grandes nomes dessa poética e artística maneira de registrar 
o dia-a-dia de pessoas, ruas e culturas.

Uma experiência convidativa a um mundo de possibilidades que sob 
diferentes perspectivas a semente da criatividade foi plantada e cada 
aluno expressou seu olhar narrativo em produções literárias.

Vale ressaltar aqui que os nomes dos alunos e da instituição de ensino 
não foi citado para a preservação de suas identidades, entretanto, todos, 
desde os alunos até mesmo a gestão escolar, estão cientes deste projeto 
em desenvolvimento. Inclusive o docente responsável pela disciplina 
da Universidade.

Para início faz-se necessário esclarecer alguns termos:

O QUE É POÉTICA?

A palavra poética tem origem grega: “poíesis” e indica fazer ou criar.
Segundo o “Dicionário Michaelis” poética é um substantivo femi-

nino e dentre os significados temos: “Conjunto de regras a observar 
na composição de obras poéticas” e “Estilo poético de um escritor, de 
uma época etc.”.

Entretanto a poética é um assunto discutido desde as primícias dos 
filósofos e por isso Aristóteles também desenvolveu estudos sobre a 
mesma, dizendo que poética é o belo, ligado a simetria e ordem, tratan-
do-se de um fenômeno estético que proporciona uma descarga emocional 
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afetiva no homem, seja pela poesia, teatro ou música. A “poiesis” para 
Aristóteles então era algo como criar a partir da imaginação e dos sen-
timentos tornando-se um caminho para a plenitude para a humanidade.

Na literatura, a poética é uma linguagem que produz uma comunica-
ção que expressa através da escrita o que vem do coração, da emoção, 
usando de figuras de linguagem como metáforas e comparações e esse 
tipo de linguagem é essencial para despertar maneiras distintas de ver 
o mundo.

O QUE É IMAGEM?

Provida do latim “imāgo” se refere à figura, representação e de acordo 
com o “Dicionário Michaelis”, imagem é um substantivo feminino que 
se refere a “Representação do aspecto ou formato de pessoa ou objeto 
através de desenho, gravura, escultura”, mostrando que a imagem é a 
mais antiga forma de comunicação, advinda da pré-história no perí-
odo Paleolítico por volta de 40.000 a.C. que através de manifestações 
rupestres o homem daquela época encontrou como forma de registro 
e comunicação.

Contemporaneamente sabe-se que a imagem é uma linguagem não 
verbal e assiste na comunicação visual, podendo ser referida como 
linguagem imagética.

O QUE É FOTOGRAFIA?

De etimologia grega: “phosgraphein” significa desenhar com a luz. 
É uma arte de reprodução que nasceu a partir de uma câmera escura que 
captava a imagem desejada por um pequeno orifício sobre superfície 
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e hoje pode ser feita por inúmeros aparelhos, seja ele específico como 
câmeras fotográficas ou aparelhos celulares providos de câmeras. Sua 
origem deu-se a partir da revolução industrial para ter um importante 
papel no mundo da informação e do conhecimento.

Historicamente, a fotografia é responsável por uma formação 
de arquivos icnográficos da existência da humanidade e desde a sua 
invenção vem desempenhando um importante papel na representação 
do cotidiano. Ela é uma forma de eternizar o que é importante para o 
indivíduo, seja outra pessoa, seja um lugar, um objeto, ou um momento. 
É uma arte que possui diferentes estilos. Kossoy (2012), afirma que:

a fotografia, é portanto resultante da ação do homem, o fotógrafo, que 
em determinado espaço e tempo optou por um assunto em especial 
e que, para seu devido registro, empregou os recursos oferecidos 
pela tecnologia. (Kossoy, 2012, p. 39)

No presente, atende às necessidades de uma geração imagética que 
gosta ou sente a indispensabilidade desse tipo de registros em forma de 
comunicação, como forma cognitiva do seu pensamento e expressão, a 
fim de informar algo. A principal característica dessas atitudes humanas 
é a polissemia, já que cada indivíduo detém uma percepção própria do 
mundo e que possivelmente reflete na maneira como observa o mundo 
que o cerca. Lacerda (1993), diz que:

Essa expressão seria a forma como uma imagem é mostrada, estando 
ligada a uma linguagem que lhe é própria [...] que constroem, em 
última instância, a mensagem que informa. (Lacerda, 1993, p. 47)
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POÉTICA FOTOGRÁFICA E A POÉTICA DA FOTOGRAFIA 
DE RUA

A arte tem distintas maneiras de manifestações e dentro das artes 
visuais pode-se ousar em dizer que se encontra a fotografia.

A fotografia utiliza-se de um objeto para capturar a imagem dese-
jada, mas pode-se ainda atrever a dizer que o olhar de quem manipula 
o objeto fotográfico é mais precioso, pois é onde entra o fator humano 
e a sensibilidade. Cartier Bresson costumava dizer que para fotografar a 
cabeça, o olhar e o coração deveriam estar alinhados, registrando assim 
aquele instante decisivo dos detalhes da vida.

César (2007), faz uma reflexão sobre fotografia como arte:

A arte guarda para si o privilégio da liberdade de expressão, quanto a 
fotografia foi e ainda é entendida por alguns como uma arte somente 
reprodutiva. Pertence a uma forma de reprodução em serie e, por 
isso, não é encarada como uma obra única, diferenciando-se da arte. 
Bobagem. É ou foi vista assim por que apareceu no mundo das artes 
plásticas causando medo. Nenhum outro meio de expressão reunia 
a perfeição da imagem fotográfica. Intrusa, a fotografia foi criticada 
porque não parecia possível criar a partir dela. (César, 2007, p. 23)

Ainda falando da fotografia como arte, Tavares (2009) faz um 
acréscimo:

A fotografia contemporânea, tal como a pintura, tem na sua essência 
a criação de metáforas, de conotações, de analogias diversas, 
conseguindo converter a objetividade em subjetividade. O visível 
não é necessariamente aquilo que se nos é apresentado perante os 
olhos. […] A fotografia percorreu todo um caminho que, em várias 
épocas foi apenas o seu, alheada da História da Arte, mas que 
hoje se integra e constitui um verdadeiro ramo da História da Arte 
Contemporânea. (Tavares, 2009, p. 125)
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Mas, como a fotografia pode ser uma poética? Levando em con-
sideração o pensamento de Aristóteles em que poética é o belo que 
proporciona uma descarga emocional afetiva no homem, por que não 
dizer que sim? Afinal, antes de Cristo não existia a fotografia, portanto 
não poderia adentrar ainda no pensamento do filósofo, mas atualmente, 
cabe as novas gerações fazer essa relação. Contudo, ela mostra que toda 
arte é condicionada ao seu tempo e representa a humanidade em conso-
nância às suas ideias e aspirações, necessidades, hábitos e esperanças 
e situações históricas particulares; cria um momento de humanidade e 
desenvolvimento dentro do tempo vivido.

A fotografia é a protagonista de um ecossistema midiático e eterniza 
instantes, vislumbres de vida, carregadas de sensibilidade por onde o 
fotógrafo passa, afinal, amantes da fotografia gostam de efetivar momen-
tos em quaisquer localidades que passe, condicionando seu olhar ao 
reconhecimento daquilo que sente para que quando reveja seus registros 
possa sentir as sensações presentes naquele flagrante.

Como já dizia Graciela Iturbide, a câmera é apenas um pretexto para 
conhecer o mundo e o fotógrafo, através do seu conjunto de lentes cór-
nea e objetiva, transmite uma narrativa do momento e espaço situado.

Na fotografia de rua não poderia ser diferente, ela retrata a cultura 
local, arquitetura, momentos, manifestações, particularidades, dentre 
outros acontecimentos que se passam no ambiente público das alamedas, 
transformando o modo de ver e de apreciar imagens. Tem sua poética de 
maneira temporal pois modifica-se com a constante evolução cotidiana, 
mas mantém eternizado essa poesia urbana nos registros fotográficos. 
Esse estilo teve seu surgimento em Paris no ano de 1.838, entretanto, se 
consolidou em Nova Yorque. Possui o termo “street photography” para 
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designa-la e é marcada por variações. Há quem a evidencie como um 
gênero específico e há quem a relacione com a fotografia documental 
como um subgênero. Para Clive Scott, autor de “Street Photography: 
from Atget to Cartier Bresson”, o estilo street photography é um dilema 
complexo que engloba fotografia turística, fotografia documental e 
fotojornalismo. Entretanto, mais que um gênero fotográfico, deve-se 
compreender a fotografia de rua como uma tradição que revela registros 
poéticos através de olhares criativos e sensíveis para com as banalidades 
do dia-a-dia.

LITERATURA: CRÔNICA

Os textos literários ou não literários possuem classificações e sub-
classificações conforme as características, conteúdo e linguagem que 
os compõe. Denominados como gêneros textuais promovem a interação 
entre escritor e leitor. São exemplos: notícia, resenha, conto, fábula, 
diário, editorial, artigos, dentre outros. Neste trabalho falaremos sobre 
a crônica.

A crônica narrativa é um tipo de texto que nasceu no início do 
século XIX e relata ações de personagens num determinado tempo e 
espaço. Possuem linguagem simples e direta e podem transmitir humor 
ou reflexões aos seus leitores e podem ser narradas em primeira ou ter-
ceira pessoa (narrador personagem ou narrador observador). Ressalta-se 
que o gênero geralmente possui textos curtos e linguagem coloquial e 
que a sua principal característica é apresentar episódios cotidianos de 
uma forma cronológica, sentido proveniente da origem da palavra: no 
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grego, “khrónos”, que significa tempo e no latim “chronica” que era 
o gênero que relatava os acontecimentos.

Para se produzir uma crônica deve se considerar o tempo no qual a 
história está inserida, um espaço que determina onde se passa a histó-
ria, os personagens que darão vida à narrativa, o enredo que é definido 
como a trama ou argumento da história e o foco narrativo em que se 
determina se quem irá contar a crônica participa da história ou somente 
observa e faz a narração.

Além disso, como toda narrativa necessita de uma introdução que 
situa o leitor, um clímax que faz a cabeça pensar “e agora?!”, o desen-
lace que concebe a resolução do nó e o fim da história.

No Brasil, alguns escritores que se destacaram como cronistas foram 
Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo 
e Fernando Sabino.

RELAÇÃO ENTRE FOTOGRAFIA DE RUA E CRÔNICA 

A fotografia nasceu artisticamente para compor retratos e logo foi 
adotada pelo jornalismo que tinha como intuito o compromisso social. 
A partir de então o estilo “street photography” surgiu e tornou-se popular, 
registrando aspectos do cotidiano como já citado acima.

A crônica, dentre os vários gêneros textuais pertencentes ao jorna-
lismo, destaca-se por ser um dos poucos literários dentro de um suporte 
que tem a função de informar. Antônio Candido ainda diz que “a crô-
nica está sempre ajudando a estabelecer ou reestabelecer a dimensão 
das coisas e das pessoas”, afinal, ela é um gênero do cotidiano como já 
explicado anteriormente.
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Pela capacidade de estabelecer dimensões das coisas e pessoas é que 
o estilo da fotografia de rua e do gênero literário crônica se complemen-
tam. Neste sentido, pode-se dizer que ambos possuem características 
e intuito semelhantes, retratar o que se passa na rua e no dia-a-dia das 
pessoas. Além disso, apresentam-se como registros de tempos sociais 
vividos e carecem de observação e ousadia.

MÉTODO

Se a variedade de linguagens imagéticas e literárias podem ser mes-
cladas, essa combinação com certeza é a fusão da fotografia de rua e a 
crônica. Afinal, a palavra tem a função de exprimir uma ideia, de um 
pensamento e a fotografia de expressar uma visão, ambos de maneira 
singular, buscando apenas representar o mundo.

O estilo street photography e a produção do gênero crônica se 
relacionam principalmente pela característica de que ambas tratam do 
registro do cotidiano e independentemente de ser fotógrafo ou escritor, 
quem irá produzir ambas dessas obras, imprescindivelmente, necessi-
tam dispor da arte de observar a existência do presente, com as cenas 
e indivíduos que os cercam e compõe.

Registrar imageticamente ou textualmente a humanidade no seu 
habitual e singelo viver pode ser um desafio e aprendizado visto que é 
quase impossível uma pessoa continuar sendo a mesma após observar 
e registrar lances de vidas. É quase impossível não ser absorvido pela 
poética e pela atmosfera das vias e seus sujeitos. Para realizar o mesmo, 
é preciso ter entrega por parte de quem o faz.
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Sabe-se que imagens e textos não são mais dependentes, mas que 
possuem existências próprias. Entretanto, o propósito deste objeto é 
unir essas vertentes.

Para a realização deste trabalho, registros ordinários da fotografia 
de rua foram apresentados aos educandos de uma instituição privada 
na disciplina de Língua Portuguesa e em seguida foi proposto que os 
discentes realizassem a produção textual do gênero crônica a partir 
dessas imagens. O motivo pelo qual se trabalhou transversalmente 
esses gêneros foi a situação de isolamento social e educação remota em 
que se encontra a sociedade neste ano de 2.020 devido a propagação 
mundial do vírus Covid-19.

PROCEDIMENTOS

O projeto teve início na data de vinte e nove de julho deste ano cor-
rente. Para a abordagem do assunto fez-se uma introdução em formato 
de conversa inicial. Indagou-se para os alunos sobre suas respectivas 
cidades, bairro, casa, vizinhança, o tempo de moradia no respectivo local 
e histórias engraçadas vivenciadas por eles nessas localidades. Em um 
segundo momento observou-se uma imagem da cena do filme Wall-e 
da Pixar Animation Studios do ano de 2.008, sugerido pelo material de 
ensino, e discutiu-se as possibilidades de acontecimentos no momento 
daquele registro imagético da cena e todos puderam expor seus pon-
tos de vistas. Aproveitando a deixa desse momento, apresentou-se a 
proposta de trabalho, que foi bem recebida pelos alunos. Então, a aula 
seguiu com o exercício de exibição dos retratos imagéticos de rua e 
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possibilidades de acontecimentos daquele registro. Essa dinâmica foi 
baseada na fala de Kossoy (2012):

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia 
do passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é situá-la em 
pelo menos três estágios bem definidos que marcaram sua existência. 
Em primeiro lugar houve uma intenção para que ela existisse; esta 
pode ter partido do próprio fotógrafo que se viu motivado a registrar 
determinado tema do real ou de um terceiro que o incumbiu para a 
tarefa. Em decorrência desta intenção teve lugar o segundo estágio: 
o ato do registro que deu origem à materialização da fotografia. 
Finalmente, o terceiro estágio: os caminhos percorridos por esta 
fotografia, as vicissitudes por que passou, as mãos que a dedicaram, 
os olhos que a viram, as emoções que despertou, os porta-retratos 
que a molduraram, os álbuns que a guardaram, os porões e sótãos 
que a enterraram, as mãos que a salvaram. Neste caso seu conteúdo 
se manteve, nele o tempo parou. (Kossoy, 2012, p. 47)

Posteriormente as instruções do processo de criação, instruções e um 
arquivo contendo as fotografias, extraídas do material analisado durante 
as aulas de “Poéticas Fotográficas”, foram disponibilizadas aos alunos 
por meio da plataforma Google Classroom para que todos pudessem, 
com calma, realizar uma segunda visualização do objeto de trabalho e 
ter um olhar mais dedicado para com o material base de suas criações.

Nas aulas seguintes, estudou-se crônicas contidas no material didático, 
acompanhado de exercícios de interpretação e análise de composição e 
linguagem no gênero textual, além de leituras de outras crônicas ofer-
tadas pela plataforma de leitura “Árvore de Livros”, visando a melhor 
compreensão do gênero didático para que assim pudesse surtir melhor 
absorção de compreensão e de técnicas para a realização da escrita.
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RESULTADOS

O deslumbramento pelo cotidiano, registrado em fotografias pelas ruas 
alinharam-se a criatividade de garotos e garotas resultando em trabalhos 
surpreendentes pois até mesmo aqueles alunos que não gostam muito 
da prática da escrita realizaram a atividade de maneira entusiasmada 
e revelaram uma imaginação seminal. Surgiram crônicas únicas e que 
após leitura partilhada em aula remota suscitaram elogios mútuos e 
consequentemente na valorização indireta da capacidade intelectual de 
cada estudante, além de ter provocado reflexões sobre diversos aspectos.

Observemos algumas das produções textuais realizadas:

Juninho

Juninho era um rapaz que todo dia passava andando de bicicleta 
pela minha rua. Ele até me convidava toda a semana, mas eu, um jovem 
naquela época, sempre tinha a mesma resposta:

-Eu não tenho tempo, e além do mais não tenho todo esse fôlego 
que você tem.

Assim foi sucessivamente até que um dia decidi ir pedalar com 
aquele que já era um amigo. Queria tentar algo diferente, sentia-me 
acima do peso, um jovem gordinho. Para a minha surpresa, aquela noite 
tinha sido muito divertida e decidi que voltaria a pedalar com Juninho.

Na noite seguinte voltamos a pedalar juntos. Quando estávamos 
voltando, em direção à minha casa, um homem embriagado que dirigia 
um fusca atropelou Júnior.

Mais que depressa tentei socorrer meu amigo, mas não adiantou, 
meu parceiro de voltas de bicicleta havia falecido. Tentei então ir atrás 
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da justiça, quis processar o indivíduo que tirara uma vida, mas nada 
adiantou, nunca mais ouvi falar naquele homem que atropelou meu 
querido amigo.

Fiquei muito chateado com toda aquela situação, não tinha mais o 
que fazer e depois daquilo tudo eu já não era mais o mesmo, parei de 
trabalhar, comecei a fumar, a beber, a depressão tomou conta de mim. 
Tinha a impressão de que os dias nunca mais seriam os mesmos, de 
que aquela sensação de dor, tristeza e ódio nunca mais acabariam. Foi 
então que numa noite um vento soprou, fazendo cair o velho lençol que 
cobria a minha bicicleta. Pensei, pensei e fui até ela, passei os dedos pela 
bicicleta e senti o coração aquecer. Entendi como um recado daquele de 
quem eu tanto sentia falta. Peguei minha bike e fui sentir o ar fresco da 
noite em meu rosto. Foi libertador. Voltei para casa de alma renovada.

O melhor campeonato

Estudo no colégio Ana Rita, no litoral de São Paulo, e hoje temos o 
tão esperado campeonato de vôlei de praia. Nosso colégio é bem pequeno 
e por isso serão apenas duas equipes para competir. Eu e quatro amigas 
formamos uma delas, e a outra são seis amigas minhas, e sim, estamos 
com uma jogadora a menos, pois ontem no último treino ela acabou se 
machucando e não poderá jogar hoje. Mesmo assim vamos competir, 
afinal, esperamos o mês inteiro por esse dia!

As aulas acabaram e já na praia, contávamos com uma pequena 
torcida. O jogo começou! Iniciamos ganhando, mas, ao decorrer da 
partida a outra equipe foi chegando mais perto da nossa pontuação, até 
que elas nos passaram, e não tivemos mais chances.



857

meistudies

Eu nunca havia participado de um campeonato tão divertido como 
aquele, ríamos sem parar, e estava claro que nenhuma de nós estávamos 
preocupadas se ganharíamos ou perderíamos, e sim em nos divertirmos.

O apito soou e a outra equipe realmente ganhou o jogo. Parabe-
nizamos a elas e elas retribuíram. Foi um jogo muito bonito, e para 
comemorarmos demos alguns mergulhos naquele mar lindo e azul.

Um amigo me parou e me questionou o porquê estava tão feliz, 
rindo e comemorando com as minhas amigas da equipe adversária, e 
então eu lhe disse que o que realmente nos importava era o momento 
que vivíamos juntas! Ele então se virou e saiu, parece que não gostou 
da minha resposta, mas eu não estou errada, em um jogo, não importa 
se você irá vencer ou perder, mas sim o fato de você ter participado.

Minhas amigas e eu passamos o resto da tarde na praia, nos diver-
tindo muito e com o pensamento de que um dia iremos participar de 
um grande campeonato, todas juntas!

O dia da morte

Ontem aconteceu uma grande tragédia, uma das filhas do prefeito 
suicidou-se em seus aposentos. A polícia foi acionada e de imediato 
partiram em busca de informações.

Estranhamente, a cidade toda estava calma.
Os policiais foram primeiramente para a escola da jovem garota e 

descobriram que ela vinha sofrendo muito bullying. Nas paredes do 
banheiro da havia vários comentários sobre ela, alguns inclusive de um 
suposto caso, o que levou os policiais a desconfiarem de um possível 
abuso.
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Seus pais, pessoas muito importantes, eram tão ocupados com o 
trabalho que não tinham tempo nem ao menos para conversar com ela, 
quem dirá lhe fazer companhia. Ela também tinha duas irmãs gêmeas, 
porém mais novas e um irmão mais velho. Este, no entanto, era popular 
no colégio e por este motivo acabava por não notar muito sua irmã. 
Garota inteligente que sofria calada.

Ela também não possuía muitos amigos, quer dizer, não tinha nenhum 
de verdade, apenas colegas nos momentos oportunos. Solitária era e 
solitária se foi.

Depois de sua morte muitas pessoas passaram a deixar flores, car-
tões e homenagens em frente à sua casa, dando-lhe atenção. Mas, o que 
adianta atenção depois de uma vida perdida?

A prisioneira

Eu era uma menina extremamente pobre com uma vida muito difícil, 
minha mãe fazia maçãs do amor e para ajudar, as vendia.

Em um dia qualquer fui vender em um bairro vizinho; passei pela 
primeira vez em uma rua que só tinha uma casinha. Achei aquela par-
ticularidade estranha pois a construção era pequena demais, pensei até 
que poderia ser um depósito ou algo do tipo. Curiosa, me aproximei 
para ver melhor e por incrível que pareça eu vi uma moça lá dentro, ela 
olhava para as maçãs e as desejava. Naquele momento senti muito dó 
pois ela parecia uma moça boa, educada e com aparência de trabalhadora. 
Resolvi falar com ela, conhecê-la melhor e ela me pediu uma maçã pois 
ela só comia restos de alimentos que um homem jogava para ela. Sim, 
ela era tratada como um bicho. Esse homem era o marido dela e por 
ela não ter feito a comida dele, não cuidado da casa e respondido que 
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não teve tempo pois havia conseguido um emprego fora, agora vivia 
naquela situação como uma lição a ser aprendida. Ele no fundo sentiu 
vontade de matá-la mas vivia esperando que ela morresse sozinha para 
ele não ter que falar aos seus filhos que ele havia matado aquela que 
os deu a vida.

Eu tentei abrir a corrente, porém sem sucesso, ela estava muito bem 
presa, mas eu precisava salvar aquela mulher. Quando eu vi um lenhador 
passando com um machado, pedi para ele com educação e expliquei a 
história, ele parecia ser um bom moço também e nos ajudou. Sim, eu 
e o bom moço conseguimos salvar a mulher!

Dei-lhe a maçã do amor que ela tanto desejou, ela pegou seus filhos 
e fugiu para sempre. Mudou de nomes e documentos, claro não foi fácil 
pois ela é mulher e naquela época havia muita discriminação. Mas o 
importante é que tudo deu certo!

Pobres meninas ricas

Todos os dias uma simples menina chamada Luísa acordava de 
manhã, comia um pão murcho para não desmaiar de fome, quando tinha. 
Colocava sua roupa simples e amassada por usar todos os dias e então ia 
para a pequena janela do quarto que dividia com seus pais, para poder 
olhar a menina rica que comia doces e então imaginava como deveria 
ser o gosto daquele lindo doce que brilhava com cauda vermelha.

Todos os dias uma pequena menina que tinha o nome Camila, 
acordava com um cheiro maravilhoso do caramelo que sua mãe estava 
fazendo para preparar maçãs do amor, mas não era para sua filha comer e 
sim vender, e assim comprarem algo para se sustentar. A menina andava 
pelas ruas sonhando em ser rica assim como a menina que sempre via, 
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ao perambular pelas ruas na tentativa de vender suas maçãs do amor. 
Camila fazia questão de passar na frente da menina rica da janela que 
não precisava vender nada para se sustentar.

Um dia Camila perguntou à garota da janela se não gostaria de 
comprar uma de suas maçãs, mas espantou-se ao ouvir Luísa dizer que 
não tinha dinheiro para comprar. A vendedora de doces, desconfiando, 
perguntou por que ela não vende nada já que não é rica. Então, para sua 
surpresa, Luísa respondeu que não tinha nem fogão em sua casa para 
preparar algo para que pudesse vender.

Agora foi Luísa que se espantou ao lembrar de Camila querendo 
lhe vender os doces, e perguntou por qual motivo ela vendia as maçãs 
em vez de comê-las. A vendedora respondeu que ela pegava só uma 
maçã para não passar fome e que mentia para sua mãe dizendo que 
tinha vendido.

A partir desse dia elas viraram amigas e quase não conseguiam se 
aguentar de ansiedade para uma conversar com a outra. Pobrezinhas. 
Descobriram, com esta linda amizade, que eram meninas ricas mas 
não de dinheiro e que jamais poderiam julgar pessoas sem as conhecer.

O parque

Em um dia ensolarado, dois melhores amigos caminhavam pela 
cidade sem pretensões quando tiveram a ideia de ir ao parque, mas uma 
coisa os impediam de ir: não tinham ingressos. Para essa problemática 
resolveram bolar um plano, entrar mesmo sem os ingressos.

A garota destemida entrou na sala onde havia uma placa escrita 
“SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS”, pegou um uniforme, ves-
tiu-se e entrou. Ninguém percebeu que ela não fazia parte da equipe de 
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trabalho e então quando o parque abriu seu amigo era o primeiro da fila. 
Ele ainda não estava com um ingresso, mas a garota falou para os segu-
ranças que ele era um convidado especial, então o deixaram ele entrar.

Dentro dos portões, a garota tirou o uniforme e fingiu que nada havia 
acontecido e foram para os brinquedos, se divertiram tanto que ficaram 
exaustos. Mas ainda tinha um último brinquedo, o carrinho bate-bate, 
o preferido deles, local onde se conheceram quando pequenos.

Aquele carrinho era o motivo deles serem melhores amigos e enquanto 
estavam lá, batendo nos outros carrinhos, nada mais importava, somente 
a satisfação de viver uma grande amizade.

A noite já havia chegado e toda gelada fez com que o garoto espir-
rasse, fazendo um barulho muito alto e despertando os olhares de todos 
à volta, exatamente como no dia em que se conheceram. Passeio finali-
zado, saíram do parque aos risos mais unidos do que nunca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo não foram disponibilizadas todas as narrativas para 
que o mesmo não ficasse tão extenso, mas, diante das produções rea-
lizadas e aqui expostas pode-se constatar que a experiência proposta 
foi concluída de forma satisfatória e surpreendente para os envolvidos, 
causando enriquecimento da disciplina lecionada e aguçando o olhar 
crítico dos envolvidos.
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OS USOS DA CIDADE: APROPRIAÇÕES DOS 
ESPAÇOS URBANOS PELOS SKATISTAS SOB 

AS LENTES DO “STREET PHOTOGRAPHY”

Monique de Souza Sant’Anna Fogliatto1

1. INTRODUÇÃO

O que primeiro nos vêm à cabeça quando pensamos a respeito 
das cidades? Sua arquitetura? Sua organização? Sua dinamicidade? 
Todas essas são respostas válidas quando paramos para discutir o 
assunto. Não iremos aqui considerar as conceituações mais rígidas e 
simplistas a respeito do conceito de cidade. Neste viés de análise, o 
ambiente urbano representaria o resultado de uma estrutura complexa 
nos âmbitos jurídico, econômico, político, cultural e social, sendo ainda 
responsáveis pela satisfação dos desejos e necessidades dos indivíduos 
que nela habitam (Weber, 1973). 

Pensar a cidade é vê-la de um modo mais complexo e completo, se 
afastando das definições simplistas. É entendê-la como resultado de um 
processo que segue em constante processo de construção e reconstru-
ção, de formulação e reformulação de valores, conceitos e elementos 
culturais. Assim sendo, é preciso pensar a cidade em sua pluralidade 

1. Mestranda em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Midiática pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. moniquefogliatto@
gmail.com
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de significações, como um produto feito por e para sujeitos que estão, 
a cada dia, mais ativos no processo de construção de uma sociedade. 
(Rancière, 2012).

Construídas coletivamente e concebidas como ponto referencial 
de pertencimento de indivíduos (Carlos, 2019), as cidades ganharam 
novos contornos e, consequentemente, se redefiniram com a mudança 
na mentalidade, incorrida ao longo dos séculos, dos indivíduos que 
partilham deste espaço. Visando o “bem estar coletivo”, mas por vezes 
colocando princípios econômicos à frente dos demais com a justificativa 
do desenvolvimento, as mesmas passaram a ser vistas enquanto produtos 
homogêneos de um processo amplo de globalização. 

Exemplo disso é a representação do espaço “urbano” que foi socia-
lizado no inconsciente coletivo de varias sociedades após o processo de 
urbanização e globalização. Nele, representações do progresso foram 
materializadas na forma questões estruturais que organizariam a vida em 
coletividade. Para Sandra Jatahy Pesavento (2012, p. 18) “Representar 
é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um 
ausente; [...] A representação é um conceito ambíguo [...] não é uma 
cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma cons-
trução feita a partir dele.”. Essas construções, longe de representarem 
um “espaço urbano perfeito”, apenas colocam em segundo plano os 
problemas enfrentados por uma sociedade.

Tentando afastar-se desta concepção generalista oferecida sobre 
os ambientes urbanos, trataremos de pensar as cidades enquanto espa-
ços de fluxo (Magnani, 1992), de subjetividades, enquanto espaços 
comunicacionais. Assim, os meios urbanos passam a se configurar 
enquanto “um híbrido de materialidade e relações sociais” (Santos, 
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2006, p. 220). Trataremos, portanto, de um processo de complexificação 
de conceitos, nos quais os espaços, entendidos como estruturas físicas 
imutáveis, passam a ser convertidos em lugares, em um processo que 
se convencionou chamar de lugarização (Santos, 2006). Ainda para 
Ângelo Serpa (2018, p. 9), o espaço urbano público é visto como “espaço 
simbólico de diferentes ideias de cultura, da intersubjetividade que 
relaciona sujeitos e percepções na produção e reprodução dos espaços 
banais e cotidianos.” Entendidos como seres plurais e de identidades 
múltiplas, os sujeitos construíram suas identidades e procuraram, a partir 
de certas associações de gostos, perspectivas e valores, constituir grupos 
para realização de atividades que, mais do que tudo, reafirmassem suas 
existências nos espaços partilhados.

É neste sentido que observaremos, com mais cuidado e atenção, 
o grupo skatista. Nativos urbanos, este grupo é constituído, em sua 
maioria, por jovens que procuram estabelecer uma relação de usos do 
espaço urbano que destoam daqueles que por vezes foram concebidos 
pelos planejadores da cidade, sendo classificados por vezes como des-
viantes ou marginalizados. É sob as múltiplas utilizações desses espaços 
partilhados que nos atentamos aos modos com que a identidade dos 
skatistas se vê refletida nos modos de utilização dos espaços públicos. 

Tendo como viés condutor as discussões empreendidas sobre “street 
photography” e análise imagética, observaremos com mais atenção a 
série fotográfica resultante do documentário “Sonhos concretos: o skate 
encontra Niemeyer”, produzido pela RedBull Brasil em parceria com a 
Fundação Oscar Niemeyer, de forma a compreender as representações 
e os sentidos construídos sobre essa “tribo urbana” no processo de 
“escrita com a luz”.
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2. APROPRIANDO-SE DA CIDADE: ENTRE A 
MARGINALIZAÇÃO E A IDENTIDADE

As histórias do desenvolvimento das cidades e do skate estão 
entrelaçadas. O processo de urbanização dos grandes centros urbanos 
brasileiros, sob influência de um movimento que já começara na Europa 
décadas antes, data dos meados finais do século XX. Se voltarmos nosso 
olhar para o caso brasileiro, veremos uma completa revolução: seja na 
organização dos espaços, na gestão da mobilidade dos grandes centros 
e, principalmente, no universo social, com revoluções que abrangeram 
as mais variadas áreas da vida dos indivíduos (Hobsbawm, 2015).

Diversos foram os fatores que desencadearam o processo de urbani-
zação brasileira. Destacam-se entre elas o êxodo rural, a concentração 
de populações urbanas, a industrialização tardia e a modernização das 
atividades agrícolas, o aumento do poder aquisitivo da população e a 
inovação tecnológica e o aumento da produtividade das indústrias de 
bens de consumo (Silva & Souto Macêdo, 2009). Apesar de contar 
com centros urbanos que amparavam a estrutura Colonial e Imperial 
brasileiras, é na virada do século XX que surgem reformas urbanas 
responsáveis por melhor estruturar os centros urbanos do nosso país. 
Segundo Maricato (2001)

Com a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente 
os eletro-eletrônicos, e também do automóvel, mudaram radicalmente 
o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente 
construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, 
a transformação foi profunda, o que não significa que tenha sido 
homogeneamente moderna. (Maricato, 2001, p. 19)
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O que se viu foi uma completa reestruturação dos espaços urbanos. 
Grandes avenidas que permitiam circulação de pessoas e automóveis, 
a setorização das atividades fundantes de uma sociedade e diversas 
outras modificações foram feitas para que os grandes centros urbanos 
brasileiros pudessem construir a imagem do Brasil como um celeiro 
de desenvolvimento. Na contramão da proposta de civilidade e pro-
gresso instaurada pela urbanização, o que vemos é uma acentuação das 
desigualdades e o aflorar de usos que, por vezes, foram considerados 
“imprevistos” (Jacobs, 2014). 

O que podemos perceber é que a organização de uma dada sociedade 
também é perpassada por critérios subjetivos. Assim, seus usos “não são 
o resultado de escolhas individuais, nem são aleatórias: são resultado 
de rotinas cotidianas, ditadas por injunções coletivas que regulam o 
trabalho, a devoção, a diversão, a convivência e que deixam suas marcas 
no mapa da cidade (Magnani, 1993, p. 13). Neste sentido, o que nos 
resta aqui é problematizar o uso desses espaços urbanos partilhados, 
em uma forma de entender como eles funcionam e quais são os olhares 
lançados sobre eles e seus usuários.

Aos poucos, os espaços que foram outrora planejados para determi-
nados usos e construídos com finalidades rígidas de utilização foram 
ganhando novas formas de apropriação. Os sujeitos, que àquela época 
já desfrutavam dos ideais disseminados pelas revoluções sociais e 
culturais que emergiram entre as décadas de 1950-1970, passaram a 
exprimir elementos de suas múltiplas identidades nos espaços por eles 
compartilhados. É nesse processo que concebemos a “territorialização 
dos espaços” (Serpa, 2019) ou, ainda, a “lugarização” dos mesmos 
(Santos, 2006). Desta forma, o espaço passa a ser “consequência da 
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ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, 
estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 
geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da 
sociedade” (Corrêa, 2019, p. 43).

É através deste sentido controverso de uso de espaço que o skate e 
a urbanização têm um ponto de inflexão. Para entender de que forma as 
histórias de ambos se encontram entrelaçados, principalmente no caso 
brasileiro, é preciso remontar brevemente a década de 1960. Surgido 
de um processo adaptativo do surfe em um momento de irregularidade 
climática californiana, o skate passou a fazer parte do cotidiano da parcela 
jovem da população, se tornando uma alternativa para os momentos de 
lazer. Utilizando-se primeiramente de piscinas de bordas arredondadas 
de imóveis vazios e, posteriormente de equipamentos urbanos com 
outras finalidades, tais como bancos, corrimãos e escadas, o skate foi 
ganhando espaço no cotidiano das cidades brasileiras. 

O que antes era visto apenas como um processo adaptativo da prática 
do surfe em momento de estiagem foi ganhando espaço no ambiente da 
cidade e no imaginário social dos indivíduos. Pouco a pouco, a prática 
foi ganhando novas manobras, novos espaços para prática e, sobretudo, 
nova identidade que diferenciava seus praticantes dos surfistas, aqueles 
de cabelos compridos e marcados pelo sol das praias. A associação ao 
movimento punk, que também teve seu auge na década de 1960, trouxe 
para o skate uma identificação com movimentos contraculturais e de 
resistência a padrões pré-estabelecidos de comportamentos sociais, uma 
espécie de associação simbólica e discursiva, o que fez com que a ima-
gem de seus praticantes fossem associados a representações negativas 
no imaginário social da sociedade a que pertenciam (Brandão, 2007).
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No Brasil, a utilização destes espaços urbanos pelos skatistas, tais 
como praças, corrimãos, escadas e bancos, de for\mas não convencio-
nais e a construção de estereótipos negativos a respeito de seus “usos 
imprevistos” (Jacobs, 2014) estiveram atreladas, principalmente, ao 
cenário político-econômico pelo qual o país passava. Um ambiente 
dicotômico se formara: de um lado, influências das revoluções sociais, 
culturais e políticas ganhavam adeptos, de outro, o país vivia os “Anos 
de Chumbo” sob custódia de uma Ditadura Militar que acarretara exílios 
políticos, prisões, sumiços, torturas e mortes (Ferreira & Delgado, 2019).

É nestas circunstâncias que os skatistas se colocaram ao lado de 
movimentos de resistência quanto à ordem instituída. Isso resultou em 
olhares atravessados por aqueles responsáveis por gerir a organização 
da sociedade e fez com que estigmas fossem consolidados em relação 
aos praticantes da modalidade, no inconsciente coletivo da sociedade. 
Pouco a pouco, os integrantes desta “tribo urbana” (Magnani, 1992) 
passaram a serem considerados desajustados sociais, membros de uma 
subcultura, sendo estigmatizados. 

Ao tratarmos de desvio, devemos considerar que este não se trata 
mais do que uma construção e, consequentemente, articulação discur-
siva. É através do estabelecimento de valores e critérios de análise de 
determinado indivíduo, objeto ou situação, que outros “indivíduos” são 
postos em posições privilegiadas para construção e disseminação de 
visões estereotipadas tanto quanto lhes convêm. Assim,

identificada como desviante, ela tende a ser impedida de partici-
par de grupos mais convencionais, num isolamento que talvez as 
consequências específicas da atividade desviante nunca pudessem 
causar por si mesmas caso não houvesse o conhecimento público e a 
reação a ele. [...] o desviante é tratado de acordo com o diagnóstico 
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popular que descreve sua maneira de ser, e esse tratamento pode, ele 
mesmo, de maneira semelhante, produzir desvio crescente. (Becker, 
2008, pp. 44-45)

Apesar de representarem grupos “subculturais” frente a um meca-
nismo discursivo que, cotidianamente, valida certas culturas em detri-
mento de outras, é um equívoco pensar que os estigmas postos sobre 
skatistas foram renegados ou vistos com maus olhos por estes indivíduos. 
Longe de tentarem “consertar” sua imagem frente a uma sociedade 
hierarquizada e conservadorista, o que se viu foi uma incorporação dos 
elementos culturais compartilhados por este grupo social e o estigma 
de “desviantes” à identidade dos praticantes. E este fato ainda pode 
ser visto na contemporaneidade, mesmo após a atividade da prática de 
skate, relacionada anteriormente apenas aos momentos dedicados ao 
lazer, ter se convertido em esporte. 

3. O COTIDIANO E A CULTURA SOB AS LENTES DO 
“STREET PHOTOGRAPY”

Falar de fotografia de rua é falar de registrar cotidiano dos moradores 
de uma cidade realizando atividades diversas dentro do seu meio social. 
É na pluralidade de ações realizadas pelos habitantes, que ocupam o 
mesmo espaço no transcorrer do tempo da vida corrente, que ações 
coletivas se desenvolvem: pessoas saem de suas casas, trabalham, 
interagem entre si, têm seus momentos de lazer, entre muitas outras 
atividades. Os ambientes, portanto, funcionam enquanto palco para o 
desempenho destes papeis sociais que são concebidos sobre os sujeitos. 
É seguindo a dinamicidade dos usos espaciais para o desempenho de 
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atividades corriqueiras que o cotidiano têm seu lugar e que, de certa 
forma, a cultura tem seu mais legítimo modo de expressão.

Quando o fotógrafo de rua se coloca atrás das lentes, o que ele 
têm em mente é buscar retratar uma realidade, partilhar uma espécie 
de testemunho visual de uma realidade, seja aquela em que vive seja 
buscando o retrato de uma alteridade, em uma espécie de “memória 
partilhada da comunidade” (Pesavento, 2003). Surgida no início do 
século XX, a fotografia de rua se concretiza em Nova Iorque e tem 
como viés a espontaneidade. Buscando retratar o cotidiano e servindo 
de documentação histórica de uma cultura ou fragmentos de elementos 
culturais que deixaram rastros, este gênero fotográfico trouxe à tona 
uma nova forma de olhar para o cotidiano das cidades, que, à época, 
já estavam sentindo os efeitos de inovações técnico-científicas que 
transformariam até mesmo a mentalidade social da época. Para Andrey 
Belov-Belikov (2017), a importância da fotografia está alicerçada na 
capacidade de registro. 

Com a fotografia, se abre uma janela ao mundo. Os rostos dos 
personagens públicos, os acontecimentos que acontecem em um 
mesmo país e para além de suas fronteiras se tornam familiares. [...] 
o mundo encolhe. A palavra escrita é abstrata, mas a imagem é o 
reflexo concreto onde cada um vive. (Belov-Belikov , 2017, p. 96)

Tendo como principal proposta o retrato de uma sociedade de maneira 
humanizada, o movimento do “street photograpy” se propôs como 
uma forma de eternizar um instante decisivo2, trazendo uma poética 

2. Nas palavras de Cartier-Bresson, o instante decisivo representa “o impulso 
espontâneo de uma atenção visual permanente, que capta o instante e sua 
eternidade” (Assouline, 2009, p. 198)
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fotográfica em que o mais importante era resgatar o caráter temporário 
das coisas, retratando uma cultura que se pretendia efêmera e dinâmica. 
É nesse breve resgate histórico que pretendemos discutir a relação ente 
cotidiano, cultura e fotografia de rua, de forma a compreender como a 
câmera, utilizada para retratar uma realidade até então invisibilizada, 
se converteu em “uma forma específica de ver e experimentar o real” 
(Araújo & Holanda Ruffino, 2017, p. 4).

Enquanto sujeitos ativos no processo de construção e reconfiguração 
dos ambientes urbanos, temos a construção de uma cultura que não 
mais se configura como homogênea, estática ou acabada. Se antes a 
cultura significava “um agregado ou [...] um sistema coerente de pres-
sões apoiadas por sanções, valores e normas interiorizados e hábitos 
que asseguravam a repetitividade” (Bauman, 2012, p. 23), o que vemos 
hoje é um conceito de cultura que abarca múltiplos olhares e interpre-
tações. E as cidades nada mais são do que construções culturais, com 
seus sentidos determinados através dos múltiplos usos que os sujeitos 
fazem destes espaços, sendo estes sujeitos convertidos em “praticantes 
ordinários da cidade” (Certeau, 1998, p. 171), Jacobs, 2014; Santos, 
2006; Serpa, 2018).

Assim, a fotografia de rua se torna uma importante ferramenta de 
retrato de “modos de vida” no interior de uma coletividade humana. Ao 
retratar as ações dos indivíduos nos espaços partilhados, esta técnica 
nos permite olhar para o urbano com mais atenção. Este movimento de 
apropriação dos espaços revela, sobretudo, um molde dos espaços, uma 
tessitura dos lugares (Certeau, 1998). Ainda para Michel de Certeau, 
a transformação dos espaços partilhados em lugares é responsável por 
delinear os modos de viver e se comunicar. Assim, no caso dos skatistas, 
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a apropriação “imprevista” dos espaços estaria relacionado a um processo 
de resistência, como um elemento de expressão de uma identidade que, 
durante muitos anos, carregou estigmas que os classificaram como mar-
ginalizados (Brandão, 2012a; Brandão, 2007). Para Certeau, o espaço

ele tem com efeito uma tríplice função “enunciativa”: é um processo 
de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre (assim como 
o locutor se apropria e assume a língua); é uma realização espacial 
do lugar (assim como o ato de palavra é uma realização sonora da 
língua); enfim, implica relações entre posições diferenciadas, ou 
seja, “contratos” pragmáticos sob a forma de movimentos (assim 
como a enunciação verbal é “alocução”, “coloca o outro em face” 
do locutor e põe em jogo contratos entre colocutores) O ato de 
caminhar parece portanto encontrar uma primeira definição como 
espaço de enunciação. (Certeau, 1998, p. 177)

Assim como a apropriação dos espaços, não podemos considerar a 
fotografia um elemento neutro de retrato de uma cena, mas como pro-
duto de um processo de decisão por parte do fotógrafo que verificou 
algo que “lhe saltou ao olhar”, e da capacidade do equipamento que 
o mesmo utiliza. A fotografia de rua, portanto, pode ser construída no 
processo de “seleção dos objetos e dos temas encontramos os motivos 
pessoais e os valores do fotógrafo.” (Araujo & Holanda Ruffino, 2017, 
p. 11) e, sobretudo, da capacidade técnica do equipamento, que, ao ser 
explorado, permite um produto fotográfico de melhor qualidade téc-
nica. É neste processo de seleção e enquadramento de fatos cotidianos 
que o fotógrafo constrói a realidade que lhe convém, o que não retira 
da fotografia de rua o caráter documental-histórico que lhe é devida. 
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4. AS REPRESENTAÇÕES DOS MARGINALIZADOS 
SOB AS LENTES DA FOTOGRAFIA DE RUA: “SONHOS 
CONCRETOS: O SKATE ENCONTRA NIEMEYER”

Apropriando-se das discussões a respeito das apropriações “inde-
vidas” dos espaços partilhados, nos propomos a analisar os sentidos 
construídos perceptíveis na série fotográfica produzida por Marcelo 
Maragni e Rodrigo Kbça Lima, resultante do documentário “Sonhos 
concretos: o skate encontra Niemeyer”. Produzido entre dezembro 
de 2019 e fevereiro de 2020, o documentário é fruto da parceira ente 
a Red Bull Brasil e a Fundação Oscar Niemeyer, representada por 
Carlos Ricardo Niemeyer, Superintendente Executivo da Fundação. 

Colocando em clara oposição a “marginalidade” histórica posta 
sobre os skatistas e a “sacralidade” e “originalidade” das obras de 
Oscar Niemeyer, o documentário é protagonizado por Pedro Barros, 
especialista em skatepark e atual campeão mundial da modalidade e 
Murilo Peres, que ajudou a construir a história do skatepark no Brasil e 
no mundo e é o atual campeão brasileiro da modalidade. Essa dicotomia 
entre arquitetura e prática do skate é revelada nos discursos construídos 
na matéria que compõe a série fotográfica, seja por parte do represen-
tante da Fundação, seja na percepção expressa pelos skatistas. Segundo 
Carlos Niemeyer, 

A proposta desde o início nos pareceu uma ideia incrível. Existe 
uma forte identidade entre o universo deste esporte e a arquitetura 
de Niemeyer e seus valores. A irreverência, a liberdade, a busca 
por desafios, a criatividade em cada movimento, tudo isso está na 
essência do skate, assim como na obra de Niemeyer, feita de curvas 
livres, belas e surpreendentes” (“Sonhos concretos: o skate encontra 
Niemeyer”, 2020)
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Frases como “Parece que ele andava de skate e não sabia”, dita por 
Pedro Barros ou “Ver aquelas linhas, aquelas curvas, aquilo já dá vontade 
de andar de skate”, dada por Murilo Peres, podem ser encontradas no 
texto da matéria que compõe a série fotográfica, e confirmam a intrínseca 
relação entre a arquitetura sinuosa de Niemeyer e o skate. Orientados 
pelas declarações oferecidas pelas partes envolvidas e movidos pela 
análise do material fotográfico disponibilizado, pudemos elencar três 
elementos centrais presentes: a plasticidade dos corpos, a ocupação 
do espaço urbano público e a evidência da sinuosidade dos espaços. 
Estes elementos atuam em consonância para a construção da poética 
construída pelos fotógrafos.

A série fotográfica é compreendida por 18 imagens extraídas de pouco 
mais de 15 minutos de documentário. A série documental, seja na forma 
de vídeo ou a produção fotográfica aqui analisada, tem como principal 
função o retrato de uma realidade, de um fato cotidiano. Procurando 
demonstrar esse processo de apropriação de um espaço “sacralizado” 
como patrimônio por parte da população da nossa sociedade, fora deste 
contexto específico da gravação, a utilização deste espaço para a prática 
do skate e, consequentemente, seus praticantes, seriam taxados de sub-
versivos. Os fotógrafos que registraram estes eventos puderam, através 
de suas lentes, “brincar” com a plasticidade dos corpos e a interação 
destes com a arquitetura, que também é composta por curvas, que fazem 
parte da identidade arquitetônica de Niemeyer. 

Quando analisamos o material fotográfico produzido, o que vemos 
é uma construção discursiva de uma poética fotográfica em que os ele-
mentos parecem nos transportar ao local no qual estes personagens se 
encontram. Em paisagens um tanto quanto paradisíacas, seja em Belo 
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Horizonte, Brasília, São Paulo ou Niterói, o foco central é a captação 
desse processo de quase “incorporação” dos indivíduos pelas curvas 
arquitetônicas, como se os corpos se envergassem e tentassem mimetizar 
as construções. Há ainda um constante jogo de luz e sombras, que acre-
dita-se ser para evidenciar esse caráter estético3 que relacionam ambos.

Imagem 1
A plasticidade dos corpos dos skatistas na série fotográfica analisada. 

Elaboração Própria produzida a partir do material colhido em https://www.redbull.
com/br-pt/projects/sonhos-concretos-niemeyer

A evidência aos elementos arquitetônicos também estão presentes 
na série fotográfica. O destaque às curvas e aos ângulos formados 
entre o chão e as estruturas é constante nesta seção. Fotos em preto e 
branco, destaque para as sombras e ângulos diferenciados formados 
entre o chão e as estruturas são uma constante nas fotos dessa categoria. 

3. Também chamado de corporeísmo (Brandão, 2012b, p. 23), estes arqueamentos 
corporais se relacionam com a “Descoberta do corpo como elemento de 
comunicação através de uma série inusitada de gestos e movimentos evidenciava 
um desejo por aventuras e deslizamentos os mais variados [...] uma questão de 
conquistar, através do corpo – ou “in-corporar”- essas novas possibilidades de 
movimento e frenesi estético”.
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A criação desta categoria deve-se a uma informação importante feita 
no documentário que resultou a série fotográfica de que as estruturas 
curvilíneas da arquitetura de Niemeyer e as pistas de skate têm sua fun-
dação estruturada pela mesma técnica, o concreto armado, que permite 
o aspecto côncavo dado a ambas.

Imagem 2
Fotografias da categoria “Evidência da sinuosidade dos espaços” 

Elaboração Própria produzida a partir do material colhido em: https://www.redbull.
com/br-pt/projects/sonhos-concretos-niemeyer acessado em 20/07/2020

Já a última categoria aqui empreendida diz respeito à ocupação 
do espaço público urbano. Como já discutido em tópicos anteriores 
neste trabalho, é através do processo de apropriação e ressignificação 
dos espaços que as “tribos urbanas” puderam fazer com que fossem 
vistos e reafirmados enquanto grupos sociais. Em diversos momentos 
do documentário, foi possível compreender o resgate desta relação 
conturbada estabelecida entre skatistas e os espaços urbanos. Apesar 
de afirmarem que as obras de Oscar Niemeyer serem propícias para a 
prática do skate, a notoriedade do profissional faz com que esta expe-
riência de “esqueitar” ou “dropar” (Brandão, 2007) sobre as curvas 
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destes elementos arquitetônicos fossem inimagináveis, reascendendo 
a certa “sacralidade” que esses espaços ocupam no imaginário social, 
devido ao destaque de seu projetista, o que pôde ser visto pelo estado 
de conservação dos prédios e espaços. 

Imagem 3
Imagens que ilustram a categoria “Ocupação do espaço público urbano” 

Elaboração Própria produzida a partir do material colhido em: https://www.redbull.
com/br-pt/projects/sonhos-concretos-niemeyer acessado em 20/07/2020

As representações construídas presentes nesta categoria evidenciam 
e, de certa forma, servem de resgate histórico da modalidade. Apesar 
de colocar em evidência a marginalização dos praticantes de “surfe de 
asfalto” pelos “usos imprevistos” (Jacobs, 2014) dos espaços partilha-
dos, o que se vê na narrativa fotográfica documental é uma tentativa de 
demonstrar os avanços ocorridos por meio das décadas. Muitas foram 
as etapas pelas quais o skate passou durante esse período: de brinca-
deira e jogo, usado como passatempo para o tempo destinado ao lazer 
da parcela jovem da população, “andar por aí” de skate se converteu 
em esporte, sendo profissionalizado e seus praticantes considerados 
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“atletas”, chegando até mesmo a modalidade olímpica estreante na 
edição de 2020, adiada para julho de 2021. 

Este processo de apropriação dos espaços também pode ser notado 
quando analisamos os exemplos presentes na Imagem 3. Quinas, arestas, 
rampas e bancos públicos são usados como suporte para realização de 
manobras, sempre rememorando elementos das outras duas categorias 
aqui presentes, a saber, “plasticidade dos corpos” e “sinuosidade dos espa-
ços”. As representações construídas sobre esta prática evocam elementos 
singulares que, ora exaltam a beleza das construções arquitetônicas e 
a arte inovadora de Niemeyer, à época, ora destacam a habilidade dos 
skatistas frente aos desafios impostos pelos usos dos espaços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao voltarmos nosso olhar para a análise da produção da série foto-
gráfica originada do documentário “Sonhos concretos: o skate encontra 
Niemeyer”, produzido em uma parceria entre Red Bull Brasil e Instituto 
Oscar Niemeyer, o que vemos é um processo de ressignificação histórica 
da relação estabelecidas entre os “surfistas de asfalto” e os ambiente 
urbanos públicos. Movidos pelos olhares curiosos que instigam a produ-
ção de “fotografias de rua”, mas com uma poética própria, os fotógrafos 
procuram evidenciar aspectos importantes desta “apropriação urbana” 
feita pelos skatistas.

Vale dizer que, apesar das técnicas da fotografia de rua, que se 
pretende captar o “invisível”, ou dar importância àquilo que salta ao 
olhar, o bizarro, o que se vê é uma captação de uma série de instantes 
decisivos que procuram evocar a plasticidade dos corpos dos skatistas e 
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a sua conjunção estética com a arquitetura, procurando, por vezes, tornar 
miméticos os corpos e as curvas das obras de Niemeyer. Explorando 
novas percepções a partir de posicionamentos de câmera ou utilização 
de fotografias com jogos de luz e sombra e outras em preto e branco, 
a série fotográfica se apresenta como um importante elemento que 
reconstrói e ressignifica a relação entre os sujeitos e os espaços.

Ao mesmo tempo em que a série pretende desconstruir o estereótipo 
carregado pelos skatistas durante décadas, de outro, o que podemos 
perceber é que elementos dessa construção discursiva da subversão 
passaram a fazer parte da identidade desta “tribo urbana” e se torna 
impossível não retratar momentos cotidianos em que estes “desvios” 
ocorrem. A utilização das quinas das estruturas prediais ou monumen-
tais e o uso de “equipamentos de não-lazer” (Dumazedier,1979) como 
bancos, são elementos facilmente perceptíveis na série fotográfica e 
que comprovam tal afirmação. Além disso, a múltipla apropriação dos 
espaços urbanos partilhados é perceptível em algumas fotos, onde vemos 
as estruturas “esqueitáveis” sendo visitadas como pontos turísticos 
por diversas pessoas enquanto as cenas do documentário e a produção 
fotográfica se desenrolava.

O que fica claramente perceptível no material analisado é que a série 
fotográfica é um forte elemento documental, seja para retratar a relação 
atual entre skatistas e os espaços, seja como elemento rememorador 
para um histórico não tão distante enfrentado por este grupo. Apesar 
de parecer um avanço significativo no retrato destes indivíduos, o que 
se pode perceber é que esta construção feita de forma imagética tam-
bém foi resultado de um processo mais complexo, a esportivização, a 
popularização e a midiatização do skate. 
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Pouco a pouco, o que antes era apenas uma atividade juvenil ligada 
ao lazer para ocupação de tempo livre foi se institucionalizando e 
ganhando regras e elementos próprios. Com o surgimento de competi-
ções a níveis internacionais, patrocinadores, mercantilização de produtos 
específicos e, principalmente, o reconhecimento de atletas brasileiros 
a níveis internacionais, as construções discursivas sobre o skate e seus 
praticantes foram sendo transformadas. A conversão do skate em moda-
lidade olímpica, portanto, abriu novas possibilidades para a atividade de 
“prancha sobre rodas”, o que talvez pudesse justificar a associação da 
imagem da mesma à arquitetura renomada de Oscar Niemeyer. Mais do 
que uma mera atividade de “desviantes” (Becker, 2008), o skate passou 
a ser “digno” de ações antes inimagináveis, como a utilização das obras 
do arquiteto para outros usos, como uma espécie de “equiparação” a 
“sacralidade” devida às obras daquele que projetou a Capital Federal.
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MEMORIA DE LA VIDA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE OBERÁ EN FOTOGRAFÍAS 

1928-1978

María Fernanda Iturrieta1

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo es el resultado de una investigación que está 
en el proceso final. Comenzó en el año 2016 y finaliza este año. Con 
el nombre Memoria de la vida social de la ciudad de Oberá en Foto-
grafías.1928-1978 (Código: 16/D194), inscripta en la Secretaría de 
Investigación de la Facultad de Artes y Diseño, APOAVA, de la UNaM. 
Bajo la dirección de la Licenciada y Docente Regular de la casa, María 
Fernanda Iturrieta; acompañadas por otras docentes, adscriptos y beca-
rios. Esta investigación es una continuación de la misma temática que 
trabajamos en investigaciones anteriores como Memoria de la ciudad de 
Oberá en Fotografías (Código: 16/D120) y Memoria de la Arquitectura 
de Oberá en Fotografías (Código: 16/D157). Estos trabajos tienen el 
objetivo de rescatar y recuperar las imágenes fotográficas, antiguas o 
no, que describan la vida y transformaciones de la ciudad de Oberá. 
Como recorte temporal tomamos los primeros cincuenta años de vida 

1. Facultad de Arte y Diseño - Universidad Nacional de Misiones. iturrieta.fernanda@
gmail.com
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institucional de Oberá, a partir de su fundación como núcleo poblacio-
nal, es decir de1928 a 1978.

La ciudad de Oberá se fundó el 9 de julio de 1928 por inmigrantes 
europeos; procedentes de muy diversos países con distintas tradiciones y 
culturas de enorme valor; aunque ya contaba con asentamientos espon-
táneos de inmigrantes desde un par de décadas anteriores. La vida social 
de la ciudad desde su fundación fue muy intensa ya que buscó alcanzar 
la cohesión social de los grupos de inmigrantes, de alta heterogeneidad.

Se tiene conocimiento de estos por los numerosos relatos de protago-
nistas partícipes o intervinientes en los registros fotográficos. Cada acon-
tecimiento, en este paraje tan remoto –que antes de su fundación se 
llamó paraje Yerbal Viejo-, requería de un registro fotográfico para la 
posteridad. Por lo tanto, para esta investigación interesa hacer eje en 
la condición del valor de lo fotográfico como testimonio del momento 
histórico, de situaciones concretas vividas en un tiempo y traídos al hoy 
por la vía de lo fotográfico.

PROBLEMATIZACIÓN

Tanto las diversas culturas como así también sus sociedades, están 
expuestas a una constante transformación que conllevan el riesgo de 
perder su riqueza cultural y social y con ello la memoria que caracte-
rizó a la ciudad desde sus comienzos o algún momento determinado. 
La fotografía se convierte así, en un medio para el resguardo de la 
memoria colectiva de la vida social de la/una ciudad. Gran parte de los 
materiales hallados y registrados, pertenecen a viejos arcones de familias 
pioneras y de la prensa de entonces. Esas fotos de época son vitales 
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para ponerlas a la luz del presente y para siempre, ese es el desafío de 
nuestra propuesta. 

Además de recuperar el material fotográfico y trabajar sobre la pre-
servación del mismo, trabajamos afanosamente en concientizar a los 
dueños de los archivos y a la sociedad en general acerca de la importancia 
de la fotografía como documento social y como parte fundamental en 
la construcción de nuestra memoria e identidad. Tanto para entender la 
construcción social de lo que hoy somos como ciudad y también como 
legado para los que vendrán.

OBJETIVOS

• Producir un banco de imágenes que registre el devenir his-
tórico de la vida social de la ciudad de Oberá.

• Producir material bibliográfico que respalde registro histórico 
de las fotografías.

• Difundir el material producido en Bibliotecas, Escuelas y 
grupos familiares.

• Concientizar sobre el valor cultural de las fotografías en la 
reconstrucción de la historia social de una ciudad

ALCANCE TEÓRICO-METODOLÓGICO. 

En cuanto a los aportes teóricos debemos destacar dos instancias 
para el mismo. La primera consiste en la búsqueda del material y su 
puesta en contextos. Aunque hay muchos archivos familiares que no 
tienen registros de los datos o personajes en las fotos. Entonces se trató 
de reconstruir la información a partir de otros relatos y de determinados 



888

meistudies

objetos claves para ello. El relato oral se hace muy valioso e importante, 
considerando la edad de los actores en ese momento. Una segunda 
instancia que tienen que ver con los protocolos de manipulación, digi-
talización, catalogación, retoque digital de la fotografía. 

NUESTRO HORIZONTE TEÓRICO 

Recuperamos los aportes de Lloyd Wickström (1989), descendiente 
en primera línea de una de las familias pioneras en Oberá, a partir de su 
publicación sobre los inicios de los asentamientos como núcleo pobla-
cional de Oberá: “Del Yerbal Viejo a Oberá .Los suecos en Misiones”. 
Este libro posee imágenes que fueron cedidas por el autor para esta 
investigación con abundante información sobre cada una de las mismas. 
Además lo hemos entrevistado como fuente de primera mano a partir de 
su memoria familiar y colectiva. Como así también desde sus recuerdos 
de niño, puntualmente acerca de algunas de las fotografías en las que 
participó como protagonista. 

Otra fuente secundaria -en este caso- pertenece al historiador Enri-
que Gualdoni Vigo (2006), que en la misma línea historiográfica de 
Wickström, nos permite reconstruir determinada información a partir de 
una mirada revisionista sobre los primeros años de la ciudad de Oberá, 
aunque si bien su trabajo gira en torno a una ‘reseña’ de Oberá, el aporte 
es valioso por el seguimiento de algunas fotografías en particular. 

En este mismo orden, contamos con otros trabajos a modo de fuentes 
secundarias, -también de autores locales- como los libros publicados 
por el periodista e historiador Aldo Rubén Gil Navarro (2007, 2007, 
2016), quien además de ser periodista, es dueño fundador del semanario 
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Pregón Misionero; miembro titular honorario y Presidente de la Junta 
de Estudios Históricos de Oberá. Gil Navarro a igual que sus colegas, 
recupera hechos puntuales de la sociedad obereña que enriquecen los 
orígenes de algunos materiales fotográficos puntuales. 

A lo largo de este trabajo, fuimos hilando la categoría memo-
ria, desde varias miradas, a partir de Roland Barthes (1990), Walter 
Benjamin (2004), Jean Boudrillard (2000) y Joël Candau (2001),

Con Barthes (1990) trabajamos el valor que adquiere la fotografía 
a partir de la desaparición definitiva del referente, en este caso con el 
paso del tiempo y otras veces con la muerte de los sujetos retratados o 
de aquellas costumbres que dejaron de celebrarse o lo hacen de manera 
diferente. La fotografía como prueba, la fotografía como huella de esto 
ha sido y esa imposibilidad de desprenderse del referente. Nos recuerda 
que “Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido 
lugar una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente que nunca más 
podrá repetirse existencialmente” (1990, p. 31). La carga que lleva la 
fotografía es la de ser esencialmente objetiva. Es decir, que entre el 
objeto inicial y su representación no se interpone más que otro objeto, 
el “objetivo fotográfico”, que es mecánico y capaz de registrar auto-
máticamente sin la intervención creadora del hombre. Consideramos 
que esta mirada es el eje principal en cuanto a la memoria colectiva 
obereña, pues en esa construcción social de la identidad colectiva, es 
donde más valor adquiere las fotografías de sus primeros pobladores, 
eventos especiales o vida cotidiana. 

De la misma manera, Walter Benjamin (2004) -siguiendo esta línea- 
nos permite ver y describir el valor de nuestros materiales, en cuanto a 
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su condición de testigo de fotografía histórica; como esa/una memoria 
que se puede construir a partir de un instante detenido en el tiempo.

Por otro lado, y respecto al uso de la fotografía para preservar la 
memoria, Boudrillard (2000) alega: “Un objeto fotografiado no es más 
que la huella dejada por la desaparición de todo el resto” (2000, p. 48). 
La ausencia fortificada en cada detalle representado en esa fotografía; 
ya que la fotografía connota la desaparición o la muerte de lo que su 
imagen representa.

Por último, con valiosos aporte de Joël Candau Memoria e identidad 
(2001) articulamos el concepto de memoria generacional que para el 
autor es una memoria de fundación que se construye a partir del juego 
identitario. En el caso de Oberá, podemos decir que se edifica a partir 
de la mirada del europeo que viene de afuera pero tiene que conciliar 
con quienes son los habitantes originarios del lugar. Trasladaron sus 
culturas y tradiciones que se amalgamaron y transformaron con el paso 
del tiempo y que se fueron re/construyen también a partir del registro 
directo de esas vivencias sociales. 

En cuanto a la fotografía como memoria -bajo la observación de 
Pierre Nora- implica “detener el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, 
fijar un estado de cosas, inmortalizar la muerte” (Canau, 2001, p. 152). 
La fotografía como patrimonio, como aparato ideológico de la memoria 
(Canau, 200, p. 154) lleva consigo la utopía de la continuidad, de la 
posibilidad de perdurar, de construir el sentido de la identidad; y este 
patrimonio es percibido como un bien compartido por un grupo deter-
minado o una comunidad específica.

Bajo la misma línea de trabajo, otra referente que trabajamos es Susan 
Sontag (2006), para quien “Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. 
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Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece 
conocimiento, y por lo tanto poder (2006, p. 16). Justamente es con estas 
fotografías, que paradójicamente son re fotografiadas, desde donde 
se trata de apropiar parte de la historia y la memoria para la puesta en 
valor para las generaciones venideras; para conocer nuestro pasado y 
nuestras raíces. Al menos en aquellas que quedaron fuera de los trabajos 
históricos locales mencionados.

Tomas Pérez Vejo (1999) sostiene que el imaginario se construye a 
través de una sucesión de imágenes mentales y encuentra en la fotografía 
una herramienta; es decir que además de ser un proceso de producción 
cultural es también una herramienta simbólica que ayuda a crear un 
imaginario social con una significación particular. En La fotografía como 
documento social de Gisselle Freund (1983), señala que adjudicamos 
a la fotografía veracidad, prueba de que eso estuvo allí, eso sucedió de 
esa manera. Su poder de reproducir exactamente la realidad externa 
–poder inherente a su técnica- le presta un carácter documental y la 
presenta como el procedimiento de reproducir más fiel y más impar-
cial de la vida social (1983, p. 8). Es prueba indiscutible de que algo 
determinado aconteció, aún a pesar de los “los recortes de la realidad” 
(Freund, 1983) que necesariamente hayan ocurrido. La fotografía por 
ser una técnica de reproducción mimética del mundo se ve rápidamente 
designada para tomar a su cargo todas las funciones sociales, científicas 
y utilitarias. En el caso que analizamos, contamos con varias fotografías 
que se instituyen como verdaderos documentos acerca de los primeros 
tiempos de Oberá; registros en imágenes de la vida social que van desde 
eventos festivos como lo muestra la siguiente imagen:
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Imagen 1

Nota: Imagen cedida de la Colección Sandra Higa
Evento social en el salón del Café San Martín; fundado en 1931 por Pedro E. Higa. En 
este lugar funcionó un hospedaje que se llamaba Pensión San Martin. Actualmente, 
conserva el nombre pero funciona únicamente como un lugar de comidas y bebidas 
de alto valor y reconocimiento para la ciudad, ya sea por lo culinario y su historia 
vinculada a la ciudad.

Además de fotografías con hechos religiosos, conmemorativos o tal 
vez una simple reunión de amigos o colegas:

Imagen 2

Nota: Imagen cedida de la Colección Semanario Pregón Misionero
Reunión del Círculo de Periodistas Ignacio Escurra en el año 1966. De Izquierda a 
derecha: Teresa Morchio de Passalacqua, Narciso Vivero, Aldo Rubén Gil Navarro. 
Parado: Hugo Amable
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No menos importante el registro de una reunión política con personas 
que luego serán muy relevantes en la sociedad misionera y obereña.

Imagen 3

Nota: Imagen cedida de la Colección Luis A. Derna
Encuentro político en la casa del Dr. Luis A. Derna ubicada en la calle Gdor. Barreiro 
1031. Entre los presentes –de izquierda a derecha- Julio Cesar Humada –más tarde 
gobernador de la provincia, entre 1987 y 1991-, Aquiles Irigaray, el Dr. Luis A. 
Derna, Santos Moreira, Adonay Vieyra. Sentados: Cesar N. Ayrault, Manuel Carlos 
Dominguez –fue comisionado municipal de Oberá en 1959-, Miguel Moreira entre 
otros. (Circa 1953).

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con respecto a los materiales que no fueron tomadas en las publi-
caciones locales, hemos procedido según las normativas vigentes. 
Con ellas procedimos al tratamiento museológico y de conservación, 
restauración y catalogación de las imágenes, a partir de los protocolos 
elaborados por Illonka Csillag Pimstein (1999). Esta fotógrafa, inves-
tigadora y conservadora que hace mucho hincapié en la necesidad de 
recuperar y dar valor a los archivos fotográficos patrimoniales; resalta 
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la importancia de las mismas para la construcción de una memoria e 
identidad común. A partir de sus aportes procedimentales, abordamos 
la tarea de identificar tipos de deterioros de las imágenes fotográficas, 
factores de deterioro y a partir de una evaluación, utilizamos sus reco-
mendaciones para el tratamiento de cada una de las fotografías. 

Estos resultados, -tal como lo mencionamos anteriormente- fueron 
volcados a un documento impreso que entregados a los dueños de las 
fotografías cedidas.

Otro referente en cuanto a los procedimientos de conservación que 
trabajamos, es Fernando Osorio Alarcón (2016, 2018) cuya guía sobre 
gestión en la conservación de colecciones privada, fueron de vital impor-
tancia a la hora de trabajar con las distintas colecciones. Haciendo eje 
en el modelo descriptivo y conceptual propuesto por el autor para las 
principales tareas a reproducir a la hora de trabajar con cada una de las 
colecciones adquiridas y el archivo propio en elaboración. Es intere-
sante este modelo ya que se ofrece como una herramienta que permite 
la reflexión sobre las fortalezas y debilidades de las prácticas así como 
también permite la identificación de formalidades que aseguren la 
custodia y responsabilidad ante el material fotográfico proporcionado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN COLECCIONES 
FAMILIARES.

Una vez mencionados los referentes metodológicos procedimenta-
les, queremos compartir algunos aspectos trabajados. La catalogación 
y presentación del material se llevó a cabo a partir de los archivos 
fotográficos consultados: de familias, fotógrafos de la época, diarios 
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y entes administrativos. En algunos casos se dedicará una ampliación 
sobre la vida del propietario del archivo siempre que enriquezca a 
nuestra investigación.

Imagen 4

Nota: integrantes del equipo de investigación clasificando el material cedido por una 
de las familias.

Para acceder al material se recurrió a algunas familias pioneras de 
la ciudad. Al haber tanta desconfianza con el préstamo del material, 
el equipo de trabajo decidió hacer las reproducciones de las mismas 
en los lugares que indicaron los dueños de las fotografía. En cada 
visitaba y trabajo con una colección determinada, tratamos siempre 
de proporcionar consejos sobre los criterios de conservación a tener 
en cuenta y otras explicaciones pertinentes de la importancia de la 
conservación del material. Como así también material impreso con 
estos consejos sobre los cuidados de las imágenes y algunas hojas 
y sobres para la conservación de las mismas; este aporte se realizó 
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con cada familia. Otro recurso compartido a nuestras fuentes, fueron 
soportes digitales como pendrive o DVD con las imágenes digitali-
zadas. Mención aparte, merecen aquellas imágenes que estuvieran 
exhibidas en marcos y/o expuestas en muy malas condiciones; en este 
caso hicimos recomendaciones para que se guarden bajo las normas 
de conservación –en algunos casos brindamos una copia impresa en 
alta calidad de la misma foto para su reemplazo-.

Como estrategia para hallar fotografías de los archivos familiares, 
hicimos una convocatoria en los programas de radios de la ciudad 
explicando de qué se trataba la investigación y la modalidad de tra-
bajo. Debemos decir que no hubo gran repercusión; entonces tuvimos 
que enfocarnos en el contacto boca a boca y salir a la pesquisa de las 
colecciones familiares.

Nos encontramos con fotografía que tenían la información y datos al 
dorso de la misma. En estos casos se registraron y reprodujeron ambos 
lados de la fotografía. Asimismo entrevistamos a sus dueños o deposi-
tarios de la memoria familiar, para obtener información que pudiesen 
brindar sobre cada una de las fotografías. 

Una de las mayores dificultades encontradas en el proceso de esta 
investigación fue que las fotografías están en posesión de la segunda 
y tercera generación de la familia; que recibieron la caja con todas 
las imágenes y estas van pasando de generación en generación sin 
siquiera abrirlas y darle la importancia que se merecen. Esto dificulta 
poder reconstruir algunas contextualización ante la escasa informa-
ción precisa. Cabe señalar otro recurso que nos habilitó la búsqueda o 
acceso a material e información, como son las redes sociales. Algunas 
fotografías fueron subidas a las redes y a partir de la participación de 
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personas pudimos estimar algunas referencias. Puntualmente señala-
mos la Fan Page de Facebook denominada Oberá del Ayer (Oberá del 
Ayer, s.f.) donde obtuvimos información y seguimiento a otras a partir 
de las publicaciones. En este sitio las personas suben imágenes de sus 
álbumes familiares con información, muchas veces escasa pero con las 
réplicas se va construyendo la misma de a poco. El inconveniente que 
tiene la página es que las fotografías subidas son sacadas con celulares 
por sus dueños o depositarios de las imágenes y carecen de la resolución 
necesaria para la impresión de la misma; entre otros inconvenientes 
técnicos que dificulta su lectura.

Una vez reproducidas las fotografías –en alta calidad- y obtenida la 
información las mismas son clasificadas y archivadas digitalmente en 
carpetas con el nombre de cada familia; y pasa a ser así una colección 
determinada. Cabe destacar que las reproducciones son hechas en el for-
mato Raw (crudo) propio de cada cámara para obtener la mayor cantidad 
de información de la imagen. Pero hay otras que por las características 
de su soporte deben ser escaneadas en alta resolución. 

El equipo de trabajo clasifica las imágenes en función del deterioro 
que tiene y la necesidad de ser intervenidas digitalmente para su recons-
trucción. En el archivo queda la imagen digital original y la ‘retocada’ 
o reconstruida digitalmente. A su vez, este archivo digital es guardado 
en varios discos rígidos externos, pendrives y tarjetas de memorias para 
asegurar su conservación antes posibles fallas tecnológicas. Cuando la 
investigación concluya, este archivo será grabado en DVD y/o pendrive 
y entregadas a la biblioteca, las familias e instituciones.
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BREVE HISTORIA DE LA CIUDAD DE OBERÁ

La localidad de Oberá es la ciudad cabecera del departamento Oberá. 
Se la conoce como la “Capital del Monte”. En ella conviven descen-
dientes de más de quince nacionalidades diferentes; que hoy se conocen 
como colectividades de inmigrantes, que pone en relieve una identidad 
colectiva. Por eso también recibe el nombre de “Crisol de razas”

Los primeros habitantes de la región fueron indígenas semi nómades. 
El 22 de diciembre de 1881, por ley nacional, se federalizó a Misiones, 
entonces los territorios dejaron de pertenecer a la provincia de Corrientes 
y se creó el Territorio Nacional de Misiones.

Imagen 5

Nota: Colección Ada Sartori
Reunión entre algunos aborígenes mbya-guaraniés que habitaban la zona con los 
pioneros de la ciudad de Oberá. (Circa 1930)

Los que toman la iniciativa para la fundación de la ciudad son un 
grupo de inmigrantes que llegan a la zona a partir de 1911. Se instalan 
en los alrededores de lo que después se convirtió, formalmente, la 
ciudad de Oberá. El 25 de julio de 1927 se forma la primera Comisión 
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Vecinal, y a finales de ese año, el gobierno toma la iniciativa de fundar 
oficialmente al pueblo de Oberá. La misma estuvo a cargo del entonces 
gobernador del Territorio Dr. Héctor Barreyro.

En febrero de 1928 se resuelve cambiar el nombre de colonia Yerbal 
Viejo al de Oberá. Es el día 5 de mayo de ese año que toman posesión 
de sus cargos los integrantes de la nueva Comisión de Fomento.

El 9 de julio de 1928, aniversario 112 años de independencia de 
Argentina, las autoridades de la comisión de fomento, algunos escolares 
y vecinos de la zona y un grupo de aborígenes al mando del el cacique 
Luciano se reunieron en la actual plaza San Martín, para dar lugar a la 
fundación oficial de la ciudad; donde se descubrió una placa que decía 
“Oberá 1928”.

Imagen 6

Nota: Colección Lloyd Wickström
Fundación de la ciudad de Oberá, 9 de julio de 1928. Hoy es la actual Plaza San Martín 
de la ciudad; en la calle 9 de julio al 850 y calles Santa Fe, San Martín y Corrientes; 
espacio de rememoración de varias fechas importantes para la ciudad.
Aparecen de izquierda a derecha: Tulio Bárbaro, Ricardo Petrini, Andrés Francisco 
García, Enrique Guayar. Más atrás Bartolomé Berardo, Juan Carlos Campi, Comisario 
de Policía Juan Solari. Luego Gabriel Luis Pech, Adolfo Lindström, Roberto Gozalvez, 
Moisés Koffman, Gustavo Nilsson, Gustavo Andersson, Domingo Berrondo, Leo Lutz, 
Arístides Ruiz, Hilmer Kallsten, Axel Carlsson y Gustavo Lindström.
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Imagen 7

Nota: Colección Lloyd Wickström
El señor Ángelo Sartori colocando la piedra fundacional de la ciudad de Oberá.

Cabe acotar que Misiones en ese entonces y hasta 1954 era Terri-
torio Nacional.

CONCLUSIÓN

“La fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos 
conocen pero a las que nadie presta atención”. Estas palabras -que 
recoge el final del libro de Susan Sontag (2006, p. 276)- del fotógrafo 
Emmet Gowin resumen en cierto punto la intención de este trabajo. 

Como ya lo mencionáramos esta investigación pretende dar cuenta de 
cómo era la vida social de la ciudad de Oberá en sus primeros cincuenta 
años de vida. Que por cierto era muy intensa y trataba de cohesionar a 
gran parte de los inmigrantes que la habitaban. Es armar el rompecabezas 
de un pasado que desconocemos. Y que sólo a través de las fotografía 
podremos mantener en pie; es hacer visibles ciertos tipos de encuentros 
y ceremonias que con el tiempo se han perdido. 
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También se priorizó la condición del valor de lo fotográfico como 
testimonio del momento histórico, de situaciones concretas vividas en 
un tiempo y traídas al hoy por la vía de lo fotográfico. El esfuerzo está 
puesto en conservar, a través de la fotografía, esa “memoria colectiva” 
de lo que fue la vida social de la ciudad, para más adelante contrastarla 
con lo que se está transformando.

Esa investigación es un aporte esencialmente visual, focalizado en la 
fotografía como material de análisis y objeto de estudio, intentando dejar 
un registro de la vida de la sociedad obereña en sus primeros cincuenta 
años. Es hacer visible aquello que fue; para las generaciones venideras; 
como lo señala Grant Romer, conservador del Museo Internacional de 
la Fotografía George Eastman House en la Introducción del libro de 
Ilonka Csillag Pimstein (1999) Conservación. Fotografía Patrimonial:

En ese sentido, si yo entiendo lo que es la preservación, debería 
decir que es una actividad selectiva en donde el fundamento de su 
existencia es la continuidad. Y esta actividad es una obligación con 
el pasado, es decir, preservar lo que otros preservaron, lo que otros 
hicieron por preservar.
Es una obligación con el presente mirar lo que debe ser preservado 
ahora y una obligación con el futuro; estar seguros que más adelante en 
el futuro, otros tendrán las mismas oportunidades que nosotros. (p. 7)

Estimamos que esta investigación, como las anteriores y las que 
vendrán, ayudan a mantener en resguardo una memoria colectiva que 
si no es reforzada tenderá a su desaparición.

Creemos que la imagen fotográfica como recurso de la memoria 
seguirá existiendo pese a todo. El futuro nos traerá aún más sorpresas 
tecnológicas, más interrogantes, recursos ilimitados para capturar 
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imágenes pero también una certeza: que ante la pregunta sobre si la 
fotografía nos seguirá conmoviendo, la respuesta es y será SÍ. 
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O DISCURSO ENGAJADO NAS FOTOGRAFIAS 
DO PROJETO “EXISTIMOS” NO 

INSTAGRAM E SEU ENTENDIMENTO COMO 
PÓS-FOTORREPORTAGEM1

Vinicius Jonatas Silva2

INTRODUÇÃO

Este estudo visa analisar o discurso engajado nas fotografias publi-
cadas no perfil do projeto “Existimos” no Instagram, além de abordá-lo 
como pós-fotorreportagem. O projeto tem por objetivo dar visibilidade 
à mulheres trans em situação de rua durante a pandemia de Covid-19 
no Brasil. 

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 
Que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas 
a quadros respiratórios graves, para a maioria das pessoas infectadas a 
Covid-19 se manifesta apenas como um resfriado, mas para as pessoas 
do grupo de risco o SARS-CoV-2 pode ser mortal, atualmente mais de 
550.159 mil pessoas morreram pela doença e mais de 12.068.034 milhões 
foram infectadas (2020).

1. O seguinte artigo foi desenvolvido com base nos estudos da disciplina “Poéticas 
Fotográficas” do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista - UNESP.

2. Graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Metodista de Piracicaba 
e Aluno Especial em nível de Mestrado na disciplina “Poéticas Fotográficas”.
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O vírus pertencente à família dos Coronavírus, que causam infecções 
respiratórias. O novo agente foi descoberto na China em 31/12/2019 
após uma série de pacientes internados com suspeitas de pneumonia. 
Dentro de algumas semanas, o vírus se espalhou para países em todos 
os continentes do globo, fazendo com que no dia 30 de janeiro de 2020 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse emergência interna-
cional devido a rápida propagação do vírus, principalmente em países 
com o sistema de saúde fraco e despreparados para lidar com ele, como 
disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado no dia 26 de 
fevereiro de 2020, um homem de 61 anos que viajou à Itália, país que 
foi um dos epicentros da pandemia durante os primeiros meses de 2020. 
No dia 13 de março o Governo Federal regulamenta critérios para iso-
lamento para serem aplicados pelas entidades sanitárias em pacientes 
com suspeita ou em casos confirmados da doença. Após duas semanas, 
o Governo do Estado de São Paulo decreta quarentena para todos os 
municípios a partir do dia 24 de março até o dia 07 de abril, entretanto, a 
quarentena no Brasil ainda se estende até o desenvolvimento deste estudo.

Em meio a tudo isso, há a questão de moradores de rua, que ao con-
trário da maioria das pessoas, não tem um lugar seguro para se proteger, 
ficando totalmente expostos e vulneráveis ao vírus. Em Janeiro deste 
ano, a Prefeitura do Estado de São Paulo divulgou o Censo da Popula-
ção em Situação de Rua 2019, de acordo com o censo, 24.344 pessoas 
vivem em situação de rua na cidade de São Paulo. Destas, 11.693 estão 
acolhidas e 12.651 em logradouros públicos ou na rua. O último censo, 
divulgado em 2015, mostrava que 15.905 pessoas viviam nas ruas da 
cidade, um aumento de 53% em 4 anos.
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Das 24.344 pessoas em situação de rua em São Paulo, 386 são trans. 
Devido a este cenário, a deputada estadual de São Paulo Erika Hilton 
(Psol) criou o projeto “Fortaleça Uma Pessoa Trans” que reúne diversas 
entidade de acolhimento a comunidade LGBTQIA+ como, Casa 1 e 
Casa Chama. Em entrevista à revista “Carta Capital”, a Secretaria de 
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo informou que o Programa 
Cidade Solidária que durante a pandemia entregou 1.320 cestas básicas e 
kits de higiene também atendeu famílias LGBTQIA+ em vulnerabilidade, 
bem como artistas e boates voltadas para a comunidade prejudicados 
pela pandemia (Putti, 2020).

Neste contexto nasce o projeto “Existimos”, criado pelo consultor 
de negócios André Nadolny. O projeto tem como objetivo dar voz à 
essas mulheres para que elas possam contar as suas histórias, além da 
arrecadação de recursos para a compra de barracas, cobertores, roupas, 
remédios e alimentação para ampará-las durante este momento.

O projeto se iniciou no dia 16 de maio de 2020 e após pouco mais de 
2 meses já conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, plataforma 
onde o projeto se mantém. Até o mês de junho, mais de 37 mil reais foram 
arrecadados e revertidos em doações para instituições de acolhimento e 
para a compra dos itens citados acima. Além disso, algumas das mulheres 
assistidas pelo projeto já foram acolhidas por algumas entidades.

MÉTODOS

Antes de se aprofundar nos assuntos proposto por esta pesquisa, 
se faz necessário entender as duas poéticas usadas como base para as 
análises feitas a seguir. A Fotografia Social e a Pós-Fotografia.
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Fontcuberta, em seu artigo

Por un manifiesto posfotográfico” para o jornal “La Vanguardia”, 
relata, logo no início, a síndrome de Hong Kong, quando um dos 
principais jornais da cidade demitiu seus fotógrafos e contratou 
entregadores de pizza para fotografar as notícias a tempo. Concluí, 
“más vale una imagen defectuosa tomada por un aficionado que 
una imagen tal vez magnífica pero inexistente. Saludemos pues al 
nuevo ciudadano-fotógrafo (2011).

Esta é uma ótima definição para as fotografias publicada no perfil em 
análise, as imagens publicadas pelo projeto “Existimos” são amadores, 
não possuem o intuito de ser uma obra de arte como as fotografias de 
Sebastião Salgado ou Donald McCullin, fotógrafos que trabalharam 
com questões sociais a vida toda e usaram de sua arte para expor situa-
ções desumanas e questões sociais para fazer refletir sobre as situações 
registradas para que não se tornassem banais e naturais aos olhos dos 
cidadãos.

O início da fotografia se dá por um experimento artístico, em seguida, 
foi incorporada pelo jornalismo com o objetivo de colocar essa arte a 
favor da sociedade, a partir deste ponto, a fotografia possui uma nova 
finalidade, registrar acontecimentos sociais para tornar público casos 
de injustiça e documentar a história, nasce então a fotografia social 
(Freund, 2015). 

Posto isso, o objetivo das publicações do ”Existimos” é usar um 
espaço que democratiza e dá visibilidade à qualquer pessoa para que as 
mulheres trans em situação de rua possam usar a sua voz para contar as 
suas histórias e expor a forma como são tratadas pela sociedade com o 
propósito de reverter esta situação e conseguir assistência.
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As fotografias analisadas mais a frente, trazem as três primeiras 
mulheres assistidas pelo projeto e conta as histórias de vida delas e a 
maneira como sobrevivem na rua e como todas essas questões estão 
presente nas fotografias feitas pela lente de um celular sem a menor 
pretensão de se tornar uma obra e até mesmo sem o conhecimento de 
fundamentos básicos da fotografia. O intuito é fotografar e publicar no 
Instagram e esperar que algoritmo ajude na propagação dos discursos. 
Neste caso, o Instagram, bem como todas as redes sociais e espaços 
digitais é o que Marc Augé descreve em seu livro “Não-Lugares: Intro-
dução a Uma Antropologia da Supermodernidade” de 1994, como o 
“não-lugar”, um espaço de todos, sem a presença destes, um espaço 
criado para o espetáculo, ao que Fontcuberta chama de pós-fotografia, 
uma fotografia que flui neste espaço da sociabilidade digital. Posto 
isso, a análise a seguir utiliza das revisões bibliográficas acima como 
base para explorar de maneira empírica os discursos das publicações 
do projeto “Existimos”, bem como o seu entendimento como uma 
pós-fotorreportagem.

PÓS-FOTORREPORTAGEM E O DISCURSO ENGAJADO 
DAS FOTOGRAFIAS

A pós-fotorreportagem é uma “reportagem jornalística construída em 
suportes imagéticos, onde a fotografia assume protagonismo no cenário 
compartilhado com o audiovisual, a iconografia, o mapa interativo e a 
infografia” (Renó, 2020, p. 89). Pode ser realizada em qualquer suporte 
digital, desde um site criado exclusivamente para ela até um perfil no 
Instagram, como é o caso do projeto “Existimos”. Neste ecossistema 
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narrativo a necessidade de interação entre a pós-fotorreportagem e o 
leitor se faz fundamental para a experiência imersiva que este ecos-
sistema propõe, assim como o protagonismo das imagens em relação 
ao texto, já que o objetivo da pós-fotorreportagem é falar através das 
fotografias, o texto serve apenas como colaborador para a compreensão 
do todo (Renó, 2020).

Além disso, a pós-fotorreportagem também segue um fluxograma 
de storytelling para organizar a linearidade da história que está sendo 
contada, este fluxograma pode ser criado de diferentes formas, ainda 
assim, como o projeto “Existimos” se mantém no Instagram, o fluxo-
grama deste segue o mapa de navegação já existente para usuários da 
plataforma.

Fluxograma 1
Navegação de Usuários em Perfis do Instagram

Elaboração do Autor (2020)

O fluxograma acima representa as possibilidades que um usuário 
pode ter dentro de um único perfil do Instagram. Apesar de ser uma 
navegação “limitada”, já que é definida pelos desenvolvedores da 
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plataforma, a facilidade de poder voltar para o início sempre que quiser 
contribui para que o usuário não se canse de navegar pelas publicações, 
uma vez que cada seguidor do projeto terá uma experiência ímpar, pois 
irá consumir as informações do perfil de acordo com as funcionalidades 
que mais utiliza. Abaixo está uma imagem do fluxograma do projeto 
“Existimos”, elucidando como é a navegação por esta pós-fotorrepor-
tagem por meio do Instagram.

Fluxograma 2
Exemplo do Fluxograma de Navegação do Projeto “Existimos” em 
Imagens

Imagens Retiradas do Projeto “Existimos” no Instagram (Existimos, s.d.)

A partir das possibilidades de navegação apontadas acima e por ser 
uma rede social na qual não há a necessidade de entrar em um perfil 
para ter acesso às suas informações, o projeto “Existimos” tem uma 
composição narrativa diferente das pós-fotorreportagens convencionais 
que seguem uma linearidade para contar uma história, no caso do pro-
jeto “Existimos” não há obrigação em seguir uma linearidade, a leitura 
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pode ser feita das publicações mais recentes para as mais antigas ou ao 
contrário. Entretanto, pelo perfil ter viralizado e adotado uma estética 
mais “Instagramável”, o que não exclui o seu caráter narrativa, mas em 
suas publicações mais recentes há informações são sobre as conquistas 
alcançadas. Por isso, a narrativa a seguir aborda as primeiras publicações 
do projeto e sua estética mais narrativa.

Existimos

As imagens a seguir foram retiradas do perfil oficial do projeto 
“Existimos” no Instagram, em seu formato para desktop, como são cha-
madas as versões para computador das redes sociais, a fim de melhorar 
a visualização das imagens e as legendas que as acompanham.

LUNA

Imagem 1
Apresentando Luna

Perfil Oficial do Projeto “Existimos”, 16 de maio de 2020. (Existimos, 2020b)
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Está é a primeira publicação feita no perfil oficial do projeto no dia 
16 de maio de 2020. Uma iconografia apresentando informações da 
primeira “personagem” do projeto, na legenda, um texto introdutório 
sobre a história de Luna. Em seguida, o criador do projeto apresenta 
Luna em três fotografias feitas na Praça do Patriarca em São Paulo, local 
que Luna usa para se acolher. Ao lado, um pequeno texto explicando 
como Luna inspirou o criador do projeto, André Nadolny a criá-lo. 

Imagem 2
A Inspiração Para O “Existimos”

Perfil Oficial do Projeto “Existimos”, 16 de maio de 2020. (Existimos, 2020a)

Na imagem acima, Luna está sorrindo e ao fundo é possível ver o 
local onde mora, entretanto, apesar de Luna estar em primeiro plano, é 
o cenário atrás dela que conta a história.

A fotografia retrata o dia a dia dos moradores de rua da Praça do 
Patriarca em São Paulo. Há dois homens caminhando, cada um em 
uma direção e um catador de lixo, provavelmente em mais um dia de 
trabalho. Pelo contexto da fotografia e os instantes decisivos capturados 
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pela lente, há a existência do embrião narrativo que nos permite ima-
ginar como esta cena se desenrola após o clique da câmera do celular 
de André. Porém, o que melhor narra a história da foto, seja o que está 
mais difícil de perceber.

No canto inferior direito há apenas uma mão, provavelmente de um 
morador que estava dormindo ou apenas descansando, mas que de certo, 
estava relaxado em um ambiente tão hostil como a rua. Talvez, o que 
ajude na compreensão desta leitura, seja o homem deitado na rua no 
canto superior esquerdo. O homem está em uma posição que expressa 
totalmente a leitura descrita, na mesma posição em que podemos ficar 
deitado em sofá ou na cama dentro de casa. E tendo Luna, sorridente, 
em frente a este cenário, o discurso da imagem diz que por mais que 
estando na rua e em uma situação pela qual ninguém merece passar, é 
possível encontrar forças para vencer e lutar para reverter esta situação. 

Imagem 3
A História de Luna Parte 1 e 2

(Existimos, 2020a)
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(Existimos, 2020a)

Após as publicações anteriores, Luna conta a sua história e fala 
sobre a sua situação na rua em um vídeo no qual diz uma frase muito 
simbólica para o projeto e sua trajetória, “Não me vejo como coitada, 
eu me vejo como uma sobrevivente” (Luna, 2020, comunicação pessoal, 
16 de maio de 2020). Se ela não usasse a sua voz para dar visibilidade 
ao projeto, talvez o “Existimos” não existisse hoje e muitas mulheres 
não teriam conseguido ajuda, a representatividade de Luna reflete o 
cerne do projeto “Existimos” e abre espaço para que outras mulheres 
que passam pela mesma situação que ela possam usar suas vozes como 
ato de resistência e intrepidez contra uma sociedade que as colocam à 
margem.

BIANCA

Bianca foi a segunda mulher em situação de rua a compartilhar sua 
história por meio do “Existimos”. Seguindo a estética do projeto, a ico-
nografia apresenta algumas informações sobre ela como, ser portadora do 
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vírus HIV e estar precisando da medicação para controlar a carga viral. 
Ao lado, o texto da legenda informa aos seguidores que o projeto criou 
uma “vaquinha” com o objetivo de comprar recursos para proporcionar 
um pouco mais de conforto e assistência à elas.

Imagem 4
Apresentando Bianca

(Existimos, 2020c)

Imagem 5
A História de Bianca

(Existimos, 2020c)
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Diferente de Luna, conhecemos a história de Bianca apenas pelo 
texto da legenda. Natural de Araxá em Minas Gerais, veio para São 
Paulo e está aguardando ajuda e auxílio para conseguir a medicação 
para controlar a carga viral do HIV. No texto, Bianca relata que sofreu 
assédio alguns dias antes de ser entrevistada para o projeto enquanto 
dormia. Ela tentou vaga em um abrigo para moradores de rua, por causa 
da pandemia de COVID-19 não conseguiu a vaga.

Bianca aparece em uma pose muito comum no ambiente das redes 
sociais, os braços arqueados com as mãos na cintura e sorrindo para a 
câmera. Lendo a legenda, sabe-se que Bianca é portadora de HIV e está 
sem tomar a medicação, o que aumenta as chances dela desenvolver a 
AIDS e acabar agravando o seu quadro clínico. Não há nenhuma expres-
são de tristeza em Bianca, apesar de estar correndo risco de vida, não 
só pela doença, mas também por estar na rua e estar sujeita a todos os 
tipos de violência. Bianca representa a síntese da palavra “esperança”, 
alguém que independente da situação não deixa de acreditar em uma 
melhora, que os dias ruins são passageiros. Bianca carrega com sigo 
sonhos e a fé de todas as mulheres que assim como ela, estão em situ-
ação de rua e esperando por uma oportunidade.

Antes de apresentar a terceira mulher assistida pelo projeto, a ico-
nografia acima intervém na narrativa com a intenção de fazer refletir 
sobre como essas mulheres a margem da sociedade não tem voz dentro 
e fora de casa e infelizmente, algumas delas não recebem o suporte da 
família e acabam tendo que se abrigar na rua. Mas ainda assim, são seres 
humanos como qualquer outro e possuem sonhos, vontade de mudar de 
vida e ansiando por uma oportunidade de para conseguir sair das ruas. 
A legenda auxilia nesta reflexão e pede por sugestões de como angariar 
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recursos e uma avaliação médica para que Bianca consiga a medicação 
necessária para o seu tratamento.

Imagem 6
Quantas vidas há em nós?

(Existimos, 2020d)

Imagem 7 - A História de Gabriela

(Existimos, 2020e) 
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Seguindo uma dinâmica diferente das apresentações anteriores, o 
projeto apresenta primeiro a história de Gabriela e depois a sua ico-
nografia introdutória. O vídeo começa com Gabriela se arrumando, 
dizendo seu nome, origem e idade. Nascida em Manaus no Amazonas, 
saiu de casa com 17 anos para poder se tornar quem ela é mesmo sem 
ter o apoio da família. Conseguiu realizar seu sonho, trabalhou durante 
muitos anos e chegou a morar na Espanha durante 8 anos, além da França 
e Itália. De volta ao Brasil, descobriu a traição do marido com uma 
mulher cisgênero que engravidou dele. Antes que o ex-marido fizesse 
alguma coisa contra ela, Gabriela resolveu fugir e está em situação de 
rua há dois anos.

Imagem 8
Apresentando Gabriela

(Existimos, 2020e)

A iconografia e a legenda apresentando Gabriela não trazem nenhuma 
informação além daquelas contadas em seu vídeo, porém, aduz uma 
frase que reflete muito da sua história de superação “vou dar a volta 
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por cima”, o que ela sempre fez desde o momento em que saiu de casa 
para ser quem realmente é. 

Imagem 9
A Representatividade de Gabriela

(Existimos, 2020e)

(Existimos, 2020e)
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As fotos acima mostram Gabriela na Praça da República, local onde 
se abriga, vestindo uma combinação de roupa com cores mais vivas, 
diferente de Luna e Bianca que usam roupas escuras, por mais que as 
roupas de Gabriela tenham sidas escolhidas ao acaso, expressa muito 
da sua personalidade e sobre a sua história.

As fotografias de Gabriela espelham muito sobre quem ela é, as 
poses expressam muito da autoconfiança. Poses parecidas com as das 
“Mulheres mais poderosas do Brasil”, matéria feita pela revista Forbes 
em 25 de maio de 20193. 

Gabriela sentada com as pernas semi-cruzadas e um dos braços 
dobrados com a mão quase fechada, passa a ideia de poder, de uma 
mulher segura e confiante para fazer tudo aquilo que se propõe. Sabendo 
que ela saiu de casa aos 17 anos para poder viver sem repressão e ter 
conseguido sair do Brasil para morar na Europa mostra o quão decidida 
e determinada ela é e por mais que esteja em situação de rua atualmente, 
não se deixa abalar e segue atrás de uma oportunidade para conseguir 
sair dessa situação.

Em seguida, Gabriela está em uma clássica pose para exibir sua 
vestimenta. Com o casaco aberto e com o sutiã amostra e uma saia 
curta, ela enaltece a sua vaidade e autoestima, mesmo na rua não deixa 
de se cuidar e se preocupa com suas roupas, reflexo da sua confortável 
condição de vida no Brasil e durante os anos que passou na Europa.

Gabriela representa o que muitas mulheres trans passam por serem 
quem são, não recebem amparo nenhum e vivem totalmente a margem 

3. A lista Forbes das Mulheres Mais Poderosas do Brasil é uma mostra de que o 
rumo para a equidade de gênero no mercado de trabalho vem melhorando nos 
últimos anos e seleciona as 20 mulheres que mais se destacaram em diversas 
áreas como, esportes, entretenimento e moda (Lima, 2020).
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de uma sociedade preconceituosa e desinformada. Gabriela, com todo 
seu carisma e autoconfiança simboliza a injustiça acometida pela 
sociedade para com elas, porque além de serem marginalizadas, não 
recebem nenhum tipo de ajuda ou oportunidade de melhora, uma vez 
que para um conservadorismo enraizado no Brasil mulheres trans são 
pessoas “desviantes” de tudo aquilo que se entende como moralmente 
aceitável para uma mulher cisgênero.

Imagem 10
Desviantes

(Existimos, 2020f)

A iconografia acima conclui o entendimento das primeiras publica-
ções do projeto como uma pós-fotorreportagem, utilizando-se de três 
histórias diferentes para elucidar que não há nada de desviante em ser 
trans e que mesmo sendo marginalizadas, essas mulheres continuarão 
firmes e fortes e precisam apenas de oportunidades para mudar de vida.

O projeto continua apresentando novas histórias e não perdeu o 
formato de pós-fotorreportagem, entretanto, por se manter em uma 
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rede social em que o fluxo de informações é muito rápido, teve que se 
adaptar para conseguir alcançar mais pessoas e impacta-las com mais 
objetividade, deixando de lado as narrativas e dando prioridade a publi-
car vídeos com mulheres contando as suas histórias, a fim de conseguir 
cada vez mais arrecadações e apoio para as mesmas. Atualmente, após 
2 meses da criação, o “Existimos” também mostra em suas publicações 
tudo que já conquistaram e como investem as doações recebidas, sendo 
totalmente transparentes com todos aqueles que ajudaram e ajudam o 
projeto a continuar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas discussões apresentadas acima, esse estudo visa 
compreender o perfil do projeto “Existimos” criado no Instagram para 
dar voz à mulheres trans em situação de rua como uma pós-fotorrepor-
tagem, mostrando seu caráter jornalístico e narrativo, além de refletir 
sobre algumas fotografias de cunho social e os discursos presentes em 
tais fotografias. Fotografar a sociedade é registrar os problemas que 
nela existe para gerar mudanças com o propósito de evitar a repetição 
dos contextos fotografados. Com tudo, infere-se que o perfil do projeto 
pode ser compreendido como uma pós-fotorreportagem em tempo real, 
ou seja, todos os dias ela se atualiza com novas histórias, desfecho de 
histórias anteriores e conquistas por meio das fotografias sociais publi-
cadas pelo projeto. Estas, cheias de discursos engajados, uma vez que 
as fotografias e vídeos são protagonizados por mulheres e suas histórias 
promovendo uma reflexão em prol desta causa, com isso arrecadando 
recursos para elas e instituições parceiras.
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RAÇA E GÊNERO EM GUY BOURDIN: UMA 
ANÁLISE INTERSECCIONAL DA FOTOGRAFIA 

DE MODA

João Victor Brito dos Santos Carvalho1

Yanaí Mendes2

1 INTRODUÇÃO

O surgimento e o estabelecimento do debate sobre a pós-modernidade 
enquanto uma lógica de acordo com a qual a sociedade tem funcionado 
desde o último quarto do século XX teve como uma de suas muitas con-
sequências a emergência do que estudiosos como bell hooks3 (2019) e 
Nicholas Mirzoeff (Mirzoeff, 1999, como citado em Fabris, 2007) chamam 
de “cultura visual”. Reconhecer este termo e sua relevância significa 
reconhecer que, a partir da segunda metade do século XX, as imagens 
têm impactado e influenciado a cultura, similarmente à forma como a 
palavra influenciou a cultura moderna. Esse é um fenômeno que, aos 

1. Graduando do curso de Design de Moda da Universidade Anhembi Morumbi. 
Participou do Grupo de Pesquisa Design e Filosofia: teoria e crítica dos processos 
de design (DGP-CNPq), tendo atuado na linha de pesquisa Design de Moda e 
Cotidiano como pesquisador de Iniciação Científica. victorbritojoao19@gmail.
com

2. Mestre em Design, Arte e Tecnologia pela Universidade Anhembi Morumbi, 
licenciada em Artes Plásticas pela Universidade Paulista de Artes e formada em 
Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM). yanaimendes@
gmail.com 

3. bell hooks, pseudônimo de Gloria Jean Watkins, insiste que seu nome seja escrito 
em letras minúsculas, buscando direcionar a atenção do leitor a suas ideias, ao 
invés de a sua pessoa (Geledés, 2019).
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poucos, fez com que nossas respostas às imagens fossem cada vez mais 
imediatas, tendo em vista serem absorvidas e interpretadas mais rápida 
e automaticamente que palavras. Essa espécie de compressão do tempo 
pode ser entendida como consequência da globalização à qual o mundo 
pós-moderno tem assistido, desencadeada principalmente por meio de 
tecnologias que permitem que as imagens (sejam elas físicas - como em 
revistas e outdoors - ou virtuais, como nas mídias sociais) circulem com 
mais rapidez e permeiem todos os espaços do cotidiano. Berenice Abott 
apontava, já em 1951, que “a imagem quase substituiu a palavra como 
meio de comunicação [...] e sua importância está se tornando cada vez 
maior” (Abott, 1980, p. 179, como citado em Fabris, 2007, p. 32).

Os estudos da cultura visual em toda sua complexidade surgem a partir 
da necessidade de “interpretar a globalização pós-moderna da visualidade 
como vida cotidiana” (Fabris, 2007, p. 32), sendo esta uma abordagem 
“centrada na compreensão da resposta às mídias visuais tanto de indiví-
duos, como de grupos” (Fabris, 2007, p. 32). A cultura visual é algo que 
demanda estudo e compreensão justamente pelas transformações que 
suscita na sociedade, tendo modificado radicalmente, ao longo de décadas, 
a forma como humanos se comunicam entre si, a forma como perseguem 
seus ideais, suas ações, a forma como falam, se vestem, consomem 
entretenimento e, principalmente, como se enxergam diferentes sujeitos. 

Fundamentando-se no pensamento de bell hooks, Borges (2019) 
aponta que é preciso tratar a cultura visual como uma episteme que 
considere o impacto da visualidade e da representação em aspectos 
políticos do mundo concreto. É importante que essa indissociabili-
dade entre política e representação seja levada em conta pelos estudos 
da cultura visual, tendo em vista o fato de esta ser capaz de moldar o 
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imaginário popular acerca dos mais diversos assuntos e, principalmente, 
dos mais distintos sujeitos, influenciando positiva ou negativamente 
a percepção do espectador acerca de quaisquer narrativas criadas ou 
reiteradas pelas imagens.

Circunscrita ao universo da cultura visual está a moda e, por conse-
guinte, todos os tipos de mídia a ela relacionados, entre eles, a fotografia 
de moda. Como coloca Annamaria Vänskä:

O corpo vestido também é entendido como uma imagem que se 
espera que os outros leiam. [...] Um aspecto importante do sistema da 
moda relaciona-se com a visualidade: como a moda é familiarizada, 
disseminada, e consumida por meio da representação visual. Apesar 
de a moda ser um grande negócio e ter grande valor econômico, ela 
é também uma importante ordem simbólica que constrói e comunica 
identidades por meio de representações visuais. (Vänskä, 2015, p. 58)

O argumento de Vänskä ressalta a proximidade do sistema da moda 
com a cultura visual, e essa aproximação fica ainda mais clara quando se 
considera o lugar de destaque que o mercado editorial de moda tem nessa 
lógica. O jornalismo de moda e a fotografia de moda, ao longo de pelo 
menos mais de um século, têm sido o braço direito da indústria de têxtil e 
moda, ajudando a difundir e tornar relevante o trabalho de designers, stylists, 
modelos etc. Não à toa, Anna Wintour, editora-chefe da edição estaduni-
dense da revista Vogue, possivelmente um dos mais importantes veículos 
de comunicação da indústria da moda, pode ser descrita como uma das 
personalidades mais influentes desse sistema na atualidade, por exemplo.

Esta pesquisa surge a partir desse argumento, originando-se de um 
trabalho acadêmico da disciplina de Fundamentos da Imagem de Moda, 
ministrada pela Profa. Me. Yanaí Mendes, no curso de Design de Moda 
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da Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo. Aqui se entende a 
fotografia de moda como parte integrante da cultura visual e percebe-se a 
necessidade de essa cultura ser estudada e interpretada de maneira rigorosa 
em relação aos sujeitos por ela representados, ao modo como os repre-
senta e ao efeito que produz no mundo tangível. O trabalho em questão 
teve como objetivo um estudo da vida e da obra de diversos fotógrafos 
de moda, entre eles Guy Bourdin, um dos fotógrafos responsáveis por 
moldar a relação entre fotografia de moda, publicidade e cultura visual 
no final do século XX, criando um trabalho que permanece relevante até 
a atualidade e influenciou diversos outros fotógrafos e artistas.

A partir desse estudo, percebeu-se a necessidade de uma interpretação 
que abordasse a obra de Bourdin de maneira responsável e fosse pau-
tada pelo pensamento interseccional, pois, nas últimas décadas, tem-se 
levantado problemáticas acerca de como ele representa as mulheres que 
predominam em suas fotografias: mulheres brancas, dispostas de forma 
sexual, submissa e “provocadora”. No entanto, pouco ou quase nada 
tem sido dito sobre como o fotógrafo representa os corpos aos quais 
Carla Akotirene (2019), referenciando estudiosas como Sueli Carneiro e 
Grada Kilomba, chama de “Outros”: corpos de homens pretos e mulheres 
pretas4, e as relações intrínsecas entre esses dois marcadores sociais, 

4. Consultando minuciosamente as obras de autoras negras aqui utilizadas como 
referência, foi possível perceber que, nas obras que foram traduzidas do inglês 
para o português, o termo “negro” é muito mais utilizado que “preto”, quase de 
forma unânime. No entanto, em “Interseccionalidade” (2019), de Carla Akotirene, 
autora brasileira, ambos os termos são utilizados em diferentes momentos, sem 
distinção entre si. Tratando-se de um artigo escrito e co-escrito por um autor e 
uma autora brasileiros, optou-se, também, por utilizar ambos os termos ao longo 
do texto.
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raça e gênero, que, de acordo com a autora e aquelas que referencia 
em sua obra, são sempre pautados por relações de poder e dominância. 

Assim, este artigo propõe, como um estudo dentro da cultura visual, 
a análise de algumas das imagens de moda produzidas por Guy Bourdin 
ao longo da década de 1970, frequentemente considerada o ápice de seu 
trabalho, de maneira interseccional, ou seja, percebendo não apenas como 
gênero e raça são retratados nessas obras (e não ignorando a problemática 
sobre como as mulheres brancas aparecem em sua obra), mas quais as 
condições únicas que as sobreposições desses dois marcadores sociais 
geram e qual o efeito concreto dessa representação em uma cultura 
pautada pela imagem e pela visualidade. Essa análise será auxiliada, 
em partes, pela semiologia, a partir de uma metodologia desenvolvida 
por Kalil (2007) para a análise de imagens de moda. Antes disso, no 
entanto, será debatida a importância de se advogar por um estudo da 
cultura visual que seja interseccional e, para isso, os próprios conceitos 
de interseccionalidade e cultura visual serão expostos, buscando apontar 
aproximações e tensões entre eles.

2 INTERSECCIONALIDADE E CULTURA VISUAL

O conceito de interseccionalidade aqui utilizado diz respeito a enxer-
gar as intersecções entre diversos marcadores sociais (como gênero, raça, 
classe, sexualidade, entre outros) e os diferentes efeitos produzidos por 
essas sobreposições no mundo concreto. De acordo com essa lógica, 
as experiências de uma mulher branca e de uma mulher negra diferem, 
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apesar de, teoricamente5, terem em comum o fator gênero, pois somente 
uma delas é afetada negativamente pelo fator racial, enquanto a outra 
é beneficiada por ele, por exemplo. Igualmente, as experiências de um 
homem branco e de uma mulher branca, apesar de conectadas por sua 
posição beneficiada em relação ao fator racial, diferem em relação a 
gênero, e assim por diante.

O termo é sistematizado ao final da década de 1980, por Kimberlé 
Crenshaw, que o traz à tona “como uma metodologia a ser utilizada para 
enfrentar as causas e efeitos da violência contra a mulher nas comunidades 
negras” (Assis, 2019, p. 18). No entanto a interseccionalidade possui 
uma história própria, datada de até um século antes desse marco: apenas 
em 1851, quando Sojourner Truth proferiu o discurso Eu não sou uma 
mulher? (na Convenção dos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, 
Estados Unidos), ganhou atenção a ideia de se levar em conta que esses 
marcadores sociais produzem diferentes efeitos quando combinados 
entre si das mais diversas maneiras possíveis. 

Truth sublinhou as disparidades entre sua realidade enquanto uma 
mulher negra que foi escravizada e a de suas contemporâneas brancas, 
que se organizavam e posicionavam contra a violência de gênero naquele 
evento, mas falhavam em abarcar nessa luta a violência racial à qual 
outras mulheres como ela foram submetidas durante toda sua vida. Sobre 

5. O termo “teoricamente” é utilizado e sublinhado aqui pois, na realidade, de acordo 
com Angela Davis, havia e ainda há um abismo entre a forma como questões de 
gênero impactam as vidas de mulheres brancas e negras, especialmente durante 
o período escravagista. Davis salienta que “a postura dos senhores em relação 
às escravas (sic.) era regida pela conveniência: quando era lucrativo explorá-
las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, 
quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas 
às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas” 
(Davis, 2016, p. 19).
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essa violência, Akotirene apresenta um fragmento das irmãs Barbara e 
Beverly Smith que diz: “Nós sabemos que existe uma coisa que é uma 
opressão sexual-racial que nem é somente racial e nem somente sexual, 
por exemplo, a história do estupro das mulheres negras por homens 
brancos como arma de repressão política (Smith & Smith, 1977, como 
citado em Akotirene, 2019, p. 28).

Décadas após o discurso de Sojourner Truth, o conceito pôde ser 
visto no trabalho de diversas pensadoras do feminismo negro, como 
Angela Davis (2016), bell hooks (2019), entre outras, como Patricia 
Hill Collins, Sueli Carneiro, Grada Kilomba etc., tendo revolucionado 
a forma como o feminismo pensa as questões mencionadas e resultando 
no que se conhece como feminismo interseccional.

Mas que relação o conceito de interseccionalidade pode vir a ter com 
os estudos da cultura visual? A resposta a essa pergunta torna-se nítida 
quando se retoma a fala de Borges e o pensamento de bell hooks no 
que diz respeito aos efeitos políticos concretos que a representação e a 
visualidade podem ter no mundo real (e, aqui, não se tem a intenção de 
dar a entender que as representações não fazem parte desse mundo real, 
mas que as narrativas guardadas pelas imagens podem ser mais fanta-
siosas ou ampliadas que a realidade, apesar de uma influenciar a outra).

Como mencionado, os estudos da cultura visual mostram que as 
imagens detêm o poder de influenciar a forma como um indivíduo vê a 
si mesmo e ao outro, e isso inclui, entre outras coisas, a maneira como 
se percebe alguém que carrega marcadores sociais diferentes dos nossos. 
Isso porque, como afirma Barthes, a fotografia é dotada de um sentido 
denotativo, que diz respeito ao elemento real capturado pela imagem, 
e um sentido conotativo, que diz respeito a um sistema de significados 
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que são de ordem cultural e ideológica (Barthes, 1990). Ou seja, numa 
fotografia, existe a representação do mundo real (uma modelo, um objeto, 
um cenário, uma paleta de cores, por exemplo) e, ao mesmo tempo, 
uma mensagem que carrega valores dos mais variados, que podem ser 
negados ou afirmados a partir da forma como o fotógrafo organiza os 
elementos na imagem.

Não raramente, esse poder que a imagem detém é manipulado 
de forma arbitrária com o objetivo de manter determinados grupos 
subjugados por meio de representações negativas das características 
inerentes a eles, ou do reforço de estereótipos acerca desse grupo que 
não correspondem à realidade. E os impactos dessas representações no 
mundo real ultrapassam a especificidade de uma imagem, podendo durar 
anos, décadas, séculos, e são um mecanismo eficiente na manutenção 
de estruturas de dominação e opressão.

Em se tratando da forma como a cultura visual (e, na realidade, diver-
sos tipos de mídia que a precedem) tem representado minorias raciais ao 
longo de décadas, especialmente pretos e pretas, muito já foi dito pelas 
autoras citadas, e a principal referência neste artigo são os textos de 
bell hooks reunidos em Olhares negros: raça e representação (2019). 
A autora e toda a discussão por ela evocada ao longo de sua ampla car-
reira acadêmica têm sido essenciais para que se possa pensar a cultura 
visual a partir de uma perspectiva interseccional. O segundo capítulo 
do livro mencionado, Comendo o outro: desejo e resistência, é parti-
cularmente relacionado ao que se pretende perseguir neste texto, com 
a análise do trabalho de Guy Bourdin, a ser apresentada no próximo 
subtítulo. hooks apresenta dois pontos fundamentais a essa análise: a 
hiperssexualização dos corpos de sujeitos negros, que passam a operar 
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como objetos sexuais nessas narrativas, e a fetichização de processos 
históricos que subjugaram essas pessoas enquanto um grupo, a exem-
plo da escravidão e do colonialismo. Perceber como esses tópicos são 
abordados em representações multimídia e qual seu papel na cultura 
visual é urgente.

Um exemplo desse senso crítico que deve ser imperativo é o livro 
Horror Noire: a representação negra no cinema de terror, da Dra. Robin 
R. Means Coleman (2019), que apresenta uma retrospectiva de décadas 
de filmes de terror e estuda especificamente qual o papel desempenhado 
por mulheres e homens negros nesses filmes (que, evidentemente, 
também são abarcados pelo conceito de cultura visual, mesmo os que 
a precedem cronologicamente). O volume é um exemplo da discussão 
mencionada porque mostra não ser necessário que um filme, uma série 
de TV ou uma capa de revista retratem exclusivamente questões raciais 
para que se faça perguntas sobre raça e racismo nessas obras. A própria 
ausência de qualquer debate, mesmo sutil, sobre esses tópicos nessas 
obras já é uma escolha com repercussões no mundo real, contribuindo 
para o apagamento e a invisibilidade dessa comunidade.

Um dos trechos do prefácio de Horror Noire, escrito por Steven 
Torriano Berry, em 2010, conclui com maestria a discussão levantada 
até aqui e exemplifica o poder que as representações sempre possuíram 
e que, na cultura visual, é amplificado à enésima potência:

Ainda mais desprezível foram os vários horrores “da vida real” 
inspirados pelo notório filme O nascimento de uma nação (1915) 
de D.W. Griffith. Enquanto os brancos tentavam escapar dos perigos 
fictícios representados na tela por uma turba voraz de negros que se 
levantava para pegá-los em uma Amerikkka pós-escravidão, fora 
do cinema os negros estavam sendo mortos de verdade, vítimas de 
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horrores verídicos ao serem linchados, baleados, arrastados, estupra-
dos, espancados, castrados e queimados por grupos da supremacia 
branca e outros racistas entusiasmados que “entraram de cabeça” e 
compraram a mensagem incitadora de ódio do filme. (Berry, 2010, 
como citado em Coleman, 2019, pp. 22-23)

3 GUY BOURDIN SOB A ÓTICA INTERSECCIONAL

O panorama levantado até aqui sobre interseccionalidade, cultura 
visual e cultura pop tem o objetivo de contribuir para uma análise crítica 
do trabalho de Guy Bourdin (1928-1991, Paris, França), um renomado 
fotógrafo de moda, fundamental à história da fotografia de moda do 
século XX. Seu trabalho é amplamente divulgado como sendo “provo-
cador”, “avant-garde”, “desafiador”, entre outros adjetivos que atestam 
seu prestígio ao mesmo tempo que mencionam alguns dos temas fre-
quentes em sua obra. Bourdin também é facilmente reconhecível como 
um dos fotógrafos que moldou a relação entre a fotografia de moda e a 
publicidade na última metade do século XX, tendo em vista que, até a 
atualidade, outros fotógrafos (de moda ou não) se apropriam da forma 
como ele criava narrativas em suas imagens.

Sem a pretensão de se relativizarem as escolhas de Bourdin sobre 
como representar diferentes sujeitos e diferentes narrativas em sua obra, 
é importante mencionar que os termos “provocador” e “desafiador” 
atribuídos a ele pela mídia surgem pelo fato de que temas como sub-
missão e dominação feminina, agressão e violência foram frequentes 
em suas fotografias, especialmente aquelas que integraram a revista 
Vogue francesa e as diversas campanhas por ele criadas para marcas 
de moda como Charles Jourdan e Chanel.
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Apesar de, na época em que viveu e por pelo menos uma década 
após sua morte, Guy Bourdin ter sido amplamente aclamado pela 
mídia no geral, na última década, seu trabalho passou a ser reavaliado 
em alguns aspectos por parte significativa da mídia e da comunidade 
acadêmica internacional. Everyday Sexism: The Project that Inspired a 
Worldwide Movement (2016), de Laura Bates, é um exemplo de como 
a academia esteve atenta às problemáticas existentes no trabalho de 
Bourdin, por mais que a autora faça apenas uma breve menção a elas. 
Artigos escritos por veículos jornalísticos de grande alcance, como o 
Huffington Post e o The Guardian, bem como jornalistas independentes 
e blogs menores, atestam que essa reavaliação aconteceu fora dos meios 
acadêmicos também. 

Há, no entanto, duas questões que devem ser levantadas quanto a 
essa revisitação do trabalho do fotógrafo. Em primeiro lugar, muitas 
dessas análises parecem tratar do tema de maneira superficial, sem se 
preocupar em atribuir as escolhas e o impacto desse artista a um projeto 
político que o precede e sucede ao mesmo tempo, falhando em propor 
soluções ou direcionamentos para que uma nova geração de criadores 
na fotografia de moda não só evite esse projeto, como também o com-
bata ativamente. Em segundo lugar, quase nenhuma dessas análises 
parece estar atenta a outras questões dentro das narrativas visuais de 
Bourdin além de questões de gênero, quando, na realidade, seu traba-
lho também deveria ser questionado em relação às suas escolhas sobre 
questões raciais. Além disso, esse fenômeno não tem impedido sua 
credibilidade e seu prestígio de crescerem na última década, com o 
lançamento das coletâneas In Between (Verthime, 2010) e A message 
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for you (Verthime, 2013), bem como as dez exposições individuais de 
retrospectiva do seu trabalho que aconteceram de 2010 a 2017.

Por esse motivo, urge reinterpretar seu trabalho tendo como pauta a 
interseccionalidade, que leva em conta os aspectos raciais em conjunto 
com os aspectos de gênero (entre diversos outros, mas, neste artigo, 
esses são os dois analisados). Aqui, essa análise interseccional é auxi-
liada pela metodologia de análise de fotografia de moda desenvolvida 
por Kalil (2007), em cuja base está a semiologia. 

Kalil, respaldada por Kastilho e Martins (2005), Barnard (2003) e 
Barthes (1978), aponta que a semiologia pode ser entendida como um 
aparato teórico e metodológico que estuda os signos, a significação 
e a comunicação em si, e a utiliza como uma maneira de reconstituir 
um “sistema de sentidos” que podem ser encontrados na fotografia de 
moda. Para isso, a autora observa duas categorias e duas sub-categorias 
nas fotografias: identidade e cultura; e indumentária e moda. As duas 
primeiras dizem respeito à contextualização do conteúdo da fotografia: 
quem é o sujeito representado e como se dá essa representação? No 
que essa representação implica, nos níveis individual e coletivo? Quais 
os contextos históricos evocados pela fotografia? Já as duas últimas 
falam sobre como o vestuário é utilizado para potencializar os aspectos 
identificados nessas primeiras categorias e como isso se relaciona ao 
sistema da moda. 

A partir dessa metodologia, serão analisadas três imagens produzi-
das por Guy Bourdin ao longo da década de 1970 para a revista Vogue 
francesa e campanhas publicitárias.



938

meistudies

Figura 1
Fotografia de Guy Bourdin, de 1979.

Verthime, 2013, p. 83.

A Figura 1 apresenta uma das mais conhecidas fotografias de toda 
a carreira de Bourdin. Ela traz o corpo, visto por trás, de uma mulher 
branca (ou, pelo menos, uma parte dele, já que não se vê acima de seu 
busto) ajoelhada e agachada, contra um fundo de tons vibrantes de 
amarelo e vermelho. A mulher veste collant, meia-calça e sapatos de 
salto alto, todas as peças em tons de preto. 

Essa imagem diz muito sobre o estilo recorrente de fotografia de 
Bourdin. Em primeiro lugar, o foco não parece ser a mulher como um 
sujeito, mas apenas o seu corpo, que funciona como um manequim vivo 
para os sapatos que são o produto que a fotografia em questão tenta 
vender. Dessa forma, percebe-se a sutileza da maneira como o fotógrafo 
objetifica o corpo feminino.
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Também é interessante observar que, nessa imagem e em grande 
parte do catálogo de Bourdin, o corpo feminino aparece sem uma 
cabeça ligada a ele, o que é uma escolha intencional que se pode atri-
buir à forma como o fotógrafo enxergava as mulheres como um grupo. 
É possível inferir que, na imagem, seu corpo merece destaque, mas suas 
ideias, pensamentos e vontades não. Sua identidade é quase apagada 
quando não se pode dar um rosto a ela. Além disso, as mulheres em 
sua obra, de modo geral, e mais especificamente nesta fotografia, são 
quase sempre posicionadas em situações de vulnerabilidade, como se 
a falta de poder sobre seu próprio corpo fosse algo que enriquecesse a 
narrativa criada na imagem.

Percebe-se, então, que a imagem em questão, assim como parte 
significativa do catálogo de Bourdin, evoca uma narrativa constante 
em que o fotógrafo e o espectador (ou seja, quem está do lado de trás 
da câmera no momento da criação da imagem e de sua leitura e inter-
pretação posteriores) estão em uma posição de poder e dominação 
sobre o corpo ali retratado. Muito disso se relaciona ao conceito de 
male gaze ou “olhar masculino” proposto por Laura Mulvey em seu 
artigo Visual Pleasure and Narrative Cinema, fundamental à segunda 
onda do feminismo, onde a autora discorre sobre a assimetria de poder 
ocasionada por diferenças de gênero no cinema, principalmente no 
contexto hollywoodiano. Como apontam Maluf, de Mello e Pedro, 
para Mulvey, o sujeito masculino busca reafirmar essa dominância em 
relação ao sujeito feminino (por uma série de motivos relacionados à 
psicanálise, que não cabem ser debatidos aqui) “colocando a mulher 
em uma posição desvalorizada, de alguém que deve ser salvo ou punido 
(voyeurismo), ou, pela completa negação da castração, substituindo ou 
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transformando a figura feminina por/em um fetiche” (Maluf, de Mello, 
& Pedro, 2005, p. 345).

Apesar de que a análise da autora é especificamente sobre o cinema 
no artigo em questão, a teoria feminista tem se apropriado do conceito 
para analisar os mais variados tipos de mídia, inclusive, a fotografia. É 
cabível, portanto, entender que a obra de Guy Bourdin é permeada pelo 
conceito de male gaze, em que o artista submete o sujeito retratado em 
suas fotografias por meio de uma série de escolhas feitas a respeito de 
como esse corpo é representado nas mesmas.

Figura 2
Fotografia de Guy Bourdin para a Vogue francesa, 1971

Verthime (2010).
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Na Figura 2, é possível ver uma mulher negra, desnuda, com o 
corpo dentro de uma estrutura de metal, curvando suas costas e com 
os braços erguidos à altura da genitália. Conseguimos ver seu pescoço 
e parte de sua cabeça, até altura de seus lábios. Esta fotografia não está 
entre as mais populares do fotógrafo, mas indica a diferença na forma 
como ele posiciona o corpo da mulher negra em seu trabalho em rela-
ção à mulher branca. Ela não utiliza roupas que são tipicamente tidas 
como “provocadoras”, como é o caso de muitas mulheres brancas por 
ele retratadas, mas está completamente nua, inclusive com os seios à 
mostra, e a pose em que a modelo se encontra dificulta entender essa 
nudez como “neutra” ou despropositada: parece que Bourdin também 
sexualiza esse corpo nu e, novamente, priva esse sujeito de qualquer 
identidade ao esconder a maior parte de sua cabeça e de seu rosto. 

Curiosamente, aqui, ele mostra os lábios da modelo, e, quando se 
tem em mente que os lábios são frequentemente características físicas 
negativamente estereotipadas em representações visuais de pessoas 
negras (junto com os quadris, no caso de mulheres negras, uma carac-
terística que também está à mostra aqui), a intenção do fotógrafo pode 
tornar-se mais nítida. Ele sublinha a diferença entre essa mulher e as 
mulheres brancas presentes em seu trabalho, e novamente reforça as 
diferenças entre ele como sujeito e a modelo em questão, porém, aqui, 
se utilizando da estrutura racial para tal.

Mas a característica mais interessante dessa imagem é também o 
que a torna tão dramática: a estrutura de metal que envolve o corpo da 
modelo. Independentemente do uso que essa estrutura tenha no mundo 
real, na imagem, ao colocar o corpo da modelo dentro dela, Bourdin 
evoca, intencionalmente ou não, a imagem de uma gaiola, uma jaula, 
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uma estrutura qualquer que tem a função de aprisionar, em volta desse 
corpo. E quando se tem em mente todo o processo histórico da escravidão 
de pessoas pretas, que envolveu, durante séculos, seu aprisionamento 
físico (Davis, 2016) por estruturas de metal como correntes, jaulas etc., 
essa escolha torna-se questionável. É possível traçar um paralelo entre 
a fotografia e a figura de Sarah Bartmann, uma mulher negra que, no 
século XIX, foi utilizada como entretenimento, ao ser colocada em uma 
jaula, seminua, e servir como atração circense nas cidades de Londres e 
Paris. Sarah foi especialmente desumanizada por conta de suas feições 
e de seus quadris “proeminentes” em relação ao ideal corporal estabe-
lecido pela lógica racista (Fernandes, 2016).

Figura 3
Fashion study (minstrels and models), fotografia de Guy Bourdin para 
a Vogue francesa, 1975

Verthime (2010).
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Bourdin acaba por não apenas objetificar esse corpo, novamente 
evocando o male gaze, mas, também, animalizá-lo e fetichizar processos 
históricos que são a base de estruturas como o racismo até a atualidade.

A Figura 3 é provavelmente a imagem mais controversa de 
Guy Bourdin entre as três aqui apresentadas. Isso porque, ao contrário 
das outras imagens, nesta, há uma comprovação por parte do próprio 
fotógrafo acerca do uso de um recurso que, novamente, transforma um 
processo histórico cruel ao qual pessoas pretas foram submetidas por 
décadas, em entretenimento. Ainda que não houvesse essa “comprova-
ção”, que aparece já no título da fotografia, a imagem em si não deixaria 
dúvidas sobre essa questão. Trata-se do uso do que é conhecido como 
blackface de maneira glamourizada e corriqueira, minimizando os danos 
que essa prática causou a pessoas negras durante o século XIX e após.

O blackface foi uma prática adotada por pessoas brancas para “sati-
rizar” pessoas pretas por meio do reforço de estereótipos raciais sobre 
seu comportamento, suas feições e características físicas, em especial, 
a cor de sua pele. Para adotar essa prática, comediantes, cantores e ato-
res conhecidos como menestréis (ou minstrels, em inglês, palavra que 
consta no título da fotografia e comprova que o autor utilizou a prática 
tendo ciência de seu contexto histórico) cobriam seu rosto e seu corpo 
com tinta preta ou marrom, a fim de emular a pele de pessoas negras. 

Eles também utilizavam tinta branca, vermelha ou cor de rosa para 
emular feições específicas de pessoas negras, como os lábios, as palmas 
das mãos e o contorno dos olhos. O objetivo dessa prática era evidente: 
reproduzir comportamentos comumente associados a pessoas pretas, 
interpretá-las como sendo desrespeitosas, desprovidas de inteligência, 
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agressivas etc. A Figura 4, a seguir, traz uma ilustração de um espetáculo 
que usava blackface na virada para o século XX.

Figura 4
Ilustração da prática de blackface

United States Library of Congress (1900) (https://www.loc.gov/item/2014637077/)

Levando em conta o contexto histórico dessa prática, que foi utilizada 
para subjugar por tanto tempo a comunidade negra desde, pelo menos, a 
abolição da escravidão nos Estados Unidos, é difícil caracterizar como 
“neutras” as escolhas de Bourdin ao utilizá-la como um acessório que 
enriqueceria a narrativa por ele criada. É válido mencionar novamente 
que o fotógrafo criou essa imagem em meados da década de 1970, pou-
cos anos após o movimento pelos Direitos Civis acontecer no Estados 
Unidos e em diversas outras partes do mundo. Portanto, apesar de não 
ser possível apontar a intenção do fotógrafo de maneira fiel, é possível 
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apontar que essa escolha não se deu num contexto em que a prática do 
blackface não fosse problematizada.

Ao fazer tal escolha, Bourdin reforça o argumento de Borges no 
início do texto: representação e política são indissociáveis, e, aqui, a 
representação de pessoas negras por meio de estereótipos negativos 
ajuda a apontar possíveis objetivos dentro de suas fotografias, inten-
cionais ou não: reforçar que, de acordo com a lógica social dominante, 
ele, um homem branco, possui mais poder que qualquer um dos sujeitos 
negros retratados nessas imagens. Além disso, caso o momento em 
que viveu já não fosse suficiente para demonstrar isso, ele ainda evoca 
a lembrança de processos históricos que comprovam que, de fato, ao 
longo de séculos de história, seus antepassados tiveram mais poder que 
os antepassados desses sujeitos.

Sem minimizar o fato de também haver mulheres brancas na foto-
grafia, retoma-se a discussão sobre interseccionalidade e diferentes 
experiências produzidas por diferentes marcadores sociais. Apesar de 
desempenharem sempre um papel de subserviência na obra desse artista, 
na Figura 3, as mulheres brancas são retratadas de forma mais huma-
nizada que os homens negros retratados pelos homens brancos usando 
blackface. Enquanto dois desses homens tocam instrumentos similares 
a banjos (comumente associados à cultura do Sul dos Estados Unidos 
e à figura do homem negro interiorano e sulista), três dessas mulheres 
estão sentadas usando vestidos longos e salto alto, com expressões 
serenas em seus rostos. 

A narrativa aqui percebida é que essas mulheres desfrutam do entre-
tenimento propiciado pelo blackface na imagem, e isso ajuda a pontuar 
que gênero e raça são sempre indissociáveis. Essas mulheres não podem 
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ser lidas apenas pensando em gênero, assim como esses homens também 
não poderiam. Ambos são lidos socialmente de acordo com os papéis 
que desempenham em relação ao fator racial. O ponto principal é que, 
apesar de serem subjugadas por Bourdin, um homem branco, isso não 
impede essas mulheres de serem retratadas como superiores à figura 
caricata do homem negro ali apresentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em primeiro lugar, é necessário apontar que este artigo não tem o 
objetivo de descontextualizar o trabalho de Guy Bourdin em relação à 
forma como ele representa gênero e raça em sua obra. Pelo contrário, 
a discussão aqui fomentada ajuda a contextualizar de maneira mais 
responsável e acurada as narrativas criadas e reiteradas por ele, ao rela-
cionar questões políticas do mundo concreto a elas (como a figura de 
Sarah Baartman e a história do blackface). A intencionalidade constitui 
uma parte importante do trabalho de um fotógrafo de moda, porém, ainda 
mais importante, é o resultado e o impacto desse trabalho no mundo 
real, pois, ao ser lida e interpretada pelo espectador, dificilmente uma 
fotografia trará junto de si uma nota explicativa com todos os porme-
nores das intenções do fotógrafo em questão. Como já mencionado, a 
fotografia também é carregada de um sentindo conotativo, não apenas 
denotativo.

Também é importante, como mencionado na introdução, não se rela-
tivizar as escolhas que Bourdin fez ao criar as narrativas mencionadas. 
Grande parte de seu trabalho se deu num contexto em que questões de 
gênero e raça já eram debatidas, por mais que não existisse um debate 
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tão profundo quanto o que existe no século XX. Como apontado, obras 
significativas de Kimberlé Crenshaw, Angela Davis, Patricia Hill Collins 
e bell hooks, se deram também nesse período. Não há, então, descon-
textualização do trabalho de Guy Bourdin; há uma recontextualização.

O texto demonstra ser possível utilizar o conceito de intersecciona-
lidade para levantar pontos de aproximação, distanciamento e tensio-
namento entre diferentes marcadores sociais, e perceber que os estudos 
da cultura visual podem ser enriquecidos de forma mais crítica quando 
se apropriam desse conceito, como sugere a vasta obra de bell hooks. 
É válido ressaltar a urgência e a necessidade de se fazer isso, pois, como 
visto, a representação e seus efeitos não deixam de ser sentidos fora da 
fotografia, fora das páginas da revista, da televisão, da ilustração etc. 
Eles nos acompanham a todo momento que sucede sua criação e difusão 
num mundo pautado pela visualidade.

Também chama-se a atenção para o fato de que este trabalho surge 
como uma maneira de demandar que pessoas brancas se responsabilizem 
e se comprometam com a luta antirracista, olhando para o passado e 
buscando entender como surgiram os dispositivos de dominação étnico-
-racial que as beneficiam até hoje, para que seja possível desmantelá-los. 
Isso é impossível sem estar atentos às vozes e às palavras daqueles que, 
pelo contrário, são prejudicados por essa lógica há séculos. 

Destacam-se, então, a importância de se construir um repertório 
repleto dessas vozes e o privilégio de poder ler Angela Davis, bell hooks, 
Carla Akotirene, Djamila Ribeiro, Robin R. Means Coleman, entre 
outras mulheres negras que movem as estruturas da sociedade. Optar 
por trazer os nomes dessas mulheres para a linha de frente neste artigo 
também se configura como uma escolha conscientemente política, pois 
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trata-se de fazer ecoar as vozes de autoras que não necessariamente 
são citadas ao se discutir cultura visual e fotografia de moda, apesar de 
que suas produções acadêmicas podem contribuir significantemente 
para os estudos desses campos. Isso reitera a importância de colocar a 
interseccionalidade no centro de toda e qualquer área do conhecimento 
que se discuta.

No mais, esta pesquisa ainda está longe de terminar, pois, a cada 
análise dessas imagens, percebem-se mais e mais temas que merecem 
ser discutidos com a devida responsabilidade e aos quais deve ser atri-
buída a devida importância. Também existem diversos outros pontos 
de intersecção abarcados pelo conceito de interseccionalidade, que, 
aqui, se optou por não discutir, privilegiando o aprofundamento dos 
temas abordados. 
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ESTATÍSTICAS E JORNALISMO EM TEMPO 
DE PANDEMIA1

Júlia Leitão de Barros2

Cláudia Silvestre3

INTRODUÇÃO

O presente estudo enquadra-se no âmbito de um projecto mais alar-
gado que tem como objectivo perceber como o jornalismo de referência 
em Portugal usou os dados estatísticos para cobrir o tema Sars-CoV-2, 
o novo coronavírus identificado como agente etiológico da doença pelo 
coronavírus 2019 (covid-19).

Embora exista investigação sobre como os jornalistas usam a esta-
tística nomeadamente gráficos e infografias (por ex. Bauer & Schoon, 
1993; Garcia, 2009; de Haan et al., 2017; Pinto, 2018), em Portugal esses 
estudos são escassos (Pereira, 2015). Nesse sentido, pretendemos ser 
um contributo para a reflexão em torno de uma área que vem ganhando 
espaço nos media e na sociedade em geral. Se de início os números e os 
gráficos tinham um papel secundário e por vezes meramente decorativo e/
ou instrumental, actualmente são frequentemente protagonistas da notícia 
(Sjafiie, Hastjarjo, Muktiyo, & Pawito, 2018) e considerados excelentes 

1. Investigação parcialmente financiada pelo Instituto Politécnico de Lisboa, 
IDI&CA - IPL/2020/ETC_ESCS.

2. Doutora em História Política
 Escola Superior de Comunicação Social -IPL. jbarros@escs.ipl.pt
3.  Doutora em Métodos Quantitativos
 Escola Superior de Comunicação Social -IPL. csilvestre@escs.ipl.pt
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elementos de comunicação rigorosa. O que tem levado ao desenvolvi-
mento de disciplinas na área de comunicação de dados quantitativos 
como é o caso da infografia, do storytelling ou do jornalismo de dados.

Neste estudo iremos analisar os recursos expressivos utilizados nas 
primeiras páginas de dois jornais de referência portugueses, nos três 
primeiros meses de crise sanitária, procurando avaliar qual o lugar ocu-
pado, na construção de representações daquele momento excepcional, 
pela palavra, o número ou a iconografia, nas suas diversas expressões, 
sejam fotos, desenhos, gráficos e infografias. 

METODOLOGIA E OBJECTIVOS

Esta é uma primeira abordagem à forma como a imprensa escrita 
portuguesa cobriu a primeira vaga de covid-19. Com esse objectivo 
optámos por analisar dois jornais, o Público e o Diário de Notícias, 
no período de 1 de março (um dia antes do anúncio da primeira caso 
de covid em Portugal) a 31 de maio (um dia antes do fim do recolher 
obrigatório). Em Portugal, estes dois periódicos são consensualmente 
apontados como jornais de referência, por reunirem as características 
realçadas por Zamin (2014), isto é, gozam de credibilidade no campo 
jornalístico, valorizam a política, a economia e os assuntos internacionais 
e embora se dirijam a segmentos sociais com maior poder aquisitivo, 
formação mais elevada e maior proximidade aos círculos de poder polí-
tico, económico e social, tendem a servir de referência a outros media.

Optámos, numa primeira fase do nosso projecto, por analisar a pri-
meira página destes. Sabemos que a actividade jornalística não se resume 
à recolha e tratamento de informações, passa ainda pela selecção das 



954

meistudies

peças jornalísticas e, entre elas, as que devem ser destacadas na primeira 
página. A primeira página constitui um dos acessos privilegiados à linha 
editorial do jornal, representando a forma como um periódico gere o 
seu acesso ao espaço público. É, ainda, na primeira página dos jornais 
que a retórica discursiva se abre a recursos semióticos extralinguísticos 
(Medina, 2001). 

A análise da capa dos jornais é obrigada a valorizar tanto os ele-
mentos visuais, sejam gráficos, tabelas, quadros, ilustrações, caricaturas 
e fotografias, quanto as legendas, os títulos, os leads e as chamadas. 
Anabela Gradim, chama a atenção para a importância dos títulos: “os 
quais, juntamente com as fotografias, são a primeira coisa, e por vezes 
a única, a que o leitor atenta no jornal” (Gradim, 2000 p. 53). 

No estudo das práticas jornalísticas os títulos das primeiras páginas 
são relevantes e como afirma Estrela Serrano (2006): 

No título, o jornal indica duas coisas: informa sobre um assunto 
e mostra que informa. É no título que o acontecimento se expõe 
primeiro à compreensão dos leitores e é através dele que o jornal 
mostra o valor que atribui à informação. Titular é uma das operações 
mais complexas do processo de produção de um texto jornalístico: 
implica dar o máximo de informação, num espaço limitado, o que 
significa condensar, com rigor, os dados disponíveis. (Serrano, 2006, 
pp. 305-306)

O nosso objectivo é analisar os recursos expressivos utilizados nas 
primeiras páginas avaliando o lugar ocupado, pela palavra, o número 
ou a iconografia, nas suas diversas expressões, sejam fotos, desenhos, 
gráficos e infografia, na representação da crise sanitária vivida. Lembre-
mos que este foi um momento em que as estatísticas e os especialistas 
ganharam preponderância nos jornais, em particular, e nos meios de 
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comunicação social, em geral. Como bem referiu Cremilde Medina, os 
jornalistas tiveram de se adaptar, não sem dificuldade, às novas fontes:

Os jornalistas lidam mal com as estatísticas e os técnicos que 
as formulam em modelos matemáticos também não conseguem 
apresentar múltiplas leituras da realidade epidemiológica que as 
abstrações numéricas tentam expor. E quando transpõe o campo 
positivista das afirmações, para lançar dúvidas, os repórteres não 
captam a humilde posição científica e repetem no dia seguinte a 
mesma expectativa de dados e gráficos assertivos, definitivos, o 
velho conceito de certo e errado e não da inserção dos dados em 
um contexto. (Medina, 2020, p. 6)

A nossa análise valorizou o caracter excepcional desta situação 
pandémica em que o desconhecimento científico das características 
infecciosas do vírus colocou os leitores fortemente dependentes das 
narrativas, sempre actualizadas, dos vários profissionais da enunciação, 
jornalistas, políticos e especialistas. Sendo esta uma primeira abordagem 
à temática com limites de tempo, tendemos aqui valorizar a iconografia 
e o número, sobre a palavra.

Convém, porém, contextualizar a nossa abordagem, aquilo a que se pode 
chamar o “caso português”, definindo alguns traços que caracterizaram 
a crise pandémica neste país e o impacto desta nos media portugueses. 

CORONAVÍRUS EM PORTUGAL

Salientaremos aqui quatro aspectos que individualizam o caso por-
tuguês: precocidade na tomada de medidas preventivas de contenção da 
pandemia; consenso político e social em torno das medidas governamen-
tais; centralização da informação e estabelecimento de conferências de 
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imprensa diárias; aumento do número de leitores, ouvintes e audiências 
nos vários media.

O novo coronavírus, a covid 19, teve os primeiros casos registados na 
cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. 
Em 30 de janeiro a Organização Mundial de Saúde (OMS) accionou 
o mais alto nível de alerta da organização, considerando que o surto 
de covid-19, identificado em humanos, constituía uma Emergência de 
Saúde Pública Internacional. Em 11 de março a OMS caracterizaria o 
vírus covid-19 como uma pandemia. 

Em Portugal, a Direcção Geral de Saúde (DGS), dependente do 
Ministério da Saúde, emite o primeiro comunicado referente à covid-
19, a 14 de janeiro, com recomendações a todos os viajantes vindos da 
China. Durante o mês de Fevereiro monitoriza alguns casos suspeitos, 
mas só a 2 de Março surgem os primeiros dois casos confirmados. Por 
esta altura, o alarme sobre a epidemia chega de Itália e de Espanha, os 
dois primeiros países a braços com uma situação sanitária descontrolada. 
Itália que registara os dois primeiros casos, em Roma, a 31 de Janeiro, 
assiste a um crescimento exponencial diário de novos casos, no início 
do mês de março: de 466 confirmados a 3 de março, passa para 1492, a 
8 de março. Aos media portugueses chegam relatos e imagens de médi-
cos e enfermeiros que dão conta da incapacidade do sistema de saúde 
italiano responder de forma equitativa e eficaz a todos os doentes, por 
falta de meios técnicos, como ventiladores, preventivos e como material 
de proteção. O receio face à propagação do novo vírus e à capacidade 
de resposta do sistema nacional de saúde português agrava-se, com as 
notícias que chegam de Espanha, único país com fronteira terrestre 
com Portugal. No início do mês de março, também este país passa de 
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71 novos casos, no dia 3 de março, para 1146, a 11 de março. A cobertura 
informativa dos media portugueses sobre o agravamento da situação 
sanitária nestes dois países constituiu um elemento determinante para 
compreender o caso português. 

Num clima de desconhecimento científico e incerteza sobre as formas 
de propagação do novo vírus, assiste-se em Portugal a um crescimento 
controlado do número de casos: a 6 de março registam-se no país 
11 casos; a 7 março, 23 casos; 12 de março, 78 casos. Num curto espaço 
de tempo, entre 2 de março e 12 de março, várias instituições da área do 
ensino, cultura e desporto antecipam as orientações governamentais e 
adoptam medidas preventivas pontuais. Cancelam-se eventos, algumas 
escolas, liceus e universidades encerram as actividades presenciais, 
alguns sectores da sociedade portuguesa seguem voluntariamente os 
preceitos de um maior distanciamento social. Da parte do Governo, a 
7 de março, são tomadas medidas tendentes a controlar os novos casos 
na região norte, até aqui a zona mais afectada do país, suspendendo-se 
temporariamente as visitas a hospitais, lares e prisões. A 8, um surto 
nos concelhos de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto, leva a 
DGS a encerrar escolas e a suspender diversas actividades culturais. 
A 11, o Conselho Superior de Magistratura decide que os tribunais de 
1ª instância realizem apenas atos processuais e diligências relacionadas 
com direitos fundamentais.

Mas seriam as medidas tomadas dia 12 (com apenas 78 casos) 
aquelas que marcariam a oficialização da crise sanitária que se viveria 
nos meses seguintes. Nesse dia, antecipando um cenário semelhante a 
Itália e Espanha e sob forte pressão da opinião pública o governo por-
tuguês decide fechar as escolas de todos os graus de ensino, encerrando 
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discotecas, reduzindo a lotação dos restaurantes e centros comerciais, 
proibindo o desembarque de passageiros de cruzeiros, etc. Nesse dia, 
também a Federação Portuguesa de Futebol suspende todas as compe-
tições. No dia seguinte, a Conferência Episcopal portuguesa suspende 
missas, catequese e outros atos de culto. Em paralelo, cresce o número 
de empresas e outras instituições que aderem ao teletrabalho. A 17 de 
março é anunciada a primeira morte. Dois dias depois, a 18 de março, 
com 642 casos registados, o Presidente da República, depois de ouvir o 
Conselho de Estado e o Governo, e de ter obtido aprovação da Assem-
bleia da República, decreta o estado de emergência por 15 dias. Este, 
torna obrigatório o confinamento, impondo restrições à circulação na 
via pública. O não cumprimento das regras estabelecidas pode levar à 
prisão. 

Nos três meses seguintes observa-se um amplo consenso político 
em torno das medidas adoptadas. Rui Rio, o líder do principal partido 
da oposição, o PSD, assume por diversas vezes que o momento exige 
unidade em torno do combate à crise pandémica. As várias forças polí-
tico-partidárias estão de acordo quanto à necessidade de conter o surto 
epidemiológico de forma a impedir o colapso do sistema nacional de 
saúde. 

Também a sociedade civil adere sem qualquer resistência às medidas 
impostas. Em Portugal não se verificará qualquer mobilização contra o 
estado de emergência, nem contra o estado de calamidade que o segue. 
A preocupação governamental com a falta de meios técnicos e logísticos 
transmitida pelos media, terá como reflexo uma onda de solidariedade 
social. Esta dimensão social está, porém, ainda por estudar. O que sabe-
mos é que o número de ventiladores, de máscaras, de testes disponíveis, 
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de gel desinfectante, etc., torna-se uma preocupação generalizada. 
Especula-se nos preços de alguns destes produtos. A lavagem frequente 
das mãos, bem como o distanciamento social ganham relevância, mas 
o uso de máscaras é objecto de indicações contraditórias, mesmo por 
parte das autoridades de saúde. 

Figura 1
Evolução do número de casos novos

(Fonte: DGS)

O pico da curva de novos casos na primeira vaga viria a 10 de abril, 
dia em que a DGS anuncia terem sido registados 1516 novos casos, 435 
mortos e 15.472 infetados (Figura 1). O Estado de Emergência seria 
prorrogado e só seria modificado a 2 de maio, quando se declara o Estado 
de Calamidade e a aplicação faseada de medidas de desconfinamento, 
este seria também renovado até 14 de junho. A meio deste mês, a 16 de 
maio, o primeiro ministro pede aos portugueses que regressem à rua, 
frequentem lojas restaurantes e cafés, pois os portugueses mantêm-se 
muito reservados. A 29 de maio o governo anuncia o fim do recolhi-
mento obrigatório, a partir de 1 de junho. Quase três meses depois do 
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primeiro infectado Portugal chega ao fim de maio como um caso bem 
sucedido de controlo sanitário. A 31 de maio, com mais 297 infectados 
tinham morrido 1.410 pessoas.

O consenso em torno das medidas tomadas deve ser integrado 
no esforço de comunicação pública, quase imediato, do Ministério 
da Saúde e da estrutura do Estado, Direcção Geral de Saúde (DGS), 
falarem numa só voz, em conferências de imprensa diárias, transmi-
tidas em directo, não só por todos canais de televisão pública (RTP1, 
RTP3) como privada, de canal aberto e pago (SIC, TVI, CMTV, SIC 
Notícias, TVI informação). As conferências de imprensa arrancam logo 
a 11 de Março contando com a presença quase diária da Ministra da 
Saúde, Marta Temido, e da directora da DGS, Graça Dias. Por esta via 
os portugueses receberam recomendações e informação o impacto do 
vírus em Portugal e as medidas adoptadas. Até ao final do período por 
nós analisado os números oficiais foram aceites, na sua generalidade, 
tendo as entidades procedido por vezes à sua retificação. 

Os portugueses em confinamento acompanharam estas conferên-
cias de imprensa, sobretudo através da televisão. No mês de março as 
audiências de TV subiram 23%, face ao mês de fevereiro4, 12 %, em 
abril5, face ao mês de Março, recuando 12%, em maio6, já na fase de 
confinamento. Os canais informativos foram, porém, aqueles que apre-
sentaram crescimentos mais expressivos, face ao mês de fevereiro, as 
audiências aumentaram, a SIC Notícias, mais 132%, a TVI24, mais 99%, 
o CMTV, mais 63%7.

4. Comunicado de 2 de abril de 2020, revista on line, Meios e Publicidade, M& P.
5. Comunicado de 4 de maio de 2020, revista on line, Meios e Publicidade, M& P.
6. Comunicado de 2 de junho de 2020, revista on line, Meios e Publicidade, M& P.
7. Comunicado de 2 de abril de 2020, revista on line, Meios e Publicidade, M& P.
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Já os jornais impressos tenderam a agravar as dificuldades por 
problemas na distribuição e encerramento de alguns postos de venda, 
devido ao confinamento, este foi o caso do Diário de Notícias. O jornal 
Público, atendendo à crise sanitária inova abrindo, na sua edição online, 
os textos até aí reservados a assinantes, abolindo o paypal. A 2 de maio, 
em editorial o seu director, Manuel de Carvalho, anunciava o fim desta 
abertura dando conta do sucesso da iniciativa: “em números nunca 
vistos na história do nosso jornal, milhões de portugueses recorreram 
ao Público para se informarem”. Mais tarde, a 3 de setembro o jornal 
informava que o Público registara o maior crescimento de assinaturas 
digitais no primeiro semestre do ano, o que fez com que ultrapassasse o 
Jornal de Notícias, pela primeira vez, na circulação total paga (soma das 
vendas em banca e das vendas online), segundo os dados da Associação 
Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação.

ANÁLISE DAS PRIMEIRAS PÁGINAS

A análise dos jornais Público e Diário de Notícias confirma a prepon-
derância da pandemia nas primeiras páginas dos jornais. No Diário de 
Notícias em média 68% da sua capa foi ocupada por peças jornalísticas 
que remetiam para o covid-19,valor muito próximo do Público, que 
ocupa em média 70% das suas primeiras páginas com a mesma temática. 
Acresce que os dois jornais, durante o período analisado, apresentam 
uma percentagem significativa de primeiras de páginas dedicadas em 
exclusivo à covid-19. Isto é, 23%, das capas do Diário de Notícias, e 
12%, das do Público, foram ocupadas integralmente pela cobertura de um 
mesmo assunto a pandemia. No caso do Público (figura 2) estas páginas 
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surgem tendencialmente agregadas temporalmente, isto é, durante estes 
três meses, ciclicamente, os leitores do jornal, foram confrontados em 
dias consecutivos com o seu diário a elevar a tema único a pandemia 
(19 e 20 de março; 31 de março, 1, 2, 3, 4 de abril; 1, 2, 3, 4 de maio), 
a excepção recai no dia 11 de abril. Tematicamente, como veremos, 
a capa incide sobre Portugal, à excepção do dia 3 de Abril, e mesmo 
neste caso, com claras ressonâncias no país, quando o jornal destaca, 
em exclusivo, o simbólico número 1 milhão casos registados no mundo. 
Porém, não tendo esta primeira vaga do vírus neste país, como vimos, 
gerando momentos particularmente críticos, como uma ruptura no sis-
tema nacional de saúde, crise política, ou agitação social em torno das 
medidas tomadas, é importante assinalar que a distribuição temporal 
destas primeiras páginas, surgem sobretudo vinculadas ao anúncio de 
medidas governamentais. Como poderemos verificar na figura nº 2, que 
recai sobre o espaço ocupado pelo tema da covid-19, as edições que 
destacam em exclusivo esta temática ocorrem quando se declara o estado 
de emergência (março), se prolonga o Estado de emergência (abril) ou 
se anunciam as distintas etapas do desconfinamento gradual (maio). 

Porém, os dois jornais analisados apresentaram diferentes formas de 
representar e organizar a situação pandémica em Portugal na escolha da 
prática discursiva assente no material iconográfico, fotografia e desenho. 
No Público estes recursos representativos tendem a ocupar, em média, 
metade da primeira página do jornal, sendo que em 10% das edições 
analisadas, estas representações ocuparam pelo menos 80% da capa.

Figura 2
Percentagem da primeira página dedicada à temática covid-19
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(Fonte: Elaboração Própria)

A importância da iconografia, neste jornal, confirma-se ao constatar-
mos que das 11 primeiras capas dedicadas a 100% à covid-19, 8 delas 
apresentam uma imagem que ocupa toda a página, nas restantes 3, a 
imagem mantem um peso assinalável, ocupando entre 60% a 70% da 
mancha do jornal. Todas estas primeiras páginas ocorrem entre o dia 19 de 
março e 4 de maio, sendo esta opção editorial abandonada, a partir daí. 

Esta conquista da totalidade da primeira página pelo tema Covid-19, 
com recurso iconográfico, surge a 19 de Março, quando arranca o estado 
de emergência, colocando o Público, sobre uma fotografia do vírus, um 
grande título, anunciando: “Portugal sobre o Estado de Emergência”. 
A excepcionalidade desta primeira página coincide e reforça a excep-
cionalidade do momento. O vírus é o protagonista e assim se mantém 
nas duas ocorrências posteriores. No dia seguinte, com foto metafórica 
a ocupar, de novo, 100% a primeira página, colocando uma plateia 
vazia a assistir a um espectáculo, cujo actor principal é o vírus, aqui 
representado num microfone, com título destacado “ Guia para sobre-
viver ao Estado de Emergência”. E, de novo, a 26 de março, sob um 
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fundo de inúmeros vírus a inscrição da palavra Mitigação, expressão 
eufemística, utilizada pela DGS para descrever a fase em que Portugal 
se encontrava no combate à propagação do vírus.

O mês de abril abre com uma página inédita e única, na nossa amos-
tragem, com uma ilustração evocativa do drama humano do doente 
covid-19, a ocupar 62% da página, uma figura humana a sair de um 
buraco, com legenda de carga dramática invulgar:“ Histórias dos que 
venceram o vírus: foi horrível”.

Nas restantes primeiras páginas ocupadas a 100% pelo tema Covid-19, 
a temática vira-se para o impacto social da situação sanitária, seja com 
foto cobrindo o efeito do cordão sanitário imposto no “Grande Porto”, 
ocupando 70% da página (31/3/2020), ou capas retratando o novo quoti-
diano e os constrangimentos da saída à rua (2/4/2020; 4/4/2020). A 18 de 
abril o Público distingue, na sociedade portuguesa, como protagonista, à 
semelhança do que ocorria em Itália e Espanha, os profissionais da área 
da saúde, com uma capa com composição de retratos de profissionais 
anónimos, dessa área de actividade, sob o título “ Um mês na linha da 
frente”. Em contrapartida, nenhuma iconografia representa um actor 
político nacional ou internacional, nestas páginas dedicadas 100% à 
covid-19. A dimensão política da crise não é objecto de representação 
iconográfica, surgindo apenas a propósito da celebração do 1º de maio, 
com foto metafórica de um punho fechado envolto em película plástica, 
ocupando 72,2% da capa (1/5/2020). No mesmo sentido, o impacto 
económico só por uma vez surge nestas páginas que se ocupam 100% 
da temática covid-19, e de forma mitigada, por via de um título sobre 
um fundo com desenho alusivo ao trabalho dos escritores. 
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Por último, saliente-se que o contexto internacional surge apenas 
uma vez, ocupando toda a página de 3 de abril, com recurso a uma 
textura de pontos negros onde se sobrepõe o título “Covid 19 Mundo 
ultrapassa um milhão de casos confirmados”, mais do que a excactidão 
do número, convocou-se o poder simbólico do milhão, favorecendo a 
representação do grau disseminação e perigosidade do vírus, reforçando 
a racionalidade das medidas governamentais adoptadas.

A utilização da fotografia e da ilustração gráfica nas restantes edições 
do jornal o Público mantêm alguns dos traços até aqui referenciados. 
Isto é, 87, 8 % da iconografia na primeira página remete para temáticas 
nacionais. Os políticos portugueses têm um pequeno protagonismo 
nas fotos e nos desenhos do jornal, surgindo apenas em 12, 1% destes. 
Os governantes portugueses, os ministros, deputados, líderes partidários 
e outros dignatários das instituições legislativas, executivas e judiciais, 
desaparecem da primeira página até ao final de abril. Mário Centeno, 
ministro das Finanças surge a 21 de abril, ocupando 61, 3% da página, 
António Costa, primeiro ministro português, surge três vezes, a partir 
de 5 maio. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, surge 
apenas uma vez, e acompanhado por Costa (14/5/2020).

A temática internacional também deixa de ser praticamente coberta 
por fotografias ou desenhos. Só a 19 de abril, surge uma ilustração sobre 
a China, e a Europa é representada apenas três vezes, no período que 
analisamos. Só dois líderes internacionais têm direito a foto, Viktor Orbán, 
primeiro ministro húngaro, com pequeno retato que ocupa 4,6% da 
primeira página (17/5/2020), e Donald Trump, que só surge a 30 de 
maio, ocupando 54, 4% da primeira página.
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Em contrapartida, a dimensão social da pandemia é valorizada, 50 % 
do total das fotos e desenhos na primeira página do público, referem-se 
ao impacto social da pandemia. Realçam as alterações no quotidiano, 
com peças representando ruas e outros espaços públicos desérticos 
(2/4/2020; 4/4/2020; 2/5/2020; 11/5/2020; 13/5/2020; 30/4/2020); o 
impacto das novas regras nos transportes públicos (28/4/2020; 4/5/2020; 
5/5/2020), nos serviços públicos (20/5/2020; 25/5/2020), nas empre-
sas (26/5/2020), no teletrabalho (21/5/2020), no ensino a distância 
(30/4/2020) e presencial (19/5/2020). Mas também os efeitos sociais da 
crise pandémica: desemprego (3/5/2020); fome (7/5/2020; 10/5/2020); a 
terceira idade (24/4/2020; 27/4/2020); a cultura (24/4/2020; 22/5/2020; 
29/5/2020). As várias atividades ligadas à área da saúde são alvo de 
grande representação iconográfica, em particular profissionais anóni-
mos e o interior de hospitais e centros de saúde (20/4/2020; 22/4/2020; 
3/5/2020; 8/5/2020;12/5/2020; 13/5/2020; 25/5/2020; 31/5/2020).

Bem distinto é o Diário de Notícias no que toca ao recurso a foto-
grafias e desenhos na primeira página. Estas tendem a ocupar, em média 
apenas 27% da primeira página. A palavra escrita é aqui preponderante. 
A maior imagem utilizada na primeira página deste jornal recai na foto 
do vírus covid-19, que ocupa 46% da página, logo no dia 7 de Março, 
ainda antes de serem tomadas as medidas de confinamento. Foi uma 
excepção.

O jornal opta por utilizar fotografias de retrato de figuras destacadas 
da área da política (Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem; Graça de 
Freitas, Diretora da DGS; Adalberto Campos Fernandes, ex. Ministro da 
Saúde, entre 2015e 2018, Bispo de Setúbal, Marçal Grilo e Nuno Crato, 
ambos ex.Ministros da Educação, Manuel Alegre militante histórico 
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do Partido Socialista) da área empresarial (Luís Araujo, Presidente do 
Turismo de Portugal), e da área cultural (o neurologista, António Damasio, 
os comediantes da televisão, Ricardo Araújo Pereira e Herman José, 
e o pivot do canal privado SIC, Rodrigue Guedes de Carvalho. Assim 
54,5% das suas imagens são retratos, a maioria de pequena dimensão, 
ocupam menos de 3% da primeira página, com excepção de António 
Damásio, que ocupa 5,2%, de Rodrigues Guedes de Carvalho, 25,9%, 
e de Ricardo Araújo Pereira, 32,8%.

Duas edições, a de 28 de março e a de 11 de abril cobrem com 
fotografias, aspectos da vida dos profissionais de saúde, que ocupam 
respetivamente, 41,6% e 39,5%, da primeira página. Nas edições de 
18 de abril e 2 de maio, surgem fotografias sobre outras duas actividades 
que permitem manter o confinamento, a dos homens do lixo e a dos 
estafetas (a primeira ocupando 26,5%, e a segunda 17,9% da primeira 
página). Só a 16 de maio surge um desenho, que ocupa 38,6% da 
primeira página, representando o impacto do covid-19 no quotidiano 
(o uso de mascaras nas ruas, os supermercados, o teletrabalho, etc.). 
À semelhança do Público os temas internacionais não têm relevo em 
termos de fotografias e desenhos. 

Um outro elemento importante na comunicação visual são as info-
grafias. Habitualmente as infografias são usadas para comunicar dados 
complexos através de elementos visuais de fácil compreensão, tais como, 
desenhos, ícones, mapas, diagramas ou gráficos. Neste estudo, surgem 
3 infografias que têm subjacente informação numérica nas edições de 
16 de abril, 2 e 14 de maio, todas no jornal Público. 

A primeira infografia é uma representação do número de infectados 
a nível mundial em 3 momentos: 1 de fevereiro, 2 e 15 de abril com 
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indicação dos respetivos números (11.038, 1.013.157 e 2. 000.000). 
Estes números são representados por círculos dando uma ideia da pro-
pagação galopante do vírus, principalmente de 2 para 15 de abril onde 
o número quase duplicou. Esta infografia sem título ocupa quase toda 
a diagonal do jornal.

A 2 de maio encontra-se um gráfico de barras cinzentas sobre um 
fundo preto que ocupa uma faixa horizontal na parte superior da primeira 
página. Com o título “Mais de mil mortes por covid-19 em Portugal”, 
a vermelho e subtítulo, a letra muito pequena branca, “Especialistas 
alertam que a taxa de letalidade real do novo corona vírus ainda é 
incerta”. As cores utilizadas remetem para a carga negativa da notí-
cia. Estão identificados o número de mortes no primeiro e último dia, 
17 de março com 1 morte e 1 de maio com 18 mortes. Também estão 
assinalados os dias com mais mortes, um dia com 37 mortes e três dias 
com 35 mortes. Embora, aparentemente, o número de mortes pareça 
ter uma tendência para decrescer na última semana, o subtítulo alerta 
para a impossibilidade de um prognóstico, a representação visual de 
carga negativa contrasta com a discreta e cautelosa narrativa escrita.

Também numa faixa horizontal preta, a 14 de maio, se representam 
as ligações existentes entre três mil milhões de utilizadores do Facebook, 
com pontos e linhas azuis (movimentos pró-vacinas), vermelhos (anti-
vacinas) e verdes (indecisos). Contudo o título “Facebook – Grupos 
antivacinas estão a vencer a competição” realça que os antivacinas, 
embora ainda em menor número, poderão vir a dominar. O que pro-
voca dúvida e indefinição quanto ao futuro combate da pandemia, em 
particular quando houver uma vacina para a covid-19. 
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É de salientar que apesar das notícias internacionais terem uma fraca 
presença na primeira página, duas das três infografias são de assuntos 
internacionais. Também se deve salientar que todas as representações 
despertam no leitor um sentimento de alerta/medo em relação ao que 
está a acontecer quer em Portugal quer ao redor do mundo, reforçando 
as medidas tomadas pelo governo.

O que fizeram os jornalistas com os números sabendo que estes têm 
um poder mediático inquestionável (Garcia, Rosa & Barbosa, 2017)? 
Antes de avançarmos para a análise dos resultados comecemos por referir 
que excluímos datas e horas. Porém, quando o conceito numérico está 
presente mesmo que não apareça o respetivo o número, considerámos 
que a notícia apresentava informação estatística, por exemplo “metade 
dos casos”. Também não foi feita distinção entre o número escrito por 
extenso ou com algarismos; “um milhão” ou “1 milhão” são ambos 
considerados informação numérica. 

Dos 105 jornais analisados, 57 (54%) apresentaram informação 
numérica na primeira página, totalizando 78 títulos. No Público essa 
informação ocorre em 48 (52%) das 92 edições em 67 título e no Diário 
de Notícias em 11 títulos distribuídos pelas 9 (69%) primeiras páginas 
das 13 edições.

Para se perceber o contexto em que a informação numérica foi 
usada analisaram-se os títulos tendo em conta (i) o impacto: político, 
económico, social, na situação pandémica, nos serviços público e de 
saúde; e (ii) os sentimentos associados aos títulos: medo/incerteza, segu-
rança/confiança, alerta, dúvida e o sentimento de confiança associado 
à divulgação das medidas que estão a ser tomadas. 
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Ao analisar as notícias procuramos associar, a cada uma delas, 
apenas um impacto e um sentimento, mas em alguns casos não foi 
possível identificar apenas um, colocando-se, assim, dois. Por exemplo, 
“Governo cria apoio de 219 euros para recibos verdes sem descontos” 
(Público 8 de maio), nesta notícia destaca-se o aspecto social, o apoio 
aos trabalhadores independentes que são os que na sua maioria têm 
trabalhos precários, mas esta medida também tem o intuito de manter a 
economia do país a funcionar. Logo foi classificada como tendo impacto 
económico e social.

A informação numérica, presente em 78 títulos, veio vinculada prin-
cipalmente ao impacto social (22 notícias; 28%), ao sistema de saúde 
(20; 26%), à economia (20; 26%) e à evolução da situação pandémica 
(17; 22%). 

Mais uma vez a análise individualizada dos dois títulos de imprensa 
revela diferenças na linha editorial dos jornais. O Diário de Notícias 
apresenta uma excepção que deve ser assinalada, a 9 de maio, a inser-
ção de uma notícia sobre o impacto político da pandemia, sob o título 
“Governo merece 14,9 valores”. Para se chegar a este valor foi pedido 
a cinco personalidades para avaliarem a reação do Governo à covid-
19. Contudo esta análise é baseada em critérios subjetivos e que não se 
encontram explicados no interior do jornal, o que nos leva a questionar 
a sua validade. Bastava escolher outras cinco personalidades, como ava-
liadores, para a nota atribuída ao governo ser completamente diferente. 
O recurso ao número substitui de forma artificial a avaliação qualitativa. 

Tabela 1
O Impacto associado às notícias com informação numérica
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(Fonte: Elaboração Própria)

Por outro lado, no Diário de Notícias é dado destaque ao desenvol-
vimento dos números associados à evolução da pandemia, ao impacto 
económico e social com 5, 4 e 3 títulos respetivamente, no Público são 
consideradas mais duas áreas sociais – os serviços públicos e de saúde 
(3 e 20 títulos respetivamente) (Tabela 1). Neste último jornal, os ser-
viços públicos são destacados em duas edições, a de 6 de abril, com os 
títulos “Coronavírus trava Justiça a fundo e adia 50 mil diligências num 
mês: Só em dois dias de Março foram adiados ou cancelados 14 mil 
actos nos tribunais” e “Reforço da ACT com 80 inspectores arrasta-se 
há quatro anos”, onde se realça que a justiça também está a ser afetada 
e transmite um sentimento de incerteza e insegurança. Contudo, já 
no final do período analisado, a 20 de maio é apresentada uma visão 
mais otimista, “18 mil novas cartas de condução, 348 casamentos … 
o retrato dos serviços públicos em tempo de pandemia”. Apesar de 
estarmos em pandemia a narrativa do Público, assente em números 
é agora a das pessoas prosseguirem a sua vida e os serviços públicos 
estarem operacionais, o que remete para o retomar da confiança face 
ao futuro próximo.
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No Público também os números associados aos serviços de saúde 
tenderam, inicialmente, a representar uma situação assustadora. Por 
exemplo “Linha SNS24 não atendeu 25% das chamadas no pico da crise” 
(5/3/2020) e “Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao 
coronavírus” (6/3/2020). Mas depois o jornal recorre aos números para 
passar uma mensagem mais tranquila, de que Portugal tem capacidade 
para lidar com a situação: “Portugal terá 1,8 mil milhões de fundos 
urgentes da UE para Saúde e empresas” (14/3/2020), “António Costa 
diz que há capacidade para realizar 30 mil testes por dia” (24/3/2020), 
“Hospital de São João com 100 camas ventiladas” (27/3/2020). Em 
maio, no dia 17, volta a ser posta em causa a saúde com “Três milhões 
de máscaras compradas com certificado falso”.

O medo/incerteza e a segurança/confiança foram os dois sentimen-
tos mais despertados pelos números dos jornais analisados (Tabela 2). 
No Diário de Notícias estes dois sentimentos foram usados com a mesma 
frequência. A segurança/confiança surge em títulos tais como como 
“Há 7.800 civis disponíveis para ajudar …” (11/4/2020), o número “...de 
mortes continua muito inferior ao de outros países europeus” (18/4/2020) 
e “...90% dos infetados estão em casa, seguidos pelo médico de família, 
tem sido o nosso êxito” (25/4/2020), que referem a existência de condi-
ções para fazer face à pandemia. Outro exemplo, “Os sete restaurantes 
em Portugal que tem mesmo de conhecer agora que pode sair de casa” 
(16/5/2020) dá confiança para voltar à normalidade. 

Tabela 2
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O sentimento associado às notícias com informação numérica

(Fonte: Elaboração Própria)

O Diário de Notícias também utiliza frequentemente o número de 
pessoas infetadas e mortes no mundo e em Portugal, remetendo para 
o perigo e evocando o medo da pandemia. E mesmo quando apresenta 
situação portuguesa como sendo favorável, deixa uma mensagem de 
receio perante o perigo - “Aumento na sexta-feira do número de infetados 
em Portugal foi abaixo de 1% e o de mortes continua muito inferior ao 
de outros países europeus. Especialistas aconselham cautela e governo 
pede mais 15 dias de contenção” (18/4/2020). 

No Público o medo (que também inclui a incerteza, a insegurança) 
está mais associado ao impacto económico da pandemia e como esta 
vai afetar negativamente o país, como ilustram os títulos que se seguem, 
“TAP cancela mil voos e reduz custos” (6/3/2020), “Perdas para a eco-
nomia portuguesa podem chegar aos 4 mil milhões de euros por mês” 
(16/3/2020), “Estamos a falar de doze zeros para o plano de recuperação” 
(21/4/2020) e “Vinho sofre quedas de 50%” (14/5/2020). Contudo, tam-
bém há notícias relacionadas com a economia que transmitem segurança 
e confiança quanto ao futuro “Portugal terá 1,8 mil milhões de fundos 
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urgentes da UE para Saúde e empresas” (14/3/2020) ou “Acordo no 
Euro grupo liberta 500 mil milhões contra a crise” (10/4/2020). 

Os números sustentam ainda uma narrativa em torno da perigosidade 
do vírus. A primeira notícia aparece no Público a 8 de março: “Itália fecha 
Milão e isola 16 milhões de pessoas”. Este tipo de informação foi sendo 
notícia de primeira página sempre que se atingiam valores expressivos 
em Portugal ou ao redor do mundo, por exemplo, “Aumento de novos 
casos em Portugal é de 25%” (22/3/2020), “Portugal ultrapassa barreira 
dos dez mil contágios” (5/4/2020), “Mais de mil mortes por Covid-19 
em Portugal” (2/5/2020) e “Mundo ultrapassa um milhão de casos con-
firmados” (3 de abril). Mas, quando se afirma que o “Mundo ultrapassa 
a barreira dos 100 mil mortos por Covid-19” (Público, 11/4/2020) o 
número instrui sobre a situação de risco vivida, no entanto, na realidade 
o que significa mil mortos em todo o mundo? Em que contextos sociais 
este vírus tem maior impacto? 

Quanto aos sentimentos de segurança/confiança, no Público, vêm 
mais associados às notícias de cariz social, mostrando que o país apesar 
do confinamento e das restrições está mobilizado para superar a crise, 
como é o caso de “Recolha de alimentos juntou centenas de pessoas 
na Amadora” (7/5/2020) e voltamos a chamar a atenção para todos os 
profissionais que continuaram a trabalhar em prole da comunidade “um 
mês na linha da frente“ (18/4/2020). 

Duas notícias que foram catalogadas como alerta, a primeira, de 
caracter mais pedagógico informa e alerta que o “Gel desinfectante para 
mãos só é eficaz se tiver 60% de álcool” (13/4/2020). A segunda “Mais de 
1500 pessoas internadas em hospitais, apesar de terem alta” (25/5/2020), 
alerta para uma realidade comum em Portugal principalmente quando se 
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trata de pessoas idosas cujos familiares muitas vezes não têm condições 
para cuidar delas em casa. 

O sentimento de dúvida praticamente não se manifestou. Refira-
-se, ainda, que o jornal Público procurando repor a dimensão humana 
escondida por de trás dos números agregadores de doentes e mortes, 
insere um título, “Alice, António e Guiomar, Histórias que os números 
do desemprego não contam” (Público 3/5/2020), interrogando o uso e 
significado dos números e das estatísticas que diariamente são divul-
gadas sobre a pandemia. Por último convém referir que em nenhum 
dos jornais os dados divulgados pela DGS constituem objecto de inter-
rogação ou polémica. 

Alguns títulos que inserem números não se enquadram nas categorias 
de segurança/medo e dúvida, remetem para a divulgação de medidas que 
iam sendo tomadas, quer a nível nacional, quer internacional, aparecendo 
apenas na primeira página do Público, este é o caso, por exemplo, dos 
seguintes títulos: “União Europeia impõe restrições à entrada durante 
30 dias” (17/3/2020), “Futebol alemão volta aos relvados dentro de 
nove dias” (8/5/2020), “Proibidos ajuntamentos de mais de cinco pes-
soas “ (3/4/2020) e “Multas até 350 euros por andar sem máscara nos 
transportes públicos” (1/5/2020).

CONCLUSÃO

Esta primeira abordagem da cobertura da pandemia em Portugal, 
pela análise da primeira página dos dois jornais de referência, Público 
e Diário de Notícias permite avançar com algumas hipóteses de leitura 
sobre as práticas jornalísticas do jornalismo de referência em Portugal.
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Em primeiro lugar, destacaríamos a forma como a pandemia se impôs 
nas primeiras páginas, por vezes, mesmo, como vimos, tornando-se o 
único assunto a destacar no dia. No entanto, através das páginas 100% 
dedicadas à temática é possível verificar que esta vertente tende a ganhar 
peso durante o estado de emergência, até ao início de maio. 

Em segundo lugar, por via de iconografia variada, fotos, desenhos 
e infografia, bem como pelo recurso ao número, esta imprensa expres-
sou (inseriu) e edificou (contribuiu) para o amplo consenso em torno 
das medidas governativas adoptadas. Fê-lo de várias formas, desde 
logo tendendo a valorizar a dimensão nacional, expulsando a temática 
internacional dos seus destaques, sobrepondo ao novo quotidiano dos 
portugueses confinados nas suas casas, uma cobertura noticiosa que 
tendeu a reforçar essa experiência excepcional de isolamento e fecha-
mento do país. Entre as opções editoriais mais relevantes encontramos 
a valorização das temáticas de âmbito social, a par de uma retirada das 
suas capas da actividade dos profissionais da política, em particular 
membros do governo, parlamento e outras instituições. Assistindo-se a 
um quase desaparecimento destes protagonistas, sobretudo na primeira 
fase já mencionada, entre o estabelecimento do estado de emergência e 
os preparativos para o desconfinamento faseado. A inserção da temática 
económica, com pouca expressão, também tende a ganhar ênfase neste 
último período de análise. 

A diferença de recursos utilizados, com ênfase na iconografia, nas 
suas várias expressões, no Púbico, e na palavra e no número, no Diário 
de Notícias, não constituem elementos substancialmente distintivos 
da narrativa sobre a pandemia presente nos dois jornais, a saber: uma 
representação da gravidade da crise sanitária/ medo de contágio; do 
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impacto das medidas adoptadas/segurança; e ausência de controvérsia 
ou questionamento.

No âmbito do trabalho em curso, vocacionado para entender o 
recurso ao elemento numérico/estatístico, esta primeira abordagem 
à imprensa de referência permite compreender que ele não constitui 
na imprensa escrita um elemento distintivo na primeira página. Não 
obstante, o caracter excepcional desta situação pandémica em que o 
desconhecimento científico das características infecciosas do vírus 
fez depender a narrativa das políticas de saúde de âmbito nacional, da 
recolha e disponibilização de informação numérica, os números foram 
chamados a sustentar medidas de prevenção e contenção. A sociedade 
técnica, na feliz expressão de Jacques Ellul (2014), revelou como a 
informação científica, numérica e factual participa nas técnicas de 
governo e da administração da nossa actualidade.

REFERÊNCIAS

Alexandre, I. (2020). A covid-19 e o jornalismo guiado por dados. 
Publico. https://www.publico.pt/2020/04/28/opiniao/opiniao/
covid19-jornalismo-guiado-dados-1914216

Anabela, G. (2000). Manual de Jornalismo Livro de Estilo do Urbi et 
Orbi. [On-line] http://www.bocc.ubi.pt

Bauer, M., & Schoon, I. (1993). Mapping variety in public understanding 
of science. Public Understanding of Science, 2(2), 141–155.



978

meistudies

de Haan, Y., Kruikemeier, S., Lecheler, S., & van der Nat, R. (2017). 
When Does an Infographic Say More Than a Thousand Words?.
Journalism Studies, 19(9), 1293-1312.

DGS (2020) - Direcção Geral de Saúde - Ponto de Situação Atual em 
Portugal Recuperado de https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-
situacao-atual-em-portugal/

Dur, B. (2014). Data visualization and infographics in visual 
communication design education at the age of information. Journal 
of Arts and Humanities, 3(5), 39–50.

Jacques, E. (2014). Propagandas uma análise estrutural. Antígona.

Serrano, E. (2006). Jornalismo Político em Portugal- A Cobertura de 
eleições presidenciais na imprensa e na televisão (1976-2001). 
Edições Colibri/ Instituto Politécnico de Lisboa.

Fidalgo, A. (2015). A relevância atual da infografia nos jornais Público 
e The Times. [Tese de Mestrado, Instituto Politécnico de Tomar]. 

Garcia, J. L. (2009). Tecnoimagem, iconografia e cultura visual. Estudos 
Sobre os Jornalistas Portugueses, Metamorfoses e encruzilhadas 
no limiar do século XXI (pp. 257- 272). ICS.

Garcia, R. , Rosa M. J., & Barbosa L. (2017). Que número é este? Um 
guia sobre estatísticas para jornalistas. Guide – Artes Gráficas, 
Lda. Fundação Francisco Manuel dos Santos.



979

meistudies

Lima, R. C. (2015). O que é a infografia jornalística? Revista Brasileira 
de Design da Informação, 12(1), p. 111-127

Medina, J. L. B. (2020). Géneros jornalísticos: uma questão de género 
[Trabalho apresentado em congresso]. VIII Simpósio da Pesquisa 
em Comunicação, Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares em Comunicação. http://intercom.org.br/papers 
/viii-sipec/gt05/40-%20Jorge%20Lellis%20-%20trabalho%20
completo.htm

Medina, C. (2020). Apontamentos do Espanto na crise Covid 19. Revista 
Longeviver, II(7), 4-8.

Pereira, S. (2015). A Matemática na Imprensa Portuguesa [Tese de 
Doutoramento, Universidade do Porto].

Pinto, S. (2018). Da impressão iteratividade: Usabilidade de infografias 
impressas e interativas [Tese de Mestrado, IPL - Escola Superior 
de Comunicação Social].

Sjafiie, S. S. L., Hastjarjo, S., Muktiyo, W., & Pawito. (2018). Graphic 
visualization in printed media: How does the use of technology 
influence journalism culture. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal 
of Communication, 34(4), 373-385.

Zamin, A. (2014), Jornalismo de Referência: o conceito por trás da 
expressão. Revista Famecos: Mídia, Cultura e Tecnologia, 2(3), 
918-943.



980

meistudies

O JORNALISMO E A EXPERIÊNCIA IMERSIVA 
COMO PROPOSTA PARA REFLEXÃO E 

COMPREENSÃO

Marina Vasques Oliveto1 

1 O JORNALISMO E OS NOVOS MODOS NARRATIVOS 

O mundo mudou e com ele os formatos jornalísticos! Se ao longo das 
últimas décadas as mídias significavam a nomenclatura do seu público 
– leitores, ouvintes, telespectadores – a complexidade do século XXI 
levou a audiência a receber um novo ‘codinome’ agora denominados 
apenas por receptores ou, para tornar ainda mais plural, os usuários. 
Mas cabe aqui uma pausa, já que esses conceitos merecem uma atenção 
especial diante das características atuais da sociedade. Se para Marshall 
McLuhan (1969), os receptores eram definidos objetivamente como 
aqueles que recebem a mensagem oriunda de um meio e, essa massa 
receptiva, que antes se comunicava dentro do anonimato apenas entre 
seus pares socialmente isolados, agora ganha voz e passa a se comunicar 
deliberadamente entre diversos grupos.

Isso acontece porque a comunicação é um processo natural dos seres 
humanos, no entanto, dentro desse processo produtivo, ao jornalismo 
sempre coube a função essencial de organizar, selecionar e formatar o 

1. Mestre em Artes pela Hochschule Darmstadt, Alemanha. Doutoranda em Ciências 
da Comunicação pela Universidade Lusófona, em Portugal. Pesquisadora do 
Grupo Hipermídia e Linguagem/Nephi-Jor/UFSC. marinaoliveto@gmail.com
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conteúdo produzido que é de interesse popular para a publicação e cir-
culação das informações verdadeiras em grandes proporções. Contudo, 
esse papel tem sofrido drásticas mudanças desde o início dos anos 2000, 
com o avanço da internet, essa ‘exclusividade’ de publicação e circula-
ção de informações deixou as redações e ganhou espaço no ambiente 
virtual, que com o passar dos anos, também se colocou à prova quanto 
a veracidade de partes desse conteúdo tão amplo e diversificado.

E, dentro desse contexto de ambiente online, que o complemento 
ou ‘codinome’ usuário – que, segundo o dicionário Michaelis, refere-se 
a aquele que utiliza algo; que tem o direito de uso; cada indivíduo que 
faz uso de um serviço coletivo, público ou privado – ou seja, aquele que 
utiliza o conteúdo disponibilizado pelos diferentes tipos de mídia – e, 
não só das empresas de comunicação como de todas as pessoas – se 
alimenta de informações. Nesse novo modo de troca de informações 
é que o jornalismo passa por uma transformação, na qual a busca por 
novos recursos narrativos e estratégias para conquistar o público é 
essencial para a sua reinvenção.

O jornalismo, ao longo de seu percurso na sociedade, está direta-
mente ligado as tecnologias que surgem a cada nova era, criando novas 
narrativas e técnicas, que reformatam a atividade. Essa constante trans-
formação da sociedade e da maneira como ela se comporta é um reflexo 
das interferências causadas pelos meios de comunicação, “... o homem 
é perpetuamente modificado por ela [tecnologia], mas em compensa-
ção sempre encontra novos meios para modificá-la” (McLuhan, 1969, 
p. 65). Isso acontece, justamente, porque o indivíduo tem o poder de 
dominar seu mundo pelo conhecimento adquirido e a tecnologia altera 
significativamente esse acesso ao conhecimento. 
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Com isso, o desenvolvimento tecnológico gera transformações na 
sociedade com a qual surgem novas demandas e necessidades no pro-
cesso de comunicação. Se outrora o jornalista tinha o papel fundamental 
de selecionar os conteúdos que seriam de interesse público – os quais 
interferiam diretamente na vida das pessoas – agora essas informações 
estão circulando de forma orgânica pelos espaços públicos e, muitas 
vezes, sem a supervisão necessária para com a veracidade.

O jornalismo profissional parece estar cada vez mais apagado nesse 
cenário online e, por esse motivo, precisa buscar novos recursos e ado-
tar estratégias diferenciadas para (re)conquistar o público. Em meio ao 
processo de convergência mediática que o século XXI está impondo aos 
meios de comunicação é que o jornalismo pode se (re)conectar com a 
sua audiência, saindo da zona de conforto de repetição de conteúdos e 
buscando novos formatos que superem as expectativas e tragam maior 
empatia ao consumidor do conteúdo jornalístico.

1.1 Da televisão as mídias online

Desde as primeiras invenções que criaram os modos de impressão 
e o desenvolvimento tecnológico das técnicas ao longo dos séculos, 
que permitiram a noção de jornalismo que conhecemos atualmente, 
é unânime pensar a necessidade de contar histórias com a constante 
inovação e uso de novas tecnologias.

O rádio informou os ouvintes com tamanha propriedade que, na 
década de 50, com a chegada da televisão, muitos adeptos da caixinha 
de som ficaram assustados com a novidade e se colocaram receosos com 
a nova tecnologia. Para se adaptar a novidade, o jornalismo criou novas 
técnicas e processos que levaram a sua audiência, agora denominada 
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telespectadores, a se familiarizarem com o novo meio e logo se tornaram 
adeptos da comunicação oral com imagens. Junto com a inovação, o 
jornalismo ganhou uma força surpreendente com o advento tecnológico 
e se tornou uma potência.

No que se refere ao Brasil, país sem altas taxas de letramento e com 
larga tradição na cultural oral, a excelência estética – a televisuali-
dade cinética da televisão – garantiu ao telejornalismo a conquista 
de uma grande parcela do público que, até então, não se interessava 
em larga escala pelo jornalismo (Temer & Santos, 2016, p. 42).

O novo sempre foi um fator assustador para a audiência, mas que 
se despertava com atenção para o que estava sendo apresentado. A 
informação visual foi a grande força dessa mídia que se tornou o padrão 
de qualidade e veracidade para os telespectadores. A televisão também 
era uma conexão entre a sociedade e a tecnologia, já que as emissoras 
competiam para trazer novidades com frequência para a audiência, não 
só nas questões técnicas relacionadas a qualidade das imagens, mas com 
recursos, aparatos e na forma de difusão do conteúdo. 

O jornalismo no formato televisivo ganhou expressividade não só 
entre os meios de comunicação como em relação a sociedade. Para 
alcançar a qualidade desejada, muitos profissionais ligados a diferentes 
áreas da tecnologia foram incorporados as redações jornalísticas criando 
uma relação íntima do formato com a popularização da informática e, 
subsequentemente, com internet.

No começo dos anos 2000 a internet e a informática pareciam um 
recurso dominado pelas redações televisivas, com isso a disseminação 
da tecnologia facilitou a produção de conteúdo e permitiu garantir 
imagens de qualidade em espalhadas pelo mundo.



984

meistudies

A Web proporciona aos repórteres e editores uma nova e importante 
ferramenta para o acompanhamento de fatos e acontecimentos em 
todo o mundo, para apuração de informação da atualidade e para 
identificação de fontes e de contatos que possam colaborar com 
informação para o trabalho jornalístico. (Pinho, 2003, p.98).

Porém, com o passar dos anos, a popularização da internet e o mundo 
online que se abria para a sociedade passou a gerar novas percepções 
sobre as relações estabelecidas entre os receptores de conteúdo e o 
jornalismo. Como o efeito disso, a formatação do processo mudou e as 
informações deixaram de ser exclusividade dos jornalistas, caindo em 
um domínio público virtual, gerando o que se entende por uma falta 
de prestígio do formato tradicional, que se tornou ultrapassado diante 
da agilidade que o mundo conectado requer, principalmente quando se 
observa o padrão temporal da televisão e jornal impresso.

A reinvenção ou a tentativa de aproximação do jornalismo com os 
internautas – outrora telespectadores, ouvintes e leitores – que migram 
dos meios tradicionais levou as redações a migrarem seus trabalhos para 
a web. Nos últimos cinco anos, muitos jornais, revistas, programas de 
televisão, entre outras redações, desapareceram quando não se adequa-
ram a realidade online. As notícias agora passam a ser produzidas não 
somente nos seus formatos tradicionais, mas seguindo as premissas das 
narrativas digitais online, que se criaram com tamanha rapidez em um 
período de tempo muito curto.
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O conteúdo no formato televisivo ganhou espaços em plataformas 
online como o YouTube, que é um dos sites mais visitados2 no mundo 
para consumo de conteúdo audiovisual. As rádios migraram – da trans-
missão AM para FM, do analógico para o digital – ao mesmo tempo 
que se consolidaram nos espaços online. Os jornais, que não recebiam 
tantos investimentos e que vinham se tornaram onerosos para os seus 
proprietários, deixaram as bancas e ganharam seus espaços na web, 
quando não haviam sido ainda engolidos pelos outros veículos. 

No entanto, foi possível perceber que a maioria dos veículos de 
comunicação de massa tradicionais apenas transportaram os seus 
conteúdos para o ambiente online – uma segunda tela – sem seguir as 
regras da web, que criou o seu formato próprio e comunitário entre os 
seus produtores. Isso fez com que muitos usuários se afastassem do 
jornalismo tradicional e passaram a fortalecer a troca de conteúdo entre 
os produtores locais das notícias, mesmo que estas não sejam confiáveis 
e com tanta qualidade.

2 O JORNALISMO E O RENASCIMENTO DA IMERSÃO

A reinvenção do jornalismo nesta segunda década do século XXI 
está diretamente ligada a tentativa de aproximação do usuário com o 
real. Diversas e, até mesmo, controversas informações chegam por todos 
os lados para o público, que tenta ao máximo filtrar os fatos de acordo 

2. YouTube é uma plataforma de streaming de vídeos que segundo o Alexa Internet 
(outubro, 2020), empresa que pesquisa o número de acessos dos sites, é o segundo 
mais visitado, ficando somente atrás do site de buscas Google. Dados disponível 
em: <https://www.alexa.com/topsites>.
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com os seus interesses e, nesse contexto, nem sempre são capazes de 
confirmar a veracidade daquilo que está sendo consumido na web.

A sociedade em rede, como delimitou Castells (2011), está cada 
vez mais conectada e ligada à várias telas – o consumo de conteúdo é 
simultâneo e em diversos formatos – não somente a televisão, quanto o 
smartphone, tablet e até mesmo o computador são utilizados ao mesmo 
tempo. Com isso, surge a pressão por novos formatos, que gerem maior 
interatividade para esse usuário multiconectado, levando ao abandono da 
tradicional linearidade dos conteúdos jornalísticos e que traga maiores 
possibilidades de interação.

A interatividade pode ser definida como o grau com que uma tec-
nologia de comunicação pode criar um ambiente mediado no qual 
os participantes podem comunicar-se (um com um, um com muitos, 
muitos com muitos), tanto sincronicamente quanto assincronica-
mente, e participar em trocas recíprocas de mensagens (Kiousis, 
2002, p. 370).

Nessa lacuna de necessidades do usuário é que as tecnologias 
imersivas estão ganhando espaço. Os receptores estão motivados pela 
curiosidade de novos formatos interativos, estão superando a barreira 
do bloqueio causado pela novidade e passaram a se abrir para os novos 
formatos, inclusive atraídos pela realidade ilusória da imersão.

Jenkins (2009) já descrevia que esse deslocamento para todas as 
direções faz parte da cultura da convergência, que quebra os paradig-
mas da tradição linear e fidelidade ao conteúdo de determinado formato 
para cada ocasião.

A convergência representa uma mudança de paradigma – um deslo-
camento de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo 
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que flui por vários canais, em direção a uma elevada interdependên-
cia de sistemas de comunicação, em direção a múltiplos modos de 
acesso a conteúdos de mídia e em direção a relações cada vez mais 
complexas entre mídia corporativa, de cima para baixo, e a cultura 
participativa (Jenkins, 2009, p. 325).

2.1 Os encantos da imersão

O jornalismo, pela sua essência de contar histórias e a constante 
busca pela sensação de transportar a sua audiência para a cena onde 
estão sendo narrados os fatos, por si só, tem a imersão como a sua base. 
Um bom livro, no qual o leitor consegue imaginar as cenas é capaz 
de promover a imersão, assim como o cinema, o rádio e tantos outros 
formatos. Mas, pelo dinamismo, velocidade e, em dados momentos, 
a falta de uma informação completa tão veloz, a superficialidade tem 
marcado a trajetória do jornalismo e esse momento de declínio. Por 
isso a necessidade da reinvenção do jornalismo, com a busca de novos 
formatos híbridos que possam surpreender e cativar todas as gerações 
para que o consumo de notícias cresça exponencialmente.

A tecnologia é a maior aliada nessa direção de (re)invenção, princi-
palmente porque a imersão é um elemento que pode ser alcançado com 
conteúdo específico e que gere maior empatia no público. A realidade 
virtual3 (VR), que desde à década de 80 vem sendo testada, ganhou 
mais autonomia com o avanço dos dispositivos de visualização. Os 

3.  Jaron Lanier, ainda na década de 80, foi o pioneiro no uso do termo “realidade 
virtual”. O programador de computadores que trabalhava com produção de 
videogames na Atari deixou a empresa e fundou com o seu parceiro a VPL 
Research, para desenvolver os primeiros softwares e hardwares para realidade 
virtual. Disponível em: <http://www.vrs.org.uk/virtual-reality-profiles/vpl-
research.html>.
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óculos VR, que já foram chamados de capacetes, agora estão cada vez 
mais leves e portáteis, além de estarem mais baratos para aquisição dos 
entusiastas, é uma forma de levar conteúdo imersivo.

O mercado de consumo recebe o VR como um capítulo novo para uma 
mídia convergente que se origina dos games, fotografia e audiovisual. 
Aos poucos, a realidade virtual tem se tornado mais um elemento no 
campo das comunicações, mas que ainda percorre um longo caminho 
para deixar os laboratórios e ganhar as redações de forma efetiva.

Contudo, a chegada dos equipamentos de VR para uso doméstico 
também dá início a uma série de discussões sobre a construção de 
linguagens que atendam as necessidades específicas do meio, que tem 
como sua principal característica a ampliação das formas de represen-
tação do mundo. Essa disrupção é necessária, como já foi visto em 
outros momentos da história, sempre que novas mídias chegavam aos 
consumidores, a finalidade estética é objeto de investigação para chegar 
a uma definição. “Muitas das tecnologias e técnicas que sustentam as 
formas atuais da cultura visual digital foram primeiro desenvolvidas em 
relação a objetivos de pesquisa e problemas técnicos que pouco tinham 
a ver com as aplicações estéticas”. (Darley, 2000, p. 12). 

Mas, em especial, uma característica é potencialmente emergente 
para essa tecnologia, independentemente de qual seja a sua destinação 
de uso final na comunicação, o sentido de ilusão é o diferenciaal. A 
reprodução de imagens é uma necessidade dos seres humanos e, essa 
capacidade, está diretamente ligada a origem da ilusão. Desde a arte 
rupestre em paredes a mais de 70 mil anos (Farathing, 2010, p. 16) até 
a instantaneidade das fotos e vídeos perecíveis dos aplicativos de redes 
sociais tipo Snapchat – que permite apagar os posts e imagens após a 
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visualização de usuários –, a cultura visual da busca por uma imagem 
definitiva é infinita. “O que um homem vê depende tanto daquilo que 
ele olha como daquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o 
ensinou a ver. Na ausência de tal treino, somente pode haver o que Willian 
James chamou de ‘confusão atordoante e intensa’” (Kuhn, 2013, p. 79).

O nosso cérebro necessita obter a informação visual através do que 
enxergamos para construir uma imagem que será uma forma de aprendi-
zado. É por meio dos movimentos dos olhos que o subconsciente capta 
e armazena todas as informações, para no momento necessário, traduzir 
na realidade de acordo com as nossas experiências visuais. Segundo 
Jacques Aumont, “não chegamos a ser conscientes em como a tradução 
da realidade para imagens resultará, inevitavelmente, em perdas” (1993, 
p. 34). Ainda para Aumont (1993, p. 54), é possível destacar a capaci-
dade do sistema visual em “produzir” significados a partir da ausência 
de elementos que não se “expliquem” de maneira imediata: “Pode-se 
dizer que, se o sistema visual não tiver todos os elementos necessários 
para interpretar o que é visto, preferirá ‘inventar’ uma resposta do que 
não dar nenhuma” (1993, p. 54). 

Nesse sentido é que as pessoas buscam se identificar com a reali-
dade a qual estão enxergando, mesmo que elas não sejam exatamente 
da maneira como está acontecendo. Por isso a busca pela experiência 
é essencial para que o público possa se conectar com a história que 
está sendo contada e, principalmente, com o tema que está sendo abor-
dado. Foi com base nessa concepção que Alfred Hermida4, professor 

4.  O termo foi desenvolvido por Alfred Hermida na série de artigos “Predictions 
for journalism in 2016” disponível em: <https://www.niemanlab.org/2015/12/
the-five-es-of-journalism-in-2016/>.
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do Nieman Lab, sugeriu a adoção do termo ‘experienciar’ para definir 
o objetivo do jornalismo imersivo. Para Hermida, essa é uma forma 
de causar maior interação e empatia entre o consumidor e o conteúdo 
apresentado em novos espaços.

2.2 A ilusão e as primeiras experiências óticas

Com a invenção de Charles Wheatstone, em 1833, o precursor dos 
avanços nos dispositivos de simulação estereoscópica, foi possível 
entender que a primeira tecnologia que gerou impactos na informação 
visual foi a estereoscopia, pois coincide com o espaço binocular do 
“desenvolvimento espacial” (Rheingold, 1994, p. 70). Essencialmente, 
o funcionamento do estereoscópico se dava com a disposição de dois 
espelhos, em um ângulo de aproximadamente 90 graus, projetando a 
mesma imagem separadamente para cada um dos olhos do observador.

Após várias adaptações ao longo das décadas, foi em 1869 que Oli-
ver Homes desenvolveu o ‘estereoscópio americano’, que além de ser 
mais barato e de fácil utilização, passou a ser amplamente utilizado na 
“Era dourada” da estereografia, entre 1870 e 1920 (Zone, 2007, p. 13).

Foi no ano de 1900, com o desenvolvimento da indústria cinemato-
gráfica, que a estereografia e os seus princípios da ilusão foram traduzidos 
em filmes. Com as evoluções a todo vapor, em 1954 o Cinemascope 
passa a dominar o cinema, afastando os óculos tridimensionais para 
dar espaços as grandes e envolventes telas. Outro fator relevante para 
essa mudança foi a chegada da televisão nas casas dos americanos e 
o surgimento da holografia. “Uma nova tecnologia, relacionada com 
a realidade virtual, que no momento não ocupa lugar de destaque na 
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história da mídia, mas que poderá ter no futuro, é a holografia, que trata 
das imagens tridimensionais” (Brigs, 2004, p. 328). 

A história mostra que novidades tecnológicas causam primeiro a 
rejeição, até que possam ser conhecidas as vantagens. Foi em meio a 
década de 50, que os recursos tecnológicos foram a saída para Hollywood 
se recuperar da perda de audiência causada pelas rupturas na linguagem. 
“A moda do cinema tridimensional, o som estereofônico, as grandes 
telas e outras inovações técnicas, que foram desestimuladas durante 
anos, tornaram-se atrativas para aqueles que controlavam o bolso, e, 
assim, evitando gastos com pesquisa e desenvolvimento” (Rheingold, 
1994, p. 60).

Na sequência das evoluções das experiências ilusórias, o Sensorama5 
e a máscara telesférica6 marcaram a década de 60. Fascinado pelas 
novidades da imersão do cinema, Heilig criou o primeiro protótipo 
que originou esses dispositivos de simulação de realidade virtual. Na 
busca por determinar em que ambiente estava, Heilig chegou a seguinte 
conclusão:

5.  A definição do Sensorama para Rheingold era [...] uma grande cabine de 
madeira que envolvia [a cabeça do usuário] em semicírculo. Estava inclinado 
para frente em um ângulo de 45%, com o rosto colocado em um visor. Com as 
mãos manejava um par de controles. [...] Logo abaixo dos sistemas binoculares, 
havia uma grade que ficava próxima do nariz, por onde os odores deveriam ser 
exalados. Outras grades, localizadas nos dois lados do rosto emitiam brisas sem 
odores em momentos adequados da reprodução. Pequenos alto-falantes ficavam 
localizados junto aos ouvidos. (Rheingold, 1994, p. 57). 

6.  Para Rheingold, a máscara telesférica era um equipamento que tinha a função 
de “simular o Sensorama”. Segundo o autor, “não havia um projetor de televisão 
estereográfica que animava a máscara com imagens, mas era definitivamente 
um display de cabeça, construído e patenteado cinco anos antes de que Ivan 
Sutherland desenvolvera no MIT, o display gráfico computadorizado na cabeça, 
mais conhecido como predecessor histórico dos capacetes de realidade virtual 
de hoje em dia. (Rheingold, 1994, p. 64). 
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Até agora, temos duplicado uma pequena fração dos elementos 
perceptivos que nos convencem que experimentamos a realidade. 
Há elementos conhecidos pela entrada do som estereofônico e a 
visão estereoscópica, mas há grandes brancos quando se trata de 
nossos sentidos de olfato e tato. Por quê dar voltas, pensei eu. Vamos 
começar a trabalhar e vamos fazê-lo. (Rheingold, 1994, p. 61).

Segundo as ideias de Heilig, a convergência dos sentidos – som, visão 
periférica, vento, cheiro, entre outros – era o fundamento para a criação 
de um “teatro de experiência” dentro de um ambiente virtual e controlado. 
Várias transformações foram ocorrendo ao longo das décadas seguintes 
e, as novas técnicas aplicadas devido o desenvolvimento tecnológico 
levaram a mudanças significativas no cinema, principalmente devido 
a popularização da televisão, uma mídia também baseada na imagem.

Foi com a chegada de outro fator tecnológico, os computadores, que 
mudanças radicais foram necessárias. As suas interfaces já vinham sendo 
criadas desde 1945, mas o computador somente se tornou a máquina que 
conhecemos em 1970. Em seu estágio inicial de operação, a máquina 
não funcionava de forma simples e não se entendia ainda o potencial 
do seu funcionamento de forma inteligente.

Em 1950, porém, Douglas Engelbart parecia ser a única pessoa no 
mundo que acreditava que os computadores poderiam ou deveriam 
exibir informação em telas. Para compreender porque todos acre-
ditavam que sua ideia era estranha em 1950, convém recordar que 
somente havia pouquíssimas unidades de computadores nessa época, 
e que a televisão estava em sua infância. (Rheingold, 1994, p. 82). 

Mas foi na década de 60 que, finalmente, surgiria a necessidade 
de aproximar a relação homem-máquina de forma tão essencial para a 
realidade virtual. Ivan Sutherland, em 1966, encontrou o caminho do 
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uso dos recursos estereoscópicos juntamente com a computação gráfica 
para simular ambientes em terceira dimensão. Sutherland desenvolveu o 
primeiro capacete de realidade virtual, HDM (Head Mounted Display). 
Entre as décadas de 60 e 90 foram registrados diversos avanços nos 
campos da informação e entretenimento para uso do VR, mas ainda 
num horizonte longínquo do mercado consumidor.

Foi somente na década de 90 que as capacidades gráficas dos compu-
tadores se elevaram consideravelmente que o VR passou a ser utilizado 
na crescente indústria dos jogos digitais, mas ainda com um alto custo 
para os ‘game-maníacos’. Foi em 2012, depois do surgimento das redes 
sociais e do Facebook comprar o projeto Oculus Rift, que a realidade 
virtual deixou as telas dos vídeos games para se desenvolver na área 
da comunicação. Em 2016, com a chegada ao mercado consumidor 
de diversos softwares e hardwares que a realidade virtual ganhou uma 
nova fase.

3 O JORNALISMO IMERSIVO COMO UM CAMINHO PARA 
REINVENÇÃO

Com a intenção de aprimorar a sua narrativa e a qualidade da produção 
do seu conteúdo, o jornalismo vem acompanhando as mudanças sociais 
e está passando por profundas reflexões e transformações, da forma 
de produção ao conteúdo final. Ao se apropriar das novas tecnologias, 
diferentes técnicas e ferramentas são utilizadas pelos jornalistas para 
superar o processo de produção de notícias, buscando a maior com-
preensão da informação e tornando o material mais completo possível.
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Nesse sentido, a imersão do público é o objetivo principal do jorna-
lista durante a sua produção e, com a realidade virtual, a possibilidade 
de transportar a audiência ao local dos fatos já não limitada, como 
aponta John Pavlik:

A ideia de reportar os fatos em seu contexto certamente não é uma 
noção nova; jornalistas ao longo da história têm buscado colocar 
histórias em um contexto melhor e mais completo. O problema tem 
sido, na maior parte, que os meios utilizados para publicar jornalismo 
não forneceram os meios para se conseguir isso. (Pavlik, 2001, p. 23).

A transmissão de informações da forma mais sensorial possível é a 
missão do jornalismo, mas dentro dos limites de cada uma das mídias as 
quais o conteúdo é publicado. Com os avanços do jornalismo online e a 
popularização do acesso aos óculos de realidade virtual, principalmente 
o Google Cardboard, as possibilidades de os jornalistas atingirem o obje-
tivo da imersão e entregar conteúdo imersivo ao seu público é efetiva. 
Surge assim uma nova forma narrativa, o jornalismo imersivo, definido 
por Nonny de la Peña como “a produção de notícias de maneira que as 
pessoas possam ter experiências em primeira pessoa dos eventos ou da 
situação descrita em reportagens” (De la Peña et al, 2010, p. 291). Essa 
nova possibilidade narrativa, na qual o receptor do conteúdo é colocado 
no centro da ação/fato, proporciona uma nova forma de experiência de 
consumo de informação.

A narrativa imersiva tem o potencial de contribuir para uma (re)
invenção do jornalismo que busca fortalecer as conexões entre o público 
e a notícia. A internet é um advento tecnológico que trouxe muitos 
benefícios ao jornalismo, mas ao mesmo tempo foi uma das grandes 
responsáveis pelo abismo nessa conexão. Ao mesmo tempo que é o palco 
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para as experimentações narrativas, a grande rede permite a fusão entre 
receptor e produtor de conteúdo, sem garantias de comprometimentos 
éticos e com a veracidade daquilo que é publicado.

Mas pelo lado tecnológico, os jornalistas precisam entender a usabi-
lidade da convergência entre as mídias e formatos, desconstruindo ideias 
iniciais de que a velocidade, informações curtas e a superficialidade 
são as características essenciais do ambiente digital. A reinvenção do 
jornalismo está pautada no entendimento de um ambiente envolvente, 
que permite além da convergência, a construção de conteúdos pautados 
na imersão, na experiência e nas sensações causadas no usuário durante 
o consumo de notícias.

Portanto, é por meio de novos formatos jornalísticos que a imersão 
pode ser alcançada através de reportagens e infográficos interativos, 
uso da realidade virtual, aumentada ou mista, além das fotos e vídeos 
em 360 graus. Esses produtos oferecem ao usuário uma sensação de 
estar no ambiente onde a história está sendo retratada, potencializando a 
sensação do usuário de ser uma testemunha dos fatos narrados. Segundo 
Motta (2007), o homem possui uma predisposição primitiva e inata 
para a organização narrativa da realidade. Com isso, se sentir parte 
daquilo que está sendo narrado, aumenta o engajamento do usuário 
com o conteúdo.

Esse engajamento acontece pela empatia criada por meio da expe-
riência vivida, que é o resultado da relação entre o que se vive e o 
ambiente em que está inserido. No entanto, as experiências não são 
exclusivas ao sujeito que vive, mas elas se unem com os eventos do 
mundo, como aponta Quéré:
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Só há experiência quando há transação entre duas coisas que não 
são exteriores uma à outra, por exemplo, entre um organismo e o 
meio ambiente que o rodeia, em que cada um é afetado pelo outro 
e reage segundo a sua constituição (Quéré, 2005, p. 64).

Partindo dessa ideia reflexiva sobre os acontecimentos é possível 
entender que eles são capazes de alterar a realidade das pessoas e, ao 
mesmo tempo, a experiência vivida faz toda diferença para a imersão 
proporcionada pelas mídias. A imersão “é entendida por muitos teóricos 
como o processo de subjetivação dos indivíduos por meio de estímulos 
sensoriais, distanciamento crítico ou mesmo envolvimento imaginativo” 
(Costa, 2018, p. 9). Para Janet Murray, “a invenção de um novo meio de 
expressão significa um aumento em nossa habilidade de criar histórias, 
significa uma dimensão a mais para expressar a experiência multidi-
mensional da vida” (Murray, 2003, p. 10) e, assim, a imersão passa a 
ganhar uma nova dimensão e, em um novo contexto social e interativo. 
Para Murray os recursos multimídia faz parte do inevitável processo de 
superação dos formatos das antigas mídias para satisfazer os desejos 
despertados nos usuários pelo ambiente digital (Costa, 2018, p. 12). 

Jim Banister (apud Cirino, 2014) aponta que os aparatos tecnológicos 
proporcionam conhecer não somente as narrativas tradicionais conta-
das (storytelling), mas também as narrativas formadas (storyforming) 
– aquelas passíveis de manipulação estruturais e interações conforme 
o fluxo e interação dos usuários –, e as habitadas (storydwelling) – 
aquelas que constroem um universo explorável e interativo, que abarca 
estímulos, percepções sensoriais, imaginativas e experiência lúdica. 
Portanto, segundo o Cirino (2014) a imersão pode ser entendida como 
o “habitar” nos espaços virtuais.
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Com isso, ressalta Longhi (2017) que o jornalismo possui duas pers-
pectivas de experiência do acontecimento. A primeira delas refere-se ao 
acontecimento jornalístico e como ele afeta o conhecimento sobre os 
fatos do mundo. A segunda é a possibilidade de experienciar, no sentido 
de “estar presente” e experimentar as notícias (Longhi, 2017). O jor-
nalismo imersivo é o resultado da união de ambas as perspectivas, que 
trazem ao usuário a sensação de prioridade na recepção da informação 
e de fazer parte da realidade que está sendo retratada.

4 AS REPORTAGENS MULTIMÍDIA EM 360 GRAUS

A partir do entendimento de como funciona o jornalismo imersivo 
é possível analisar os conteúdos que foram construídos ao longo dos 
últimos anos. Visando o engajamento e a maior experiência do utilizador 
é que as redações apostaram na imersão como um formato interativo 
e alinhado com o momento do consumo de notícias online. Dentro 
do processo de migração dos veículos tradicionais para o ambiente 
conectado, multitelas e com o usuário disposto a consumir todo tipo 
de formato, muitas vezes ao mesmo tempo, o experimentar se tornou 
ferramenta indispensável na busca pela reconexão com a audiência 
através de conteúdos inovadores.

Em 2015, veículos de comunicação ao redor do mundo como o 
New York Times, CNN e BBC criaram os seus primeiros produtos em 
realidade virtual e 360 graus. No Brasil, em 2016 alguns produtores e 
redações começaram a experimentar produções jornalísticas em 360 
graus para contar histórias. O documentário Rio de Lama: A maior 
tragédia ambiente do Brasil (2016), do diretor Tadeu Jungle, é uma 
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das produções mais relevantes para o jornalismo imersivo. Usando a 
tecnologia das câmeras que captam de imagens em 360 graus, o docu-
mentário apresenta ao público o que restou do vilarejo de Bento Rodri-
gues, na cidade de Mariana (MG) depois do rompimento da barragem 
do Fundão, da mineradora Samarco.

Figura 1
Captura do trecho do documentário Rio de Lama7.

YouTube/Beenoculus - VR

Os entrevistados do documentário são sobreviventes da tragédia 
que relembram os momentos que viveram em um dos maiores desas-
tres ambientais do Brasil. A câmera em 360 graus capta a atmosfera 
de destruição do local e, com os depoimentos, é possível causar no 
espectador a sensação de estar revivendo com as pessoas o desespero 
vivido no dia dos fatos e as preocupações com o futuro.

7. É possível assistir ao documentário em: <https://www.youtube.com/
watch?v=YoG_msiQsKU&t=44s>.
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O documentário foi disponibilizado para os utilizadores na plataforma 
de streaming do YouTube e em uma plataforma própria dos realizado-
res, disponível também para smartphones Android e iOS. O conteúdo 
pode garantir um maior nível de imersão quando utilizado nos óculos 
de realidade virtual.

Em 2017, o fotojornalista Sidclei Sobral, da revista Veja, fez a 
cobertura experimental dos protestos8 contra o então Presidente Michel 
Temer. Para captação do conteúdo, o jornalista acoplou a câmera Ricoh 
Theta S em um capacete e participou da manifestação fotografando 
os fatos ao mesmo tempo que captava os vídeos em 360 graus para a 
cobertura imersiva.

Figura 2. Equipamentos utilizados para captação das imagens 360. Fonte: Sobral et 
al (2017)

As impressões da execução do trabalho e da qualidade do conteúdo 
captado foram descritas pelo fotojornalista em sua conta pessoal no 
Facebook. Segundo Sidclei Sobral, 

Caros, fiz um experimento usando uma câmera Ricoh ThetaS 
acoplada a um capacete durante a cobertura dos protestos contra 
Michel Temer no último dia 28.4. A ideia era documentar toda a 

8.  É possível verificar o material publicado pela revista Veja: <https://veja.abril.
com.br/brasil/video-360o-cronologia-do-protesto-em-sp-contra-temer/>.
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manifestação de forma imersiva e geolocalizada. Estou ciente que 
a qualidade das imagens captadas não ficou impecável por uma 
série de fatores que eu queria validar. O principal fator é a questão 
de movimento de câmera, uma vez que ela está fixa no capacete. E 
claro, que diante de uma situação de violência e repressão policial, 
os movimentos de cabeça ficam bruscos e comprometem o resultado. 
Porém, o ponto de vista de dentro do protesto é único, e valeu todo 
o processo! Estou encampando esse projeto de jornalismo imersivo 
focado em cobertura de protestos, e pretendo fazer novas tentativas 
de captar imagens nessas circunstancias. Essa primeira experiência 
foi fundamental para validar dezenas de hipóteses levantadas desde 
de a linha de visão até os limites de movimento que podem levar a 
náusea, passando por estabilização de imagens etc. Tem muita coisa 
a ser pensada e repensada, mas estou satisfeito com o resultado e 
com o horizonte que ele abriu para explorar o campo do jornalismo 
imersivo (Fonte: reprodução pessoal/Facebook).

Figura 3. Imagens dos protestos publicada pela revista Veja. Sidclei Sobral/Veja

Na prática, os jornalistas e produtores começaram a experimentar a 
produção de conteúdo em 360 graus. Como esse formato é cercado por 
novidades, é através da experimentação que se descobrem as técnicas 
ideais para criar uma reportagem imersiva. A convergência entre a 
televisão e os conteúdos imersivos lançou sua primeira reportagem em 
360 graus na página do Facebook do programa Domingo Espetacular9, 

9.  É possível verificar o conteúdo publicado: <https://www.facebook.com/
DomingoEspetacular/posts/526024437590342>.
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da TV Record. Ao mesmo tempo que o conteúdo interativo em 360 foi 
publicado nas redes sociais, na televisão foi veiculada uma matéria 
explicando sobre a tecnologia, criando interação e convergência entre 
as mídias.

Figura 4. Captura de tela do conteúdo exibido no Facebook. Fonte: TV Record/
Facebook

Mais recentemente, o documentário Ocupação Mauá, também do 
diretor Tadeu Jungle, tem ganhado expressividade no cenário do jorna-
lismo imersivo no país. Produzido em 2018, o filme conta a história de 
moradores que vivem num prédio desocupado, mas que abriga várias 
famílias que não tem um lar estável ao longo dos últimos anos. O curta 
propõe aos seus usuários uma imersão no cotidiano dessas pessoas que 
vivem sob as regras criadas para o bom convívio do local.
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Figura 5. Trecho do filme Ocupação Mauá10. Fonte: YouTube/Junglebee

Fora do cenário jornalístico documental, o Brasil desponta no 
cenário mundial como produtor de conteúdo imersivo com o premiado 
A Linha, uma experiência em realidade virtual dirigido pelo cineasta 
Ricardo Laganaro e seu time na Arvore Immersive. O filme imersivo 
que recria o cenário da cidade de São Paulo da década de 40 ganhou 
não só prêmio de melhor experiência em VR no Festival de Veneza, 
em 2019, como foi agraciado com o Emmy em 2020.

10.  É possível assistir ao documentário em: <https://www.youtube.com/
watch?v=jHPnvbSgFtE&t=5s>.
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Figura 6. Trecho do trailer de A Linha11. Fonte: YouTube/Arvore

Após quatro anos da descoberta do potencial da imersão no jorna-
lismo, diversas experiências foram criadas dentro e fora das redações 
brasileiras. A possibilidade do usuário, o receptor da notícia se tornar 
um participante do contexto dos fatos que estão sendo narrados gera 
uma maior aproximação da audiência com o conteúdo. Com isso, as 
narrativas imersivas se tornam um potencial de consumo para o mercado, 
principalmente com o reconhecimento internacional das produções. 

5 DESAFIOS PARA O FUTURO

Neste contexto, o jornalismo experiencial está diretamente ligado a 
produção jornalística. Desde 2016, Pavlik investiga o uso da realidade 
virtual no jornalismo e os novos modos de produção de conteúdo. Em 

11.  É possível assistir ao documentário em: <https://www.youtube.com/
watch?v=GAdxBXfqZ-8>.
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seu livro publicado em 2019, Journalism in the Age of Virtual Reality: 
How Experiential Media Are Transforming News o autor direciona a 
discussão sobre o formato experiencial “o ponto central desta análise 
é um exame da experiência do usuário em evolução, cada vez mais 
interativa, multissensorial e imersiva” (Pavlik, 2019, p.7).

Observar o conteúdo produzido e publicado ao longo dos últimos 
anos e compreender a teoria que permeia o jornalismo imersivo é uma 
forma de provocar a reflexão sobre os rumos da utilização da tecnologia 
e levantar as hipóteses que precisam ser estudadas para que o conteúdo 
imersivo produzido em 360 graus deixe os laboratórios de comunicação 
e passe a integrar as redações jornalísticas.

Com maior sobriedade em relação as técnicas de produção e a usa-
bilidade do formato imersivo, construir conteúdo de qualidade voltado 
para o usuário que está disposto a conhecer mais profundamente um 
assunto e se desprender da linearidade para experienciar uma situação 
é o objetivo do jornalismo imersivo. Na contramão da velocidade que 
a internet exige das redações, é preciso criar núcleos de inovação que 
possam gerir e contar histórias imersivas que se conectem com o público, 
atingindo assim a audiência em todas as faixas etárias. O público em 
geral, mas especialmente os jovens, tem interesse maior por conteúdos 
inovadores, diferenciados, que são cativantes, senão, em apenas um 
toque na tela do smartphone é possível passar para a próxima história.

É importante refletir que, passado o entusiasmo inicial da produção 
de conteúdo imersivo em 360 graus pelos veículos de comunicação de 
forma experimental, é essencial levantar quais são os desafios que as 
produções imersivas em 360 graus enfrentam nas redações jornalísticas, 
não ocultando a importante parcela dos jornalistas que não estão dispostos 
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a sair da zona de conforto dos formatos tradicionais e a resistência em 
produzir conteúdo usando novas tecnologias.

Nem todos os profissionais demonstram interesse pela inovação, 
pois muitos jornalistas estão ocupados tentando disputar espaço com 
os youtubers e instagramers12, por exemplo, que ganham milhões para 
reverberar marcas, ações de marketing, expressar suas opiniões, nem 
sempre especializadas sobre os mais diferenciados assuntos. Nessa 
competição, quem tem o compromisso com a informação nem sempre 
sairá ganhando, já que o bom jornalismo preza pela qualidade, checa-
gem, ouvir os lados envolvidos na história, o que demanda tempo e a 
utilização de técnicas. No momento em que todos podem produzir os 
mais variados tipos de conteúdo, nem sempre pautados por essa res-
ponsabilidade jornalística, retroceder e produzir as reportagens com 
diversos elementos interativos e imersivos, é uma forma de conquistar 
a audiência pela qualidade e confiabilidade.

Nesse sentido, são muitos os desafios que o jornalismo imersivo 
ainda precisa percorrer para se fortalecer dentro desse formato inova-
dor. Para isso, é essencial o estudo das técnicas a serem desenvolvidas 
e o reconhecimento de uma linguagem que se torne específica para a 
forma narrativa. E, para alcançar essa expertise, é preciso produzir mais 
conteúdo imersivo e, acima de tudo, investir na pesquisa e investigação.
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QUEM E O QUE É NOTÍCIA? FACTUAL 
E EXPECTATIVA PELA COBERTURA DO 

JORNAL NACIONAL NO TENSIONAMENTO 
BOLSONARO-REDE GLOBO 
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A data de 18 de junho de 2020 marca um dia singular para a história 
recente do jornalismo no Brasil. Esse dia noticioso foi marcado por 
dois factuais que potencializaram e agudizaram a tensão entre governo 
federal e mídia: a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do 
presidente da República, e a demissão do Ministro da Educação, Abraham 
Weintraub. Tanto o desenrolar das investigações sobre o caso Queiroz 
quanto a atuação do Ministro repercutiam negativamente para o governo 
federal. Os dois factuais marcaram etapas importantes no desenrolar 
dos casos de corrupção e gestão atabalhoada; e trazem desgastes para 
a imagem política do presidente Jair Bolsonaro. 

Nesse contexto, com muitas informações a serem desdobradas 
em consequência dos acontecimentos, e acrescentando-se o fato de 
o presidente estar acostumado a criticar e questionar as informações 
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prestadas pelos meios de comunicação, principalmente pela Rede Globo 
de Televisão, desde o início do mandato, os telespectadores criaram 
expectativas para assistir aos telejornais da emissora, moldura a partir 
da qual propõe-se a análise apresentada nesse artigo.

Ao longo do dia noticioso tomado como recorte (18/06/2020), as 
informações que circularam tanto nos canais tradicionais de mídia 
jornalística como em plataformas digitais aguçaram a expectativa dos 
telespectadores a assistir mais um capítulo da narrativa em disputa: 
Bolsonaro X Globo, trama que por si só já se tornara notícia. A expec-
tativa criada foi explicitada pelo público, que se manifestava nas mídias 
sociais digitais, e apontava para aquela edição do telejornal mais longevo 
da televisão brasileira, o Jornal Nacional (JN), como uma “Edição de 
Colecionador”. Veiculado desde setembro de 1969 o noticiário televi-
sivo é líder de audiência desde sua estreia, e mantém ainda hoje sua 
relevância de principal telejornal do país.

No caso da edição tomada como recorte em particular, o público 
se viu interessado no desenrolar de uma narrativa crítica, com enqua-
dramento noticioso negativo tanto para Jair Bolsonaro quanto para seu 
governo, interpretada e construída de forma provocativa pelo noticiário. 
Os efeitos práticos desse interesse pela “trama” podem ser observados 
desde os comentários em redes sociais digitais, uso de gifs, memes, 
piadas, vídeos e boas doses de ironia disparadas à exaustão. A constru-
ção narrativa bem próxima a de uma telenovela salienta a pertinência 
da abordagem teórica de Coutinho (2012) acerca da dramaturgia do 
telejornalismo. Tais diálogos hipermídia partiam como nos motores 
narrativos da expectativa acerca da atuação do JN como personagem 
relevante na sociedade brasileira, e se materializaram nas redes sociais, 
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com atenção aos elementos paratextuais – a utilização de gifs e memes, 
pelos internautas –, assim como chamadas e notícias para os telespecta-
dores assistirem àquela edição do telejornal foram veiculadas ao longo 
da programação do dia pela emissora.

Destaca-se que o objetivo nesse trabalho é o de buscar compreender 
o papel assumido pelo jornalismo ao narrar e informar a sociedade bra-
sileira contemporânea, essa marcada pela disputa por poder simbólico, 
cada vez menos disfarçada, entre Jair Bolsonaro e os jornalistas. Também 
se torna relevante lançar olhares sobre a expectativa gerada acerca da 
cobertura da edição do JN de 18 de junho de 2020. As narrativas ado-
tadas pelo noticiário e por cidadãos contrários ao atual governo, cada 
vez mais explícitas da discordância em relação às ações tomadas por 
ele, criaram um ambiente de mobilização do público. Assim, a partir 
da metodologia da análise da materialidade audiovisual busca-se nesse 
artigo compreender, para além da imagem política que vem sendo cons-
truída por essas narrativas, o papel que o audiovisual desempenha nas 
relações estabelecidas entre o discurso político e a mídia para perceber 
se a promessa de uma edição “especial”, em decorrência das expectativas 
criadas, foi de fato cumprida pelo Jornal Nacional.

Em termos de recorte empírico, para melhor aprofundamento, 
empreendeu-se a focalização em um dos conflitos, sociais e narrativos, 
noticiados ao longo da edição, que ganha destaque na apresentação 
de resultados, a exoneração do então ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, e seus desdobramentos.

CONFLITOS EM PAUTA E EM CENA
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A eleição de Jair Bolsonaro e todos os desdobramentos do atual 
governo têm se configurado como um espaço de substrato para que 
os pesquisadores da comunicação lancem olhares bastante atentos no 
sentido de analisar e entender os processos de comunicação que vão 
configurando, reconfigurando e mobilizando a sociedade brasileira. 
Torna-se fundamental que as pesquisas consigam dar conta de um enten-
dimento das narrativas múltiplas produzidas pelo Palácio da Alvorada, 
por veículos estatais, imprensa tradicional, redes sociais e ainda as 
implicações dessas narrativas na vida prática dos cidadãos brasileiros.

Observar o uso dado às plataformas de mídias sociais digitais para a 
disputa eleitoral ganha aspecto fundamental para alinhar as estratégias 
das próximas campanhas. Buscar verificar os níveis de mobilização 
em relação à agenda político-partidária e à participação digital do 
cidadão em torno delas é também ponto nevrálgico para compreensão 
da contemporaneidade. Além disso, é imprescindível tentar encontrar 
explicações e apontamentos para rediscutir o papel do jornalismo na 
sociedade brasileira contemporânea principalmente pela disputa por 
poder simbólico, cada vez menos disfarçada, entre o presidente e os 
jornalistas, considerando ainda as novas relações pessoais e digitais 
que emergem em 2020, quando o mundo enfrenta cenário de pandemia. 

Em meio a esses conflitos e desafios globais, há outro imbricado 
de maneira visceral a todos os aspectos das relações ressignificadas na 
sociedade contemporânea: as investidas do presidente contra o trabalho 
dos profissionais da imprensa e suas respectivas redações. Esse “fio 
desencapado” dá uma forma cada vez mais agressiva no discurso presi-
dencial que reverbera numa parcela significativa da população disposta 
a tensionar a relação entre governo e mídia a níveis que chegam até a 
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barbárie das agressões físicas. A imprensa, por sua vez, avança no tom 
de tratamento de governo sob suspeita. É nesse contexto que é veiculada 
a edição do Jornal Nacional tomada por objeto empírico nesse artigo 
e que marca de forma bem significativa a relação de disputa entre o 
presidente, Rede Globo, apoiadores e público, que espera a vinheta de 
abertura do telejornal como o som de largada para acompanhar mais um 
capítulo da briga; a queda de braço entre Rede Globo e Jair Bolsonaro 
tornou-se também assunto de interesse do público. 

Na edição do Jornal Nacional veiculada em 18 de junho de 2020 
um emaranhado de acusações, provocações, ameaças e investigações 
envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, torna-se “caldo 
bastante robusto”. Ávidos para acompanhar o “fogo no parquinho”, 
conforme expressão do vocabulário mais contemporâneo da internet, o 
público passa a esperar pela cobertura do JN. Além da informação sobre 
o desenrolar das investigações policiais acerca do esquema de desvio de 
dinheiro público envolvendo a família do presidente e do uso do visto 
privilegiado para o ex-Ministro da Educação conseguir deixar o país, 
ganha destaque a cobertura em si. O público se interessa, também, pelo 
desenrolar de uma narrativa mais ácida, interpretada e provocativa da 
edição tratada pelo público como sendo uma Edição de Colecionador.

Para analisar este tensionamento, que poderia ser interpretado como 
aparente recusa do Executivo Federal em submeter-se à fiscalização 
do quarto poder, é importante refletir sobre o jornalismo enquanto 
intérprete da sociedade e o seu papel social em tempos de liberação do 
polo emissor. Vale ressaltar que por bastante tempo a mídia ocupou um 
lugar de organização da vida e dos fatos ao redor do mundo. Era majo-
ritariamente dela, e dos profissionais que nela atuavam, o papel de 
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intérprete da realidade, como atesta Alfredo Vizeu (2008). A televisão, 
ainda segundo o autor, seria o lugar de referência e estabilidade para os 
cidadãos diante da complexidade, insegurança e violência do mundo que 
estava para além dos limites da sua tela. Doze anos depois entendemos 
que a realidade esteja reconfigurada.

A mídia – e especialmente o telejornalismo – ainda ocupam papel 
relevante na interpretação do mundo. Contudo, novos atores foram 
acrescentados no exercício de observar e elaborar as narrativas da 
sociedade em que estamos imersos. Novas telas, dessa vez, manobradas 
pelo próprio público, configuram-se como mais um espaço para dar-se 
a interpretação da realidade. Haveria assim a ampliação do conceito 
de laços sociais (Wolton, 2004). Agora, há novos laços que dão conta 
também de trazer ao público a noção de pertencimento, que comple-
tam a lacuna dos laços primários enfraquecidos; espaços criados com 
a evolução dos smartphones e a possibilidade do tráfego de dados, nas 
experiências de segunda tela. 

O ambiente das muitas plataformas foi descrito por Canavilhas (2013) 
ao abordar o jornalismo transmídia e surgimento das novas interfaces 
como a configuração de um novo ecossistema midiático “com aplicações 
centradas no receptor – como os blogs e as redes sociais – alteraram a 
polaridade do ecossistema [...] O público ganhou duas novas funções 
passando também a produzir e distribuir informações” (Canavilhas, 
2013, p.55). O autor destaca também que a mobilidade e a preferência 
dos utilizadores, somadas às características técnicas de dispositivos, 
ampliam não só o campo para a distribuição e circulação da informação 
como também os fluxos e o tempo para o consumo desse super volume 
de informação. Amplia-se dessa forma o campo de disputa entre o 
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jornalismo, seja em que meio estiver e as outras maneiras de entrega 
e troca de conteúdo.

Há cada vez mais vozes e discursos disseminados na rede. Se antes 
tais informações, para serem publicizadas, precisavam passar pela 
edição dos meios de comunicação de massa, hoje uma série de ferra-
mentas digitais tornou possível a disseminação das mensagens pelos 
sujeitos comuns. Sendo assim, transformamos nossas experiências 
cotidianas em produtos midiáticos, passíveis de armazenamento e 
recuperação e ainda disponíveis a qualquer hora e lugar. (Mantovani, 
& Dantas, 2011, p. 01) 

André Lemos conceitua esse conjunto de novas possibilidades em 
que muitas pessoas, com acesso mais fácil e barato à tecnologia, poten-
cialmente produzem e publicam conteúdo como “liberação do polo 
emissor” (Lemos, 2010, p. 01). Essa traz novos elementos na disputa 
por reconhecimento e torna esse universo digital hiperconectado “um 
espaço de apropriação de novos atores sociais e políticos, que se anco-
ram, muitas vezes, em discursos de ataque à mídia tradicional” (Falcão; 
Teixeira, 2018). Nessa nova ambiência comunicacional o público pode 
emitir sua opinião sobre o contexto nacional e mesmo integrar a boata-
ria digital, utilizando-se até do humor e do sarcasmo para tornar essas 
narrativas mais atrativas. 

Luiz Felipe Miguel descreve essa perspectiva como um cenário de 
forças antagônicas que configuram nova encruzilhada e fragilidade ao 
jornalismo. 

Para o jornalismo profissional, portanto, resta uma situação de pro-
funda ambiguidade. O ambiente que garantia seu quase monopólio 
do provimento de informações foi erodido, logo suas condições de 
financiamento também. Essa crise de financiamento empurra as 
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empresas pra venda de influência política. Mas a concorrência de 
novos agentes as obriga a reforçar o profissionalismo específico que 
o distinguiria. A “credibilidade” pode ou não ser moeda corrente na 
relação entre jornalismo e público, mas é o estandarte que opera no 
próprio campo para marcar seu diferencial e o argumento central de 
autoridade de que dispõe. (Miguel, 2019, p. 142)

É nessa fragilidade dos meios de comunicação que vai operar o 
discurso presidencial na busca por legitimar seu poder e reafirmar 
suas concepções políticas antidemocráticas, elitistas, segregacionistas 
e discriminatórias. 

O fenômeno da desintermediação não ocorre apenas pelo surgimento 
de novos concorrentes na rede. Também é algo desejado e promovido 
por certos poderes que veem na mídia e nos jornalistas profissionais 
um inimigo. Mais temível do que os usuários de mídias sociais, mais 
facilmente manipuláveis. [...] Quando certos líderes desqualificam 
a mídia e voltam as massas contra as empresas jornalísticas, o 
fazem desde uma estratégica perfeitamente calculada. É claro que a 
mídia tradicional tem problemas com a sua falta de independência, 
mas a erosão da mídia tem sido uma excelente notícia para os 
manipuladores. Agora eles podem agir com maior impunidade, 
pois sabem que aqueles que deveriam monitorá-los desde a mídia 
perderam o vigor profissional e a influência que tinham no passado. 
(Salavérria, 2019, p. 6)

Ao se valer da ambiguidade, Jair Bolsonaro encontra espaço para criar 
um inimigo. Estratégia de propaganda política já observada em outros 
tempos e contextos ao redor de todo o mundo. As ações e estratégias 
adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro sugerem uma aproximação 
com o Noam Chomsky (2015) conceitua como uma democracia de 
espectadores. Segundo o autor, nessa alguns assumem a função especia-
lizada na condução do país e outra parcela da população configura um 
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“rebanho desorientado” a que é concedida a permissão para transferir 
seu apoio a um representante dessa classe especializada. Resta pergun-
tar: em que medida entender as pessoas, o público, como um “rebanho 
desorientado” esbarra no trabalho da imprensa? Qual o interesse de um 
governante em enfraquecer o jornalismo? A resposta envolve o reco-
nhecimento de que a efetividade da experiência democrática pressupõe 
participação e que um dos instrumentos mais potentes de mobilização 
social é a informação (Falcão, 2019). Assim, a mídia e o trabalho dos 
jornalistas são fundamentais para a manutenção dessa democracia, 
o que pode explicar porque presidentes com propensões autoritárias 
buscam confrontar a imprensa para não ter seu trabalho questionado. 
Outra estratégia de propaganda política apontada por Chomsky e que, 
na dinâmica do governo Bolsonaro, pode ser observada é a de criação 
de inimigos: “Tudo começa sempre com uma ofensiva ideológica que 
cria um monstro imaginário, seguida de campanhas para destruí-lo”. 
(Chomsky, 2015. p.18). Fomentadas entre as bancadas conservadoras 
do congresso (em geral apoiadores do atual governo) e ainda entre 
líderes religiosos, reduzindo a possibilidade de debate, as imagens 
de opositores (incluindo a mídia) tecidas nos discursos presidenciais 
alimentam a narrativa proposta por Jair Bolsonaro também nas redes 
sociais e reflete-se no aumento dos riscos ao trabalho de jornalistas.

Na edição de 2019 do Relatório de Violência e Liberdade de imprensa, 
os números apontam que a violência contra a imprensa aumentou durante 
o governo de Jair Bolsonaro. Sozinho, Jair Bolsonaro foi responsável 
por 121 agressões a veículos de comunicação e jornalistas. À ofensiva 
contra os profissionais soma-se outra, relativa às organizações Globo, 
que no acirramento da investida de governo e apoiadores contra a sua 
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emissora, a TV Globo, torna sua face mais visível. Se Venício Lima (2015) 
chama a atenção para o discurso de redução da importância do papel 
político pelos oligopólios de mídia, entre eles a Globo, a narrativa atual 
pode se configurar como uma reação. Dado seu gigantismo a emissora 
tornou-se um dos alvos principais da tentativa do presidente Jair Bol-
sonaro de criar um vilão e inimigo, principalmente quando levada em 
consideração a história de envolvimento político da emissora.

Luiz Felipe Miguel (2019) propõe um caminho pela linha do 
tempo e descreve as maneiras como se comportou a grande imprensa 
e, principalmente a TV Globo, na maneira de apoiar a parcela política 
conveniente aos seus interesses. 

de 1982 a 2002, temos um padrão evolutivo em que formas mais 
abertas de intervenção política são substituídas por formas mais 
veladas: uma narrativa civilizatória. A partir da crise do mensalão, 
no primeiro mandato de Lula, porém o quadro mudou. As campanhas 
de 2006, 2010 e 2014 foram num crescendo de engajamento eleitoral 
aberto. No processo, não só a Rede Globo, mas todos os principais 
veículos de comunicação brasileiros passaram a adotar um padrão 
menos cauteloso de envolvimento político. (Miguel, 2019, p.129) 

Assim, estabeleceu-se a briga que ganhou repercussão de telenovela. 
De um lado o presidente, em busca de conseguir arrebanhar apoiadores para 
o seu discurso e suas ideias de poder e sociedade, investe agressivamente 
contra a imprensa e a Rede Globo. A mídia e a emissora em particular, 
do outro lado, buscam reafirmar o seu papel de intérprete principal da 
realidade nacional; sua arma mais precisa nessa batalha é o telejornal 
mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional. O público, conhecedor da 
trama da Rede Globo, em um dia de notícias que fragilizam sensivelmente 
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Jair Bolsonaro, não poderia deixar de esperar um capítulo marcante dessa 
disputa: uma Edição de Colecionador do Jornal Nacional.

SOBRE A EDIÇÃO DE COLECIONADOR

Para a reflexão proposta nesse estudo associamos a perspectiva 
teórica da Dramaturgia do Telejornalismo e o método da Análise da 
Materialidade Audiovisual (Coutinho, 2012; Coutinho 2018). Por meio 
dessa estratégica teórico-metodológica coloca-se em cena a narrativa 
construída nesta edição do Jornal Nacional evidenciando aspectos como 
as cabeças das matérias, a edição e o texto construídos, associados com 
elementos externos, paratextos para compreender as narrativas veiculadas.

Assim, a perspectiva inicial de análise é estabelecida já na escalada 
do telejornal; os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos 
abrem a edição em tom solene, dividindo as frases em falas intercaladas, 
como se estivessem desvendando um suspense. Com roupas sóbrias e 
vozes empostadas, revelam que aquela edição era, de fato, diferente das 
demais. Tomando por base os estudos de Iluska Coutinho (2006, p. 99), 
entendemos que a notícia no Jornal Nacional foi “estruturada como um 
drama cotidiano”. Ao longo do primeiro minuto e meio de telejornal, 
durante a escalada, as informações sobre a prisão de Fabrício Queiroz 
e a demissão de Abraham Weintraub deixaram em segundo plano as 
notícias relacionadas à pandemia de Covid-19 no Brasil. Mesmo ausen-
tes da escalada, contudo, as informações sobre o coronavírus no país 
abrem o noticiário com os dados sobre a pandemia, estratégia adotada 
desde março, quando o número de casos de infectados no país aumentou 
consideravelmente.
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As quatro primeiras reportagens exibidas tiveram como foco o 
panorama da Covid-19 no Brasil, incluindo número de infectados 
desde o início da pandemia; colapso na rede pública hospitalar de 
Natal; progressão diferenciada da doença no norte do país e retorno 
ao atendimento de rotina no Amazonas, com a redução do número de 
pacientes contaminados; a rotina de profissionais de saúde contra a 
Covid-19 no quadro Aqui Dentro. Como forma de evidenciar a gra-
vidade da pandemia, o noticiário se utiliza do que Vizeu e Cerqueira 
(2018, pp. 42-43) denominam como pedagogia do telejornalismo; os 
jornalistas de TV, tanto quanto os educadores, “são produtores de conhe-
cimento, construtores de realidade e, de alguma forma, responsáveis 
pela reprodução de valores, hábitos”. A quinta matéria exibida encerra 
o primeiro bloco e, ao abordar o pagamento do auxílio emergencial, 
questiona a eficácia do governo federal. Bonner informa que milhões 
de brasileiros ainda aguardam para receber o benefício e a reportagem 
acrescenta que a Controladoria Geral da União identificou o pagamento 
irregular do auxílio emergencial a milhares de servidores públicos; as 
pessoas que realmente necessitam do auxílio ficaram sem recebê-lo. 
Na chamada para o segundo bloco de notícias, Renata Vasconcellos e 
William Bonner convidam os espectadores para acompanhar o fim da 
expectativa gerada pelo “sumiço” do ex-assessor do filho do presidente 
da República desde o começo do governo Bolsonaro, suspense que 
reafirma a narrativa dramática do telejornal (Coutinho, 2006).

A partir do segundo bloco do Jornal Nacional o tensionamento entre 
o telejornal e o governo se evidencia. Com a articulação de sete longas 
reportagens, quase todas conduzidas por repórteres experientes, o Jornal 
Nacional dedicou mais de 40 minutos de sua edição de colecionador à 
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cobertura da prisão de Fabrício Queiroz, com toques de filme de suspense 
e narrativa moralizante por meio da qual, segundo Rossy e Moura, os 
noticiários televisivos procuram se afirmar como uma autoridade de 
controle social, para além de sua atribuição precípua de noticiar fatos.

Consideramos, sob a perspectiva da narrativa moralizante, que 
para além dos clássicos valores-notícia há uma agregação de valor 
adicional pelo telejornal. O valor-moral pode ser definido como o 
valor agregado que o telejornal adiciona à notícia de modo que o 
telespectador disponha de informações que possam auxiliá-lo não 
apenas na compreensão dos fatos, mas na percepção de comporta-
mentos e atitudes que exercem influência nas relações interpessoais 
e no convívio social. (Rossy & Moura, 2018, p. 74)

Tal como descrita pelas autoras, a narrativa moralizante foi o enqua-
dramento adotado pelo noticiário para tratar do caso Fabrício Queiroz e 
da estreita ligação entre ele e o senador Flávio Bolsonaro, filho do pre-
sidente da República. Teve ainda destaque a informação de que o preso 
é amigo de Jair Bolsonaro há mais de 30 anos; Bolsonaro e Queiroz se 
conheceram no exército brasileiro, como o “soldado Queiroz e o capitão 
Jair”. A prisão de Queiroz em casa do advogado do senador, Frederico 
Wassef, é recuperada para o anúncio em tom solene e oficioso do editor 
chefe do JN de que o senador Flávio Bolsonaro já havia tentado por 
9 vezes interromper, na justiça, as investigações sobre Fabrício Queiroz. 
O JN ainda coloca em evidência a estreita relação entre Frederick Was-
sef e a família Bolsonaro; o advogado é visto com frequência tanto no 
Palácio do Planalto, em reuniões oficiais ou encontros fora da agenda 
com o presidente da República, quanto no Palácio da Alvorada, resi-
dência oficial de Bolsonaro. Willian Bonner ressalta a relação entre o 
presidente e Queiroz ao informar que a prisão do ex-assessor de seu 
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primogênito teve impacto em sua rotina. O encerramento do bloco tem 
como gancho dramático a mudança no comando da área educacional 
do país: “cai o Ministro da Educação, Abraham Weintraub”. O enqua-
dramento negativo ao governo é evidenciado no anúncio de que, como 
último ato, o ex-Ministro havia anulado uma portaria sobre a inclusão 
de minorias em cursos de pós-graduação.

Na volta do intervalo comercial, Bonner mais uma vez assume pos-
tura solene ao anunciar que Abraham Weintraub não ocupava mais o 
Ministério da Educação4. Em seguida, o repórter Vladimir Netto declara 
no off de abertura, coberto por imagens de Weintraub e do presidente 
Jair Bolsonaro, que era uma demissão esperada por muitos integrantes 
do governo, anunciada em um vídeo gravado pelo ex-Ministro5 junto 
com Bolsonaro6, que não escondeu seu desconforto com a situação. 
Em sua passagem, o repórter declara que Weintraub ficou 14 meses 
à frente do MEC em uma gestão marcada por polêmicas do início ao 
fim, e que o presidente não queria tirá-lo do cargo. Todavia, em função 
das últimas declarações do agora ex-Ministro, sua situação ficou cada 
vez mais complicada, e ministros próximos a Bolsonaro começaram a 
pedir a saída de Abraham Weintraub. A matéria se desdobra relatando 

4. “Abraham Weintraub não é mais Ministro da Educação. A queda de um dos 
integrantes mais polêmicos do governo Bolsonaro se dá 14 meses desde a chegada 
dele ao cargo. Um período que colecionou controvérsias”. (Bonner, 2020).

5. “Sim, dessa vez é verdade. Eu ‘tô saindo do MEC e eu vou começar a transição 
agora e nos próximos dias eu passo o bastão pro ministro que vai ficar no meu 
lugar, interino ou definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos 
da minha saída, não cabe” (Weintraub, 2020).

6. “É um momento difícil; todos os meus compromissos de campanha continuam 
de pé e busco implementá-los da melhor maneira possível. A confiança você 
não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de 
idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais 
deixaremos de lutar por liberdade” (Jair Bolsonaro, 2020).
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a história do economista com o governo, tendo sido um dos primeiros 
nomes escolhidos para a equipe de transição, em uma indicação do então 
Ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, e que Weintraub foi alçado 
ao posto de Ministro da Educação em 8 de abril de 2019 no lugar de 
Ricardo Vélez Rodriguez. Nesse momento, a reportagem assume ares 
questionadores quanto à postura do agora ex-Ministro frente ao cargo: 
já na cerimônia de posse criticou o Patrono da Educação Brasileira, 
Paulo Freire, ameaçou “pacificar” o MEC, demitindo todos os que não 
estivessem de acordo com os seus atos, bloqueou verba de custeio das 
universidades federais, levando a uma onda de protestos por todo o 
país, errou o sobrenome do escritor Franz Kafka, o chamou de kafta, 
uma iguaria árabe. Além disso, foi alvo constante de críticas pela série 
de erros de português em postagens nas redes sociais7. Há o fato ainda 
de que programas anunciados por Weintraub não decolaram, como o 
Future-se, para estimular o financiamento privado nas universidades 
públicas. A reportagem segue enumerando outros diversos tropeços do 
agora ex-Ministro, mostrando que de fato Weintraub não tinha condições 
de ocupar o cargo, com avaliação bastante negativa de sua gestão frente 
ao Ministério da Educação e destaque para afrontas feitas pelo exone-
rado a outros poderes. Em reunião ministerial de 22/04/2020, Weintraub 
defendeu a prisão de vagabundos: “o povo tá querendo ver o que me 
trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, 
começando no STF”. Por causa desse ataque, Weintraub foi incluído 
no inquérito das fake news que corre no STF; o presidente Bolsonaro 

7. Em suas redes sociais, Weintraub considerou um fato “imprecionante” com C e, 
em um ofício reclamando do orçamento da economia ao ministro Paulo Guedes, 
escreveu duas vezes paralisação com Z. 
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mobilizou o Ministro da Justiça, André Mendonça, mas Weintraub foi 
chamado a depor e ficou calado. A cobertura do JN parece alertar para 
a falta de critérios de Bolsonaro para escolher seus auxiliares, exceto 
pela concordância política8. Percebe-se, dessa forma, em mais de 
oito (8) minutos de reportagem, que a narrativa das inoportunas ações 
de Weintraub frente ao MEC comprovariam para os telespectadores a 
razão da emissora ao criticar o ministro demissionário e Jair Bolsonaro, 
que escolhia seus Ministros apenas por afinidade ideológica.

De volta à bancada, Bonner destaca que as reações à queda do 
ex-Ministro refletiam a enorme lista de polêmicas colecionadas por ele 
no Ministério; apresenta documento assinado por diversas entidades 
federais ligadas à educação, que afirmava que, com pouco mais de um 
ano no comando do Ministério da Educação, Abraham Weintraub havia 
conseguido se consagrar como o pior Ministro da história ao retirar 
recursos da educação, ofender as universidades públicas, ignorar os 
debates sobre o FUNDEB, atacar a autonomia universitária e transfor-
mar o MEC em uma verdadeira ferramenta ideológica bolsonarista. Por 
esse motivo, o ex-Ministro ganhou a ira e o repúdio de toda a comuni-
dade da Educação: estudantes, professores, técnicos e cientistas. Já na 
passagem de outra reportagem dedicada à temática, o repórter Júlio 
Mosquera aumenta a lista dos descontentes com Abraham Weintraub 
frente ao Ministério da Educação ao revelar que a demissão do econo-
mista levou a reações imediatas no Congresso, que apresentou duras 

8. O fato é que Weintraub se manteve por tanto tempo no cargo, apesar das inúmeras 
polêmicas e dos conselhos ao presidente para destitui-lo da posição ocupada, 
porque detém o apoio da ala ideológica do governo, tem contato direto com 
bolsonaristas radicais, principalmente nas redes sociais, e se utiliza do tom de 
ataque aos adversários e às instituições.
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críticas à gestão e ao comportamento do ex-Ministro, principalmente 
de parlamentares que fazem da defesa de uma educação de qualidade 
uma das prioridades de seus mandatos.

Como em uma derradeira crítica acerca da atuação de Weintraub, 
Renata Vasconcellos (de)anuncia a última ação do ex-Ministro à frente 
do MEC, a revogação de portaria de 2016 que estimulava as instituições 
de ensino superior a apresentarem propostas para a inclusão de negros, 
indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. 
Na matéria, também construída em enquadramento noticioso negativo 
no que diz respeito ao ato, há a informação de que o MEC havia apon-
tado questões de prazo para a revogação da portaria, o que foi pron-
tamente questionado pelo presidente da Associação dos Reitores das 
Universidades Federais, João Salles, que afirmou que tais argumentos 
que não faziam qualquer sentido. O JN também deu voz à presidente 
da Associação Nacional de Pós-Graduação, que afirmou ser a decisão 
um contrassenso ao lembrar que as universidades têm autonomia para 
continuar adotando programas inclusivos. Em sua passagem, a repórter 
Geiza Garcia revelou a repercussão imediata da queda do Ministro e 
a revogação da portaria no Congresso Nacional; a deputada Tábata 
Amaral (PDT-SP) havia apresentado um projeto de decreto legislativo 
pra suspender os efeitos da portaria, defendendo a política de reserva de 
vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, também entre 
os professores, como contribuição para reparar desigualdades sociais 
históricas no Brasil. A reportagem é encerrada com o depoimento do 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ): “o ideal 
é que a gente consiga mostrar ao governo que essa última decisão do 
Ministro, já sabendo que ia sair, talvez tenha baixa legitimidade num 
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tema tão importante e que vai gerar tanta polêmica e tanto desgaste pro 
governo e todo o Brasil”. A cobertura tem ainda uma nota pé em que a 
apresentadora Renata Vasconcellos informou a indicação de Abraham 
Weintraub para um cargo de diretor executivo do Banco Mundial, em 
Washington. O JN destaca que o Brasil lidera um grupo de países na 
instituição, e que a despeito da indicação pelo Governo Federal, o nome 
do ex-Ministro precisa de aprovação de outras nações.

A Edição de Colecionador do Jornal Nacional é concluída com duas 
notícias de esporte. A medida provisória assinada por Bolsonaro alterando 
regras de transmissão de partidas de futebol no Brasil recebe críticas 
de juristas entrevistados e merece ainda a leitura por Willian Bonner de 
nota oficial da própria Globo questionando o ato: “A Globo continuará 
a transmitir regularmente os jogos dos campeonatos que adquiriu, de 
acordo com os contratos celebrados, e está pronta para tomar medidas 
legais contra qualquer tentativa de violação de seus direitos adquiridos”. 
A segunda revelou que uma vitória importante para os direitos das 
mulheres no esporte; jogadora de vôlei da seleção brasileira teve ganho 
de causa no TST quanto ao pagamento integral de seus salários na época 
em que estava grávida; matéria que encerra a Edição de Colecionador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises efetuadas ao longo deste trabalho se ancoram na análise 
da materialidade audiovisual que, como sugere Coutinho (2018, p. 192), 
permite que o telejornalismo seja (re)conhecido e experimentado em toda 
sua potência. Associada à dramaturgia do telejornalismo, ela permitiu 
reconhecer como, na edição tomada como recorte, TV Globo e Jornal 
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Nacional reafirmam o poder atribuído a seu saber fazer e saber narrar 
na sociedade brasileira. A expectativa criada nas redes sociais e que 
antecedeu a exibição do telejornal em 18 de junho de 2020 reafirmam 
esse lugar de destaque, legitimidade e reconhecimento do programa, 
e dos jornalistas.

Detentores de uma espécie de mandato de representação da audiência, 
por meio do qual fiscalizam os demais poderes, os repórteres e editores 
do Jornal Nacional enquadram a realidade a partir das lentes de câmeras 
televisivas e de sentidos que permitem aos espectadores ver além... a 
partir de determinada perspectiva. Nas matérias editadas, textos de 
apresentação e notas lidas em estúdio, o telejornal narra o país segundo 
uma perspectiva dramática e moralizante, sendo a existência de lição 
moral inclusive uma das componentes da dramaturgia, aqui noticiosa.

A expectativa pela Edição de Colecionador, exibida em 18/06/2020 
e analisada no artigo, evidencia que o Jornal Nacional não é apenas 
um narrador da realidade brasileira, mas desempenha também o papel 
de ator social relevante no Brasil. Ao mostrar “o que de mais impor-
tante aconteceu no Brasil e no mundo”, na sua receita eternizada em 
entrevistas do apresentador e editor chefe, William Bonner, o telejornal 
também busca contribuir para a legitimação de seu papel como fonte de 
conhecimento acreditado, como quarto poder central em uma sociedade 
que teria passado da cultura oral para a audiovisual sem experimentar 
plenamente a cultura escrita.

Na tela do noticiário, os repórteres e o jornalismo assumem papéis de 
protagonismo, em defesa do cidadão e do dever ser. São fiscais, detetives, 
especialistas que narram os dramas de uma nação às voltas com uma 
pandemia devastadora, com denúncias envolvendo autoridades e seu 
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entorno e com o desconforto de setores da sociedade com a realidade 
narrada, entre os quais inclui-se a própria emissora, que tem nota oficial 
enunciada ao longo da edição.

Se ao (tele)jornalismo e ao JN cabem o protagonismo positivo da 
edição, a construção das matérias relacionadas à prisão de Fabrício 
Queiroz e à demissão de Abraham Weintraub parecem evidenciar ainda 
a figura de seu antagonista, o presidente Jair Bolsonaro e seu governo. 
A aproximação com o universo policial nos mais de quarenta minutos 
relativos ao caso do ex-assessor do filho do Presidente da República, o 
senador Flávio Bolsonaro, embala a atmosfera de suspeição e negati-
vidade. Nessa trama as autoridades de polícia e judiciário personificam 
o bom combate, a desvelar maus feitos.

No caso do ex-Ministro da Educação o contraponto é estabelecido 
não pelo que está oculto, mas por atitudes e condutas inadequadas que 
o próprio Weintraub orgulhosamente exibia, como as agressões dirigi-
das ao Supremo Tribuna Federal. Espécie de vilão trapalhão, um tanto 
jocoso, o ex-ministro é confrontado por autoridades do legislativo, do 
judiciário e por especialistas na área de Educação. O Jornal Nacional 
assume nesse caso o papel do arauto, que anuncia, a partir dos sentidos 
que produz em sua edição, mais um fracasso do governo Bolsonaro.
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APRESENTAÇÃO

Este artigo se debruça sobre a análise da cobertura noticiosa da morte 
do adolescente negro João Pedro Matos, em maio de 2019, durante uma 
operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O noti-
ciário conta que o jovem de 14 anos tinha ido brincar com os primos no 
quintal da casa de um tio. Todos correram para dentro de casa quando 
a polícia arrombou o portão e entrou atirando. Atingido pelas costas 
por um dos 70 tiros de fuzil disparados no local, João Pedro foi levado 
do local pela própria polícia, que alegou socorrê-lo. A família só teve 
notícias 17 horas depois, quando o jovem já estava morto. 

O caso em questão não representa uma realidade isolada. Ao contrá-
rio, reflete estatísticas alarmantes da violência policial no Rio de Janeiro. 
Só em 2019, foram registradas 6.375 mortes decorrentes de intervenções 
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policiais no Brasil, sendo 1.810 no estado do Rio. Os números são do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revelou que 79% das vítimas 
eram negros ou pardos. Entendemos que o modo como as histórias dessas 
vítimas é exposto na imprensa constrói a percepção das pessoas sobre 
essa realidade (Tuchman citado em Traquina, 2005). Nesse sentido, a 
análise da cobertura da morte precoce do jovem João Pedro pode ajudar 
a compreender os sentidos construídos não apenas sobre esse caso em 
particular, mas também sobre questões sociais relacionadas ao episódio, 
como o racismo estrutural (Almeida, 2019) e a violência policial. 

Para o autor, o racismo é parte arraigada da estrutura social brasi-
leira e deve ser pensado para além das intencionalidades individuais. 
Mesmo quem se considera racista traz marcas profundas de preconceito 
racial, pois o racismo tornou-se uma ideologia que molda inconscien-
tes e marca diferentes estruturas sociais. No cotidiano, esta ideologia 
se perpetua porque há um sistema econômico, político e jurídico que 
afirma e reafirma a condição de subalternidade do negro em diversos 
espaços, e que a todo momento é reforçado pelos meios de comunica-
ção. Neste trabalho, tomamos o conjunto de notícias em análise como 
espaços jornalísticos que conformam essa estrutura. 

O principal instrumento analítico para estabelecer esta reflexão será 
a análise de enquadramento da morte de João Pedro em quatro portais 
de notícias de características distintas: Extra, Uol, Ponte Jornalismo e 
Brasil de Fato. A hipótese, formulada a partir de uma leitura prelimi-
nar do noticiário sobre o caso, foi de que prevaleceu uma abordagem 
que reforça o racismo estrutural da sociedade brasileira. Pretendeu-se 
ainda perceber se nos canais Ponte Jornalismo e Brasil de Fato, aqui 
tomados como contra-hegemônicos, foi realizada uma cobertura mais 
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bem-sucedida, do ponto de vista da abordagem da questão racial, do 
que nos portais Extra e Uol, ligados a grandes grupos jornalísticos, 
alinhados a interesses hegemônicos. Dênis de Moraes explica que os 
conglomerados midiáticos no Brasil, por possuírem a propriedade dos 
meios de produção e melhores condições tecnológicas, detêm hegemo-
nia na produção simbólica e de sentido (Moraes, 2016). Para o autor, a 
“contra-hegemonia institui o contraditório e a tensão no que até então 
parecia uníssono e estável” (Moraes, 2016 p. 22).

REFERENCIAL TEÓRICO E NOTAS METODOLÓGICAS

Queiroz (2018, p. 232) ressalta que “a maior parcela da sociedade 
talvez alinhada com a boa parte das sociedades pelo mundo, constrói 
sua percepção de realidade através de inputs simplificados oferecidos 
pelos media”. Tal abordagem é apropriada pela teoria do enquadra-
mento, elucidada, neste trabalho, por Soares (2015), Porto (2004) e 
Entman (1993). Entman sustenta que:

Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida 
e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de maneira 
a promover uma definição particular do problema, interpretações 
causais, avaliações morais e/ou recomendações de tratamento para 
o item descrito. (Entaman, 1993, p. 52)

Foi Robert Entman que trouxe esse conceito para o jornalismo no 
final da década de 1980. O autor analisou comparativamente a cobertura 
jornalística norte-americana de dois incidentes aéreos. Ele ressaltou 
escolhas narrativas, adjetivação, imagens, entre outros elementos, 
que salientam a diferença de enquadramento escolhida por veículos 
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de comunicação. No Brasil, o conceito só ganhou destaque na metade 
dos anos 1990 por pesquisas que, segundo Marcos Porto (2002, p. 11), 
estudaram o enquadramento utilizado na cobertura presidencial feita 
pelo Jornal Nacional da Rede Globo em 1994, sobre os dois principais 
candidatos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. 

O autor cita Erving Goffman como precursor do conceito de enqua-
dramento para análise das interações sociais e afirma que ao perguntar 
“O que está ocorrendo aqui?” conseguimos perceber eventos e situações 
de acordo com enquadramentos. Destaca que, “neste enfoque, enqua-
dramentos são entendidos como marcos interpretativos mais gerais 
construídos socialmente que permitem às pessoas fazer sentido dos 
eventos e das situações sociais” (Porto, 2002, p. 4). Entman vai mais 
fundo e explica de que maneira isso é feito:

Os textos podem tornar as informações mais salientes por posicio-
namento ou repetição, ou associando-as a símbolos culturalmente 
familiares. No entanto, mesmo uma única aparência não ilustrada 
de uma noção em uma parte obscura do texto pode ser altamente 
saliente, se comporta com os esquemas existentes nos sistemas de 
crenças de um receptor (Entman, 1993, p. 53).

Desse modo, a influência da escolha de um enquadramento sobre o 
receptor torna-se altamente efetiva. Entman reitera que a omissão, ou 
ausência de uma informação, também é parte relevante de uma análise 
de enquadramento. Para o autor, “as omissões de possíveis definições, 
explicações, avaliações e recomendações de problemas podem ser tão 
críticas quanto as inclusões na orientação do público”. Entender, portanto, 
o conceito de enquadramento é direcionar “a atenção para os detalhes de 
como um texto comunicado exerce seu poder” (Entman, 1993, p. 56). 
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Selecionamos quatro notícias, de portais jornalísticos de caracte-
rísticas diferentes, para observar os enquadramentos realizados sobre a 
morte do jovem João Pedro no dia 18 de maio de 2020. Todas as matérias 
selecionadas foram publicadas no dia 19 de maio de 2020, o primeiro 
dia de apuração dos jornais sobre o fato ocorrido. Vale a pena enfatizar 
que, apesar de o portais em questão terem mais de uma publicação sobre 
a notícia no mesmo dia, para utilizar um material comparável, optamos 
pela primeira matéria veiculada no dia 19. 

Sobre o objeto, optamos por analisar apenas o espaço em que consta o 
texto com hiperlinks, materiais hipermídia, imagens e vídeos, excluindo 
colunas e espaços fixos do site que podem possuir indicação de outros 
conteúdos. Os parágrafos foram contabilizados excluindo títulos, sub-
títulos e conteúdo hipermídia. Citações de fontes em destaque foram 
incluídas na contagem de parágrafos. 

Atualmente, não há uma metodologia única para estudos sobre 
enquadramento. De acordo com Porto (2002, p. 14), um dos problemas 
mais sérios desses estudos seria “um forte ‘indeterminismo conceitual’”. 
Nesse sentido, definimos para este trabalho dois níveis gerais de enqua-
dramento: episódico e interpretativo (ver tabela 1). O critério principal 
de definição é a utilização ou não de dados, informações ou fontes sobre 
violência de forma estrutural na sociedade; o enquadramento episódico não 
conta com a presença destes dados, enquanto o enquadramento interpreta-
tivo sim. Ainda segundo Porto (2002, p. 10), o enquadramento episódico 
limita-se a relatar acontecimentos de uma forma descritiva que enfatiza 
um aspecto micro, deixando de lado o contexto mais amplo e complexo. 
Já o interpretativo traz pontos de vista particulares sobre temas e eventos 
políticos, expondo maior independência por parte dos jornalistas. Tais 
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interpretações costumam vir acompanhadas de uma descrição de contexto 
mais abrangente, exposta por fontes como representantes do governo, 
partidos políticos, sindicatos e outros sujeitos sociais. 

Tabela 1
Síntese das notícias selecionadas

JORNAL POSIÇÃO DATA TÍTULO SUBTÍTULO
ENQUADRA-

MENTO

UOL Hegemônico 19/05/2020

Adolescente João 
Pedro é morto em 
operação no Rio; 
família critica 
polícia

não possui Episódico

EXTRA Hegemônico 19/05/2020

Morte de 
adolescente: 
Operação policial 
em São Gonçalo 
buscava prender 
traficante Faustão

não possui Episódico

PONTE
Contra- 

hegemônico
19/05/2020

Polícia sumiu 
com João Pedro 
após atirar nele. 
Foi achado morto

Morador do Morro 
do Salgueiro, em 
São Gonçalo (RJ), 
adolescente negro 
de 14 anos foi 
atingido por tiro de 
fuzil dentro de casa

Interpretativo

BRASIL 
DE 

FATO

Contra- 
hegemônico

19/05/2020

Procura-se João 
Pedro: jovem 
desaparecido em 
ação policial é 
encontrado morto 
no Rio

Adolescente foi 
levado em um 
helicóptero da 
Polícia Civil; 
caso ganhou 
repercussão no 
Twitter na manhã 
desta terça (19)

Interpretativo

Elaboração das autoras.
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Tabela 2
Elementos das notícias 

JORNAL
PARÁ-

GRAFOS
IMAGEM HIPERMÍDIA

DADOS 
SOBRE 

VIOLÊNCIA

UOL 17
1 - Retrato de João 
Pedro

Não utiliza Não

EXTRA 7

1 - Imagem de 
procura-se, com retrato 
de um criminoso, 
com informações de 
recompensa financeira

Não utiliza Não

PONTE 17

1 - Retrato de João 
Pedro
2 - Fotografia de 
materiais apreendidos, 
drogas, munição, 
armas e jaquetas de 
polícia

1 - Vídeo youtube de imagens da 
casa com perfurações de bala
2 - Hiperlink com notícia sobre 
necropolítica
3 - Hiperlink com notícia do G1
4 - Hipermídia com comentário 
de usuário do twitter
5 - Hipermídia com comentário 
de usuário do twitter
6 - Hiperlink com notícia do 
portal O dia
7 - Hiperlink com notícia sobre 
chacina

Sim

BRASIL 
DE 

FATO
11

1 - Retrato de João 
Pedro

1 - Hiperlink com notícia sobre 
violência durante a pandemia
2 - Hiperlink para plataforma 
Fogo Cruzado
3 - Hiperlink com notícia 
violência no Alemão (RJ)
4 - Hiperlink para comentário no 
twitter de primo de João Pedro

Sim

Elaboração das autoras.
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ANÁLISE DA COBERTURA DOS PORTAIS 

O jornal Extra, do grupo Globo, da família Marinho, e o portal 
Uol, do grupo Uol, da família Frias, são portais de notícias brasileiros 
hegemônicos, classificados, respectivamente, em primeiro e segundo 
lugar no “Mais acessados”, ranking de sites/portais de notícias com 
maior tráfego, baseado em estimativas do buscador virtual Alexa, 
desenvolvido pela Amazon. 

O Brasil de Fato (BdF) é um portal de notícias que conta com jornais 
impressos regionais, entre eles, do Rio de Janeiro, lançado em 2013. 
Fundado por movimentos populares, em busca de democratização dos 
meios de comunicação, o primeiro veículo do BdF foi lançado em 
2003, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. A Ponte é uma pro-
posta de jornalismo independente, praticado por veículo nativo digital. 
Foi criada em 2014, e tem como foco os temas de segurança pública e 
direitos humanos. Selecionamos esses dois portais de notícias por serem 
considerados não hegemônicos na mídia brasileira, e apresentarem 
um jornalismo alternativo aos escolhidos dentre os mais acessados. 
A intenção é observar as diferenças e semelhanças nos enquadramentos 
realizados em cada um deles. Além da classificação geral, analisamos 
individualmente cada notícia, para observar enquadramentos particu-
lares, similares e diferentes. 

3.1 Análise Extra

Entre as notícias analisadas, a reportagem “Morte de adolescente: 
Operação policial em São Gonçalo buscava prender traficante Faustão”, 
do portal Extra, se distingue por enquadrar como fato principal da 
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notícia a operação policial que buscava prender o suposto traficante 
“Faustão”, Ricardo Severo, e não a morte de João Pedro, como reali-
zado nas demais matérias de análise. No lead, há informações sobre a 
operação e detalhes a respeito do traficante. Seguindo o enquadramento 
no criminoso, a reportagem traz uma única imagem com a fotografia de 
Faustão, indicando que ele é procurado e há recompensa de mil reais.

Nos sete parágrafos do texto, não há informações ou dados estruturais 
sobre violência na região. Dessa forma, classificamos a notícia como 
de enquadramento episódico, pois não oferece ao leitor a possibilidade 
de uma análise mais profunda sobre a violência sistêmica que ocorre 
tanto no município de São Gonçalo, quanto no estado do Rio de Janeiro. 
Destacamos aqui o enquadramento realizado na primeira frase da notícia 
sobre o resultado e objetivo da operação policial: 

A operação conjunta entre as Polícias Civil e Federal nesta segunda-
-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que resultou na 
morte do adolescente João Pedro Matos, teve como objetivo tentar 
prender o traficante Ricardo Severo, o Faustão, de 41 anos. (Extra, 
19 mai. 2020)

A escolha de priorizar as informações sobre a operação e o criminoso 
desloca a atenção da vítima, possibilita a interpretação de que a morte 
de um adolescente dentro de sua própria casa é justificada em nome 
da apreensão de um criminoso. A reportagem não traz entrevistas ou 
depoimentos diretos de policiais, testemunhas ou familiares da vítima. 
Alguns trechos não são claros quanto à fonte mencionada, como, por 
exemplo, o primeiro parágrafo: 
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Fontes da Polícia Civil informaram que, durante a ação, o criminoso 
e cerca de dez seguranças correram para a rua de trás onde fica a 
casa de João Pedro, de 14 anos, na Praia da Luz, na Ilha de Itaoca. 
Baleado, o menino depois foi levado do local em um helicóptero 
da Polícia Civil. (Extra, 19 mai. 2020)

Situação similar acontece no último parágrafo: não é possível saber 
quem passou a informação para o repórter. 

Além dos agentes, dois parentes da criança prestaram depoimento 
e confirmaram o que os policiais disseram em depoimento. As tes-
temunhas disseram à Polícia Civil que os criminosos, no momento 
do confronto, pularam o muro da residência atirando e fugiram por 
outras cercanias. Em seguida, eles observaram que João Pedro estava 
baleado. (Extra, 19 mai. 2020)

Nos dois casos anteriores, a matéria indica que uma fonte anônima 
fala em nome da corporação, sem uma nota oficial da instituição Polícia 
Civil. Além da incerteza quanto à origem das informações, a ausência 
de familiares e testemunhas que estavam na hora do ocorrido ou, até 
mesmo, de advogados da família de João Pedro, não oferece margem 
para o contraditório de depoimentos. Ao comparar as notícias, perce-
bemos a ausência de qualquer enquadramento no que diz respeito à 
vítima. A estrutura central das outras três notícias que destacamos para 
análise apresentam duas versões: notas oficiais das corporações e relatos 
da família sobre a violência da atuação policial. 

3.2 Análise Uol

A matéria “Adolescente João Pedro é morto em operação no Rio; 
família critica polícia”, do portal Uol, possui um enquadramento 
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episódico. Assim como a matéria do Extra, o texto do Uol não traz 
informações adicionais sobre a violência estrutural da região; traz apenas 
uma informação pontual, ao fim da matéria, sobre uma nova operação 
que será realizada no dia seguinte da morte do adolescente.

A notícia é organizada pela contraposição de relatos de familiares 
e a versão da polícia. O lead e o próprio título seguem este padrão. Se 
partirmos do pressuposto de que, no jornalismo, valoriza-se a técnica 
da pluralidade de argumentos a respeito de um determinado assunto, 
essa matéria cumpre o objetivo de mostrar as duas versões sobre o fato. 
Contudo, não há uma representação para a família de João Pedro, como 
advogado e/ou pessoas da sociedade civil, que possam atingir o mesmo 
nível de credibilidade de uma instituição pública como as polícias civil 
e militar. Essa ausência de sujeito oficial enfraquece o depoimento de 
familiares e desnivela a pluralidade de argumentos do texto.

É importante ressaltar que, além da contraposição de versões, as 
escolhas de construção gramatical são importantes para evidenciar os 
sujeitos da ação e objetos que recebem a ação, seja deslocando senti-
dos ou responsabilizando sujeitos por determinadas ações. O enqua-
dramento gramatical da frase “João Pedro Mattos, 14, morreu ontem 
durante uma operação”, que está no resumo e no lead do texto, em voz 
ativa em detrimento da voz passiva (“foi morto”), ausenta a polícia de 
responsabilidade pelo ocorrido. 

Diferentemente da matéria do Extra, a notícia do Uol traz diversos 
relatos da família que identificam a violência da atuação da polícia. 
O segundo parágrafo da notícia, por exemplo, tem início desta forma: 
“Familiares e amigos da vítima relataram ao UOL que ele brincava 
no quintal da casa de um tio, quando policiais invadiram o imóvel e o 
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atingiram na barriga” (EXTRA, 19 mai. 2020). O trecho continua com 
a contraposição da polícia “Já a Polícia Civil alega que o adolescente 
foi atingido durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais, sendo 
socorrido de helicóptero” (Extra, 19 mai. 2020). A ordem da constru-
ção de oposição dos relatos oferece uma interpretação de que há uma 
justificativa para atuação da polícia. 

Destacamos, no trecho exposto acima, a oração “sendo socor-
rido de helicóptero”. Apenas no sexto parágrafo o texto indica que 
“De acordo com moradores, a família ficou sem informações sobre o 
local onde João Pedro foi socorrido” (EXTRA, 19 mai. 2020). Contudo, 
durante a madrugada do dia 19 de maio foram realizadas buscas pelo 
menino, que se estenderam para as redes sociais através da hashtag 
“#procurasejoaopedro”. 

Focamos neste enquadramento, ou ausência dele, pois, no Rio de 
Janeiro, a ocultação de cadáveres de pessoas mortas por agentes esta-
tais “através do recurso ao desaparecimento” é algo para ser levado em 
consideração, segundo Araújo (2016, p. 48). O autor faz uma análise 
estabelecendo um diálogo com o trabalho de uma antropóloga que rea-
lizou uma etnografia numa delegacia especializada em investigar casos 
de desaparecimento de corpos, o Setor de Descoberta de Paradeiros 
da antiga Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro capital. Em seu 
estudo, Araújo (2016, p. 40) afirma que “a reputação da vítima, dos 
familiares e de seus locais de moradia era suficiente para a construção 
por parte da polícia da (des)importância dessas ocorrências e sua con-
sequente investigação”. O corporativismo policial é, segundo o autor, 
uma barreira para a investigação dos casos, quando existem denúncias 
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a respeito do envolvimento de policiais em disputa com o tráfico de 
drogas, através da violência. Ele acrescenta que:

Enquanto o auto de resistência, como documento, produz uma lega-
lidade para uma morte praticada por policiais, o desaparecimento 
produz uma destruição da materialidade do homicídio: a destruição/
ocultação do cadáver. A frase-padrão que circula nessa situação é 
“não tem corpo, não tem crime”. (Araújo, 2016, pp. 37-64)

A escolha por enquadrar o relato oficial da polícia de que João Pedro 
foi socorrido silencia um problema estrutural existente na violência 
carioca. Por isso, a escolha de um enquadramento interpretativo no 
lugar de um episódico, em situações de conflito e desigualdade social, é 
importante para a construção simbólica sobre esses assuntos na sociedade. 

Ao fim do texto do Uol, destacamos o enquadramento sobre o caráter 
do jovem, no trecho: “A família está imobilizada, estamos acabados, ele 
era um menino muito bom, era estudante de um colégio particular. A mãe 
dele é professora, família da igreja” (Uol, 19 mai. 2020). A escolha de 
selecionar essas aspas, pelo jornalista, evidencia a injustiça praticada 
sobre a morte de um adolescente inocente, mas também justifica a 
violência praticada contra pessoas não inocentes. O enquadramento 
episódico, mais uma vez, silencia o problema estrutural da violência 
no Rio de Janeiro. 

No Brasil, a pena de morte é ilegal, contudo, desde as eleições de 
2018, representantes do executivo e legislativo realizam afirmações sobre 
a permissividade que é dada à polícia brasileira para matar supostos 
criminosos, antes de serem julgados por tribunais. Em maio de 2019, o 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestou contra o Pacote 
Anti-Crimes apresentado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, 
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em especial, o texto que trata sobre legítima defesa. A alteração possi-
bilita que juízes reduzam a pena pela metade ou até deixem de aplicar 
a punição caso o excesso aconteça por “escusável medo, surpresa ou 
violenta emoção”. 

Em uma matéria divulgada no dia 18 de maio de 2020, pelo 
The New York Times sobre abuso policial no Rio de Janeiro, uma 
pesquisa realizada pelo jornal norte-americano indica que ao menos 
metade das vítimas de uma amostra de 48 mortes, causadas por poli-
ciais, ocorreu com bala nas costas pelo menos uma vez; 20 delas foram 
baleadas três vezes. 

Oficialmente, a polícia brasileira pode usar força letal apenas no 
enfrentamento de uma ameaça iminente. Mas uma análise de 48 
mortes causadas por policiais, no violento distrito policial do Rio 
onde Rodrigo foi morto, mostra que agentes costumam atirar sem 
restrições, protegidos pelos superiores e por líderes políticos, con-
fiantes de que, mesmo que sejam investigados por assassinatos ile-
gais, não serão impedidos de voltar às ruas (The New York Times, 
18 mai. 2020).

3.3 Análise Ponte 

A notícia “Polícia sumiu com João Pedro após atirar nele. Foi achado 
morto”, com o subtítulo “Morador do Morro do Salgueiro, em São Gonçalo 
(RJ), adolescente negro de 14 anos foi atingido por tiro de fuzil dentro 
de casa” mostra a diferença de enquadramento, em relação às matérias 
anteriores, logo no título e subtítulo. Destacando não apenas sua morte, 
mas a ocultação do corpo, cor de sua pele e porte da arma, a matéria 
dialoga com a realidade da violência estrutural do Rio de Janeiro que 
atinge majoritariamente a população negra.
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Classificamos o enquadramento da notícia como interpretativo, 
uma vez que ao longo de seus 17 parágrafos, o texto traz dados sobre 
a violência estrutural do Rio, como por exemplo, na frase: “Segundo o 
aplicativo Fogo Cruzado, João é o vigésimo quarto adolescente baleado 
no Rio de Janeiro em 2020. Destes, 12 foram alvejados em situações 
com presença agentes de segurança do Estado e 5 morreram.” (Ponte, 
19 mai. 2020) 

É possível perceber que a mídia contra-hegemônica tem dificuldade 
de acesso às fontes e informações, e recorre a conteúdos divulgados por 
outros veículos de informação como nas frases “Ao G1, Neilton Pinto, 
pai de João, afirmou que a ação policial foi cruel” e “O jornal o Dia 
informou que o jovem foi deixado já sem vida no heliponto da Lagoa 
Rodrigo de Freitas” (Ponte, 19 mai. 2020). Traquina (2005, p. 120) tira 
duas conclusões a respeito das fontes oficiais em seu estudo: “1) nem 
todos os agentes sociais são iguais no seu acesso aos jornalistas, e 2) 
as fontes oficiais são as fontes dominantes na produção de notícias”.

Apesar do uso de material de jornais hegemônicos, a notícia segue 
seu enquadramento destacando a violência policial e contrapondo infor-
mações da polícia com depoimentos de testemunhas, como no trecho 
que afirma: “Durante a ação, seguranças dos traficantes tentaram fugir 
pulando o muro de uma casa e teriam disparado contra os policiais e 
arremessado granadas. Testemunhas ouvidas pela reportagem citaram 
que as únicas granadas vieram dos agentes das forças de segurança” 
(Ponte, 19 mai. 2020). A matéria é clara ao informar o anonimato de 
uma de suas fontes. 

Um amigo da família ouvido pela Ponte detalhou, sob condição 
de anonimato, que a ação ocorreu por volta das 15h, na localidade 
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conhecida como Praia da Luz, na Ilha de Itaoca. “O João estava na 
casa de um familiar com vários parentes jogando sinuca e só sabe-
mos que a polícia entrou atirando na casa”, lembra o conhecido, 
afirmando ainda que quem fez os primeiros-socorros foi um primo 
que estava de carro. (Ponte, 19 mai. 2020)

O enquadramento realizado na informação sobre o anonimato seguido 
da denúncia deixa a entender que a testemunha poderia sofrer ameaças 
ao acusar a ação da polícia. Este enquadramento reforça mais uma vez a 
violência estrutural, uma vez que expõe a necessidade de um anonimato 
para apresentar uma versão sobre o fato ocorrido. 

Além de enquadrar a violência policial, o texto questiona informações 
divulgadas pela polícia, como na seguinte legenda que acompanha uma 
fotografia: “Pistolas, munição, eppendorfs (para acondicionamento de 
cocaína), tijolo de maconha e roupas de camuflagem que a PF afirma 
ter sido apreendida em operação”. A construção da oração coloca em 
dúvida a veracidade da informação pelo uso da expressão “afirma ter 
sido”, em vez de “foi apreendida”.

Apesar do acesso restrito às fontes, a matéria aproveita conteúdos 
hipermídia para enquadrar debates ausentes nas outras reportagens, 
como a questão do racismo estrutural. Por exemplo, insere comentários 
de representantes da sociedade civil que se manifestaram publicamente 
nas redes sociais sobre o ocorrido, como a fala do ativista e comunica-
dor Raull Santiago, do Coletivo Papo Reto: “A coisa séria, aconteceu 
de novo e o silêncio não pode prevalecer diante da covardia do estado 
genocida. Um jovem negro levou um tiro e desapareceu! ONDE ESTÁ 
O JOÃO PEDRO? #procurasejoaopedro”. A matéria enquadra, também, 
a existência da hashtag “#procurasejoaopedro” que circulou entre a 
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noite de domingo e madrugada de segunda-feira, quando João Pedro 
foi baleado e permanecia desaparecido. As notícias do Extra e do Uol 
não mencionaram a movimentação das redes.

Outro conteúdo hipermídia, que reforça o enquadramento da violência 
contra a comunidade, é um vídeo enviado à reportagem que exibe as 
paredes da casa perfuradas por tiros. Além disso, após o quinto parágrafo, 
a matéria apresenta uma sugestão de leitura através de hiperlink: “Leia 
também: O que é necropolítica. E como se aplica à segurança pública 
no Brasil” e, após o décimo segundo parágrafo, sugere o texto: “Leia 
também: Apuração de chacina no Salgueiro descarta policiais e bandi-
dos. Resta Exército”. Por outro lado, a Ponte é semelhante à matéria do 
Uol no enquadramento sobre o caráter da vítima, como no fragmento: 

A gente ficou sem saber dele por horas. Fomos pra todos os lugares. 
Ninguém tinha notícia dele”, disse uma tia da vítima, que prometeu 
que não haverá injustiça para seu sobrinho. “Ele não vai sair como 
traficante nessa história, nem que seja a última coisa que eu faço”. 
João era visto como filho exemplar e aluno modelo (Ponte, 2020)

Apesar da matéria destacar a violência policial, a oração “João era 
visto como filho exemplar e aluno modelo” que segue a declaração 
“Ele não vai sair como traficante nessa história, nem que seja a última 
coisa que eu faço”, realizada pela tia, indica que a mídia contra-he-
gemônica também é atravessada pela construção ideológica de que a 
violência é justificável se realizada contra uma pessoa criminosa. 

3.4 Análise Brasil de Fato

A notícia do “Procura-se João Pedro: jovem desaparecido em ação 
policial é encontrado morto no Rio”, com subtítulo “Adolescente foi 
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levado em um helicóptero da Polícia Civil; caso ganhou repercussão 
no Twitter na manhã desta terça (19)”, do Brasil de Fato, assim como 
notícia da Ponte, tem um enquadramento interpretativo. 

A matéria se diferencia das demais por, não apenas trazer dados 
sobre a violência, mas dedicar quatro parágrafos para essas informa-
ções. A partir de uma entrevista com a gestora de dados da plataforma 
Fogo Cruzado4, Maria Isabel Couto, entre o terceiro e sexto parágrafo o 
enquadramento foca na violência policial, levando em conta o isolamento 
social provocado pela pandemia, comparando dados de 2019 e 2020. 
A passagem “Em 2019, 38 adolescentes foram baleados no estado do 
Rio contra 24 neste ano. Em tese, seria algo positivo, mas já estamos 
há dois meses em quarentena e nesse período houve grande redução de 
pessoas nas ruas” é um exemplo deste enquadramento. 

Ao trazer dados estatísticos, comparando o caso em questão com 
episódios recentes e semelhantes, a matéria não apenas enquadra a 
denúncia, mas, especificamente, identifica o problema. 

Segundo a pesquisadora, os dados são claros em mostrar a falta de 
engajamento das polícias na proteção da vida das pessoas e atuação 
errada de agentes de segurança pública. Maria Isabel Couto chama 
a atenção ainda para o fato de que o Complexo do Salgueiro foi 
cenário recente de uma chacina em que a Core também estava pre-
sente. (Brasil de Fato, 2020)

O texto, como a matéria da Ponte, aproveita hiperlinks para oferecer 
outras leituras sobre violência, como, por exemplo, após o segundo 
parágrafo: “Número de atingidos por bala perdida aumenta 34% durante 

4. O Fogo Cruzado é uma plataforma digital colaborativa com dados de violência 
armada nas regiões metropolitanas do Rio e de Recife.
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quarentena no Rio” e, após o quinto parágrafo: “Moradores recolhem 
corpos e denunciam violação de direitos da polícia no Alemão (RJ)”. 

A matéria faz menção à hashtag #procurasejoaopedro no entretí-
tulo, que informa sobre as manifestações nas redes sociais na noite 
de domingo. A citação do Brasil de Fato reforça o enquadramento no 
desaparecimento do adolescente, e traz informações sobre o trending-
topics alcançado pelo caso João Pedro. 

Como na Ponte, o título coloca o enquadramento no desaparecimento 
do jovem. Além disso, o primeiro parágrafo realiza uma construção 
narrativa, a partir dessas passagens: “foi morto”, “foi atingido”, “foi 
levado”, o que possibilita o entendimento, junto com os parágrafos 
interpretativos que compõe a matéria, de que a polícia é responsável 
pela tragédia. No mesmo parágrafo o trecho “foi atingido na barriga 
enquanto brincava no quintal de casa” reforça a inocência da vítima, 
do mesmo modo que reforça a violência policial. 

Destacamos a existência recorrente, até nos meios de comunicação 
contra-hegemônicos, do enquadramento no caráter da vítima. Neste 
texto, além do fragmento destacado acima,a tentativa de justificar o 
valor da vida pelo histórico do menino novamente citada no final do 
segundo parágrafo: “João Pedro foi descrito por amigos e familiares 
como um menino calmo e que frequentava a igreja”.

O enquadramento racial é feito a partir do comentário destacado 
pela reportagem do BdF, realizado no Twitter, pelo ex-candidato à 
presidência e liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), Guilherme Boulos. Duas manifestações públicas de Boulos 
são selecionadas para compor a notícia, e nas duas há menção racial. 
Segue parte dos comentários feitos por Boulos: “No meio da pandemia, 
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o Rio de Janeiro tem mais um menino negro desaparecido, depois de 
ter sido baleado pela polícia em São Gonçalo” e “Mais uma vítima da 
política de segurança genocida contra pobres e negros”. 

Além da entrevista com a representante do Fogo Cruzado, a matéria 
não apresenta mais depoimentos diretos de fontes envolvidas no caso, 
como familiares. Apesar de trazer diferentes interpretações do caso, 
transmite a dificuldade de acesso às fontes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Negros e pardos compõem 56% da população brasileira, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2019). 
Entretanto, no mercado de trabalho, uma pessoa negra e uma branca com 
a mesma formação têm diferença salarial de 31%, em favor da branca, 
de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/IBGE), do ano de 2019. No quesito violência, ainda segundo 
o IBGE, na população preta ou parda, a taxa de homicídios supera a 
da população branca em todas as faixas etárias, mas é especialmente 
acentuada entre jovens de 15 a 29 anos. Nesse grupo, a taxa chegou 
a 98,5 em 2017, contra 34,0 entre os jovens brancos. Quer dizer, um 
jovem negro tem 189% mais chances de ser vítima de violência letal 
do que um branco na mesma faixa de idade. 

O acesso a informações sobre a violência é essencial para a com-
preensão da dinâmica da sociedade brasileira contemporânea, formada 
por instituições e estruturas atravessadas pelo racismo. Por esse motivo, 
detectar a presença desse tipo de dado nas reportagens analisadas foi 
um dos critérios da análise. Apesar da escravidão ter sido abolida há 
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132 anos, novas formas de segregação, mais profundas e veladas, se 
configuraram. Uma delas certamente é a permissividade da violência 
policial cometida contra a população negra exposta nas notícias anali-
sadas neste trabalho.

Podemos afirmar que a população negra e marginalizada é vítima de 
uma dupla violência racial: a material (praticada pela polícia, por exem-
plo) e a simbólica (Bourdieu; Passeron, 2009). A primeira é flagrante 
em estatísticas como as apresentadas; a segunda pode ser identificada 
pelos enquadramentos aplicados em reportagens como as que analisa-
mos. Frantz Fanon (2019, p. 73) destaca que o racismo não é pontual 
apenas. Numa cultura racista, a prática é naturalizada e a harmonia entre 
as relações econômicas e ideológicas encontra perfeição. 

Compreendemos o racismo como uma ferramenta de dominação 
para manutenção de certos grupos no poder. Ele desestrutura, inclu-
sive, laços internos de solidariedade entre a população marginalizada, 
essencial para constituição de formas de resistência. O enquadramento 
de caráter da vítima é um exemplo, pois, como analisado, a transgres-
são autoriza o uso de violência policial letal, mesmo numa sociedade 
em que a pena de morte não é legalizada. “A oposição entre o “pobre 
honesto” e o “pobre delinquente” rasga praticamente todas as famílias 
e torna muito difícil a existência de formas de solidariedade de classe 
na “ralé”, as quais são possíveis, por exemplo, na classe trabalhadora.” 
(Souza, 2019, p. 84). Dessa forma, a hegemonia de produção cultural e 
simbólica, que os conglomerados de comunicação possuem no Brasil 
reproduz o racismo estrutural e auxilia na manutenção de poder desses 
mesmos grupos, mesmo quando não há uma intencionalidade racista. 
Para Dênis Moraes, “um dos desafios centrais para o pensamento 
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contra-hegemônico consiste em alargar a compreensão pública sobre 
a necessidade de se transformarem, gradual e permanentemente, as 
relações sociais e de poder” (2016, p. 23).

Nas análises realizadas, a questão do racismo foi praticamente 
invisibilizada pelos enquadramentos adotados nos portais UOL e Extra. 
Mesmo na Ponte e no Brasil de Fato, de proposta contra-hegemônica, 
apesar do esforço de produção de textos mais contextualizados e atentos à 
questão racial, localizamos trechos que reproduzem o racismo estrutural.

Segundo Soares (2015) e a teoria do enquadramento, as escolhas 
realizadas na construção de uma reportagem não são inevitáveis ou 
não problemáticas. Desse modo, o esforço para explicitá-las – expondo 
abordagens, inclusões e silenciamentos – contribui tanto para uma 
leitura mais atenta por parte do leitor, como para chamar a atenção dos 
jornalistas para a necessidade de buscarem modos de produzir conteúdos 
comprometidos com a superação do racismo estrutural, a despeito de 
dificuldades como os constrangimentos organizacionais (Breed, 1993), 
o fetiche da velocidade na produção noticiosa (Moretzsohn, 2007) e a 
precarização das condições de trabalho (Figaro & Nonato, 2017).

REFERÊNCIAS

Almeida, S. (2020). Racismo estrutural. Jandaíra.

Araújo, F. A. (2020). “Não tem corpo, não tem crime”: notas 
socioantropológicas sobre o ato de fazer desaparecer corpos. Open 
EditionJournals, (46), 37-64, 2016. https://journals.openedition.
org/horizontes/1290



1054

meistudies

Bourdieu, P., & Passeron, J-C. (2009). A reprodução: elementos para 
uma teoria do sistema de ensino. LusoSofia.

Breed, W. (1993). O controle social na redação. In N. Traquina (Org.)., 
Jornalismo: questões, teorias e “estórias” (pp. 152-166). Veja

Entman, R. M. (1993). Framing: toward clarification of a fractured 
paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

Extra. (2020). Morte de adolescente: Operação policial em São Gonçalo 
buscava prende traficante Faustão. https://extra.globo.com/casos-
de-policia/morte-de-adolescente-operacao-policial-em-sao

Fanon, F. (2019) Racismo e Cultura. In J. Manoel, & G. L. Fazio (Orgs.), 
Revolução Africana: uma antologia do pensamento marxista. 
Autonomia Literária.

Fígaro, R., & Nonato, C. (2017) Novos ‘arranjos econômicos’ alternativos 
para a produção jornalística. Contemporânea, 15(1), 47-63.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2019) Desigualdades 
sociais por cor ou raça no Brasil. Estudos e Pesquisas – Informação 
Demográfica e Socioeconômica, n. 41. IBGE. https://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf

Miranda, E. (2020). Procura-se João Pedro: jovem desaparecido em ação 
policial é encontrado morto no Rio. 2020. https://www.brasildefatorj.
com.br/2020/05/19/procura-se-joao-pedro-jovem-desaparecido-
em-acao-policial-no-rio-e-encontrado-morto



1055

meistudies

Moraes, D. (2016). Crítica da mídia e hegemonia cultural. Mauad Editora.

Ponte. (2020). Polícia sumiu com João Pedro após atirar nele. Foi achado 
morto. 2020. https://ponte.org/policia-sumiu-com-joao-pedro-apos-
atirar-nele-foi-achado-morto/

Porto, M. (2004). Agendamento da política. In A. A. C. Rubim (Org.), 
Comunicação e política: conceitos e abordagens (pp. 73-104). 
Edufba.

Queiroz, M. (2018). Heróis de capa: dos tribunais para as listas de 
intenção de votos. A representação dos juízes Joaquim Barbosa e 
Sérgio Moro nas capas das principais revistas brasileiras entre 2007 
e 2017. Estudos em Comunicação, 26(2), 229-243.

Soares, M C. (2015). Análise de Enquadramento. In J. Duarte & 
A. Barros (Orgs.), Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação 
(2a ed.). Atlas.

Souza, J. (2019). A Elite do Atraso. Estação Brasil.

The New York Times. (2020). ‘Licença para matar’: Por trás do ano 
recorde de homicídios cometidos pela polícia no Rio. 2020. https://
www.nytimes.com/pt/2020/05/18/world/americas/rio-abuso-policial.
html

Traquina, N. (2005). Teorias do Jornalismo, porque as notícias são 
como são (2. ed.).Insular.



1056

meistudies

Traquina, N. (2005). Teorias do jornalismo. A tribo jornalística – uma 
comunidade interpretativa transnacional. Insular.

Uol. (2020). Adolescente João Pedro é morto em operação no Rio; 
família critica polícia. https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2020/05/19/adolescente-de-14-anos-e-morto-em-operacao-
policial-no-rio-de-janeiro.htm



1057

meistudies

ÉTICA DO CUIDADO RETRATADA NA MÍDIA: 
AS ESTRATÉGIAS DE COMBATE A COVID-19 

POR LIDERANÇAS FEMININAS

Nayara Kobori1

Priscila Romero Sanches2

INTRODUÇÃO

Os estudos para a paz constituem um campo teórico que visa romper 
a visão pós-positivista, com a proposta de promover uma ruptura nor-
mativa em um sentido de não só olhar para os conflitos, mas perceber 
em que medidas eles podem ser superados por uma cultura de paz. 
É nessa vertente que se encontra nosso artigo, uma vez que ele busca 
compreender os fatores discursivos implícitos nas matérias jornalísticas 
que tratam sobre as políticas públicas de Angela Merkel, na Alemanha, 
e de Jacinda Ardern, na Nova Zelândia, contra a Covid-19. 

Entendemos que as políticas públicas desenvolvidas por mulheres 
têm em seu âmago muito da proposta da Carol Gilligan (1993), ao 
tratar da Ética do Cuidado, como uma alternativa para questionar a 
universalidade predominantemente masculina e que contribui para a 
manutenção de desigualdades de gênero. Ao mesmo tempo, a teoria de 
Gilligan revela novas possibilidades de resolução, a partir de perspectivas 

1. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNESP-Bauru. 
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2. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNESP-Bauru.
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muito influenciadas pelo movimento feminista, que visa superar essa 
manifestação da violência.

Sendo assim, trabalharemos com as notícias de grandes portais de 
notícia em abril de 2020, quando as ações de Merkel e Ardern contra a 
Covid-19 tiveram grande sucesso, em comparação com novas publica-
ções recentes, foco em outubro de 2020, em que se observa uma nova 
onda de contágio, principalmente na Alemanha. 

JORNALISMO PARA A PAZ E ÉTICA DO CUIDADO

A reflexão posta no presente artigo busca perceber as intersecções 
entre o discurso da mídia, as políticas públicas propostas por lideranças 
femininas contra a Covid-19 e os pressupostos dos Estudos para a Paz, 
com maior presença da chamada “Ética do Cuidado”, teoria sistematizada 
por Carol Gilligan (1993). A intenção é perceber como essas temáticas 
são atravessadas por violências, principalmente tendo em vista que a 
universalidade da sociedade moderna é predominantemente patriarcal, 
com a tendência de atingir as mulheres em um nível mais profundo, 
entre violências direta, estrutural e cultural (Galtung, 2018).

Raquel Cabral e Jorge Salhani (2017) abrem uma nova janela para 
olhar os fenômenos: pelo horizonte da paz. Segundo os autores, da 
mesma maneira em que a violência trespassa as sociabilidades, discur-
sos e ações, atingindo níveis mais profundos, também a paz pode ter 
características semelhantes. Os autores destacam que a cultura de paz 
pode ser entendida como um mosaico em construção de identidades, 
atitudes, valores, crenças e padrões, que formam um desenho novo, 
propondo que as pessoas se relacionem sem as limitações das estruturas 
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de poder, com a possibilidade de lidar criativamente com as diferenças 
e compartilhamento de recursos.

Ora, é justamente essa ideia que buscamos observar nas propostas 
políticas de Angela Merkel e Janice Ardern, não as colocando em um 
pedestal, mas percebendo as nuances de pensamento que as lideranças 
femininas podem trazer, já que culturalmente elas estão inseridas em 
uma sociedade que privilegia a voz masculina.

É nesse contexto que trazemos a visão de Carol Gilligan e a Ética do 
Cuidado. Ao escrever o seu ensaio “In a Different Voice: Psychological 
Theory and Women’s Development”, Gilligan (1993) justifica que a 
preferência pela lógica, como o comportamento “moralmente correto”, 
se justifica pelo caráter do próprio pensamento hegemônico patriarcal, 
que valoriza a autonomia e a racionalidade como critérios de desen-
volvimento. Aqui, a autora critica as teorias formalistas kantianas, que 
ajudam a construir uma visão única do pensamento moral.

Monteiro (2020) sintetiza muito bem a intenção de Gilligan, ao pon-
tuar que a Ética do Cuidado tinha com a intenção de elaborar um trabalho 
com enfoque em um comportamento considerado como “feminino”, 
que se contrapõe ao kantismo. Segundo a teoria de Gilligan, a “moral 
das mulheres se caracteriza por sentimento de empatia e compaixão 
em maior medida que dos homens, é uma voz mais colaborativa que 
combativa, dado que coloca maior ênfase nas relações interpessoais do 
que na individualidade” (Monteiro, 2020, p. 37).

Carol Gilligan irá defender que os homens se destacam pela impar-
cialidade, com a aplicação de regras universais e responsabilidade com 
os códigos de conduta, enquanto as mulheres têm como foco o cuidado 
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com o demais. Segundo ela, o problema moral feminino é o cuidado e 
a responsabilidade nas relações, no afeto e não no desfecho das regras.

Para Santos (2011), o cuidado não impera na sociedade atual, pois 
a violência estrutural e cultural reforça padrões, crenças e comporta-
mentos nos processos de socialização, o que permite imputar o discurso 
dominante como natural na maneira de pensar e agir do sujeito. Sendo 
assim, a violência seria a base de um discurso coletivo e hegemônico, 
enquanto se orientar pela ética do cuidado é “pensar nas circunstâncias 
particulares do indivíduo e seu mundo, em um movimento de não cate-
gorizar, julgar e/ou hierarquizar os modos de agir” (Monteiro, 2020, 
pp. 37-38).

Diante disso, a argumentação de Gilligan centra-se em duas perspec-
tivas da compreensão da moral: a primeira “masculina”, que também 
é a voz padrão, em que as decisões morais são baseadas em noções de 
justiça, respeito aos direitos individuais e normas universais; a segunda 
seria “feminina”, a chamada “voz diferente”, que se baseia na experiência 
da conexão com o outro, com manutenção de cuidados e de relaciona-
mentos (Kuhnen, A ética do cuidado como teoria feminista, 2014, p. 1).

O que aponta Tânia Aparecida Kuhnen (2014) é que a sociedade 
moderna tem o hábito de silenciar a voz diferente, por estarmos em “uma 
estrutura conceitual opressora e patriarcal que predomina na sociedade 
e não dá lugar para a perspectiva feminina na ética por considerá-la 
inferior” (Kunhen, 2014, p. 2). Ou seja, há uma lógica de dominação, 
que pode ser vista, inclusive, nas políticas públicas e nos discursos 
midiáticos, temas que centram o debate do nosso artigo.

Ora, como conceber a intersecção entre a Ética do Cuidado, levando 
em consideração como as políticas públicas contra a Covid-19 propostas 
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por lideranças femininas foram dissertadas na mídia brasileira? Esse é 
o grande questionamento do nosso artigo. Por essa razão, as próximas 
páginas pretendem refletir, em um primeiro lugar, como as iniciativas 
de Angela Merkel e Janice Arden se aproximam da Ética do Cuidado 
e se, de certa forma, os discursos midiáticos se pautaram ou não em 
levantar a bandeira da paz, em contraposição à violência.

A ATUAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO GOVERNO DE 
ANGELA MARKEL (ALEMANHA) E JACINDA ARDERN 
(NOVA ZELÂNDIA)
O caso alemão, enfrentamento à Covid-19 por Angela Merkel

No site oficial do governo alemão3 é a chanceler Angela Merkel 
quem dá as boas-vindas. Porém, a mensagem não trata de uma calorosa 
recepção aos visitantes do website e sim de um alerta contra a Covid-19. 
Merkel conclama a população a tomar todas as medidas de precaução 
para evitar que os casos de Covid-19 saiam de controle. Na entrada da 
última semana de outubro de 2020, a Alemanha somava 462.642 casos 
confirmados e 10.120 mortes por Covid-19, de acordo com levantamento 
do centro de pesquisa da Universidade Johns Hopkins4. 

Seguindo abaixo na página, o visitante encontra o anúncio do 
Coronavirus warning app5, o aplicativo para celular criado pelo governo 
federal alemão ajuda as pessoas a saberem se tiveram contato com alguém 
infectado. Com a utilização do app, que pode ser baixado gratuitamente 

3. Site do governo alemão: https://www.bundesregierung.de/breg-en
4. Site do centro de pesquisa da Universidade Johns Hopkins: https://coronavirus.

jhu.edu/map.html
5. Endereço eletrônico das informações sobre o Coronavirus warning app: https://www.

bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-englisch
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pela loja do celular para IOS e Android, o aviso de quarentena fica 
facilitado e a pessoa pode se isolar, evitando que o vírus seja espalhado 
a partir do seu contato com outros.

Em seu pronunciamento no dia 14 de outubro6, Angela Merkel 
institui a obrigatoriedade do uso de máscaras em mais situações dos 
que as anteriormente adereçadas, o fechamento de bares e restaurantes 
às 23h, a redução no contato de pessoas próximas e aglomeração em 
eventos sociais, quando o número de infectados chegar a 50 por grupo 
de 100 mil habitantes. Ela chamou a atenção principalmente dos mais 
jovens para que fossem vigilantes e solidários.

Caso neozelandês, o enfrentamento à Covid-19 por Jacinda Ardern

Ao abrir o site oficial do governo da Nova Zelândia7, logo na parte 
superior da página é possível identificar o link que trata do combate à 
pandemia no País. O primeiro caso de Covid-19 na Nova Zelândia foi 
registrado em 29 de fevereiro de 2020. A partir do dia 14 de março, o 
governo impõe um isolamento de 14 dias para quem entrasse no país 
vindo de outras partes do mundo, com exceção de quem estivesse vindo 
do Pacífico. Logo na sequência, o governo decide que todos os eventos 
com mais de 100 pessoas fossem cancelados e as fronteiras só ficassem 
abertas para cidadãos neozelandeses e residentes permanentes no país.

A partir do dia 21 de março, o governo introduz a população aos 
níveis de alerta para a Covid-19. Na data, a primeira ministra Jacinta 
Ardern anuncia que o País está no Nível 2 de Alerta para a Covid-19. 

6. Informações sobre o pronunciamento de Angela Merkel do dia 14 de 
outubro de 2020: https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/
federal-state-governments-1799250

7. Site do Governo Nova Zelândia: https://www.govt.nz/
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As instruções à população foram traduzidas de forma clara e objetiva, 
trazendo protocolos de ação, dependendo da situação de contaminação 
causada pela Covid-19.

O Sistema de Níveis de Alerta para a Covid-19 Neozelandês

Diante do inevitável avanço da Covid-19, o governo da Nova 
Zelândia instituiu os Níveis de Alerta. A população teve à disposição 
um sistema unificado de informação, com previsões específicas para 
questões ligadas à circulação, trabalho, estudos, viagens, comércio e 
recomendações mais ligadas a ações preventivas e de saúde. Veja no 
Tabela 1 as recomendações básicas do governo e ações preventivas e 
de saúde em cada Nível de Alerta:

Tabela 1
Descrição do Sistema de Níveis de Alerta para Covid-19 na Nova 
Zelândia

Alertas Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Circulação Sem restrições. Sem restrições. Ficar em casa 
se possível. Sair 
para trabalho, 
escola e 
recreação. 

Lockdown. 

Evento Sem restrições. Até 100 pessoas e 
com distanciamento.

Até 10 pessoas 
para casamentos 
e funerais.

Eventos 
cancelados.

Viagens Pode viajar. A 
fronteira segue 
com controle de 
saúde, testagem e 
isolamento de 14 
dias.

Pode viajar. A 
fronteira segue 
com controle de 
saúde, testagem e 
isolamento de 14 
dias.

Restrição de 
viagens. A 
fronteira segue 
com controle de 
saúde, testagem 
e isolamento de 
14 dias.

Viagens 
limitadas.
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Trabalho e 
estudos

Sem restrições. Protocolos 
de higiene e 
distanciamento 
social.

Home office e 
ensino remoto. 
Escolas com 
capacidade 
reduzida.

Home office 
obrigatório e 
escolas fechadas.

Comércio Sem restrições. Não mais que 
100 pessoas por 
estabelecimento 
para manutenção 
de distanciamento 
social.

Apenas serviços 
essenciais. 
Demais negócios 
podem abrir, 
desde que não 
haja contato com 
as pessoas.

Apenas serviços 
essenciais. 
Produtos podem 
ser racionados. 
Serviços 
de saúde 
reorganizados.

Recomendações 1) Uso de 
máscaras; 2) Fique 
em casa se estiver 
se sentindo mal; 
3) Comunique se 
tiver sintomas de 
gripe; 4) Uso do 
APP do governo.

1) Uso de máscaras; 
2) Fique em casa se 
estiver se sentindo 
mal; 3) Procure o 
serviço de saúde 
se tiver sintomas; 
4) Se isole após 
recomendação; 
5) Use o APP do 
governo, em caso de 
contaminação.

1) 
Relacionamento 
só com 
familiares; 2) 
Uso de máscaras; 
3) Permanecer 
em casa; 4) 
Procure o serviço 
de saúde se tiver 
sintomas; 5) 
Use o APP do 
governo para 
ajudar a descobrir 
onde esteve, 
em caso de 
contaminação.

1) Só saia 
em caso de 
emergência 
ou compra de 
mantimentos e 
medicamentos.

Elaborado pelas autoras (2020).

Segundo as regras do governo da Nova Zelândia, a regra comum 
em todos os Níveis de Alerta é de que os serviços de saúde essenciais, 
serviços de saúde de emergência, venda de produtos utilitários, de 
alimentação e transporte público permanecem funcionando. Os traba-
lhadores destes setores precisam manter seus hábitos de saúde e higiene 
obrigatoriamente. Se um surto da doença for detectado o sistema de 
Níveis de Alerta pode ser suspenso e novas medidas implementadas.
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Comunicação direta e aberta com a população

O governo neozelandês manteve uma linha do tempo do sistema de 
Níveis de Alerta para que os cidadãos pudessem acompanhar a evolução 
do País no enfrentamento à Covid-19. E assim, em 23 de março, o país 
evoluiu do Nível 2 para o Nível 3 de Alerta e 48 horas mais tarde para 
o Nível 4. O estado de emergência foi declarado às 12:21 pm do dia 25 
de março. No dia 29, o país comunicou a primeira morte pela Covid-19 
em solo neozelandês. Depois de um mês e dois dias em lockdown, a 
primeira ministra Jacinta Ardern anuncia a evolução da Nova Zelândia 
para o Nível 3 de Alerta.

Sem casos ativos, o país avançou mais uma vez e foi para o Nível 1 
de Alerta em 8 de junho. Com quatro casos reportados, em 11 de agosto 
a província de Auckland é colocada em Nível 3 de Alerta e o restante 
do país permanece no Nível 2. Apenas em 21 de setembro Auckland 
volta para o Nível 2 de Alerta e o restante do país retorna ao Nível 1. 
A província de Auckland só retorna ao Nível 1 em 8 de outubro.

Durante o enfrentamento da doença, além do sistema de Níveis de 
Alerta, o governo criou um mecanismo para que as pessoas pudessem 
denunciar indivíduos em desacordo com normas de prevenção. Porém, 
exceções foram listadas quanto ao uso de máscaras. O governo dispo-
nibilizou um detalhamento das regras no COVID-19 Compliance, com 
um guia de regramento de utilização8, que varia por Nível de Alerta, 
idade da pessoa e local de utilização.

8. Endereço eletrônico com o regramento para a utilização de máscaras. https://covid19.
govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/
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Sistema de assistência

Além de todas estas medidas, o governo da Nova Zelândia desen-
volveu um App para fazer o rastreamento da população. O serviço, 
disponível para Android e IOS pode ser acessado pela população na 
loja de Apps do celular e baixado gratuitamente. O serviço consiste em 
manter um diário de localização e contatos do usuário. Os ambientes 
corporativos e comércios são encorajados a criar os QR Codes para 
que as pessoas façam a leitura e gravem a informação de passagem por 
aquele ponto. Desta forma, quando há uma contaminação fica mais fácil 
identificar os locais por onde aquele paciente passou e com quem teve 
contato. Assim, é possível identificar pessoas que devem ser colocadas 
em quarentena e precisam passar por testagem da doença.

Para situações de vulnerabilidade social, o governo criou um sistema 
de suporte financeiro. O sistema inclui cidadãos neozelandeses, imi-
grantes ou com visto temporário. Para cada situação, o governo colocou 
alguns parâmetros, com possibilidade de checagem sobre elegibilidade 
via internet9. O sistema de assistência ainda previa ajuda para negócios, 
comunidades, clubes e auxílio para acomodação.

MÍDIA BRASILEIRA NA DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS 
DE MERKEL E ARDEN

Pesquisamos os seguintes termos no Google: “pandemia na Nova 
Zelândia” e “pandemia na Alemanha”, nos seguintes recortes: mês de 

9. Endereço eletrônico para informações sobre suporte financeiro relacionado à 
Covid-19: https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/
covid-19-financial-support-tool
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abril e, posteriormente, do dia 1 a 28 de outubro. Nas 10 reportagens 
que constam da primeira página ranqueadas pela ferramenta de busca 
do Google, escolhemos uma de cada veículo listado, sempre conside-
rando a que melhor ficou posicionada no ranking. De acordo com a 
plataforma, as notícias são classificadas por relevância.

Primeira etapa da Alemanha

Com relação à primeira coleta para a Alemanha10, selecionamos da 
EBC a reportagem “Alemanha diz que pandemia está sob controle” 
(17/10/2020); na mesma data, selecionamos “Alemanha vê pandemia 
‘controlável’; número de recuperados supera o de novos casos”, do 
Valor Econômico e também “Pandemia se tornou ‘controlável’ na 
Alemanha após 1 mês de isolamento”, do portal R7. Em 15 de abril, 
“Alemanha prolonga distanciamento e prevê reabertura gradual” do 
Deutsche Welle e no mesmo dia, a reportagem da revista Veja “Alema-
nha planeja reabertura gradual de lojas e escolas”. Selecionamos ainda 
reportagem do Estado de Minas Gerais “Alemanha registra primeiros 
sinais de agravamento da pandemia” (28/04/2020).

Em nenhuma das referidas reportagens Angela Merkel foi citada 
nominalmente na manchete. Na lista das 10 reportagens que figuram na 
primeira página de busca, em apenas três delas uma foto da chanceler 

10. Endereço eletrônicos da pesquisa feita no Google para a primeira etapa de 
análise relacionada à Alemanhã: https://www.google.com/search?biw=2133&-
bih=1013&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A4%2F1%2F2020%2Ccd_
max%3A4%2F30%2F2020&tbm=nws&sxsrf=ALeKk03neaTfPB_GXj-
7trWDOuWwTm6n56w%3A1603907055389&ei=762ZX5yuF_HA5OU-
P57G_0Ag&q=pandemia+na+alemanha&oq=pandemia+na+alema-
nha&gs_l=psy-ab.3...323599.326767.0.327466.21.15.0.0.0.0.282.2301.0j-
6j6.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.4.780...0j33i10k1.0.9e9WwH-Nxps
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ilustra a capa da notícia. Nas três primeiras reportagens, que estão no 
topo da lista das notícias, o destaque é para um pronunciamento do 
ministro da saúde alemão, Jens Spahn. As demais reportagens tratam de 
anúncios de Merkel de isolamento até maio, com previsão de posterior 
abertura do comércio. O Estado de Minas Gerais destaca o agravamento 
da pandemia na Alemanha, com ênfase em uma fala da chanceler, que se 
mostrou preocupada com a retomada precoce da normalidade no país.

Lançamos os textos de todas as reportagens no Word e com o auxílio 
da ferramenta Pro Word Cloud, do próprio programa, geramos a nuvem 
de palavras, utilizando as 100 mais frequentes em todos os textos das 
reportagens acima citadas. O resultado está demonstrado na Figura 1. 
É possível observar a incidência de palavras, com suas respectivas 
ocorrências, na Tabela 2.

Figura 1
Nuvem de Palavra Gerada com Pro Word Cloud com Reportagens 
Referentes à Pandemia na Nova Zelândia em abril de 2020.

Elaborado pelas autoras (2020).
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Tabela 2
Incidência das Palavras mais recorrentes nas Reportagens Selecionadas 
sobre a Alemanha em abril de 2020

Termos pesquisados Número de vezes que aparecem

Alemanha 24 ocorrências

Saúde 16 ocorrências

Merkel 14 ocorrências

Pandemia 14 ocorrências

Medidas 13 ocorrências

País 13 ocorrências

Governo 12 ocorrências

Pessoas 11 ocorrências

Coronavírus 9 ocorrências

Covid-19 9 ocorrências
Ministro 9 ocorrências

Elaborado pelas autoras (2020)

Como podemos observar, o primeiro nome da chanceler não figura 
entre os termos com maior ocorrência. Ao todo, Angela foi citada seis 
vezes. A palavra chanceler foi menos citado que o de ministro, referin-
do-se principalmente a Jens Spahn, que ocupa a pasta da saúde no País.
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Primeira etapa da Nova Zelândia

Na primeira coleta referente à Nova Zelândia11, utilizamos para a 
análise a reportagem “Coronavírus: como o governo da Nova Zelândia 
eliminou os casos de infecção no país”, da BBC (27/04/2020). Na mesma 
data ainda foram distadas pela plataforma de busca a reportagem do 
Nexo jornal “Porque a Nova Zelândia diz ter vencido o Coronavírus” e 
da Veja “Coronavírus: Nova Zelândia diz ter acabado com a transmissão 
comunitária”; “Primeira-ministra da Nova Zelândia corta o próprio salário 
do Hypeness (23/04/2020); “Coronavírus: Por que países liderados por 
mulheres se destacam no combate à pandemia”, do G1 (22/04/2020); 
e ainda “Membros do governo da Nova Zelândia reduzem o próprio 
salário por 6 meses” do portal UOL (15/04/2020).

O que percebemos com relação ao início da pandemia na Nova 
Zelândia, é de que o interesse maior da imprensa brasileira se deu ao 
anúncio da primeira-ministra Jacinda Ardern, em 26 de abril que havia 
eliminado o coronavírus em solo neozelandês. A uma outra comunicação 
oficial sobre a redução de 20% no salário da primeira-ministra e seus 
ministros. Apenas o portal G1 fez um material, considerando o sucesso 
do trabalho de combate à pandemia feito por governantes mulheres, 
com destaque para Jacinda Ardern, da Nova Zelândia e Angela Merkel, 
da Alemanha.

11. Endereço da pesquisa feita no Google para o termo “pandemia na Nova 
Zelândia”: https://www.google.com/search?q=pandemia+na+nova+zel%-
C3%A2ndia&biw=2133&bih=1013&sxsrf=ALeKk03yw1SxAYU3v-bwo-
aglhRwwSY1yjg%3A1603907036997&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_
min%3A4%2F1%2F2020%2Ccd_max%3A4%2F30%2F2020&tbm=nws
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Figura 2
Nuvem de Palavras Gerada com Pro Word Cloud com Textos das 
Reportagens Selecionadas sobre a Pandemia na Nova Zelândia em 
Abril de 2020

Elaborado pelas autoras (2020).

Tabela 3
Palavras com Maior Incidência em Textos Selecionados das Reportagens 
Referentes à Nova Zelândia em abril de 2020.

Termos pesquisados Número de vezes que aparecem
País 50 ocorrências
Nova Zelândia 44 ocorrências
Ardern 25 ocorrências
Covid-19 23 ocorrências
Casos 22 ocorrências
Coronavírus 20 ocorrências
Ministra 20 ocorrências
Pandemia 19 ocorrências
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Pessoas 19 ocorrências
Governo 17 ocorrências

Elaborado pelas autoras (2020).

Observamos que a imagem da primeira-ministra foi associada como 
ilustração de todas as notícias que listamos, porém, seu nome não é 
citado em nenhuma das manchetes. A partir da dinâmica estabelecida 
para as reportagens referentes à Alemanha, fizemos o mesmo nesta etapa 
com as da Nova Zelândia. O resultado está demonstrado na Figura 2 
e na Tabela 3.

Interessante observar que o primeiro nome da primeira-ministra da 
Nova Zelândia não aparece entre as 10 principais ocorrências dos textos 
selecionados das reportagens. O sobrenome da governante é o terceiro 
em número de ocorrências no documento, com 25 citações. O termo 
ministra aparece 20 vezes, na combinação primeira-ministra 18 vezes. 

Segunda etapa Alemanha

Para a segunda etapa, foram selecionadas as seguintes reportagens12: 
“Alemanha reforça restrições para frear Covid-19, do Deutsche Welle 
(14/10/2020); “Alemanha registra maior número de casos de Covid-
19 desde o início da pandemia”, publicada pelo Valor Econômico 
(15/10/2020); “Alemanha vive fase ‘séria’ da pandemia da Covid-19, diz 
Merkel”, do Sputnik Brasil (14/10/2020); “Inquietação na Alemanha com 

12.  Endereço para o resultado da busca pelo termo “pandemia na Alemanha”, na 
segunda etapa: https://www.google.com/search?q=pandemia+na+alemanha&-
biw=2133&bih=1076&sxsrf=ALeKk02DGWCvdJWDaxHahy6PGpjJF0ewe-

Q%3A1603915272790&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A10%2F1%-
2F2020%2Ccd_max%3A10%2F28%2F2020&tbm=nws
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o aumento de casos de Covid-19”, da Isto É Dinheiro (08/10/2020); da 
mesma data temos “Governo alemã alerta para ‘aumento preocupante’ 
de casos de Covid-19”, do portal UOL; e a matéria da Rádio Jovem 
Pam “Alemanhã: Merkel diz ser momento decisivo para controlar 
Covid-19” (09/10/2020).

Figura 3
Nuvem de Palavras Gerada a partir do Pro Word Cloud com Reportagens 
sobre a Pandemia na Alemanha em outubro de 2020

Elaborado pelas autoras (2020).

Nesta segunda etapa de análise, observamos que o sobrenome da 
chanceler é nominalmente citado em pelo menos duas das manchetes. 
Sua imagem é usada como ilustração principal para três notícias; em 
uma delas, Angela Merkel aparece colocando uma máscara de prote-
ção. Em outra imagem, Merkel foi retratada com as mãos unidas, que 
lembram a reverência de fiéis em oração. A imagem foi associada à 
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reportagem que trata de medidas mais restritivas impostas por Merkel, 
para tentar frear o avanço da pandemia na Alemanha. Com base nos 
textos das reportagens, geramos a nuvem de palavra com o Pro Word 
Cloud do Word, que está demonstrada na Figura 3, em conjunto com a 
ferramenta de localização do Word (Tabela 4).

Tabela 4
Palavras com maior Incidência em textos das Reportagens Selecionadas 
sobre a Pandemia na Alemanha em outubro de 2020.

Termos pesquisados Número de vezes que aparecem
Casos 26 ocorrências
Alemanha 25 ocorrências
País 20 ocorrências
Merkel 17 ocorrências
Número 17 ocorrências
Pandemia 16 ocorrências
Covid-19 16 ocorrências
Aumento 13 ocorrências
Infecções 13 ocorrências
Chanceler 8 ocorrências

Elaborado pelas autoras (2020).

Em comparação com o primeiro período analisado, notamos uma 
mudança: Merkel foi mais citada e desta vez o cargo ocupado por ela, 
o de chanceler, figurou entre os 10 termos com maior número de ocor-
rências. No período anterior, o ministro da Saúde Jens Spahn teve um 
protagonismo maior. A partir da palavra “casos” no topo do ranking 
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desta fase, podemos inferir que o foco nesta etapa fica mais direcionado 
ao registro do avanço da doença.

Segunda etapa na Nova Zelândia

Selecionamos as seguintes reportagens para a análise13: “Nova 
Zelândia anuncia novo caso de Covid-19 um dia após as eleições”, 
do portal UOL (18/10/2020); “Ardern: favorita das eleições da Nova 
Zelândia por sua gestão da pandemia”, veiculada pelo Correio Popular 
(14/10/2020); “Primeira-ministra Jacinda Ardern é favorita em eleições 
gerais na Nova Zelândia neste sábado”, do portal G1 (16/10/2020); 
“Primeira-ministra diz que o país ‘venceu de novamente’ a Covid-19”, 
do portal IG (05/10/2020); “Nova Zelândia consegue erradicar, pela 
segunda vez, a pandemia”, do site Observador (08/10/2020); “Nova 
Zelândia cancela amistoso com a Inglaterra por restrições da Covid-19”, 
da Isto É (14/10/2020), “Nova Zelândia e Brasil realizam live para deba-
ter futuro pós pandemia”, do portal Mercado e Eventos (24/10/2020); e 
por fim, “Em 5 meses Covid-19 foi responsável por 200.000 mortes”, 
da Isto é Dinheiro (14/10/2020).

Nesta fase, a imagem de Jacinda Ardern é usada para a ilustração 
de quatro reportagens e seu nome é citado nominalmente em duas 
manches. Como foco principal, temos as eleições na Nova Zelândia, 

13.  Endereço eletrônico para resultado da pesquisa feita com o termo “pandemia na 
Nova Zelândia”, na segunda etapa: https://www.google.com/search?biw=2133&-

bih=1076&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A10%2F1%2F2020%2Ccd_
max%3A10%2F28%2F2020&tbm=nws&sxsrf=ALeKk01xhQDkrHPySZfyk8
RgNeRVSpxT7w%3A1603915283194&ei=E86ZX7W5C47W5OUP7MSJ8AY&-

q=pandemia+na+nova+zel%C3%A2ndia&oq=pandemia+na+nova+zel%-
C3%A2ndia&gs_l=psy-ab.3...113578.119256.0.119884.25.20.0.0.0.0.313.2180.
0j12j1j1.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..11.4.712...0j33i10k1.0.kJqcNlbeWaA
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com vitória de Ardern. As reportagens veiculadas pelo Correio Popular 
e portal G1 tratam do favoritismo da então candidata e a do portal UOL 
já fala da vencedora, com uma pitada de sarcasmo ao destacar que a 
primeira-ministra anunciou um novo caso de Covid-19, duas semanas 
após a declaração de ter vencido o vírus. O resultado pode ser visto na 
Figura 5:

Figura 5
Nuvem de Palavras Gerada a partir do Pro Word Art com os textos 
das Reportagens Selecionadas sobre a Pandemia na NOva Zelândia 
em Outubro de 2020

Elaborado pelas autoras (2020).

O que podemos inferir pelos termos mais frequentes nas reportagens 
foi o efeito eleições. Quando pandemia e política se misturam, há os 
que apostam na primeira-ministra como protagonista no controle da 
pandemia, mas outros que observam nela alguém que se aproveitou da 
situação, aumentando seu capital político.
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Tabela 5
Palavras com maior Incidência nos textos Selecionados das Reportagens 
Referentes à Pandemia na Nova Zelândia em outubro de 2020

Termos pesquisados Número de vezes que aparecem
País 29 ocorrências
Nova Zelândia 24 ocorrências
Pandemia 19 ocorrências
Ardern 17 ocorrências
Partido 16 ocorrências
Covid-19 16 ocorrências
Primeira-ministra 13 ocorrências
Eleições 12 ocorrências
Coronavírus 10 ocorrências
Saúde 10 ocorrências

Elaborado pelas autoras (2020).

CONCLUSÃO

O artigo não se propõe a oferecer uma solução para os problemas 
do jornalismo brasileiro atual, ou até mesmo para o impasse político 
das iniciativas contra a Covid-19. Mas, ao problematizar esses ques-
tionamentos, é possível inspirar novas formas de se pensar o próprio 
fazer jornalístico e como encarar as sociabilidades fora de um contexto 
considerado universal. Mariane Biteti (2020) também levanta isso, ao 
pensar se o devir-mulher irá pautar a política mundial pós-coronavírus, 
em um comportamento inspirado na abertura, transformação e superação 
de diferenças.



1078

meistudies

Vale deixar claro que não estamos fazendo nenhuma defesa às polí-
ticas públicas expostas, ou ao menos pretendemos comparar o que foi 
feito na Alemanha e Nova Zelândia com o Brasil. Entretanto, diante 
de um contexto atípico de pandemia, verificar as implicações de uma 
nova perspectiva moral, em conjunto com uma linguagem diferenciada 
de jornalismo, pode ser uma base para refletirmos sobre passos futuros 
para o mundo.
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NOVA ECOLOGIA DOS MEIOS E 
JORNALISMO: O CASO DA PÁGINA “TEM 
COISAS QUE SÓ ACONTECEM EM JAÚ” 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Bianca Giordana Zaniratto1

Matheus Ramalho Orlando2

1 INTRODUÇÃO

A ascensão da internet, do jornalismo digital e a nova ecologia 
dos meios trouxeram mudanças significativas ao cenário jornalístico 
brasileiro. Enquanto o jornalismo impresso e veículos de comunicação 
tradicionais perderam importância, sites surgiram e diversas mídias 
sociais foram criadas, impondo um novo desenho midiático. Essa situação 
atingiu não só os grandes centros urbanos do país, mas também o interior. 
Diante desse contexto, o presente trabalho dedica-se ao estudo do caso 
específico do município de Jaú, no interior do estado de São Paulo, ao 
analisar a atuação de uma página de Facebook durante a pandemia da 
Covid-19.

Em maio de 2019, o veículo de comunicação mais tradicional e antigo 
da cidade fechou as portas. Trata-se do jornal “Comércio do Jahu”, que 

1. Mestra em Comunicação. Professora nas Faculdades Integradas de Jaú (FIJ) e 
na Faculdade Eduvale de Avaré. biancazaniratto@gmail.com

2. Mestre em Comunicação. Doutorando em Comunicação na Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação (Faac) da Universidade Estadual Paulista - 
Unesp. matheus.orlando@unesp.br
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encerrou as atividades quando estava prestes a completar 111 anos de 
existência. Com isso, a cidade ficou sem um jornal impresso que tenha 
publicação regular (Caramano, 2019). 

Existem sites de notícias, rádios AM e FM, emissoras locais de 
televisão e uma afiliada do SBT em atividade em Jaú, mas o canal de 
comunicação com mais alcance e penetração (em termos de seguidores nas 
mídias sociais) é a página de Facebook “Tem Coisas Que Só Acontecem 
em Jaú-Sp” – este artigo manteve, para efeitos de nomenclatura da 
fanpage, a grafia usada pela própria página, a qual poderá ser referida 
no presente trabalho também como “Tem Coisas”.

A “Tem Coisas” (Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú-Sp, s.d.) 
é seguida por mais de 164 mil usuários do Facebook. Este número é 
superior até mesmo ao da população de Jaú, que tem, de acordo com 
estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
151.881 habitantes (IBGE, 2020). Essa diferença existe porque usuários 
que vivem em cidades da microrregião de Jaú e em outros locais também 
acompanham a página. 

Criada em setembro de 2012, a “Tem Coisas” iniciou sua atuação 
com postagens de piadas, montagens, vídeos humorísticos e memes, 
como são chamadas publicações de humor típicas do ambiente digital. 
Com o tempo, a página passou a noticiar fatos do dia, notadamente 
ocorrências policiais, mas também movimentações políticas e assuntos 
referentes ao que seriam, em veículos de comunicação, publicados nas 
editorias de cotidiano, esportes e cultura. 

Paulatinamente, a “Tem Coisas” foi ganhando projeção e se consolidou 
como a principal página de comunicação de Jaú no Facebook. Sem um 
jornal impresso e sem sites com grande difusão, é à rede social que a 
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população recorre para se informar e para solicitar serviços típicos de 
veículos de comunicação (desde fuga de animais até queixas sobre 
asfalto ou mato alto).

A pandemia da covid-19, que chegou ao Brasil no início de 2020, foi 
um momento delicado para toda a imprensa, que se viu obrigada a restringir 
ou modificar sua atuação devido à necessidade de distanciamento social 
e ainda informar o público a respeito de um vírus e uma doença novos. 

No caso de Jaú, essa função foi desempenhada, em grande medida, 
pela página “Tem Coisas”, o que leva ao problema de pesquisa aqui 
proposto: qual foi a qualidade das informações disponibilizadas pela 
página “Tem Coisas Que Só Acontecem em Jaú-Sp” durante a pandemia 
de covid-19? Partiu-se da hipótese de que os conteúdos divulgados se 
restringiram, majoritariamente, à veiculação de números divulgados 
por órgãos oficiais ou posicionamentos de entidades e associações, sem 
um aprofundamento que seria típico do bom jornalismo profissional.

O objetivo geral do artigo é discutir o papel e a qualidade da 
informação e do jornalismo diante da conjuntura da nova ecologia dos 
meios, com foco na pandemia da covid-19 e seus desdobramentos na 
cidade de Jaú. Para isso, a parte teórica do artigo foi elaborada a partir 
de pesquisa bibliográfica sobre as relações entre a nova ecologia dos 
meios e o jornalismo. Já a parte metodológica será baseada em uma 
análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), das publicações da página 
“Tem Coisas” entre 26 de fevereiro de 2020, quando foi confirmado o 
primeiro caso de covid-19 no Brasil, e 31 de agosto de 2020. 

A proposta se justifica, pois informações corretas, precisas e 
abrangentes são fundamentais para os cidadãos, de qualquer cidade e 
em qualquer situação, e mais prementes durante a pandemia de uma 
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doença potencialmente fatal. Sendo assim, faz sentido que a academia 
pesquise sobre que tipo de conteúdo é veiculado por uma página de 
Facebook que se tornou uma das principais fontes de informação de 
um município.

2 JORNALISMO E NOVA ECOLOGIA DOS MEIOS

Novas ferramentas tecnológicas – hardwares e softwares – e a 
popularização de dispositivos móveis municiados com acesso à world 
wide web infundem inexoráveis mudanças no modo como as pessoas 
vivem, dos pontos de vista cognitivo, emocional, cultural, profissional, 
educacional, econômico, político e social. Tais alterações subvertem 
cotidianamente o fluxo comunicacional o qual vigia havia séculos nas 
sociedades de leste a oeste, de norte a sul do globo terrestre.

Até o receptor tomar para si também o papel de emissor – antes 
destinado aos meios de comunicação e a um ou outro privilegiado –, 
nada parecia perturbar a ordem vigente. Quem dominava a ponta da 
emissão detinha poder econômico e político. Ditava condutas e pontos 
de vista culturais e comportamentais, capitaneava as discussões as quais 
julgava pertinentes, quaisquer que fossem as motivações, abria espaço 
a quem bem lhe convinha e, sob a toga insuspeita da imparcialidade, 
exaltava e apagava as vozes como uma criança escolhe seus brinquedos.

Tal reinado sucumbiu diante da popularização de dispositivos 
tecnológicos – principalmente móveis – e da abertura de espaços digitais 
acessíveis a quem estiver disposto a produzir e divulgar conteúdo, com 
uma diversidade de formatos até então não degustada nem pelo mais 
poderoso conglomerado midiático global. Inaugura-se então uma fase 



1083

meistudies

que marca a ferrete a humanidade desde o fim do século 20 e primeiras 
décadas do século 21.

É a era da new new media (Levinson, 2012), na qual qualquer 
pessoa pode produzir, distribuir e exibir conteúdos, cuja diversidade 
se iguala aos milhões de usuários conectados ao redor do mundo. 
E, pelo menos no Brasil, o fazem maciçamente por meio do telefone 
celular. A tecnologia móvel para se conectar à internet está em 99,2% 
dos domicílios que dispõem desse tipo de serviço (79,1%). O número 
é da pesquisa Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), 
suplementar à Pnad Contínua, executada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com abrangência nacional. O dado 
mais recente é referente ao ano de 2018, divulgado no fim de abril de 
2020. O levantamento revelou ainda que enviar ou receber mensagens 
de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes (95,7%) e conversar 
por chamada de voz e vídeo (88,1%) foram citadas pelos entrevistados 
como as duas principais finalidades do acesso à internet, cujos porcentuais 
estão entre parêntesis.

Certamente, o celular – conectado à internet na mão de pessoas das 
mais diversas faixas etárias, níveis de escolarização e montante de renda 
– é peça-chave para entender e investigar a chamada nova ecologia dos 
meios. O conceito foi definido por Scolari:

La ecología de los medios puede sintetizarse en una ideia básica: 
las tecnologías – en este caso, las tecnologías de la comunicación, 
desde la escritura hasta los medios digitales – generan ambientes 
que afectan a los sujetos que las utilizan. (Scolari, 2015, p. 26)
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A corrente teórica da ecologia dos meios teve no pesquisador 
estadunidense Neil Postman um dos fundadores. Os teóricos adeptos 
dessa linha partem do pressuposto que um novo meio (comunicacional, 
midiático) provoca mudanças ecológicas em uma sociedade e se 
debruçam a investigar o ambiente a partir dessa inovação: estrutura, 
conteúdo e impacto sobre a percepção, processos cognitivos e visão 
de mundo das pessoas. “Según Postman cada medium propone una 
‘nueva orientación para el pensamiento, la expresión, la sensibilidad 
[...] (los medios) classifican el mundo para nosotros’” (Scolari, 2015, 
p. 29, como citado em Postman, 1985, p. 10).

Na esteira dessa nova configuração, as sociedades, portanto, 
detalhadamente a brasileira, vivem sob a classificação de mundo ditada 
prioritariamente pela telefonia celular. Sem dúvida, os dispositivos 
móveis facilitaram a produção de conteúdo pelos seus detentores e 
possibilitaram a emersão de vozes histórica e propositalmente abafadas 
da esfera pública, aumentando e diversificando a participação cidadã 
(Scolari, 2015).

y los dispositivos móviles, responsables de un cambio de la cultura 
mediática de la sociedade, lo que ha provocado una reestructuración 
de la ecología de los medios, esencialmente en la manera de producir 
y relacionarse con los contenidos. (Renó, 2015, p. 249)

Lévy (2011) já havia pontuado que a mídia digital do século 21 
possibilita a expressão pública e o acesso a informação de maneira 
sem precedente até agora. Além de derrubar fronteiras, aumenta e 
democratiza a liberdade de expressão, basicamente por três razões: 
econômica, técnica e institucional. 
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Econômica, porque pode-se publicar textos, imagens, softwares, 
músicas e dados em geral destinados a uma audiência potencialmente 
planetária a custo zero ou muito muito baixo. Técnica, depois, porque 
o uso das ferramentas digitais de comunicação praticamente não 
requer mais habilidades de programação ou formatação HTML. Ins-
titucional, finalmente, pois a publicação não passa mais pela revisão 
dos conselhos editoriais, redatores, produtores, e demais diretores 
de canais que controlavam as velhas mídias. (Lévy, 2011, p. 44)

Assim, retomando o conceito de liquidez defendido por Bauman (2003), 
Renó (2015) registra o comportamento volátil dos usuários da rede, uma 
vez alçados a condição de receptores e de produtores, atuam de maneira 
concomitante e automática nesses papéis.

La nueva ecología mediática encuentra una sociedad organizada no 
en una aldea, sino en varias. Cada individuo forma parte de varias 
aldeas, y de manera líquida cambia de aldea a cada momento de la 
forma que más le conviene. Además, no asume solamente el papel 
de receptor sino también de emisor. Sin embargo, conviene mantener 
todavía la existencia de un receptor tradicional, pues ahora lo que 
reciben mensajes pueden reconstruirlos y hacerlos circular por sus 
redes de contactos. (Renó, 2015, p. 250)

Tal cenário encontra eco na teorização de convergência proposta por 
Jenkins (2009), para quem o fenômeno está muito além de um mero 
processo tecnológico, pois representa uma transformação cultural, “à 
medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações 
e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (Jenkins, 
2009, pp. 29-30).

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múl-
tiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios 
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de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. (Jenkins, 2012, p. 29)

Para Jenkins (2009), a convergência midiática, ao lado da cultura 
participativa (consumidores e produtores interagindo conforme novo 
conjunto de regras) e da inteligência coletiva (expressão cunhada por 
Pierre Lévy, referente à construção coletiva de conhecimento, fonte 
alternativa de poder midiático), provoca mudanças significativas nos 
cérebros das pessoas e em suas interações sociais. 

Tais alterações baseiam-se, portanto, ao efeito de sentido produzido 
por textos, áudios, vídeos, gráficos, imagens, assim como memes, gifs 
e emojis - esses últimos elementos da cultura digital –, os quais são 
produzidos por milhões de pessoas e aos quais são expostas outras milhões 
de pessoas. A despeito dessa fragmentação da produção democratizar a 
participação cidadão, como já foi dito, provoca também o estilhaçamento 
da credibilidade dos não mais todo-poderosos veículos de comunicação 
ditos tradicionais.

É nesse contexto que florescem sites, blogs e, principalmente, páginas 
em mídias sociais cujo objetivo seria entregar conteúdo propagado 
como informativo, mas cuja produção não segue os princípios básicos 
da práxis jornalística e que, frequentemente, debanda para o lado 
do entretenimento, sem rejeitar aqui a importância dessa função no 
que se refere ao jornalismo diversional (Marques de Melo, 2009). 
Para Traquina (2005), o produtor noticioso deve se guiar por um conjunto 
de saberes, cujo monopólio era antes reivindicado pelos jornalistas, mas, 
agora, pode ser posto em prática por qualquer usuário do ambiente digital. 
Pelo menos, em tese. O teórico enumera: saberes de reconhecimento 
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(basicamente aplicação de critérios de noticiabilidade), de procedimento 
(como coletar dados e entrevistar fontes para a construção dos diversos 
tipos de textos jornalísticos) e, finalmente, de narração (organizar dados 
e falas, hierarquizá-los e empacotá-los em uma narrativa noticiosa, 
conforme técnica e estilo).

À medida que se multiplicam tais espaços na world wide web, 
principalmente páginas em mídias sociais, com destaque para o Facebook, 
empresas de comunicação veem suas receitas vindas de anunciantes 
minguarem, o que leva ao estrangulamento do negócio. Ao longo dos 
anos, na última década, veículos de comunicação, principalmente 
jornais impressos de pequeno e médio porte, geralmente situados fora 
das capitais, viram seu modelo de negócio cair por terra e não tiveram 
alternativa a não ser encerrar sua produção.

A terceira edição do Atlas da Notícia (v.3.0), com dados atualizados até 
dezembro de 2019, aponta o encerramento de 331 veículos jornalísticos 
desde 2003. A iniciativa mapeia veículos produtores de conteúdo 
jornalístico em todo território nacional, com ênfase no jornalismo local. 
A metodologia abarca veículos impressos ou digitais que publicam 
notícias de interesse público com periodicidade diária, semanal ou 
quinzenal. Emissoras de rádio e televisão também integram a pesquisa. 
O resultado é um panorama das áreas cujas populações têm acesso a 
cobertura jornalística, assim como dos chamados “desertos de notícia” 
pelo Brasil, a saber, municípios e regiões desprovidos dessa produção 
jornalística, mesmo que esporádica. Os desertos de notícia correspondem 
a 62,6% dos municípios brasileiros, abrangendo 37 milhões de pessoas. 
Segundo a pesquisa, um município sem jornalismo local, que não possui 
uma cobertura noticiosa própria, é carente de informações independentes 
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para que sua população possa votar, cobrar os governantes e saber 
mais sobre serviços, problemas e acontecimentos específicos daquela 
localidade.

Mesmo que emissoras de rádio ainda liderem o espectro das iniciativas 
jornalística mapeadas, com 35,2%, e o meio impresso apareça com 29,4%, 
e a TV, com 9,7%, a produção jornalística online correspondem a 25,5% 
do total. Uma das conclusões do levantamento é que cidades com presença 
mais efetiva do jornalismo local tendem a ser mais desenvolvidas, 
mesmo que haja a ressalva que não é possível confirmar uma relação 
de causalidade entre jornalismo local e índice de desenvolvimento.

3 ANÁLISE DA PÁGINA “TEM COISAS QUE SÓ 
ACONTECEM EM JAÚ-SP” DURANTE A PANDEMIA

Desde 2012, quando foi criada, a página de Facebook “Tem Coisas 
Que Só Acontecem em Jaú-Sp” foi, aos poucos, se consolidando como 
uma das fontes de informação do público da cidade e da região de Jaú, 
no interior de São Paulo. Se no início a fanpage se concentrava em 
humor e sátiras, por meio de memes, sobre acontecimentos locais, com 
o tempo a “Tem Coisas” passou a divulgar conteúdo noticioso.

Neste âmbito, ocorrências policiais sempre foram a “editoria” 
preferida da página, a qual, entretanto, também compartilha informações 
sobre política, cultura, esporte, cotidiano e assuntos gerais. Criada por 
um administrador de empresas, a página demonstrou, ao longo dos 
anos, uma melhoria técnica: o responsável pela publicação passou a 
vestir um uniforme e a dirigir um carro identificado, que faz as vezes 
de viatura, para se locomover por Jaú e região em busca de pautas. 
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Ele também passou a frequentar entrevistas coletivas, delegacias e 
espaços onde tradicional e tipicamente jornalistas fazem apuração de 
reportagens. Eventualmente, imagens de drone são empregadas para 
cobrir acontecimentos como enchentes ou eventos (feiras agropecuárias, 
festas de igrejas, passeatas, manifestações e fatos de outras naturezas). 
Anúncios publicitários e prestação de serviços (animais domésticos 
perdidos, documentos encontrados) também são uma constante na página.

Na esteira do sucesso de público da “Tem Coisas”, outras páginas 
de Facebook surgiram em Jaú e região e começaram a fazer uso 
de aparato técnico e estilo e linguagem parecidos. Algumas delas 
conduzidas por jornalistas profissionais. É a “Tem Coisas”, porém, que 
mantém a liderança em número de seguidores e é, neste artigo, objeto 
de investigação.

Logo que a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil, a “Tem Coisas” 
passou a divulgar informações e conteúdos sobre a doença e sobre o 
vírus. A partir de uma pesquisa exploratória preliminar, o autor e a autora 
deste artigo chegaram ao problema de pesquisa: qual a qualidade da 
cobertura promovida pela página durante a pandemia?

Para responder à pergunta, optou-se por empregar a análise de 
conteúdo (AC), conforme Bardin (2016), a qual possibilita, por meio de 
técnicas de estruturação, sistematização e categorização de informações, 
a obtenção de dados quantitativos a respeito do objeto investigado. 
Pela AC, espera-se que o material a ser analisado seja compilado e 
explorado. Na sequência, o montante levantado deve ser categorizado, 
conforme parâmetros identificados pelos autores, para embasar um 
retrato a ser estudado.
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A investigação reuniu todas as publicações da “Tem Coisas” entre 
26 de fevereiro de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso de 
covid-19 no Brasil, e 31 de agosto do mesmo ano. Neste período, foram 
contabilizadas, no total, 568 postagens. 

Uma primeira categorização permite identificar a quantidade de 
postagens relacionadas ao coronavírus dentro do corpus de pesquisa: 208 
(36,6% do total). São consideradas nesta contagem todas as informações 
sobre números de ocorrências da doença, sintomas, repercussões, 
quarentena e temas correlatos, desde que envolvam a pandemia de covid-
19. As outras 360 publicações (63,4% do total) do recorte analisado 
dizem respeito a assuntos diversos. A tabela 1 mostra a disposição 
temporal dessa primeira análise.

Tabela 1
Distribuição, por mês, das postagens da página “Tem Coisas Que Só 
Acontecem em Jaú-Sp” entre 26 de fevereiro de 2020 e 31 de agosto 
de 2020

Postagens 
sobre 

Covid-19
Postagens sobre 
outros assuntos Total de postagens

Fevereiro 
(entre dias 26 e 28) 1 5 6

Março 27 (35,5%) 49 (64,5%) 76
Abril 41 (51,9%) 38 (48,1%) 79
Maio 23 (34,9%) 43 (65,1%) 66
Junho 24 (42,1%) 33 (57,9%) 57
Julho 43 (35,8%) 77 (64,2%) 120

Agosto 49 (29,9%) 115 (70,1%) 165
Total 208 (36,6%) 360 (63,4%) 568
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Elaboração própria

Segundo a tabela 1, o único mês em que o número de postagens 
relativas à covid-19 foi maior do que publicações sobre outros tópicos 
foi em abril, justamente quando a cidade de Jaú registrou seus primeiros 
casos do novo coronavírus. Nos outros meses, a proporção de publicações 
sobre outros assuntos sempre foi maior, assim como no acumulado de 
todo o período analisado.

Como apenas a quantidade de postagens sobre um determinado assunto 
não é suficiente para embasar uma análise completa, na sequência optou-se 
por focar os 208 posts que trataram sobre coronavírus. A categorização 
desse conteúdo se deu a partir do tipo de fonte principal dos conteúdos 
compartilhados pela página “Tem Coisas”. 

As fontes de notícias são, conforme Schmitz (2011), pessoas, 
organizações, grupos sociais ou referências; envolvidas direta ou 
indiretamente a fatos e eventos. As fontes, de acordo com o autor, 
podem agir de forma proativa, ativa, passiva ou reativa; também podem 
ser confiáveis, fidedignas ou duvidosos. E as informações podem ser 
obtidas de modo explícito ou confidencial para que sejam transmitidas 
ao público por meio de uma mídia.

Verificou-se que, das 208 postagens, a prefeitura de Jaú foi fonte 
em 118 ocasiões. A Santa Casa de Jaú forneceu as informações em 
46 oportunidades. Em 30 postagens, a fonte da informação foi proveniente 
de veículos de imprensa, por meio de reprodução ou repercussão de 
conteúdos jornalísticos publicados por outros profissionais ou meios 
de comunicação. 
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Algum tipo de produção própria da página, como cobertura das 
campanhas para ficar em casa (para cumprimento da quarentena), 
registro de aglomerações ou do não uso (ou mau uso) de máscaras, 
e acompanhamento de manifestações pela reabertura das atividades 
comerciais (quando havia restrições na cidade), foi percebida em 
27 postagens. 

Figura 1
Fontes de informação, conforme número de publicações, das postagens 
sobre covid-19 na página “Tem Coisas Que Só Acontecem em Jaú-Sp”

Elaboração própria

Em 21 publicações, as fontes de informação foram outros órgãos 
oficiais ou institucionais além das já mencionadas prefeitura e Santa 
Casa de Jaú, tais como prefeituras de outras cidades da região, Hospital 
Amaral Carvalho (hospital referência em tratamento do câncer, situado 
em Jaú), empresa Macacari (então permissionária do serviço de transporte 
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coletivo em Jaú), Águas de Jahu (concessionária responsável pelos 
serviços municipais de água e esgoto) e sindicatos. Em sete postagens, 
a fonte da informação trazida pela página “Tem Coisas” era incerta ou 
não pôde ser identificada. 

O gráfico apresentado a seguir (figura 1), ajuda a visualizar a 
categorização das postagens sobre coronavírus na fanpage conforme 
suas fontes de informação. A soma das categorias é superior a 208, o 
número total de postagens, porque alguns compartilhamentos possuíam 
mais de uma fonte de informação.

Percebe-se, portanto, que a página se ateve principalmente a fontes 
oficiais (ligadas a poderes instituídos) e institucionais (que representam 
organizações sem fins lucrativos), de acordo com classificação atribuída 
por Schmitz (2011), para divulgar informações a respeito do coronavírus, 
sendo que a prefeitura de Jaú foi fonte em 57% das postagens sobre a 
doença. 

Não se pretende, no presente texto, negar a importância das fontes 
oficiais e institucionais. Pelo contrário: são essenciais ao trabalho 
jornalístico, pois fornecem dados e explicações. O contato com esses 
tipos de fonte também permite a possibilidade de contestar informações 
concedidas anteriormente e solicitar esclarecimentos. A boa prática 
jornalística, contudo, apregoa que a pluralidade de vozes é essencial e 
deve ser encorajada. 

Entretanto, um dos problemas encontrados na cobertura da 
“Tem Coisas” é que, quase sempre, a veiculação de notícias se restringiu à 
reprodução das tabelas divulgadas diariamente por prefeitura (estatísticas 
sobre casos suspeitos, infectados, óbitos e curados) e Santa Casa (taxas 
de ocupação de leitos) a respeito do coronavírus. Quase sempre, essas 
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divulgações eram acompanhadas por um texto padrão que procurava 
isentar a página pela elaboração daquelas tabelas e que dizia que 
reclamações sobre aqueles conteúdos deveriam ser direcionados às 
ouvidorias do Executivo municipal e do hospital.

Outras informações importantes ao longo do período analisado, 
como imposição de medidas restritivas, funcionamento dos principais 
serviços da cidade e ações de enfrentamento ao coronavírus, também 
foram divulgadas somente a partir de informações retiradas dos sites ou 
redes sociais de fontes oficiais e institucionais, com poucas ou nenhuma 
entrevista ou apuração paralela de informações. A mera reprodução 
de conteúdos de veículos de imprensa também fez parte do corpus 
analisado, como visto anteriormente,

Apenas 27 postagens (13% do total) foram categorizadas neste 
trabalho como sendo uma produção própria, com apuração exclusiva, 
da página “Tem Coisas”. Isso aconteceu, por exemplo, no dia 30 de 
março, quando foi compartilhada uma fotografia, de autoria de um 
munícipe, em apoio e agradecimento ao trabalho dos coletores de 
lixo. Na classificação de Schmitz (2011), foi uma fonte popular de 
notícia, ou seja, uma publicação baseada em uma pessoa comum, 
uma testemunha. Apesar de singela, esse tipo de publicação contribui 
para a humanização em meio a um processo difícil como a pandemia. 
Nota-se ainda a ausência de fontes especializadas, como médicos, 
enfermeiros, biólogos ou pesquisadores, no rol de fontes utilizadas 
pela “Tem Coisas”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Enquanto os veículos jornalísticos do interior do Brasil desaparecem 
ou enfrentam dificuldades para se manter em atividade, outros espaços 
surgem para suprir a demanda pela busca de informação. Boa parte da 
população pode não estar disposta a consumir notícia nos formatos 
tradicionais e a pagar por serviços de assinatura de jornais e sites 
jornalísticos, mas o consumo de informação permanece ativo – nem que 
a informação seja incorreta, incompleta, manipulada, descontextualizada 
ou distorcida. 

O consumo de informação acontece de várias formas, quase sempre 
no ambiente digital: por meio de sites, de aplicativos de mensagens ou 
de redes sociais. A veiculação de conteúdos pela página de Facebook 
“Tem Coisas Que Só Acontecem em Jaú-Sp” se enquadra neste último 
caso. 

Não se pode dizer que a página aqui analisada seja uma veiculadora 
de notícias falsas ou desinformação. A pesquisa realizada não encontrou 
indícios de que haja compartilhamento de conteúdo enganoso ou 
mentiroso, mas ficou demonstrado que as notícias postadas pela fanpage 
têm como principal fonte órgãos oficiais e instituições. É essencial que 
o jornalismo ouça esse tipo de fonte, mas não sem questionamento, 
debate, contraponto, tensionamento, aprofundamento. Um dos trunfos 
do jornalismo encontra-se justamente na possibilidade de escapar do 
monopólio das vozes oficiais, o que não aconteceu no caso da “Tem 
Coisas” no período analisado. Viu-se uma cobertura adequada do ponto 
de vista de correção das informações, mas burocrática e pouco plural.

Além disso, existe o fato de o Facebook não ser uma plataforma 
jornalística. É uma rede usada por inúmeros jornalistas e veículos de 
comunicação, mas não dispõe de recursos típicos dos canais jornalísticos 
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clássicos, como segmentação por editorias ou uma separação clara sobre 
a natureza dos conteúdos. Com isso, a “Tem Coisas” mescla informações, 
anúncios publicitários e humor, de modo que os seguidores ou visitantes 
da página recebam ou acessem esses conteúdos sem qualquer tipo de 
curadoria – a única divisão é a cronológica.

A pesquisa aqui apresentada procurou apresentar o panorama de 
um cenário específico, na cidade de Jaú, onde a página analisada é um 
dos canais de comunicação mais relevantes – senão o mais relevante. 
O criador da página inclusive se candidatou a vereador na eleição de 
2020 com nome de urna que faz referência à “Tem Coisas”. Mas, mais 
do que traçar o quadro de um único município, espera-se que este artigo 
possa abrir e encorajar desafios profissionais e acadêmicos – pelos 
próprios autores de texto, mas também por outras pessoas interessadas 
no assunto.

Fala-se em possibilidades profissionais porque está claro que existe 
o interesse por informação. Os veículos de comunicação das capitais 
não dão conta de suprir as demandas e as peculiaridades locais, então 
os jornalistas dos interiores do Brasil podem repensar suas perspectivas 
de atuação, financiamento do negócio jornalístico, tipo de conteúdo 
e forma de divulgação de notícias. Mesmo que não haja jornalistas 
atuantes, existem pessoas que vão disseminar informações, e este é um 
ponto de reflexão necessário.

Já no terreno acadêmico, é fundamental que os pesquisadores 
mantenham o olhar atento sobre as redes sociais. Muitas pesquisas 
têm sido desenvolvidas nesse sentido, e este é um campo profícuo a 
ser explorado. Aqueles que investigam jornalismo não podem mais se 
deter apenas nos canais clássicos e consolidados de informação, mas 
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também devem direcionar sua atuação em direção às redes informativas 
paralelas, as quais parecem surgir cada vez mais, tornando o cenário 
informativo mais difuso. 
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INTRODUCCIÓN

En el Proyecto N° 2681/19 “Nuevos formatos discursivos: periodismo 
digital y narrativas transmedia” del Consejo de Investigación de la Uni-
versidad Nacional de Salta realizamos una investigación cualitativa tiene 
como objetivos: caracterizar las formas de hacer periodismo digital en 
Salta Argentina; comprender el desarrollo actual del periodismo digital 
y las narrativas transmedia en la comunicación informativa salteña y 
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analizar las transformaciones discursivas y de las prácticas de escritura 
y lectura, vinculadas a la digitalización en el periodismo.

En este trabajo presentamos un avance específico desde la meto-
dología de la Clínica de la Actividad (Fernández & Clot, 2007) que se 
vincula al mundo del trabajo, analiza las competencias profesionales y 
apela a los “conceptos pragmáticos”, dado que cada oficio o profesión 
da experticia y produce un conocimiento particular vinculado al propio 
quehacer. Se recorta el análisis a tres medios digitales: Salta 12, La Gaceta 
Salta y Que Pasa Salta. La selección se hizo con el criterio de abarcar un 
panorama diverso de medios digitales que circulan en nuestra provincia: 
tomamos así el más reciente, el más exitoso en visitas y el primero que se 
vuelve digital, vinculado a un medio en formato papel de otra provincia. 
Además, los tres representan a distintos públicos y posicionamientos ideo-
lógicos y de clase. A partir de una secuencia grabada (traza) en un video 
(videoscopía) se dio paso a la entrevista (en autoconfrontación) donde se 
aborda la descripción de la tarea y la actividad. La conceptualización de 
la actividad humana vinculada a la producción de conocimiento pone en 
relieve los conceptos pragmáticos (Pastré, Mayen, & Vergnaud, 2006), 
lo que la gente sabe hacer en la práctica. 

A partir de saberes declarados y pragmáticos surge un conocimiento 
construido dialógicamente entre investigadores y participantes sobre 
el proceso productivo de la noticia, las rutinas, las percepciones acerca 
de la tarea periodística y sobre el lugar del trabajo. Los entrevistados 
fueron periodistas, editores y dueños de medios.

No podemos dejar de mencionar que el COVID 19 sumó el tema de 
la ubicación temporoespacial de la actividad profesional como condi-
cionante de la producción periodística. El análisis del corpus permite 
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ver cómo los supuestos sobre el avance de lo digital frente al formato 
impreso tienen matices en el marco de nuevas lógicas transmedia y el 
Big Data como señalan Renó y Renó (2015). 

1. CAMBIOS DE ÉPOCA. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La generalización del uso de Internet participativa o 2.0 y la digita-
lización revolucionan todos los campos de la vida humana produciendo 
en sólo días cambios técnicos, en las prácticas, los usos y roles sociales. 
“No hay ámbito de la vida social que no esté siendo transformado por 
las tecnologías digitales” (Chartier & Scolari, 2019). Afirman:

Antes el pasaje de una interfaz de lectoescritura a otra tardaba 
siglos e incluso milenios (…) lo que nos diferencia de esas trans-
formaciones es el ritmo del cambio: ahora no estamos hablando de 
miles o cientos de años sino de una generación. ¡La web tiene solo 
10000 días de vida! (p. 17).

Nuestra investigación indaga, desde una perspectiva cualitativa 
al periodismo digital y las narrativas transmedia en la comunicación 
informativa salteña. Se plantea el abordaje de las transformaciones dis-
cursivas y de las prácticas de escritura y lectura desde el advenimiento 
de lo digital en el periodismo.

Los autores antes mencionados señalan: “nunca el soporte de la 
escritura y la lectura estuvo separado de un contenido textual particular.” 
(p. 19) lo que sucede en relación al uso de las mismas pantallas para 
diversas textualidades. En este contexto la prensa gráfica a partir del 
periodismo digital se ha modificado no solo en el formato y el modo 
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de difundir las noticias, sino en la práctica periodística misma, en la 
lógica de producción, circulación y consumo por parte de los usuarios. 

En Salta, provincia del norte de Argentina, todo este cambio llevó a 
que en una sociedad que por mucho tiempo solo disponía de un perió-
dico importante (El Tribuno) y a lo sumo uno más denominado signi-
ficativamente Chiquito6, pueda disponer de nuevos medios y portales 
informativos. En poco tiempo cNuestra investigación indaga, desde una 
perspectiva cualitativa el periodismo digital y las narrativas transmedia 
en la comunicación informativa salteña. Se plantea el abordaje de las 
transformaciones discursivas y de las prácticas de escritura y lectura 
desde el advenimiento de lo digital en el periodismo.ambió el ecosistema 
de medios en Salta. Actualmente conviven en la web medios migrantes 
digitales con medios que nacieron digitales. El concepto de ecosistema 
de medios debe contemplar la evolución de los clásicos medios que en 
su momento se consideraron en los trabajos pioneros de Neil Postman 
y de Mc Luhan. Así, cuando en la actualidad pensamos en el teléfono 
hablamos del periodismo móvil y de la ubicuidad del consumo de 
noticias en las redes y portales a través de esas múltiples pantallas que 
acompañan a lo largo del día a los usuarios.

2. MARCO TEÓRICO

En primer lugar Salaverría (2019) describe la heterogeneidad de 
medios que se dan en la actualidad:

Hay medios digitales ligados a marcas periodísticas tradicionales, pero 
también medios nativos digitales. Aunque imperan las publicaciones 

6. Nuevo Diario de Salta. Vulgarmente llamado “el diario chiquito”.
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para múltiples dispositivos, continúa habiendo publicaciones dise-
ñadas sólo para su consulta mediante ordenadores, al tiempo que 
emergen asimismo las pensadas exclusivamente para tabletas o para 
móviles. Al igual que ocurre con los medios no digitales, en la Red 
conviven los medios generalistas con los especializados; las publi-
caciones gratuitas con las de pago; los cibermedios globales con 
publicaciones nacionales, locales (...) La lista no para de crecer. (p. 5)

El autor realiza también un planteo histórico: “En este desarro-
llo, que en la actualidad continúa, ha habido etapas. Como explica 
Scolari (2013a), ´la primera etapa siempre es de transición entre lo 
existente y lo naciente, porque cada nuevo medio que nace se llena con 
contenidos provenientes de otros medios´ (p. 16)” (Scolari, 2013a, como 
se citó en Salaverría, 2019, p. 5). De lo inicial con esta producción de 
periodismo shovelware7 en la red a la etapa actual de especialización 
del periodismo digital y la elaboración propia para el ciberespacio hay 
infinidad de elementos para justificar el análisis de la evolución del 
ecosistema de medios local.

Las rutinas periodísticas son prácticas que los periodistas repiten 
cotidianamente como un ritual y que se aplican a todo el proceso de 
producción de las noticias, desde la selección de fuentes para elaborar 
la información, la redacción de textos y la selección de imágenes o 
producción de audios o video, hasta la definitiva edición de la noticia 
(Fontcuberta, 2006). Son pautas de comportamiento, ejecutadas de forma 
mecánica, porque acaban influyendo sobre la estructura y organización 

7. Salaverría (2019) atribuye a Bardoel, Deuze (2001) el uso del término shovelware, 
proveniente del ámbito informático con carga peyorativa. En el periodismo 
describe el primer acto de reproducción idéntica del periódico papel en la red, 
lo que también se observa en el contexto de Salta como primer movimiento de 
los periódicos migrantes.
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del trabajo. La tarea de los periodistas, se desarrolla bajo presión de 
economía de tiempo y está caracterizada por la flexibilidad y la mul-
tifuncionalidad (Retegui, 2017) y convierte a los periodistas en una 
suerte de editores del material al que acceden por diferentes fuentes: 
información oficial, agencias informativas, redes sociales y aportes de 
los propios lectores (Cassini, 2017), y otras que son consideradas de 
relleno (Zunino & Grilli Fox, 2020).

Las tendencias de la profesión, el Big Data como procedimiento, 
los medios sociales como fuentes y la ampliación de funciones den-
tro de las redacciones, son cambios que además de llegar a la región 
comienzan a ser percibidos en programas universitarios que buscan una 
actualización de sus proyectos pedagógicos en sintonía con el mercado 
(Renó & Renó, 2015).

Innovación profesional y la transformación del oficio periodístico, 
cruce entre movilidad y redes sociales que permiten: 

enriquecer y versatilizar los contenidos ofreciendo experiencias de 
uso diferenciadas y potenciando aspectos del contenido digital ya 
existentes, como la socialización. La integración de las redes sociales 
en la movilidad, adaptándolas a la situación de consumo, permite 
la inclusión eficaz del consumo de contenido en la actividad social 
en tiempo real de los usuarios, aportando una dimensión añadida a 
lo que éstos hacen con el contenido. (p. 139)

3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

A comienzos de 2020 una crisis económica nacional se hizo exponen-
cial en la provincia de Salta, con una crisis socio-sanitaria sin precedentes, 
llevando a la muerte a niños y niñas wichís por hambre y desnutrición. 
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Luego, la pandemia provocó el uso extendido de las tecnologías de la 
información para trabajar y estudiar. Esta coyuntura puso al discurso 
de la información en el centro de las inquietudes sociales y dio un pro-
tagonismo distinto a los portales digitales con más poder e incidencia. 

4. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

4.1. Los medios
4.1.1 Salta 12

Se trata de una sección del diario digital Página/12 que está dedicada 
a la información generada desde la provincia de Salta (https://www.
pagina12.com.ar/secciones/salta12). Se presentó el 30 de septiembre 
de 2019, como un diario que venía a federalizar la comunicación. Los 
presentes coincidieron en asignarle a la nueva propuesta “los valores 
que desde Página/12 venimos desarrollando, que tienen que ver ante 
todo con la defensa de los derechos humanos” (palabras del presidente 
del Grupo Octubre, Víctor Santa María). Con una editorial claramente 
alineada con el gobierno nacional actual, Salta12.com.ar está dirigido 
a un público ávido de noticias con análisis de fondo, y estableció un 
contrato de lectura basado en una periodicidad diaria y con noticias que 
son obliteradas por otros medios locales. 

La estética es concordante con el mismo diario matriz manteniendo 
la cabecera del diario, con la fecha de publicación y la posibilidad de 
descargarlo en formato PDF para los asociados por una cuota mensual. 
Se trata de un diseño con simplicidad visual y control en la experiencia 
del usuario; propone interfaces con los hipertextos que llevan a otros 
sitios o portales. Todas estas secciones están a cargo de periodistas 
especializados cuyos nombres y trayectorias son muy conocidas. En la 
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parte superior, a la izquierda nos introduce en la sección dedicada a la 
Provincia de Salta, a través del nombre Salta|12. La sección local tiene 
un año. Aparte de salta.com.ar hay una sección de Salta 12 en la que 
hay unas 3 noticias, en una especie de tapa.

4.1.2 La Gaceta Salta (LGS, de aquí en adelante)
LGS es un diario nativo digital (http://www.lagacetasalta.com), cuya 

sede central se encuentra en la provincia de Tucumán. Es el periódico 
de mayor circulación del interior y el cuarto de mayor venta del país.8 
Fundado por Alberto García Hamilton, desde el 4 de agosto de 2014 
cuenta con una edición digital en nuestra provincia9. Además tienen redes 
sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Al ingresar al portal web de 
noticias, podemos ver que la estética combina colores azul claro, blanco, 
gris y negro. El logo es de color blanco, con una tipografía discreta y 
ubicado del lado izquierdo, sobre una portada de fondo azul claro. 

Sobre la portada aparece un ícono a la derecha de “Menú” donde 
se despliegan las secciones de toda la página. El fondo de la página 
oscila en tonos grises y al final una sección de “videos” con un fondo 
negro. En la portada de la página se encuentran dos noticias centradas, 
que son las más importantes y de último momento. Ambas ocupan el 
80 % de la pantalla, aunque a la derecha hay una publicidad que está 
fija permanentemente mientras scrolleamos la página. Al seguir desli-
zando se encuentran las noticias desde las más importantes y recientes 

8. Según el Instituto de Verificación de Circulaciones – IVC. Recuperado 
el 14 de Agosto del 2018 de http://www.ivc.org.ar/porque_asociarse.
html;jsessionid=AFIGLHCEPDJM_BAABAQ-B

9. La redacción funciona en la calle Buenos Aires N° 135, 5° piso, Salta Capital, 
CP. 4400.
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a las menos importantes o las que van quedando atrás en el tiempo de 
publicación.

4.1.3 Qué Pasa Salta (QPS, de aquí en adelante)
QuePasaSalta actualmente es uno de los portales digitales de noti-

cias más leídos en Salta. Es nativo digital y actualmente constituye un 
multimedios que cuenta con más de cuarenta empleados. Entre los pro-
ductos que comercializa están los portales QuePasaSalta, QuePasaJujuy, 
SaltaSoy, los programas al aire Somos la Mañana, La mañana del 10, 
Emiliano te escucha, y varios productos vía streaming en redes sociales. 
Este medio, a pesar de su expansión es uno de los más polémicos de 
la provincia. Muchas veces es acusado de amarillista, sensacionalista 
y promotor de noticias falsas o escraches, o publicaciones de datos sin 
chequeo previo. Esas valoraciones se enfrentan con la facticidad de que 
en el mes de julio de 2020, las estadísticas mostraron un promedio de 
340.000 visitas diarias, con un gran aumento en la permanencia de los 
usuarios por sesión (Chalabe, 2020).

Si ingresamos al portal de noticias (https://www.quepasasalta.com.
ar/) podremos ver a simple vista que los colores predominantes son 
los mismos de la bandera salteña. Quizás esto coincida con la lógica 
hiperlocal, argumento institucional de que “es un medio para salteños, 
hecho por salteños”, en palabras de Juan Manuel Chalabe, uno de los 
propietarios. También en la portada del medio, podremos ver botones 
que nos redirigen a las redes sociales.

En Instagram, tiene 90.585 seguidores, 1.086.113 seguidores en su 
página de Facebook, en Twitter 46.381 y su canal de YouTube se encuen-
tra actualmente suspendido por infringir las normas de la plataforma.
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4.2 Corpus

El corpus analizado se construyó con:

1° Entrevistas de autoconfrontación simple, grabadas en la 
redacción para registrar el trabajo real. La metodología prevé 
que se realice un registro tal como se da en el día a día. Los 
tópicos de la entrevista fueron las formas de trabajo, las rutinas 
de producción y la percepción del medio por parte de los públicos 
y de ellos mismos. 

2° Entrevistas en profundidad con actores relevantes de cada 
medio sobre rutinas, línea editorial, newsmaking/ noticiabilidad, 
calidad periodística y modelo de negocios. 

En el medio Que Pasa Salta la autoconfrontación se realizó en 
noviembre de 2019 fue grupal y dialógica porque los periodistas 
rompieron la lógica de la metodología e interactuaron con los entre-
vistadores. La idea era solo filmarlos, pero los “sujetos investigados” 
interrumpieron el proceso y comenzaron a hablar. Luego, este año y 
en el contexto de cuarentena, se concretó la entrevista en profundidad 
con dos periodistas de ese medio vía zoom y a uno de los propietarios, 
de modo presencial. 

También se entrevistó en profundidad a una directora del medio 
Salta12, a un editor y a una periodista, con quien se trabajó el método 
de la videoscopía y la entrevista de autoconfrontación. El mismo método 
se usó para cubrir a La Gaceta Salta: se realizó la cobertura de una 
traza de la actividad a un periodista, a través de un video, y luego se le 
mostraron fragmentos y se le consultó por el procedimiento realizado, 
también por medio de la plataforma zoom.
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5. PRIMEROS ANÁLISIS DE UNA INVESTIGACIÓN 
DIALÓGICA

Dado que nos interesa indagar acerca de los significados y concep-
ciones que cada referente tiene respecto a los lugares de trabajo y del 
hacer periodístico, el análisis parte de un recorrer algunas percepciones 
de los hacedores de los medios analizados. Uno de los ejes de nuestra 
indagación es el de la Línea editorial, explicitada en los discursos y en 
las realizaciones. El discurso institucional de QPS es el de representar 
al salteño promedio, a “Doña Rosa”, al “laburante”, “al lector común, 
al ciudadano de a pie” en palabras de Emilio Alonso, periodista y pro-
gramador en el medio.

En la entrevista a Juan Manuel Chalabe (2020) director y uno de 
los socios desde hace un poco más de un año de QPS, afirma que “sí 
hay línea editorial. El desafío está en que, en QPS, puedan encontrar 
de todo”, haciendo referencia a miradas y posturas. Hace énfasis en 
que “siempre nos vamos a inclinar hacia un lado, por una cuestión 
de intereses personales” y da como ejemplo, cuando en el año 2018 
debían informar acerca del tratamiento de la legalización del aborto. 
“Nos pasaba que acá eran 90% verde, 10% celeste, todos ya lo tenían 
incorporado, no hizo falta ni charlarlo: acá tenemos que tener todo. Tal 
vez, se dio una inclinación más hacia lo verde, por una cuestión subje-
tiva de cada uno” (Chalabe, 2020)10. Las cuestiones de clase social y la 

10. En Argentina la presentación de un proyecto de ley por parte de la Campaña 
por El derecho al Aborto en 2018, se hizo con un largo proceso que organizó 
su iconografía alrededor del pañuelo verde, emulando el ícono de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. De allí se produjo, el año de su presentación, una 
contra campaña por los sectores pro vida que utilizaron el pañuelo celeste para 
vindicar su slogan “salvemos las 2 vidas”. 



1111

meistudies

simetría con los lectores son basales para este grupo editor: “romper el 
statu quo es muy importante para nosotros” (Chalabe, 2020). “En una 
sociedad como la salteña, tan marcada en clases, siempre la nota va a ir 
presentada para la gente que vos vas a tener, y nuestra audiencia no es la 
del Club 20 de Febrero11” (Alonso, 2020). Aparecen posicionamientos: 
“yo no creo en ese modelo de comunicación en el que yo le digo a la 
gente y espero que la gente vea eso y crea en eso”, o el señalamiento 
de la búsqueda de la reacción del lector como una de las formas de dar 
participación: “generar contenido para provocarle algo al otro, ahí, ya 
hay una interacción” (Chalabe, 2020). 

Con respecto a Salta 12, “La línea del Página es una línea ideológica 
muy clara” dice la directora, Elena Corvalán12 (2020): “periodismo 
de calidad hace el mejor esfuerzo por clarificar cuestiones de interés 
público”. Así, en dos de los medios analizados aparece con claridad 
el objetivo de incidir. Tanto en Salta 12 como en QPS, la noticia es 
un dispositivo de interpelación, política en el primer caso, y política y 
popular en el segundo. La incidencia aparece en los relatos, como una 
condición de existencia y prosperidad. 

El objetivo es hacer ruido a la mañana, que las noticias nuestras estén 
tempranito, que la puedan tomar los otros medios si es que tienen 
ganas de seguir alguna nota o el lector de la mañana. (Francisco 
D´Andrea, 2020).

11. Referencia a un ícono de la oligarquía salteña, el Club 20 de febrero en Salta, 
Argentina referenciado en Wikipedia (Disponible en https://es.wikipedia.org/
wiki/Club_20_de_Febrero).

12. Elena Corvalán trabajó en radio, televisión y medios gráficos en Chaco, Corrientes 
y Catamarca. En Salta fue directora de Radio Nacional. Desde 2012 integra la Mesa 
de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, con la que acompaña iniciativas de 
comunicación vinculadas a la ruralidad. Actualmente directora del medio Salta 12. 
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Nos hemos tratado de poner del lado de los trabajadores, del lado 
de los que no han podido cobrar, de los que han quedado afuera, 
de los que se han quedado sin trabajo, (...), es lo que defendemos 
como un valor central.”(Alonso, 2020).

El primer concepto es estar al lado de la gente, al lado del que 
reclama, indica este redactor senior del diario digital popular. Por su 
parte, uno de los dueños de este medio más visitado indica que lo que 
la gente quiere funciona como un nuevo criterio de noticiabilidad. 
La pregunta es si ese criterio puede llevar a la agenda del medio a 
cualquier tema. 

Ahí tiene que ver la línea editorial de cada medio. Siempre hablamos 
con la gente del equipo y les digo que nosotros tenemos que encontrar 
un equilibrio en generar impacto y penetración en el círculo rojo 
de Salta, en la política, en el empresariado, en la gente que toma 
decisiones y tener mucha audiencia a la vez. (Chalabe, 2020)

Los redactores ven la posibilidad de escribir abiertamente desde 
los enfoques que prefieran: “acá hay libertad. Yo quiero hacer una nota 
en contra de Macri, agarro, la escribo, a favor de Macri, la escribo” 
(Martorell, 2019).

“Noticias que en otro lado no aparecen” con un tratamiento de la 
información desde un enfoque social. Salta12 trabaja en una lógica de 
diario de papel. Este diario, que a nivel nacional funciona como sec-
ción, tenía la idea de ir al papel. En el periodismo digital siempre se 
piensa que el futuro del periodismo gráfico es desaparecer. Esta idea 
se contradice con la situación local, en la que un medio digital aspira 
a llegar al formato papel, según afirmó su directora (Corvalán, 2020). 
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La iniciativa de migrar al papel tenía que ver con una cierta presencia, 
una cuestión de estilo y estaba avanzada pero la pandemia la frenó.

En unos, el impacto es reforzado por el alcance del medio a gran 
número de lectores. En otros radica en el encuadre y desarrollo de las 
noticias y se dirige a lectores de un círculo menor, más intelectual, con 
adscripción progresista y alguno que pertenece a la esfera política, máxime 
si se atiende a que el medio pertenece al ex presidente de la Cámara de 
Diputados de la provincia y actual diputado, Manuel Santiago Godoy.

No es el nicho al que apunta el diario, o el espacio al que apunta el 
diario ya lo cubrió. No va tanto a lo masivo sino a que aparezcan 
noticias que en otro lado no aparecen, a nosotros no nos interesa 
competir con QPS o Informate Salta. No vamos a llegar nunca a esa 
cantidad de clickeo, por una cuestión de actualización permanente, 
por el tipo de noticia de espectáculo. (D´Andrea, 2020)

En LGS la línea editorial, es asociada por los periodistas al trabajo sin 
condicionamiento y con criterios de calidad periodística. Según Nahuel 
Toledo cuando comenzó en este medio lo único que le dijeron fue: 

‘Hagan periodismo y mientras tengan las pruebas que respalden lo 
que ustedes publiquen y digan, tienen libertad para hacerlo’, así que 
si bien suena utópico en un medio salteño, te puedo decir que una 
de las líneas editoriales es que hay que trabajar tranquilos, siempre 
con fuentes de ahí en más nunca nos han marcado la cancha, ni nos 
han dicho ‘esto es por acá, o esto es así o con esta gente no se habla’ 
que sí me ha pasado en otros medios. (Toledo, 2020)

Sobre qué es la noticia cada entrevistado aportó sus propias conside-
raciones en relación con la práctica periodística y la experiencia previa. 
“A mí en lo particular la tecnología siempre me pareció maravillosa, 
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pero el periodismo sigue siendo el mismo. Los medios cambian, las 
herramientas para la difusión cambian” dice la directora de S12 “pero 
el periodismo sigue siendo buen o mal periodismo por la vía que sea” 
(Corvalán, 2020). Sobre cómo concibe el rol del periodista en rela-
ción a las exigencias de instantaneidad y las estructuras breves de la 
comunicación digital afirma: “parece que los periodistas soñamos con 
la primicia ´yo quisiera ser el primero en decir algo ́, pero bueno fíjate 
primero que sea verdadero, si tu primicia es una mentira es solo una 
mentira, no es noticia” (Corvalán, 2020).

“Es noticia todo aquello que pueda interesarle (a la gente), y sigo 
con el tema de la audiencia, porque tal vez (antes) era noticia lo que le 
importaba al poder y le hablaba al poder y capaz que no le interesaba a 
nadie más” (Chalabe, 2020). En efecto, se asocia directamente el con-
cepto de calidad periodística con el perfil del periodista multitareas. 
Consultado acerca de una definición sobre la calidad periodística dice:

¿Qué sería la calidad periodística? Yo creo que la práctica periodís-
tica cambió mucho. Ya no existen (en Argentina, mucho menos en 
Salta) los medios que tienen periodistas que solo escriben. (...) Yo 
quiero que un periodista sepa usar las redes sociales, que conozca 
su lógica, que sepa editar mínimamente una foto, que tenga cono-
cimientos basiquísimos de editar un video y que si van a hacer una 
nota, tengan un conocimiento básico de cómo filmar y cómo tomar 
un audio. (Chalabe, 2020).

6. UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL/RECURSOS Y 
RESULTADOS

La realidad de la pandemia lleva a los medios a organizar sus redac-
ciones de modos diversos. S12, tiene sólo una redactora asistiendo 
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físicamente allí, QPS se organiza por turnos de trabajo y LGS, también 
ajustó la asistencia a la redacción. 

Nuestro razonamiento fue que la mejor prevención era no moverse y 
la verdad que nuestro trabajo se podía hacer vía remota, consultar a la 
fuente por teléfono y enviar la nota. Por ahí teníamos que ir a cubrir 
un comedor, empezó a haber protestas y empezamos a cubrirlas Te 
vas directo a hacer eso y te vas a escribir a tu casa. (Corvalán, 2020).

Para la referente de este medio el trabajo periodístico es móvil y 
ubicuo, la redacción va con el periodista a la calle. Sin embargo, el 
espacio físico es importante. Se lo define como una redacción cómoda 
y “un lindo punto de encuentro”. Más allá de esto, afirma que hoy la 
redacción está en el teléfono. Explica cómo el trabajo se realiza con 
“cierta laxitud, sin plantear ningún horario”. Para ella siempre fue impor-
tante la especificidad del trabajo periodístico, y considera que ponerle 
horarios al periodismo es “como ponerle un corsé que lo limita en lugar 
de permitir que se realice”. Se trata de producir una cantidad de notas 
pero el interés está puesto en la calidad. “Se mira más la calidad si no 
podes entregar un material un día está bien porque una nota requiere 
un par de horas, pero otra necesita tres días no siempre conseguís los 
materiales para hacer una nota” (Corvalán, 2020).

En LGS, unos dos años atrás se realizó un importante recorte de 
personal. Gran parte del staff se convirtió en 2 o a veces 1 redactor por 
turno. En modernas instalaciones, con recursos, monitores, teléfonos, 
cámaras, y computadoras en un entorno más bien azul, como la página 
y el logotipo. Esta nueva realidad signa la cantidad de notas locales 
que pueden subirse.
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Por día son un promedio de 50 notas, en promedio pueden ser más, 
los fines de semanas puede ser un poco menos. También tenemos 
que destacar que nosotros, hoy por hoy, nos nutrimos de mucho 
contenido que se genera en Tucumán, si bien somos dos redaccio-
nes independientes y hasta con criterios muy distintos, ellos al ser 
mucha más gente tienen la posibilidad de estar en el minuto a minuto 
nacional que a nosotros nos demandaría mucho más tiempo y no 
nos permitiría enfocarnos tanto en temas locales, que son los que 
más se consumen, lo que la gente más quiere ver por una cuestión 
de cercanía. (Nahuel Toledo, 2020)

En QPS la identificación con el lugar de trabajo es explícita y la 
construcción de una comunidad junto a los lectores abona parte de esa 
pertenencia: “Constantemente nos estamos renovando y caminando 
de alguna manera al lado de nuestra audiencia, al lado de nuestros 
lectores, al lado de los salteños que son arte y parte en esto, entonces 
valoro mucho ese trabajo” (Alonso, 2020). Al respecto, Giliberti (2020), 
afirma: “Creo que todos nos sentimos bastante cómodos. Creo que está 
avanzando. Yo fui el primer empleado. Fui viendo cómo evolucionó 
todo y creo que le tenemos mucho aprecio”.

Si bien se cuenta con todos los recursos en la redacción del diario, 
Alonso afirma utilizar una computadora personal, ya que para poder 
realizar su trabajo (como periodista y programador) utiliza varios sis-
temas operativos y una configuración específica, también:

Por supuesto el celular y como no salgo a hacer transmisiones, no 
soy el que usa toda la parte para audiovisuales, pero en algunos casos 
tenemos que trabajar con las cámaras, los iPhones, los micrófonos 
y toda la parte para generar el contenido visual que también trans-
mitimos a través en vivo de Facebook o por los canales, los dos 
programas de televisión que trabajan en concordancia con QPS”. 
(Alonso, 2020)
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En noviembre del 2019, previo a la explosión de la pandemia se 
subían por día un promedio de entre 80 y 100 notas diarias, una cada 
10 minutos, desde la 6 de la mañana a las 12 de la noche. 

Estos dos polos marcan el rango de los modos de hacer periodismo 
en la actualidad salteña, en la relación de la cantidad y la búsqueda de 
la calidad.

7. RUTINAS PERIODÍSTICAS 
7.1. En S12

Maira López (Salta 12) llega a la redacción, enciende la compu-
tadora y se prepara café. Se encuentra sola en el lugar de producción, 
en total son 5 computadoras, el lugar es blanco, despojado, moderno 
y con elementos nuevos. Se sienta en la computadora y mira noticias 
mientras escucha la radio. Realiza una llamada con el teléfono. No logra 
comunicarse. Revisa los mails en su correo electrónico. Constantemente 
responde mensajes por WhatsApp Web, escucha audios en su teléfono 
y escribe en el chat. Toma el café con alfajores. En este fragmento de la 
observación que se hizo sobre las prácticas de la periodista, se extrae en 
primer término la idea de la insularidad conectada. Sola en la redacción, 
teléfono 1 y 2 son su conexión con la realidad que luego va a aparecer 
tratada en el medio. 

De acuerdo al relato de Maira, hacia las 10 de la mañana envía 
mensajes a las distintas fuentes para pactar entrevistas. “Llamo por 
teléfono pero voy directamente escribiendo en la web, me facilita para 
reconstruir todo. Si hay subtítulos voy poniendo de acuerdo a lo que 
haya pasado”. Según la cronista las notas generalmente son de 90 líneas 
con un subtítulo. “Es larga, es otra cuestión del diario. De acuerdo a 
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los estudios que se hacen, los lectores de Página12 suelen leer toda la 
nota, todas nuestras notas son extensas” (López, 2020). Además de 
tener diversidad de fuentes, lo mínimo que contienen son 45, 50 líneas. 

En este medio, los periodistas se dividen en temas y si hay posibilidad 
de cubrir personalmente el acontecimiento se lo hace “eso te permite 
comprender mucho más la situación, si hay una manifestación trato de 
ir para ver el sentido de la nota” (López, 2020). 

La gramática del diario no apela a lo multimedia como otras expe-
riencias de ciberperiodismo. Para graficar la nota utilizan imágenes 
tomadas por los mismos cronistas o por una fotógrafa a la que llaman 
excepcionalmente. Hacia las 21 hs. suben las notas a una plataforma y 
aunque suele manejar su tiempos “hay casos que una nota lleva todo 
el día, paritarias, temas de educación” y el sentido es que a la mañana 
siguiente sean leídas en la provincia y en Argentina, “a menos que sea 
lo que nosotros llamamos los “urgentes”.

Según Francisco D´Andrea (2020), otro de los editores S12, hay 
2 etapas en el making de las noticias. Primero, junto a Elena Corbalán 
ven el enfoque de las notas, cuáles califican para salir, considerando que 
tienen entre 8 y 10 notas por cada edición diaria. “Entonces selecciona-
mos las mejores, las que dan con el perfil editorial sobre todo, más allá 
de la actualidad”. A la tarde noche cuando llegan las notas las corrigen y 
si hay alguna duda, vuelven a armarla “y si hay alguna cuestión que no 
haya estado clara”. La última etapa es subirla a la página y publicarla, 
algo que alcanza a realizarse alrededor de las 2 de la mañana. 

Teníamos la idea de actualizar un poco a la mañana y un poco a la 
tarde. Pero detectamos, por las entradas, que el verdadero impacto lo 
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teníamos a la mañana, entonces, agarramos una lógica directamente 
de diario (...) es como si fuese una edición impresa. (D´Andrea, 2020)

7.2. En QPS

Con horario comercial (de 9 a 13 y de 17 a 21hs), los turnos en 
QPS, tienen alrededor de 5 personas produciendo el portal, que por la 
cantidad de entradas y de botones, ofrece al lector muchos enclaves de 
interacción. Alonso afirma que si bien se cumple el ‘horario comercial’, el 
inicio de la rutina está en “arrancar mucho más temprano”, ya que deben 
informarse sobre la actualidad, chequear informaciones del interior, el 
boletín oficial, todo lo que se haya compartido para ya llegar a las 9 de 
la mañana a la redacción con una idea de qué es lo que se va a trabajar 
durante el día: “chequeamos también las otras fuentes de información 
(...) lo que nos vierte nuestro caudal de lectores”. (Alonso, 2020).

Matías Giliberti (2020) de QPS, por su parte, da cuenta de la cons-
trucción de la noticia como una constructo hipermedial y colaborativo:

Construimos la noticia en pirámide invertida. Armamos el texto, 
después tenemos que completar algunos campos, el título, la volanta, 
el copete y tenemos también sistema de tags. Además en la noticia 
se trabaja con palabras clave, herramientas de posicionamiento SEO 
que nos marca google, hipervínculos que amerite, (…) y en la parte 
de lo audiovisual, si tenemos los videos, lo trabajamos con lo que 
es un equipo de audiovisual (...) Ellos suben a la plataforma y nos 
mandan los links y los códigos para insertarlos en la página. (...) 
De ahí va a una página de revisión y ahí si se le da el ok. Una vez 
que ocurre eso ya está visible para el público.

Maximiliano Ritzer (2019) utiliza las redes sociales como fuente:
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Yo surfeo un poco más Twitter” (...) “En este caso Mashur Lapad - 
vicepresidente del senado - mucho no habla con medios” (...) “Yo en 
este caso encontré en un programa de Calvo que le hizo una entrevista 
y saqué los tuits y ahora la idea es armar una nota”. “En este caso 
habla del presupuesto, pero adelantó que se va a trabajar una ley de 
ministerios. (...) Está bueno porque puede significar que cambien un 
ministerio, que se cree o se reduzca un ministerio, entonces poner 
eso, para mí es importante”. “ahora hay que conectarlos un poco, 
las frases y armar la nota.

Seguir las métricas de las notas y publicaciones de las redes sociales 
es parte de la rutina de todos.

En realidad la tarea es de todos los que trabajamos en QPS, (...) el 
tema de estar completamente actualizados, informados sobre los 
algoritmos, sobre los cambios que se producen en las redes sociales 
es una tarea de todos para poder lograr el producto que tenemos 
hoy. (Alonso, 2020).

7.3. En LGS

En los medios digitales la modalidad del copy paste es reconocida 
sotto voce, en menor o en mayor cantidad se usan otros medios como 
fuente, a veces citada a veces no.

Siempre La Gaceta priorizaba tener contenido propio, o sea, pro-
ducir contenido 100% propio. Ahora muchas veces (además de 
la pandemia y que somos muy poquitos en la redacción) estamos 
imposibilitados de salir a la calle y la verdad que hacer periodismo 
desde una oficina o desde una casa con el teletrabajo es muy difícil, 
o por lo menos para mí, porque uno pierde el contacto con la gente, 
pierde el contacto con sus fuentes y demás”. (Toledo, 2020)
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Se nutren de contenidos de radios o de otros portales, ven algunos 
Facebook Live de otros medios, para tener como “disparadores de temas 
“que complementan consultando otras fuentes. Esto les permite estar 
en el “minuto a minuto” de la noticia, sobre todo a la mañana que es 
“cuando más se mueve el ambiente informativo en Salta.” (Toledo, 2020).

En LGS, el proceso del armado de un artículo pasa varias etapas, 
desde la recopilación de material; la Producción y elaboración del 
contenido, con escritura, redacción y elección de la foto ilustrativa, 
luego pasa por una corrección hasta llegar a la publicación del artículo.

En el diario no tenemos correctores de noticias. Cuando uno sube 
una nota le pide a un compañero la gauchada de que la lea y se fije 
si no hay errores que se te pueda pasar con el tipeo y demás. Con 
ese filtro interno ya se publica. (Toledo, 2020)

En La Gaceta Salta, las noticias son subidas a un panel de notas y 
las galerías de fotos van en la otra pantalla que es el diagramador que lo 
arma en forma de cascada, de acuerdo a la preponderancia de las notas.

8. TARGETING NEWSMAKING O DEL CONTENIDO A PEDIDO

Titular, es para QPS el desafío mayor para atraer a los lectores. 
“Al capitalino no le interesa mucho Metán13 lamentablemente, entonces 
no va a entrar. Entonces, jugás con “intendente salteño” y jugás con la 
incógnita (...) Lo concreto es ver cómo hacés que se genere ese tráfico y 
que la gente ingrese” (Alonso, 2020). El clickbait, que en algún momento 
usaron hoy es una práctica que está “totalmente desaconsejada porque 

13. Refiere a la ciudad de Salta, puede profundizarse en sus características en Wikipedia, 
disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Met%C3%A1n
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las plataformas hoy por hoy la detectan, Facebook tiene robots que se 
encargan de buscar contenidos con clickbait” (Giliberti, 2020).

La Gaceta Salta al igual que los otros medios mide visitas y clics. 
Usan una aplicación llamada Charry con la cual pueden hacer un segui-
miento del minuto a minuto de las lecturas de los usuarios. Además 
usan el google analytics.

Según Toledo esto incide en el contenido porque permite ver lo que 
a la gente le interesa, entonces se puede decir “che la gente está viendo 
esto, entonces pensemos temas o notas que vayan enfocados a este 
específico, busquemos cómo aumentar ese material” (Toledo, 2020)

La gente se queja, dice ¿por qué subías esa nota bizarra?, yo le 
respondo: se sube lo que la gente pide ver. Pobre Emilio se queja: 
‘Viajé al interior 10 mil horas a ver a los wichís y la vieron 20’. Hay 
temas que no calientan la pantalla tanto pero sí marcan precedentes. 
(Martorell, 2019)
La nota que yo hago de SAETA, que se le cayó un vaso a una chica 
y dejó el elemento tirado, 40 mil personas, una barbaridad de gente. 
Y este diario, o sea, nosotros vivimos de la publicidad. La audiencia 
pide leer, (...) Nosotros tenemos muchas audiencias demandando 
hablar de diferentes temas. (Martorell, 2019)

9. MODELO DE NEGOCIO: A VECES EL EDITOR ES GOOGLE

¿En qué medida los condicionamientos económicos se constituyen en 
condicionamientos periodísticos? En QPS los ingresos se diversifican. 
Reciben por pauta del estado (provincia, municipalidades), de privados 
(ventas y asesoramiento en comunicación) y publicidad programática 
que se basa en clics y son centavos de dólares, “un ingreso importante 
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para nosotros” (Chalabe, 2020). Otro, es el alquiler de carteles en la 
vía pública.

S12, tiene un año y según especificaron no es un medio auto sus-
tentable todavía. Se paga un canon al diario mayor que les brinda la 
estructura. No cuentan con ingreso por google y las redes sociales recién 
ahora fueron habilitadas (D’Andrea, 2020). Más allá de esto perma-
nentemente estudian “los números” y aprovechan las potencialidades 
de los temas que son de interés local y los temas que tienen “rebote 
nacional” (D´Andrea, 2020).

Elena Corvalán ironiza sobre las métricas, pero admite que el perió-
dico tiene empresas contratadas que se encargan de eso. Le llegan los 
informes, que sirven para orientar el servicio sobre todo hacia los socios 
con quienes hay interacción directa (Corvalán, 2020). La membresía 
es una de las modalidades de financiamiento además de la pauta de 
gobierno, que no siempre logra “pautarse”. 

“Cada red social se maneja con un algoritmo de distinta índole. 
A partir de eso, el aporte del conocimiento informático ha servido para 
tener más alcance” (Alonso, 2020) (...) “Y no solo de los cliqueos, es 
la permanencia”. El desafío por la conquista de lectores es más intenso 
entre quienes integran QPS que “no baje de esos 200 mil, hay que tratar 
de siempre pechar más” (Alonso, 2020). 

 “A nosotros nos recomendaron que los títulos tienen que ser bien 
informativos, ser lo más llanos posibles y no puede haber más de 
65 caracteres. Sobre todo pensando en los buscadores. A veces el editor 
es google” (D´Andrea, 2020).

La relación entre la información y el imperativo del tráfico es muy 
estrecha. Desde el dato, se va a una noticia contada en pocas líneas. 
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”La estrategia se centra en poner la información más importante en esa 
nota, que llamaremos nota central y mientras vayan surgiendo nuevas 
informaciones, testimonios, datos sobre ese mismo tema, se redactarán 
como notas satélite” (Alonso, QPS, 2020). “Escribir notas satélites es 
nuestra especialidad, varias notas que también atraigan a la gente.” 
(Giliberti, 2020).

Tiene que ver con encontrarle el agujero al mate, encontrás el tema 
y lo explotás al máximo. (Chalabe, 2020).
Cuando fue la crisis sanitaria del norte en enero, nuestra cobertura 
terminó en la edición de papel el domingo. Pero no por eso vamos a 
estar forzando la noticia para que diga la palabra wichí en el título. 
No buscamos el clic. (D’Andrea, 2020).

CONCLUSIONES

Hemos realizado un recorrido por tres medios salteños con una 
lógica exploratoria, de perspectiva comprensiva, para tomar las voces 
de los protagonistas a los fines de transparentar los modos de trabajo, 
las percepciones acerca del quehacer periodístico, la relación de los 
contenidos y las audiencias y los modos de financiamiento. Esto último, 
en un momento de una industria que busca, a nivel global, definir su 
modelo de negocio. 

Vemos que hay una gran disparidad en los modos de concebir al 
periodismo y el tratamiento de la información. Mientras un medio publica 
alrededor de 10 notas diarias, el otro sube 50 y el otro 80. Este dato es 
significativo pues implica diferente disposición de trabajo y formato 
de cada pieza. Los medios utilizan de distintos modos las posibilidades 
narrativas y documentales del hipertexto y lo multimedia y conciben 
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y concretan la participación de las audiencias también con diferencias 
de modo y alcance.

El interés por la monetización es dispar en cada medio: mientras 
algunos no tienen responsabilidad sobre el tema, otros asumen como 
propios los objetivos comerciales del mismo, así sean empleados, como 
es el caso de Que Pasa Salta. Los tres medios tomados coinciden en usar 
las métricas para direccionar sus contenidos: al advertir mayor cantidad 
de visitas aumentan o consideran el aumento de contenidos en torno a 
los temas “exitosos”.

Diferentes concepciones de comunicación, de la participación de las 
audiencias y las rutinas de producción se suman a dispares modalidades 
y recursos técnicos y comerciales para lograr sus objetivos. Con todo, 
entendemos que otra coincidencia se da en que todos los medios ponen 
especial empeño en construir una realidad social de referencia motivada 
por los intereses ciudadanos.

En innegable la trascendencia de las redes sociales para la construc-
ción de comunidad y el uso de instrumentos multimediales e informáticos 
para la gestión de la noticia y la rentabilidad del sitio. Las redacciones 
salteñas observadas siguen siendo espacio de periodistas profesionales o 
de oficio, pero la preeminencia de la métrica posiciona a informáticos en 
roles de toma de decisión como puede verse en el caso de Que Pasa Salta.

Mientras que algunas cosas se pueden generalizar, vemos cómo 
cada periodista que fue entrevistado vivencia el trabajo desde diferentes 
ópticas. Para algunos medios la redacción está en el celular y el trabajo 
está en la calle. Para otros, el lugar es la redacción y el trabajo está en 
el ciberespacio. Es una extraña combinación de lo más tradicional del 
oficio de periodista con nuevas prácticas asociadas a un nuevo universo.
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¿CÓMO SE MODIFICAN LOS ESPACIOS 
INFORMATIVOS CON EL COVID-19?
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INTRODUCCIÓN

La pandemia del Covid-19, se originó en el mes de diciembre de 
2019 en Wuhan - China, con el reporte de casos de neunomía grave 
sin causa y a partir de ello se “tomaron medidas para el control de la 
epidemia y se hicieron grandes esfuerzos en la identificación del agente. 
A fines de enero de 2020 ya se habia secuenciado el genoma completo 
de este nuevo coronavirus y la OMS declaraba una emergencia” mundial 
(Rodríguez- Troncoso, 2020, p. 177).

En el área de la salud, se activó la alerta roja con protocolos de 
atención a enfermos de Covid-19 y las investigaciones en laboratorio 
continuan para obtener una vacuna que permita inmunizar a la pobla-
ción. Por otra parte, los expertos recalcan que la pandemia “es una crisis 

1. Docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica 
Particular de Loja, kordonez@utpl.edu.ec

2. Docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica 
Particular de Loja. arsuing@utpl.edu.ec

3. Docente del Departamento de Economía, Universidad Técnica Particular de Loja.
mgramon@utpl.edu.ec

4. Docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica 
Particular de Loja lkcarpio@utpl.edu.ec



1130

meistudies

sanitaria que ocurre una vez cada cien años y cuyos efectos se dejarán 
sentir durate decenios” (Adhanom, 2020). Por ello, es importante gene-
rar información que contribuya a la consolidación de los “procesos de 
alfabetización informacional del conocimiento [es decir] el desarrollo 
de la capacidad crítica respecto las fuentes y la lógica de los contenidos” 
(Beldarraín, 2020, p. 3). 

En este sentido, no solo el área de la salud corre contra el tiempo, 
también lo hace, el sistema de información para la prevención del contagio 
acelerado que se activó a partir del día cero, es decir, con la presencia de 
los primeros pacientes con la enfermedad en cada territorio. Esta tarea 
de información responsable, objetiva y veráz, que cada país a través de 
sus Secretarías de Comunicación lo asume, es fundamentalmente de 
los medios de comunicación tradicionales y digitales que experimentan 
cambios en sus rutinas puesto que “los periodistas, recluidos en sus 
casas, consiguen teletrabajar y desarrollar protocolos informativos nunca 
antes experimentados, que les permite seguir cumpliento con sus tareas 
de siempre, pero de un modo radicalmente nuevo” (Salaverría, 2020), 
es un cambio sin retorno.

A la par del cambio que experimentan los equipos periodísticos, 
se modifica el consumo de los medios, así lo determina Kantar Ibope 
Media (2020) a través del informe COVID-19 Barometer, el cual señala 
que los “consumidores priorizan los grandes medios de comunicación, 
los mensajes gubernamentales y de instituciones extranjeras para infor-
marse acerca del Coronavirus” (Infobae, 2020). Otro dato interesante 
es el relacionado con el incremento de horas que las personas están 
sentados frente a un televisor + 30%, así como el consumo de ofertas 



1131

meistudies

de entretenimiento con películas y series que ofrecen varias plataformas 
de streaming. 

Gráfico 1
Incremento del comsumo de medios y plataformas streaming

Kantar Ibope Media (17 de marzo, 2020) y Parrot Analytics (16 de marzo, 2020)

Este panorama que se presenta para los medios es relevante, desde 
el punto de vista de la recuperación de audiencias que empiezan a gestar 
cambios en sus hábitos de consumo.

Así mismo, los “medios de comunicación más confiables para 
obtener información sobre la pandemia son: medios nacionales de TV 
y diarios (78%), webs de organismos gubernamentales (58%) y webs de 
organismos internacionales (58%)” (Infobae, 2020) . En lo que refiere 
a la televisión tradicional, ésta se volvió a ubicar entre los primeros 
medios que encabezan la lista de preferencia, por el hecho de que las 



1132

meistudies

personas pasan más tiempo en casa. De allí la responsabilidad de los 
medios con la revisión de sus parrillas de programación y la incopora-
ción de programas que adopten las nuevas narrativas que se instauraron 
a partir de la pandemia.

EL PAPEL DE LOS NOTICIEROS EN TIEMPO DEL 
COVID-19

En un medio de comunicación los espacios informativos, noticieros, 
programas de opinión, etc., conforman el macrogénero que se ubica 
de forma estrategica en la parrilla de programación de los medios y de 
estos depende el mayor número de ingresos de la empresa. En tiempos 
de pandemia, los noticieros, además de ser los productos estrella se han 
convertido en espacios con los cuales se combate la desinformación y 
las noticias falsas que “se ha extendido tan rápido como el propio virus. 
Estas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y han 
contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo 
a la pandemia” (Unesco, 2020, p. 2). 

Además los medios deben regirse a tres principos básicos que se 
establece para comunicar en situaciones de riesgo: 1) Prestar atención a 
indicadores objetivos, los periodistas no solamente deben tener en cuenta 
la información objetiva sino las percepciones, estas crean problemas 
y crisis. 2) Gestionar la situación no solo mirando los números, sino 
también a las personas a los grupos de interés, entendiéndo, escuchando 
y atendiendo de la manera que ellos quieren. En lugar de cambiar las 
percepciones públicas, los esfuerzos deben centrarse en cambiar los 
riesgos en los que se basan estas percepciones, la principal prioridad 
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debe ser comunicarse con los grupos de interés de una forma coherente 
porque ellos serán la principal fuente de información a partir de lo que 
difundan los medios. 3) Considerar que no todos perciben los riesgos 
de la misma manera, depende de la edad, la formación o la experien-
cia, por lo tanto, es importante adaptarse a la audiencia, entenderla y 
asegurarse de que está conectada con el periodista. La preparación del 
que construye la historia genera confianza (De la Cierva, 2020).

En este sentido, el trabajo del periodista es clave para combatir la 
mentira. Por ello, la verificación y la contrastación de fuentes debe ser 
parte de la rutina diaria de confirmación de información, que se ven 
plasmadas en los noticieros. La respuesta de la audiencia, según un 
informe Reuters Institute (2020) es positiva porque consideran “que los 
medios de comunicación han ayudado a comprender la crisis y explican 
lo que pueden hacer”, pero han exagerado en la información. 

En Ecuador los medios de comunicación, a más de combatir con la 
desinformación, trastocaron sus rutinas y la cobertura de las noticias. 
La pandemia en los medios les tomó por sorpresa así lo manifestó Luisa 
Delgadillo (2020), periodista de RTS quien indicó haber sido víctima 
del virus al igual que gran parte del equipo de noticias. Sin embargo, 
no dejaron de transmitir y de estar al pendiente de lo que sucedía con 
la llegada del virus al Ecuador, hasta el punto de convertirse las insta-
laciones del medio en residencia de algunos periodistas. Sin duda, la 
crisis para los medios es una oportunidad porque el periodismo recibe 
señales alentadoras con el trabajo que realizan los equipos periodísticos, 
es decir, los que tienen “mayor flexibilidad y adaptabilidad tienen la 
capacidad de comunicar información que está más ajustada al consumo 
digital […] pueden utilizar estas estrategias orientadas a captar nuevas 
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audiencias y buscar fidelización a través de coberturas innovadoras” 
(IJNET, 2020).

Tabla 1
Noticias pandemia Ecuador

Guayaquil, la zona cero de la pandemia del 
COVID-19 en Ecuador

Por Isidro Murga con AP, AFP. 02/04/20

Un rosario de cádaveres en la aceras y de 
coches con ataúdes en sus bancas en las 
carreteras, es el escenario dantesco que se 
vive en las calles de Guayaquil, la zona 0 
de la pandemia del COVID-19 en América 
Latina. Las morgues están completamente 
desbordadas. La genete muere y no hay nadie 
para recoger sus cuerpos […].

Coronavirus. Cadáveres en las calles en 
Ecuador 

Por Isidro Murga con AP, AFP. 02/04/20

La pandemia del coronavirus muestra su rostro 
más desgarrador en las calles de Guayaquil, 
En Ecuador, donde yacen varios cadáveres 
abandonados, algunos en descomposición. 
En algunos casos no esta claro que fueran 
de víctimas de la COVID- 19, en otros es 
evidente.
“Hace cuatro días que falleció mi primo. 
Llamamos a la policía y no viene”, explicaba 
un adolescente.

Murga (2020) 

Así tambíen, parte de estos cambios fue el incremento del tiempo de 
duración de los noticieros, de 60 minutos a 120 (Pérez, 2020) tiempo 
insuficiente para informar sobre lo que acontecía, por ejemplo, en la 
ciudad de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador, con el tema 
de los contagios acelerados, colapso del sistema de salud y las muertes. 
En ninguna instancia se descuidó las redes sociales como refuerzo para 
la distribución de la información generada por el medio.
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Entre las noticias emitidas que dieron la vuelta al mundo están las 
publicadas por las agencias AP y AFP se detalla en la Tabla 1:

Con los antecedentes expuestos, se establece la observación de los 
noticieros ecuatorianos nacionales y locales para conocer los cambios 
a los que, se han visto expuestos y en cómo se han modificado con 
llegada de la pandemia. 

METODOLOGÍA

El objetivo de la investigación es conocer cómo se modifican los 
espacios informativos de la televisión nacional con la pandemia del 
Covid-19. La metodología utilizada es la cualitativa a través de una 
ficha extendida que ha sido validada y aplicada en estudios previos 
sobre Parrillas de Programación de televisión local Zona 7, informe 
publicado en el Observatorio de Comunicación de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (2019). Con este instrumento se diseñó la 
investigación y se obtuvieron datos generales de medio, fecha y hora 
de transmisión; identificación de la pieza, titulares y tema, clasificación 
de la información por secciones, procedencia geográfica, clasificación 
de géneros informativos audiovisuales e identificación de fuentes. 

Tabla 2
Ficha extendida de observación de noticieros

Bloque de identificación
Canal  
Fecha
Hora
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Identificación de la pieza
Número de la noticia Título Tema
Tiempo de la noticia

Sección
Económica Política Cultura Social
Emergencia sanitaria/ 
Salud

Crónica roja /violencia 

Procedencia geográfica
 Local Nacional Internacional 
País   
Provincia   
Cuidad   
Tratamiento de los 
géneros

Número de 
fuentes

Descripción de la fuentes 
utilizadas

Noticia
Reportaje   
Entrevista   
Crónica   

Tipo de fuentes
Públicas  Privadas  Off de record  Datos
Especializadas  Directas  Indirectas  

Elaboración propia

El periodo temporal analizado se determina con el método de la 
semana compuesta que va desde el 27 de abril de 2020, última semana 
de confinamiento obligatorio declarado por el Comité de Operaciones 
Especiales del Ecuador (COE) , hasta el 8 de mayo de 2020 semana en 
la cual se flexibilizaron las medidas de seguridad.

Se trabajó con medios audiovisuales que operan en el país y for-
man parte del registro de la Agencia de Regulación y Control de las 
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Telecomunicaciones del Ecuador (ARCOTEL); la selección se realizó 
al azar. La muestra se extrajo de los sitios web y repositorios digitales 
en los cuales se aloja el material de los noticieros y en el caso específico 
de los canales locales se aplicó la observación directa. Los canales estu-
diados son: Teleamazonas y Ecuavisa de cobertura nacional; Oromartv 
y TVN de cobertura local y regional 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este apartado se analizan los resultados conociendo los datos 
generales de la identificación de las piezas, como punto de partida para 
ahondar en los parámetros que llevaron a conocer cómo se modifican 
los espacios informativos de la televisión nacional ecuatoriana con la 
pandemia del Covid-19. 

Con la muestra seleccionada, se estudiaron un total de 565 noti-
cias emitidas en los noticieros: Televistazo (Ecuavisa), 24 Horas 
(Teleamazonas), Informativo NTI (Oromartv) y TvNoticias (TVN) que 
se ubican en la franja A y B que cubre los horarios de 18H00 a 21H00.

De los resultados expuestos en la Tabla 3 se determina que los 
noticieros de los canales locales Oromartv que atiende con su cobertura 
parte de la costa ecuatoriana y TVN que cubre la provincia de Imbabura 
ubicada cerca del Carchi frontera con Colombia, presentan un mayor 
número de noticias registradas y emitidas a través de sus noticieros, en 
relación, a los registros de los noticieros nacionales que contabilizan 
entre 160 y 97 noticias. 

Tabla 3
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Conteo general de noticias Tv ecuatoriana 

Canal # de noticias Peso programático
Oromartv 186 32,9
Ecuavisa 160 28,3

Teleamazonas 97 17,2
TVN 122 21,6
Total 565 100,0

Elaboración propia a partir de la matriz levantada (2020)

Los datos del conteo general de noticias se lo contrastó con el tiempo 
al aire de los informativos a partir de este análisis resulta un dato inte-
resante, que coincidió con las últimas semanas del confinamiento obli-
gatorio debido a la pandemia. Uno de los noticieros locales generó más 
noticias de lo habitual, el registro oscila entre 15 y 34 (Tabla 4) noticias 
por día con una duración aproximada de 1 a 3 minutos. Se incorporan 
también en la observación entrevistas y reflexiones de expertos con 
espacios dedicados a temas de salud de hasta 17 minutos. Por su parte, 
los noticieros de Ecuavisa y Teleamazonas registraron entre 15 a 30 y 
15 a 19 noticias difundidas en sus informativos estelares, y también se 
incorporaron segmentos de salud y entrevistas a expertos. Esta valoración 
númerica permite afirmar que los medios modificaron no solo el tiempo 
dedicado a los noticieros que según Delgadillo (2020) y Peréz (2020) 
pasaron de 60 a 120 minutos, tiempo requerido para dar información 
detallada sobre la asistencia médica, la actuación gubernamental y 
decesos provocados por la pandemia sino que, se reprogamaron las 
parrillas de programación de acuerdo a la demanda de información que 
requería la audiencia. 
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Los noticieros que sumaron un mayor número de noticias en el 
periodo analizado son Oromartv y Ecuavisa con 186 y 160 respectiva-
mente, seguido de TVN y Teleamazonas. Estos resultados son producto 
del interés de la audiencia por la información y por los acontecimien-
tos, que en este caso, “son situaciones de alerta general generadas por 
pandemias, terremotos o atentados terroristas […]. Todo ello causa una 
alteración en la utilización de los medios de comunicación” (Westlund y 
Ghersetti, 2015, citados en Lázaro-Rodríguez & Herrera-Viedma 2020, 
p. 3), y en los canales paralelos de distribución de la información como 
son las redes sociales.

Tabla 4
Número de noticias y tiempo al aire

 
Tiempo 

en 
segundos

Tiempo 
en 

minutos

Número 
de noticias 

por día
# de 

noticias Porcentaje

Oromartv 14157 235’ 91” 15 a 34 186 32,9
Ecuavisa 14095 234’ 91” 15 a 30 160 28,3

Teleamazonas 15023 250’ 38” 15 a 19 97 17,2
TVN 25015 416” 91” 15 a 23 122 21,6

565 100
Elaboración propia a partir de la matriz levantada (2020)

El segundo aspecto evaluado es la identificación de la pieza a tra-
vés de los títulos y temas con los cuales se establece una correlación 
con la clasificación de la información por secciones. Los temas que 
se destacan son: los datos y evolución de contagios, fallecidos por 
Covid-19, aislamiento y semaforización, declaración de crisis en la 



1140

meistudies

ciudad de Guayaquil, epicentro de la pandemia, atenciones especiales 
por emergencia en hospitales, perdidas por escasos ingresos y reacti-
vación económica. Las palabras clave relacionadas con los temas son: 
Covid-19, pandemia, cifras, aislamiento, crisis económica, contagios, 
corrupción, Guayaquil, muertes y gestión.

Resulta de especial interés el incremento de noticias relacionadas 
con la pandemia y el seguimiento que se realiza, esto permite certificar 
que los medios juegan un papel estratégico con la información, en razón 
de que, permiten establecer una alerta permanente para efectivizar el 
aislamiento, uso de mascarilla y responsabilidad ciudadana.

Tabla 5
Correlación entre palabras clave y clasificación de la noticia por 
secciones

Sección Frecuencia Porcentaje
Crónica roja 
/ Violencia

30 5,3%

Cultural 14 2,5%
Deportes 6 1,1%
Economía 64 11,3%

Emergencia 
sanitaria 

317 56,1%

Política 39 6,9%
Social 95 16,8%
Total 565 100 %

Elaboración propia a partir de la matriz levantada (2020)
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Los resultados de esta clasificación se verifican con la clasificación 
de las noticias por secciones y con lo cual los temas de emergencia 
sanitaria presentan una frecuencia de 317 noticias sobre la pandemia, 
seguida de la clasificación de la información de corte social (95) con 
historias de familias y su experencia de contagios, reducción de salarios 
y desempleo. 

Otro dato destacable, son los temas de corrupción que en la cla-
sificación por secciones se los ubica dentro de los asuntos políticos. 
Los equipos periodísticos que atendieron estas temáticas pertenecen a 
los canales: Teleamazonas y Ecuavisa.

La organización noticiosa de estos dos canales sufrieron cambios. 
En Ecuavisa se suprimió el noticiero de media noche y se reforzó el trabajo 
de rutina con la incorporación del equipo de investigación periodística 
del programa Vision 360, que hasta el mes de marzo se mantuvo al aire 
con un espacio propio. En la actualidad el trabajo de investigación se 
emite en los noticieros ubicados en las franjas A (06H00 a 18H00) y 
en las franjas A y B (18H00 a 22H00). 

Teleamazonas, por su parte tambien reforzó la investigación perio-
dística e incorporó a más periodistas especializados en el espacio 
denominado Reportaje a Fondo. Los asuntos que develaron el equipo 
periodístico, produjeron el ataque violento a la sede del canal en la ciudad 
de Guayaquil, actos que fueron rechazados por la Sociedad Interameri-
cana de Prensa. Los directivos del canal consideran que se trata de una 
acción directa en represalía por el contenido periodístico de su medio 
(Teleamazonas, 2020). A continuación se detallan algunos titulares.
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Tabla 6
Titulares de noticias de corrupción Teleamazonas- Ecuavisa 
(publicaciones del 27 de abril al 8 de mayo de 2020)

Secretaría Anticorrupción revisa contratos en hospitales.
Fiscal pide eliminar la Secretaría Anticorrupción.
La fiscal general Diana Salazar, denuncia la injerencia del secretario 
anticorrupción del gobierno José de la Gasca.
Nuevo caso de presunto sobreprecio en compra de insumos médicos.
Daniel Salcedo es buscado por presunto caso de corrupción en Hospital 
Los Ceibos.
Fiscal Diana Salazar cuestiona que gobierno financie a Secretaría 
Anticorrupción.
Desarticulan red de extorsión a proveedores del Estado.
Gestión de Riesgos dice que no hay sobreprecios en entrega de kits 
alimenticios.
Fiscalía investiga contrato entre Hospital de la Policía y proveedora de 
insumos.
Sobre Daniel Salcedo existe orden de captura por presunto peculado.
No cesan escándalos de presunto sobreprecio en compra de insumos.
Casos de corrupción y sobreprecios en compras públicas.
Contraloría audita kits de alimentos en Secretaría de Gestión de Riesgos.
Secretaría de Gestión de Riesgos iba a entregar contratos de kits 
alimenticios con sobreprecios.
Fiscalía allana domicilios de personas vinculadas a empresas de papel.
Fiscalía allana Hospital Docente de Ambato.
Seguros Sucre se deslinda de proceso penal que involucta a ex directivo.

Elaboración propia a partir de la matriz levantada (2020)

Un último paso de la observación se concentra en el peso de las 
fuentes utilizadas para la construcción de las noticias y la procedencia 
de la información. Este indicador es clave para evidenciar el trabajo 
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del periodista con la verificación y la contrastación de fuentes, acción 
que debe hacerse una y otra vez como parte de la rutina diaria de con-
firmación de información. 

Como resultado se obtiene que las fuentes públicas son las más 
utilizadas en relación a las fuentes privadas, a las fuentes directas 
(víctimas) y a las fuentes indirectas (testigos), lo que significa que los 
periodistas recurrieron con más frecuencia a la versión oficial, para 
abordar los asuntos relacionados con la emergencia sanitaria, de corte 
social, económico, político y crónica roja. Las fuentes públicas que se 
registran son del sector de la salud, de representantes del gobierno a 
nivel nacional y local. Además, la diversidad de fuentes observadas es 
un buen indicador de contrastación propio del ejercicio periodístico que, 
para Pino (2020) son acciones que permiten indicar que “su rol como 
referentes de información confiable en medio de la pandemia ratifica 
la misión del periodismo profesional”.

Gráfico 1
Clasificación de fuentes

Elaboración propia a partir de la matriz levantada (2020)
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Los resultados de las fuentes coinciden con los registros de la pro-
cedencia geográfica de la información, indicador que determina que 
las noticias de origen nacional con 297 registros y las locales con 177 
predominan en el conjunto de la muestra analizada. Finalmente las 
noticias internacionales que llegan a 91, si bien no tienen un registro 
mayor, son importantes para conocer cómo la pandemia afecta al mundo 
y sus repercusiones en varios territorios.
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COMPETÊNCIA MIDIÁTICA E A REVISTA 
INTERVALO: UMA ANÁLISE DAS CARTAS 

DOS LEITORES SOBRE O FESTIVAL DE 
MPB DE 1967

Talita Magnolo1

Daiana Sigiliano2

INTRODUÇÃO

Como tema latente na área da Comunicação, mas também ampla-
mente discutida em outras áreas de estudo, a competência midiática 
abrange capacidade de acessar, analisar, avaliar, participar e criar con-
teúdos através de uma variedade de contextos diferentes. Em suma, os 
estudos discutem as capacidades e práticas políticas, sociais e culturais 
que habilitam os sujeitos a pensarem criticamente. 

A partir dessa reflexão inicial, este artigo tem como foco o momento 
histórico do desenvolvimento e amadurecimento da cultura de massa e 
indústria do entretenimento no Brasil, da década de 1960. Como objeto 
de análise, será utilizada a revista “Intervalo”, da editora Abril, que 
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e do Obitel Brasil. daianasigiliano@gmail.com
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existiu entre os anos de 1962 e 1972. O semanário foi pioneiro ao tratar 
com exclusividade sobre assuntos relacionados à televisão e disseminar 
a programação televisiva de todo Brasil. Como recorte temporal, será 
analisada a cobertura feita pela revista do III Festival de MPB de 1967, 
bem como a seção fixa de carta de leitores, intitulada “Intervalo para 
Conversa”. 

Este trabalho tem como objetivo analisar como foi feita a cobertura 
do Festival por parte da revista – dentro do âmbito de produção das 
próprias mensagens –, bem como se deu a interação dos leitores com 
o semanário através das cartas, que normalmente eram respondidas 
pelos jornalistas – no âmbito da interação com as mensagens alheias. 
A análise será pautada na metodologia proposta por Ferrés e Piscitelli 
(2015). Serão trabalhadas as dimensões elencadas pelos autores – lin-
guagem e estética – dentro do âmbito da expressão, ou seja, focado na 
produção de conteúdo feita pelos leitores da revista, através das cartas.

AS DIVERSAS ABORDAGENS DA COMPETÊNCIA 
MIDIÁTICA

De acordo com Potter (2016) os debates acadêmicos sobre a com-
petência midiática ganharam força em meados da década de 1980. 
No âmbito europeu, vários projetos e ações têm sido desenvolvidos, 
desde 1980, com o objetivo de estabelecer uma agenda comum de pro-
moção da competência midiática (Borges, 2014; Buckingham, 2003). 
As discussões abrangem a adoção de práticas relacionadas as habilida-
des técnicas; a compreensão crítica e a conduta dos jornalistas e outros 
profissionais da comunicação.
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O conceito de competência midiática é pautado por uma complexa 
base epistemológica, como explica Potter (2016, p. 675) o termo “sig-
nifica muitas coisas diferentes para sujeitos distintos - acadêmicos, 
educadores, ativistas e o público em geral”. O autor pontua que ao 
permear várias áreas do conhecimento como, por exemplo, a Comu-
nicação, a Sociologia e a Educação, o campo se configura a partir de 
uma pluralidade semântica, o que justificaria as várias denominações 
tais como alfabetização midiática, competência midiática, educação 
midiática, educomunicação e etc. 

Scolari (2016, p. 4) explica que a competência midiática é “um con-
ceito flexível que evolui e se adapta as transformações do ecossistema 
midiático e às diferentes perspectivas teóricas”. Neste contexto, para 
o autor a constante atualização do termo se dá pela necessidade dos 
pesquisadores em acompanharem as transformações da comunicação 
contemporânea. 

Os pontos destacados por Scolari (2016) estão presentes nos levan-
tamentos realizados por Potter (2016). A revisão bibliográfica feita pelo 
autor apresenta cerca de 40 definições do conceito. Os debates iniciais, 
feitos entre a década de 80 e início dos anos 1990, são norteados por 
um caráter protecionista (Hobbs, 2011). Nesse contexto, observamos 
uma vitimização do sujeito, em que a literacia midiática é abordada 
como uma espécie de antídoto para os efeitos nocivos dos meios de 
comunicação. Em outras palavras, o campo se limitaria em proteger 
o indivíduo, visto como alguém vulnerável. A partir da década de 90, 
os estudos sobre a competência midiática começam a refletir sobre o 
desenvolvimento da compreensão crítica e da produção criativa do 
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sujeito (Hobbs, 2011). Dessa forma, ao invés de blindá-lo, as pesquisas 
promovem a autonomia e a conscientização. 

Entretanto, apesar da complexidade epistemológica os estudos sobre 
a competência midiática apresentam pontos recorrentes, as discussões 
convergem para a combinação de conhecimentos e de práticas políti-
cas, sociais e culturais que habilitam os cidadãos a pensar criticamente 
sobre os meios de comunicação (Buckingham, 2003; Potter, 2016). 
Para Ferrés e Piscitelli (2015) a competência midiática é uma combi-
nação de conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas neces-
sárias para um contexto determinado. Nesse sentido, como reforça 
Borges (2014, p. 183) os estudos devem “habilitar os cidadãos para o 
pensamento crítico e a resolução criativa de problemas a fim de que 
possam ser consumidores sensatos e produtores de informação”. Isto 
é, abrangendo tanto o consumo dos conteúdos quanto a produção dos 
mesmos pelos sujeitos midiáticos. 

Para Scolari (2016) os estudos sobre a literacia midiática podem ser 
divididos em três fases, todas elas são pautadas pelo ambiente midiático 
no qual os debates estão inseridos. A primeira fase, denominada literacy, 
é vinculada aos meios impressos, se limitando a capacidade de ler e 
escrever. Como pontua Trinta (2018, p. 35), “Em língua inglesa, no século 
XVIII, literacy quer dizer ‘alfabetismo’ ― conceito contraposto ao de 
numeracia (ing. numeracy), que designava capacidade e habilidade em 
proceder a cálculos numéricos e a operações de aritmética fundamental”. 
Isto é, as habilidades abrangiam a compreensão e a prática das letras. 

A segunda fase é marcada pela popularização do aparelho televisivo, 
nesse contexto o conceito é ampliado passando a ser denominado como 
media literacy (Scolari, 2016; 2018). De acordo com Scolari (2018) 
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nesta fase o desenvolvimento de capacidades críticas não se restringe 
apenas ao texto escrito, abarcando também o texto audiovisual. Para o 
autor (2018) na media literacy as reflexões ressaltavam a importância 
da leitura crítica das mensagens dos meios de comunicação de massa 
e, eventualmente, a ascensão da produção criativa.

Por fim, a terceira fase é marcada pelo ambiente de convergência e 
da cultura participativa (Scolari, 2016; 2018). Para Scolari (2016; 2018) 
as discussões presentes na literacy e na media literacy não abarcavam 
a complexidade e as práticas de produção e consumo contemporâneos. 
Neste sentido, o autor propõe o conceito de transmedia literacy, englo-
bando o “consumo de media digitais interativos, que vão desde processos 
de resolução de problemas em videojogos até a produção e partilha de 
conteúdo em plataformas web e redes sociais” (Scolari, 2018, p.8). 

Atualmente, competência midiática está pautada no processo de 
conhecer a linguagem midiática, saber interpretá-la e ser capaz de pro-
duzi-la. Pensar criticamente os meios de comunicação, é um direito ao 
exercício pleno da cidadania, em um momento em que a mídia é um dos 
pilares da economia material e simbólica da sociedade (Buckingham, 
2003; Livingstone, 2007; Potter, 2016). 

A REVISTA INTERVALO: O DISCURSO DO 
ENTRETENIMENTO DOS ANOS 1960

A revista Intervalo é considerada uma das mais importantes publi-
cações especializadas que surgiram entre as décadas de 1960 e 1970, 
pois valorizou na íntegra assuntos e temas sobre televisão em todo 
Brasil. A inspiração veio dos Estados Unidos, de uma das revistas mais 
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famosas da época: a TV Guide, uma publicação de formato pequeno, 
que continha todas as programações televisivas, cobrindo o continente 
norte-americano de costa a costa e todas as emissoras de TV. De acordo 
com Thomaz Corrêa (comunicação pessoal, 2017), o semanário foi 
lançado oficialmente no dia 10 de janeiro de 1962 e chegava às bancas 
toda quinta-feira. Inicialmente sua proposta era cobrir a programação 
televisiva de todo Brasil – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba e Salvador – e trazer reportagens também relacionadas com os 
programas, shows, telenovelas, entre outros, além de notícias e muitas 
fotografias. 

Imagem 1
Revista “Intervalo” nº 0: Capa e página 23 (06/01/1962)

 Revista “Intervalo” nº 0: Capa e página 23 (06/01/1962)
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A revista destinava-se para amantes de televisão. De acordo com 
Jaime Figuerola (comunicação pessoal, 2017), um dos primeiros fun-
cionários do Departamento de Arte da Intervalo que trabalhou na revista 
entre 1963 e 1966, a revista era para as pessoas que tinham o aparelho 
de TV em casa, e que usavam a revista para se manterem informadas 
sobre a programação. Para aqueles que não tinham TV, era a opção 
para ver o que aconteceu durante a semana e uma forma fácil e barata 
de ter o contato visual com seus artistas e cantores prediletos. Já para 
Laís de Castro (comunicação pessoal, 2017) – repórter de “Intervalo” 
entre 1967 e 1968 – o público-alvo eram as tietes, as fãs que iam desde 
jovens adolescentes até senhoras, já que a revista tratava de conteúdos 
ecléticos, para todas as idades – desde a música considerada brega, até 
os movimentos mais vanguardistas e demais programas da televisão. 
Apesar de possuir diversas seções temáticas, conteúdos diversos e 
fotografias, o foco era divulgar seu maior diferencial: a programação 
televisiva. 

Bergamo (2010) afirma que os anos 1960 representaram para a TV 
brasileira um momento-chave, já que foi nesse período que várias prá-
ticas televisivas foram criadas e consolidadas, assim como outras foram 
abandonadas ou profundamente transformadas, em outras palavras, 
a programação televisiva era novidade. O impacto da TV foi grande 
e definitivo na organização dos outros meios de comunicação, não 
somente na forma de produção, mas no relacionamento que começou a 
ser construído entre os canais de TV e as redações; entre os jornalistas e 
os cantores, entre os redatores e as gravadoras e, principalmente, entre a 
revista e seu público leitor. Dessa mudança, nasceu uma nova forma de 
pensar o jornalismo de televisão. A regra que valia era publicar o que o 
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público mais gostava de ver nas telas da TV. A fotografia foi importante 
porque, dessa forma, as fãs conseguiam guardar a imagem de seu ídolo 
– coisa que antes não acontecia no rádio, por exemplo, onde as fãs só 
tinham contato com seus ídolos através da voz. 

O FESTIVAL DE MPB DE 1967 SOB OLHAR CRÍTICO

Para este artigo, serão consideradas as edições que falaram sobre o 
III Festival de MPB, desde as eliminatórias até a edição após a cobertura 
principal, que trouxe os desfechos de alguns cantores. Ao todo, são seis 
edições: do número 249 ao número 254 (entre os dias 15 de outubro 
de 1967 e 25 de novembro de 1967). A revista contava com algumas 
seções fixas3, entre elas, “Intervalo para conversa”, que era uma página 
com trechos de cartas enviadas pelos leitores. 

Esta seção ocupava uma página da revista e era o espaço de diálogo 
entre os leitores e a “Intervalo”. Acreditamos que este espaço dava a 
sensação ao leitor de aproximação, mas também a possibilidade de pro-
duzir um conteúdo específico, de acordo com seus gostos e preferências. 

3. Além da seção de carta dos leitores, a revista trazia ainda “O que elês disseram”, 
que funcionava de acordo com a lógica da carta do leitor, só que eram falas dos 
artistas com relação a um determinado programa, acontecimento, astro da TV. 
Outra seção que trazia muitas informações era “Jornal da TV”, que informava 
sobre todos os programas, com alguns destaques de acordo com o que foi mais 
visto ou comentado ao longo da semana. Em sua seção “Bola Branca, Bola 
Preta”, a revista fazia pequenas ressalvas tanto positivas (Bola Branca) como 
negativas (Bola Preta) com relação ao que acontecia na televisão. A seção 
intitulada “Intervalo Musical” trazia letras de músicas. As seções que ditavam 
os assuntos da semana seguinte eram “Os 10 de maior audiência”, que trazia 
os 10 programas mais vistos, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBOPE; 
e “Discos mais vendidos”, que trazia os compactos simples, compactos duplos 
e long-playings mais vendidos, também de acordo com a pesquisa do IBOPE. 
Já a seção “Confidencial”, tinha como principal proposta revelar informações, 
fofocas e segredos dos famosos.
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As cartas geralmente traziam elogios à revista, comentários sobre os 
programas e também perguntas sobre algum ator/ atriz, cantor/cantora. 
Em todas as edições que estão sendo analisadas, a seção se localizava 
na página 24 e trouxe, pelo menos, 1 fotografia – 10 fotos no total e 
todas de atores e ou cantores homens, fazendo jus ao público majori-
tariamente feminino. Ao todo foram publicadas 25 cartas de leitores, o 
que dá, em média, aproximadamente 4 cartas por edição. 

Imagem 2
Seção de carta de leitores: Intervalo para conversa.

Página 24, da edição 252, revista “Intervalo”. Seção de carta de leitores: Intervalo 
para conversa.

É importante ressaltar, que o semanário da Abril fez uma grande 
cobertura, que conseguiu construir uma narrativa sobre o festival, 
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trazendo matérias e fotos sobre as eliminatórias, as canções que estavam 
na competição, fofocas sobre os cantores e júri, e, tudo isso, para que 
no momento da cobertura da grande final do festival os leitores esti-
vessem intimamente ligados ao que estava acontecendo e já tivessem, 
inclusive, seus preferidos (Magnolo, 2018). Vale ainda ressaltar, que 
não somente a revista narrou o festival, mas o festival, por si só, foi 
um empreendimento da TV Record. Deste modo, ainda pode-se aferir 
que os meios de comunicação, em especial as revistas, se comportaram 
como disseminadoras de um projeto já existente por parte da produção 
e direção da emissora

Por tratar com exclusividade sobre assuntos da televisão, a linguagem 
utilizada pela revista assumia, por vezes, os mesmos formatos, gírias e 
linguajar dos apresentadores e artistas, especialmente na tentativa de se 
aproximar do leitor, que também era telespectador. Durante a cobertura 
das eliminatórias, a revista procurou, através de suas seções, orientar 
o leitor para o que estava acontecendo, mas também, prepará-lo para o 
que seria o festival daquele ano. A revista apresentou, desde a cober-
tura das eliminatórias, uma ordem cronológica de acontecimentos, que 
vão até o fim do festival, através da utilização massiva de recursos de 
linguagem, textos, fotografias e das seções de opinião da revista. Como 
se estivesse conversando com um amigo, o semanário utilizou uma 
linguagem simples e informal, trouxe algumas informações e fofocas 
para satisfazer a curiosidade dos fãs. 

Para sistematizar metodologicamente as discussões sobre a com-
petência midiática, Ferrés e Piscitelli (2015, p. 8-14) definiram seis 
dimensões a partir das quais os indicadores são elaborados. São elas a 
linguagem, a ideologia e valores, a estética, a tecnologia, os processos 
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de interação e de produção e difusão. Estes indicadores se relacionam 
tanto com a forma como os sujeitos recebem e interagem com as men-
sagens (âmbito de análise), quanto ao modo como as mensagens são 
produzidas pelos sujeitos (âmbito de expressão). É importante pontuar 
que as dimensões estabelecidas por Ferrés e Piscitelli (2015) estão 
inter-relacionadas. Em outras palavras, esta separação é feita para que 
possamos analisar didaticamente cada uma delas.

Segundo Ferrés e Piscitelli (2015, p.9) a dimensão da linguagem 
abrange a capacidade de interpretar e avaliar diferentes códigos de 
representação e a sua função na mensagem; a capacidade de compreen-
der o fluxo de histórias e informações de múltiplas mídias e formatos; 
a capacidade de se expressar e de escolher entre distintos sistemas de 
representação e a capacidade de editar produtos existentes, dando a eles 
um novo significado e valor. Para os autores, a dimensão da estética 
abrange no âmbito da análise a sensibilidade para reconhecer a qua-
lidade estética das produções midiáticas e a capacidade de identificar 
as categorias estéticas básicas, como a inovação formal e temática, a 
originalidade e o estilo. O âmbito da expressão está relacionado com a 
capacidade de produzir mensagens criativas, bem como se apropriar e 
transformar produções artísticas, visando potencializar a criatividade, 
a experimentação e a sensibilidade estética. 

No âmbito da expressão, elencado por Ferrés e Piscitelli (2015), ou 
seja, o modo como o público leitor consumiu as informações disseminadas 
pela revista e se manifestou através das cartas, é importante considerar a 
expressão através dos sistemas de representação e significados; a escolha 
entre diferentes estilos em razão da situação comunicativa, do tipo de 
conteúdo a ser transmitido e do tipo de interlocutor; e a modificação de 
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produtos existentes, dando a eles um novo significado e valor (Ferrés 
& Piscitelli, 2015). As notícias e conflitos que eram elucidados pela 
revista ganhavam força na seção “Intervalo para conversa”, que após 
consumirem determinada informação, se manifestavam através de suas 
cartas, como no exemplo a seguir:

Afinal de contas, que espécie de Festival é êsse da TV Record? 
Os srs. poderiam me responder? Sou fã da música brasileira, mas 
jamais procurei saber antes o nome, profissão ou preferências 
ideológicas do compositor ou do intérprete para poder aplaudir. O 
que aconteceu com a música de Demétrius, a quem, por sinal, não 
admiro profissionalmente, mostra bem o critério do júri. A música 
do môço pode não ser uma maravilha, mas era muitas vêzes melhor 
do que algumas classificadas. Será que foi só porque êle pertence ao 
ié-ié-ié? E que dizer da filha de Dorival Caymmi, que talvez por ser 
filha de quem é, tenha sido prestigiada pelo júri, apesar da vaia, uma 
as mais longas da história da nossa televisão? LAURO ALFREDO 
MOREIRA – RIO DE JANEIRO, GB. Pois é Lauro, júris são uma 
coisa meio complicada mesmo. Não queremos entrar no mérito de 
suas opiniões. Numa coisa, contudo, estamos de acordo: a música 
de Demétrius tem qualidades e merecia classificação. (Intervalo, 
1967a, p. 24)

Em outros momentos, os leitores da revista, sentiam-se, inclusive, 
no poder de solicitar matérias e a valorização de algum cantor, como se 
realmente estivessem conversando com um amigo, como no caso abaixo: 

Nunca deixamos de ler INTERVALO; por isso, fazemos um apêlo: 
que seja publicada num dos próximos números uma capa com o ídolo 
do iê-iê-iê francês Johnny Hallyday. MARIA HELENA PAZ BAR-
BOSA, NEIDE CAMPOS SALES, MARIZA BATISTA, MARIA 
MENDONÇA – RIO DE JANEIRO, GB. Muito obrigado por tanta 
atenção e carinho com a nossa revista. Quanto à capa, anotamos o 
pedido de vocês. Enquanto isso, contentem-se com esta fotozinha 
do Jhonny. (Intervalo, 1967b, p. 24)
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Outras vezes traziam comentários sobre algum acontecimento recente. 
No exemplo abaixo o leitor comenta sobre o “III Festival de MPB” que 
havia acontecido semanas antes, e sobre o posicionamento de alguns 
movimentos musicais durante a competição musical da TV Record:

Vejam vocês, como essa turma da música engajada é enrolada. Para 
êles, só a música que fazem é válida, nada mais. O iê-iê-iê, então 
é um lixo. Por isso, gostei um bocado da vaia que levaram alguns 
dêssesengajados de araque, nos festivais da Record e do Rio de 
Janeiro. O público, mais uma vez, e felizmente, mostrou que não 
tem preferência por gêneros, mas sim pela boa música. E, cá entre 
nós, houve uma coisa boa, mas muito droga também, que passou 
por obra de arte, novos rumos, sei lá mais o quê. Portanto, deixo 
para os engajados uma sonora vaia e para a música boa, venha de 
onde vier, o meu caloroso aplauso. SÉRGIO MACHADO COSTA 
– SÃO PAULO, SP. (Intervalo, 1967b, p. 24)

Os fatos iam além das reportagens, como no exemplo a seguir, 
onde leitoras defendem o cantor Sérgio Ricardo e culpam o júri por 
tão lamentável episódio:

Gostaríamos de levar através dessa revista o nosso protesto à comis-
são que presidiu o III Festival da Música Popular Brasileira. Sabia 
que Sérgio Ricardo não conseguiria agradar o público com Beto 
Bom de Bola. Mesmo assim, classificaram-no [...]. À comissão, 
nossos pêsames, por ter contribuído na derrota dêste grande cantor 
[...]. A você, Sérgio Ricardo, nossos parabéns. Você se esqueceu 
que era profissional e agiu como homem, foi aí que o povo não 
compreendeu, pois atitudes dignas como a sua, atualmente, estão 
ultrapassadas. Você não precisa de um público insatisfeito como 
aquêle que estêve no Teatro Record, para ser reconhecido como 
admirável que é. Mesmo que você decida encerrar sua carreira, 
será lembrado pelo que de bom você já fêz pela música de nossa 
terra. MARIA INÊS, MARIA ROSA, IRENE, CACÍLIA MARIA 
E MAIS 18 LEITORAS – SÃO PAULO, SP. Sem comentários, aí 
está o desabafo de vocês, meninas (Intervalo, 1967c, p.24).
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A utilização de muitas fotografias certamente produziu mudanças 
no estado de espírito de seus leitores, que eram pessoas que por vezes 
acompanharam pela TV e, depois, leram sobre o festival na revista, 
ou aquelas que não assistiram ao programa e queriam saber como foi. 
Com a utilização de artifícios visuais e chamativos para seus textos, 
com fontes maiores nos títulos e muitas fotos, e depois de ter trazido 
várias falas e fofocas sobre a competição, o semanário, finalmente, na 
edição 252, trouxe a cobertura e deu o tom do que foi o festival. 

A revista elencou fatos, personagens e acontecimentos para construir 
a narrativa sobre o Festival, desde as primeiras menções durante as 
eliminatórias, até o espaço cedido para as reportagens. Um ponto ficou 
claro: a seleção foi realizada de forma estratégica e evidentemente com 
objetivos mercadológicos, visando o aumento na venda dos exemplares 
– especialmente através de estratégias estéticas, criativas e originais. 

No âmbito da expressão, o consumidor deve produzir mensagens 
elementares que sejam compreensíveis e que contribuam para incrementar 
os níveis pessoais ou coletivos de criatividade, originalidade e sensibi-
lidade; se apropriar e transformar produções artísticas, potencializando 
a criatividade e a sensibilidade estética (Ferrés & Piscitelli, 2015).

As cartas são compreensíveis pois trazem assuntos que foram apre-
sentados pela revista em números anteriores ou que estiveram em alta no 
rádio e, mais massivamente na televisão - programas musicais, festivais, 
programas de auditório. Os leitores, no momento em que liam as cartas, 
se sentiam, de certa forma, representados, como se tivessem tido uma 
espaço para suas vozes serem reconhecidas. Ao escreverem suas cartas, sem 
perceber, os telespectadores, mas também leitores, se tornavam críticos e 
queriam fazer valer sua opinião, como apresentamos no exemplo a seguir: 
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Gosto muito do programa A Família Trapo, dou sempre boas risadas 
com a maluquice de seus personagens. Mas, exatamente por gostar 
dêle é que faço esta crítica: o criador de texto está indo longe demais 
com as brincadeiras. Não é preciso fazer gestos pornográficos, como 
no caso de Golias, ou dar palmadas num homem adulto, como faz 
Zeloni, para conseguir arrancar risos dos espectadores. Um humor 
um pouco mais fino melhoraria ainda mais o programa, não acham? 
MARIA JOSÉ DA COSTA AGUIAR – SÃO PAULO, SP. Achamos 
sim, Maria José. O verdadeiro humor é aquêle que apela para a inte-
ligência do espectador e não para atitudes grotescas e até mesmo 
impróprias. (Intervalo, 1967b, p. 24) 

Não necessariamente originais, as cartas traziam o que estava sendo 
disseminado pela indústria do entretenimento televisivo brasileiro, mas 
de certa forma, carregavam certa sensibilidade e intimidade, como 
se, ao invés de falarem sobre artistas distantes, apresentadores de TV, 
estavam querendo saber de um amigo que morava longe, criticavam 
e elogiavam com o mesmo peso e medida que pediam o endereço de 
algum famoso, como nos exemplos a seguir: “Qual o enderêço de Bibi 
Ferreira? MARIA ELISA SILVA – SALVADOR, BA. Escreva para a 
TV Tupi, Rua Catalão, 48 – São Paulo, SP”. Ou como neste outro caso: 
“Queria saber o nome verdadeiro de Ronnie Von, enderêço e uma foto. 
LUCIENE MORENO – ARCOVERDE, PE. O Pequeno Príncipe cha-
ma-se Ronaldo Nogueira. Recebe cartas na TV Record, Av. Miruna, 713 
– São Paulo, SP.”. A revista também anexou uma foto do cantor, con-
forme pedido pela leitora. Ambos os exemplos são da edição 248, da 
revista “Intervalo”, de 1967. Em outras ocasiões, as cartas não eram 
necessariamente de pessoas desconhecidas, mas também de famosos 
que usavam o espaço, por exemplo, para discordar de alguma cobertura 
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feita pela revista, ou narrativa midiática criada pela televisão, como no 
caso, a seguir, da cantora Maricene Costa:

Nunca me ocorreu defender a música de Vera Brasil no Festival 
da Record porque sabia que a emissora não utilizaria cantores não 
contratados por ela, e sabendo disso, comprometi-me com o Festival 
da Canção do Rio. O que houve foi um mal-entendido com a música 
classificada na Guanabara [...]. Fofoca é uma coisa do dia-a-dia 
de cada um, e sem sabermos ela funciona independente da gente. 
Acho desagradável ter acontecido isso, porque sempre admirei Vera 
e Claudete e elas sabem muito bem disso. Ninguém me deve nada, 
muito menos a Vera, que se fêz sòzinha... – MARICENE COSTA – 
SÃO PAULO, SP. À cantora Maricene Costa uma única explicação: 
o relato da briga foi feito ao nosso repórter pela própria Vera Brasil. 
(Intervalo, 1967d, p. 24).

A sensibilidade estética vem da aproximação que o leitor tem com a 
revista, que se comportava como uma conselheira, uma amiga que trazia 
todas as fofocas e notícias mais importantes, elevando a relação entre 
produto e consumidor para um âmbito também afetivo. No exemplo a 
seguir, é possível observarmos este aspecto, já que a leitora, confia na 
revista para perguntar sobre a vida pessoas de dois cantores: 

É verdade que Wanderley Cardoso e Jerry Adriani são inimigos? 
Peço também seus endereços. LUCIENE BARBOSA SOARES – 
SALVADOR – BA. Olha, Luciene, os dois realmente já andaram de 
cara feia um com o outro. Agora, porém, parece que voltaram às boas. 
Pelo menos foi o que disseram, quando perguntamos. Endereços: 
Wanderley – Copacabana Discos, Av. Cásper Líbero, 58, 12 andar, 
São Paulo, SP. Jerry – CBS do Brasil, Av. da Liberdade, 1024, São 
Paulo. (Intervalo, 1967a, p. 24)

Além disso, a revista utilizava das cartas dos leitores para criar e 
elaborar conteúdos para as próximas edições. Portanto, é possível afirmar 
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que o espaço criado pelo revista com a seção “Intervalo para conversa”, 
além de gerar uma interação, era um espaço produtor de conteúdos, sejam 
as cartas, como o conteúdo que era aproveitado pela própria revista para 
elaborar edições futuras. O fato de a “Intervalo” responder às cartas 
auxiliava na sensação de proximidade com seus leitores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revista Intervalo contribuiu, de certa forma, para construir o público 
telespectador ao divulgar os programas mais importantes da época e, além 
disso, ajudou a fomentar o mercado das fãs, do histerismo com relação 
aos artistas e cantores. Apesar de tratar de assuntos tão leves e voltados 
para o entretenimento, a revista era pensada de maneira estratégica para 
conquistar o mercado dos leitores e telespectadores da época, para isso 
contava com matérias ilustradas com muitas fotografias e promovia a 
troca de informações com o leitor através das seções de cartas. 

É preciso ressaltar que a narrativa construída pela revista Intervalo 
estava amparada em técnicas da indústria do entretenimento da época, 
desde a criação de suspense através das fofocas, passando pelo aguça-
mento da curiosidade de seus leitores, através de pequenas notas, que 
só depois virariam reportagens, até a construção e supervalorização de 
alguns personagens. Além disso, o semanário conseguiu elaborar con-
flitos e dramatizar algumas situações, que construíram e fortaleceram 
o aspecto de narratividade da estória contada. 

A utilização de recursos estéticos é inegável, e vai desde a diagrama-
ção das reportagens, passando pelo tamanho das fontes, até a significativa 
quantidade de fotografias – tanto preto e brancas, como coloridas. Estes 
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recursos foram essenciais para a construção narrativa sobre o Festival. 
Noticiava-se um programa televisivo, ou seja, tinham que trazer para 
a forma estática – para o papel – o que antes estava em movimento, e 
só conseguiram fazer isso dando maior dinamicidade aos textos, títulos 
e fotos. Se observarmos, a maioria das fotos são “espontâneas” e isso 
contribui para a ideia de movimento. As imagens, juntamente com os 
textos e títulos, que na maior parte vinham em letras maiúsculas e em 
negrito, conseguiram dar o ar dramático à estória.

A originalidade da cobertura realizada pela revista “Intervalo”, 
que não somente fez uma grande cobertura jornalística de um evento 
midiático, mas também inovou na forma de se construir narrativamente 
histórias nas revistas brasileiras daquele período. Esta inovação passou 
pela criação de conflitos e o aproveitamento massivo de seções fixas, 
que deram voz à visão crítica da revista, aos leitores e aos artistas. 
É importante lembrar que a predominância do público leitor da revista 
era feminina e isso também ditou a forma de como escrevia sobre os 
cantores e artistas, mas também de como, em alguns momentos, utili-
zou-se das fórmulas melodramáticas para prender sua atenção.

Neste contexto e, com a realização da análise pautada nas dimensões 
apresentadas por Ferrés e Piscitelli (2015) , pode-se concluir que no 
âmbito da expressão, o modo como público consumiu as informações 
disseminadas pela revista resultou nas cartas dos leitores, na seção 
“Intervalo para conversa”. Através deste espaço de produção, os leitores 
trouxeram diversos assuntos entre eles: comentários sobre aconteci-
mentos e reportagens de outras edições da “Intervalo”, solicitações de 
informações e endereços, opinião sobre determinado cantor, artista ou 
programa de TV. 
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Os textos das cartas são informais, compreensíveis e são capazes de 
gerar uma identificação com outros leitores que podem ou não, compartilhar 
da mesma opinião ou curiosidade, mas também são potenciais geradores 
de proximidade entre o público e a revista. Por fim, a sensibilidade estética 
tornou possível a construção da relação entre a “Intervalo” e seus leitores, 
a tornando portadora de um discurso de conselheira e amiga, elevando, 
assim, a relação entre produto e consumidor para o âmbito também afetivo.
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A MÍDIA E A CIÊNCIA QUE ME “SERVEM”: O 
REFORÇO DA AUTORIDADE JORNALÍSTICA 
E CIENTÍFICA NAS POSTAGENS DO TWITTER 

DE JAIR BOLSONARO

Ana Carolina Pontalti Monari1

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto de 
COVID-19 vem acompanhado de uma infodemia, ou seja, de um excesso 
de informações, algumas precisas e outras não, que acabam dificultando 
o acesso a fontes idôneas e orientações confiáveis (Organização Pan-
-Americana da Saúde [Opas], 2020). O termo se refere ao aumento no 
volume de informações relacionadas à um assunto específico, que pode 
ser desde conteúdos científicos até rumores e desinformação, além de 
também compreender a manipulação de informações com intenções 
duvidosas. 

No campo da ciência, a desinformação já era uma temática presente, 
principalmente porque as redes sociais digitais amplificaram a disse-
minação desse tipo de conteúdo e conhecidas instâncias produtoras de 
conhecimento e verdade, como o jornalismo e a própria ciência, estão 

1. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em 
Saúde (PPGICS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, Brasil. 
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Superior (CAPES). Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Comunicação, História 
e Saúde (NECHS) – UFRJ/Fiocruz. capmonari@gmail.com
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desacreditadas. É válido ressaltar que esse cenário está inserido em um 
contexto de crise epistêmica (Oliveira, 2020), que é reflexo da passagem 
de um regime de verdade baseado na confiança nas instituições para 
um outro regulado pela crença individual e pela experiência pessoal 
(Sacramento & Paiva, 2020; Van Zoonen, 2012). 

A Era da Pós-Verdade (D’Ancona, 2018), em que os fatos objetivos 
são menos influentes em formar a opinião pública que os apelos à emo-
ção e à crença pessoal, é marcada pela suspeição e, às vezes, desprezo 
pela ciência. Embora haja essa desconfiança, essa mesma ciência, por 
meio da mídia considerada tradicional, é constantemente acionada como 
discurso de autoridade, principalmente com o intuito de comprovar 
determinadas teses ou pontos de vista (Oliveira, 2020). 

O uso da (hidroxi)cloroquina no tratamento de pacientes com 
COVID-19 é um exemplo do emprego do jornalismo e da ciência como 
legitimação de pensamentos. A enfermidade ocasionada pelo novo 
coronavírus ainda não apresenta cura, tratamento específico ou vacina 
e, por isso, a OMS recomenda que as pessoas evitem o contato social 
para diminuir a circulação do vírus e, consequentemente, o aumento do 
número de casos. Em março de 2020, quando as primeiras ocorrências 
da doença foram registradas no Brasil, governadores e prefeitos deram 
início as medidas de isolamento social, fechando escolas, repartições 
públicas e estabelecimentos comerciais que não prestassem serviços 
essenciais à população. 

O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi contra essas ações, 
uma vez que elas impediam o pleno desenvolvimento da economia. Em 
pronunciamento à nação (Planalto, 2020), ele criticou os governadores 
pela determinação da quarentena e conclamou que a vida dos cidadãos 
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não podia parar, que os empregos deveriam ser mantidos e que era 
preciso voltar à “normalidade”. 

Ainda em março de 2020, Bolsonaro começou a propagar a (hidroxi)
cloroquina como um possível recurso terapêutico para o vírus em suas 
redes sociais. Em seus perfis oficiais, ele publicava testemunhos e 
reportagens com os supostos benefícios do medicamento no combate 
à doença, apesar de pesquisas científicas e órgãos de reconhecimento 
internacional como a OMS comprovarem sua ineficácia e não recomen-
darem a sua utilização. 

O presidente, portanto, apresentava nesse momento duas medidas 
para o combate à pandemia: 1) o afrouxamento das medidas de isola-
mento social; e a 2) administração de hidroxicloroquina e cloroquina 
em pacientes leves, moderados e graves de COVID-19. Essas duas 
ações convergiam, uma vez que tendo um medicamento eficaz para o 
tratamento da doença não seria necessário o fechamento temporário de 
escolas, repartições públicas, estabelecimentos comerciais e indústrias, 
o que favorecia a economia do país. 

O uso da droga como recurso terapêutico foi, inclusive, motivo de 
divergências entre o chefe da nação brasileira e seus dois ex-ministros 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Ambos eram contra a 
utilização do composto farmacêutico em indivíduos com sintomas leves 
da enfermidade e essas discordâncias levaram Mandetta a ser demitido 
e Teich a abandonar o governo com menos de um mês na liderança da 
pasta (UOL, 2020a). 

Esta não é a primeira vez que o presidente defende o uso de insumos 
químicos e farmacêuticos sem evidências científicas. Em 2016, quando 
ainda era deputado federal, Bolsonaro foi um dos autores do projeto de 
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lei que liberava o acesso de pacientes com câncer a fosfoetanolamina 
sintética. O composto químico foi desenvolvido nas dependências do 
Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), 
em São Carlos (SP), e foi propagado pela mídia como uma possível 
cura para o câncer, apesar de não terem sido realizados testes clínicos 
que comprovassem a sua eficácia. O projeto chegou a ser aprovado 
e sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, porém o Supremo 
Tribunal Federal revogou a decisão dias depois (Monari, 2019). 

É importante salientar que Bolsonaro ficou conhecido nas eleições 
presidenciais de 2018 por promover uma “agenda alternativa” à mídia 
considerada tradicional. Durante a corrida ao cargo de presidente do 
Brasil, ele não tinha tanta visibilidade televisiva e radiofônica, uma 
vez que não possuía tempo suficiente no programa eleitoral. Para fazer 
com que o público se voltasse para a internet, onde ele poderia ter 
mais espaço para propagar sua agenda de campanha, o então candidato 
começou a promover ataques contra a mídia, em especial a Rede Globo, 
com argumentos como o suposto “doble moral” da mídia e replicando 
a narrativa de se oferecer como uma alternativa contra o “sistema” e os 
veículos de comunicação considerados tradicionais (Goldstein, 2018). 
Esse discurso continuou mesmo com a sua vitória nas urnas. 

Em relação à ciência, Bolsonaro também vem promovendo inves-
tidas. O jornal Folha de S. Paulo (2019) publicou em abril de 2019 
reportagem que afirmava que o governo federal tinha congelado 42% 
das despesas de investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), o que poderia trazer problemas 
importantes para áreas como enfrentamento de epidemias emergentes, 
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busca por novas fontes de energia e pesquisas em segurança alimentar, 
entre outros. 

De acordo com a revista médico-científica The Lancet (2020), 
Bolsonaro é a “maior ameaça” a uma resposta adequada do Brasil à pan-
demia de COVID-19. Com o título “COVID-19 in Brazil: ‘So what?’”, 
o editorial citava resposta do atual presidente a questionamentos de 
jornalistas sobre o crescimento no número de casos e mortes de bra-
sileiros pela doença. O texto destaca a falta de liderança e ação do 
governo federal durante a gestão da crise e critica o posicionamento de 
Bolsonaro ao agir e falar contra as medidas recomendadas pela OMS 
para contenção da enfermidade, o que semeia confusão e desencoraja 
a população a adotar o distanciamento social. 

Diante disso, este artigo analisa o reforço de autoridade do jorna-
lismo e da ciência pelo presidente Jair Bolsonaro em suas narrativas 
de promoção do convencimento sobre o uso da (hidroxi)cloroquina no 
tratamento da Covid-19. Para isso, foram investigadas as postagens de seu 
perfil oficial no Twitter de 26 de fevereiro a 20 de maio de 2020 – desde 
o primeiro caso da doença no Brasil até a publicação do protocolo do 
Ministério da Saúde sobre o uso do medicamento para pacientes leves. 

PÓS-VERDADE E DISCURSO DE AUTORIDADE 

Nova fase de combate político. A racionalidade está ameaçada pela 
emoção. A diversidade e a liberdade estão em perigo, pois caminhamos 
para um nativismo e para um movimento rumo à autocracia. As institui-
ções, entre elas o jornalismo e a ciência, são tratadas com suspeição e, 
às vezes, com franco desprezo. O valor da verdade está desmoronando. 
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Todas essas afirmações caracterizam o fenômeno conhecido como 
pós-verdade, cujo termo foi considerado pelo dicionário Oxford como 
a palavra do ano de 2016 (Dunker, 2017; D’Ancona, 2018). 

Christian Dunker (2017) salienta que a pós-verdade inaugura uma 
nova reflexão prática e política sobre o que as pessoas devem compreen-
der por verdade e sobre a autoridade que lhe é suposta. Neste cenário, a 
subjetividade passa a ter um valor maior para a composição da opinião 
pública que os fatos objetivos. 

a versão contemporânea da pós-verdade retoma, de maneira modifi-
cada, vários aspectos pré-modernos da verdade, ou seja, uma verdade 
inflacionada de subjetividade, mas sem nenhum sujeito. Uma verdade 
que é moralmente potente, mas que não produz transformações 
éticas relevantes. Uma verdade que se confunde com os processos 
sociológicos de individualização, com as prerrogativas estéticas 
do gosto e com a força política das religiões. (Dunker, 2017, p. 14)

Com base nesses pensamentos, podemos afirmar que estamos 
vivenciando na contemporaneidade uma mudança no regime de verdade 
baseado na confiança nas instituições para outro que é pautado pelas 
emoções, pelas vivências e pelas crenças pessoais (Foucault, 1986; Oli-
veira, 2020; Sacramento & Paiva, 2020). Este movimento é explicado 
pela pesquisadora Liesbet Van Zoonen (2012) quando ela introduz o 
conceito de I-Pistemology, em que as pessoas começariam a suspeitar 
dos conhecimentos advindos das instituições e especialistas e passariam 
a substituí-los por suas experiências e opiniões (crenças pessoais) – ou 
seja, o conhecimento do “eu”. 

O colapso da confiança é a base social da Era da Pós-Verdade, segundo 
D’Ancona (2018). Em relação ao descrédito associado ao jornalismo e 
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à política, o autor elenca alguns fatos recentes na história mundial como 
propulsores do esgotamento da crença nessas instituições: crise finan-
ceira de 2008, casos de corrupção envolvendo despesas parlamentares 
(Inglaterra), escândalos sexuais no show business (Inglaterra), grampos 
ilegais feitos pelo News of The World (Inglaterra) e acusações de plágio 
cometidos pelo The New York Times (Estados Unidos), além da dificuldade 
dos jornais impressos de se manterem competitivos e financeiramente 
estáveis com o advento da internet e das redes sociais on-line. 

No âmbito da ciência, é possível compreender que a comunicação 
da própria ciência é responsável por parte da crise instalada na contem-
poraneidade. Oliveira (2020) explica que com chegada das plataformas 
digitais, o conhecimento científico, cuja divulgação ficava por conta dos 
jornalistas, pode ser agora distribuído pelos próprios pesquisadores em 
suas redes. Essa ampla divulgação, no entanto, tem o entrave das pró-
prias plataformas de redes sociais, que trabalham com algoritmos, e a 
chegada de diferentes atores que disputam o monopólio da informação. 

Na sociedade do espetáculo (Dunker, 2017), em que declarações 
impactantes são mais valorizadas e em que o conhecimento dos siste-
mas peritos (Giddens, 1991) é relegado a segundo plano, é interessante 
notar quando a autoridade da ciência ou do jornalismo é utilizada para 
alcançar determinados fins. 

Oliveira (2020) afirma que, embora haja desconfiança em torno da 
relação antiética de cientistas com a indústria farmacêutica, a ciência, 
por meio da mídia tradicional, ainda é constantemente acionada como 
discurso de autoridade. Em seu estudo sobre o mapeamento da circula-
ção de teorias da conspiração, ela obteve resultados que comprovavam 
que membros de grupos do WhatsApp com essa temática costumavam 
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utilizar reportagens de grandes veículos do Brasil para comprovar os 
seus pontos de vista. 

O advento da internet, portanto, fez que com as pessoas buscassem 
cada vez mais informações que completassem seus pensamentos. Em 
outras palavras, elas buscam o viés de confirmação para suas opiniões 
(Iyengar & Massey, 2019). Neste sentido, o uso de reportagens ou vídeos 
com falas de cientistas e médicos, por exemplo, não tem a intenção ape-
nas de informar, mas de comprovar suas convicções para outras pessoas 
do seu grupo de convívio. Com isso, não há mais discussão plural de 
ideias, mas sim uma disputa de narrativas, em que os conteúdos que 
vão de encontro com os seus pensamentos são bem-vindos e aqueles 
que são contrários são completamente rechaçados. 

METODOLOGIA

O presente artigo tem como objetivo analisar o reforço de autori-
dade do jornalismo e da ciência pelo presidente Jair Bolsonaro em suas 
narrativas de promoção do convencimento sobre o uso da (hidroxi)
cloroquina no tratamento da COVID-19. Para isso, foram analisadas 
as postagens de seu perfil oficial no Twitter entre 26 de fevereiro e 
20 de maio de 2020 – período que compreende o primeiro caso da 
doença no Brasil até a publicação do protocolo do Ministério da Saúde 
sobre o uso do medicamento em pacientes leves. 

Foram inseridas as palavras “cloroquina”, hidroxicloroquina” e 
“Jair Bolsonaro” no sistema de busca avançado do Twitter, sendo que 
“cloroquina” e “hidroxicloroquina” foram inseridas na categoria “pala-
vras”, da aba “palavras” e “Jair Bolsonaro” foi inserido na categoria 
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“destas contas”, da aba “contas”. Em datas foram colocadas “26 de 
fevereiro de 2020” na categoria “de” e “20 de maio de 2020” na cate-
goria “para”. 

Os resultados dessa primeira etapa de pesquisa foram os seguintes: 
zero publicações em fevereiro, 12 em março, 15 em abril e 4 em maio. 
Por questões de recorte2, optou-se pela investigação das postagens que 
tinham o compartilhamento de links ou vídeos contendo conteúdos 
jornalísticos e/ou científicos, o que reduziu o corpus para quatro publi-
cações dos dias 29 de março e 07, 08 e 23 de abril. 

Baseado no conceito teórico do uso interessado do discurso de auto-
ridade (Oliveira, 2020), o estudo partiu para uma segunda etapa, que 
compreende uma análise hermenêutica (Thompson, 1995) das quatro 
postagens selecionadas previamente. Thompson (1995) salienta que 
esse referencial teórico evidencia o fato de que o objeto da análise é 
uma construção simbólica e, portanto, exige uma interpretação. 

O método interpretativo da hermenêutica de profundidade é com-
posto por três fases: análise socio histórica, análise formal ou discursiva 
e interpretação/reinterpretação. Na primeira etapa, segundo o autor 
(1995), o pesquisador irá verificar as condições sociais e históricas 
em que as formas simbólicas foram constituídas. Para realizar isso, é 
preciso descrever as situações espaço-temporais, reconstruir ambientes 
ou campos de interações e suas regras, além das instituições sociais. 
Nesta mesma etapa, os meios técnicos de construção de mensagens e 
de transmissão também são investigados, pois as formas simbólicas 

2. Compreende-se que o Twitter é uma rede social on-line e possui espaço para 
interação com o público, por meio de compartilhamento de postagens, comentários 
e curtidas. Em virtude de espaço, contudo, optou-se por não analisar as interações 
do público nas publicações investigadas neste estudo. 
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necessitam se adequar a esses meios que, por sua vez, fazem parte 
de instâncias institucionais que lhe conferem características próprias 
(Gomes, 2015). 

Na segunda etapa, conhecida como análise formal ou discursiva, 
busca-se investigar a organização interna das formas simbólicas indi-
cando suas características e relações estruturais. Para realizar esse feito, 
podem-se utilizar vários métodos como análise semiótica, de conver-
sação e sintática, entre outros. Por fim, a última etapa (interpretação/
reinterpretação) disponibiliza um mecanismo que sintetiza a análise 
formal ou discursiva apresentando possíveis referências e significados 
(Thompson, 1995). 

O pesquisador que se utiliza da hermenêutica de profundidade faz, 
portanto, um mecanismo de idas e vindas no texto, buscando verificar 
os sentidos que estão “ocultos” – ou seja, fazendo um exercício de 
compreender e interpretar o conteúdo para revelar os significados que 
estão escondidos. Este exercício interpretativo, no entanto, é aberto e 
pode desencadear significados divergentes daqueles propostos pelos 
sujeitos analisados e, por isso, se constitui como uma projeção de pos-
síveis significados e compreensões. 

Em resumo, a hermenêutica de profundidade (Thompson, 1995) 
reelabora historicamente os sentidos e significados da compreensão 
humana por meio da interrogação e da reinterpretação. Com isso, ela 
estabelece a construção de uma ação comunicativa, além de oferecer 
ferramentas para que o pesquisador possa analisar os significados pre-
sentes em mensagens incompletas presentes em um determinado texto 
(Bastos & Porto, 2017). 
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USO INTERESSADO DO DISCURSO DE AUTORIDADE 

O primeiro tuíte a ser analisado neste estudo foi publicado em 29 de 
março de 2020 (Bolsonaro, 2020a) no perfil oficial de Jair Bolsonaro no 
Twitter. O conteúdo trazia um pequeno texto com a afirmação de que a 
hidroxicloroquina estava “demonstrando cada vez mais sua eficácia” e 
que era preciso “preservar vidas e empregos”, o que remete aos posi-
cionamentos do próprio presidente no período. A postagem contém um 
vídeo de dois minutos e doze segundos e um link do mesmo conteúdo 
audiovisual postado em outra plataforma – o canal oficial de Bolsonaro 
no YouTube (Bolsonaro, 2020b). 

O vídeo é um trecho de uma reportagem produzida pela Rede Record 
que abordava o uso da (hidroxi)cloroquina no tratamento de pacientes com 
COVID-19 em Belo Horizonte (MG), Brasil. Na matéria, há a presença 
de um médico da capital mineira - cujo nome não é mencionado -, que 
oferece explicações sobre o protocolo de utilização da droga em seres 
humanos. Ele ressalta que “já se sabe que a hidroxicloroquina funciona 
para esse tipo de vírus, os vírus corona”, contudo, ele não menciona 
em que estudos ou evidências científicas esta afirmação está baseada. 

A repórter Helen Oliveira diz que a droga já foi testada com sucesso 
em outros países e o médico não identificado confirma esse fato citando 
que há um estudo francês realizado com 40 pacientes e outro chinês 
feito com cem indivíduos que atestam que a substância traz benefícios 
e que a sua associação com azitromicina trouxe resultados satisfatórios 
para o tratamento contra o novo coronavírus. 
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É preciso salientar que o estudo científico francês era um pré-print3 
que foi criticado pela comunidade científica justamente pelo pequeno 
número de pacientes avaliados, além de não ter sido aceito em nenhum 
periódico científico ou sequer ter sido certificado pela revisão de pares. 
Por isso, ele retirado do ar em maio de 2020 (UOL, 2020b). 

Embora a reportagem faça um breve alerta de que a droga deve ser 
usada dentro de unidades hospitalares por causa dos seus efeitos cola-
terais, a narrativa construída com as falas do médico e os pareceres das 
pesquisas francesa e chinesa atesta para os benefícios que o composto 
farmacêutico pode trazer para o tratamento contra a COVID-19. O ato 
de compartilhar essas informações faz com que Bolsonaro propague e 
ratifique as ideias veiculadas pela matéria. 

Segundo Oliveira (2020), ainda que haja desconfiança na ciência, 
desencadeada principalmente pela relação antiética de cientistas com 
a indústria farmacêutica, a ciência é constantemente acionada como 
discurso de autoridade através da mídia tradicional. 

Notícias de jornais, como Uol, Veja e Jornal do Brasil, e revistas 
especializadas em Ciência e Tecnologia, como Revista Galileu, 
tem um especial destaque entre os links compartilhados no grupo 
e em nenhum momento o conteúdo dessas matérias é questionado. 
Ao contrário, quando o conteúdo vai ao encontro de suas crenças, 
o fato da notícia estar em um jornal de grande circulação ou em 
revista especializada em Ciência é um reforço de seus argumentos, 
apontando que a dupla perda de credibilidade do jornalista cientí-
fico não ocorre de fato, apesar da mídia ser objeto de desconfiança. 
(Oliveira, 2020, p. 26)

3. De acordo com o Programa SciELO (2017), pré-print ou preprint é um manuscrito 
científico completo que é depositado pelos seus autores em um servidor público. 
Geralmente, é um texto que está em processo de submissão para algum período 
e, por isso, ainda não passou pela chamada revisão pelos pares. 
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Bolsonaro, como exposto anteriormente, se propõe a ser uma 
“agenda alternativa” à imprensa tradicional e seus discursos contra a 
mídia e a ciência são amplamente conhecidos. Quando, portanto, ele se 
utiliza de um conteúdo televisivo para retratar os supostos benefícios da 
(hidroxi)cloroquina, ele está se valendo dessas matérias e testemunhos 
médicos para convencer a população sobre a eficácia do medicamento 
e, consequentemente, fazê-la aderir às suas crenças e convicções sobre 
como lidar com a doença. 

Esse fato é bastante evidente na postagem publicada no dia 7 de abril 
de 2020 (Bolsonaro, 2020c), cujo conteúdo escrito era “Imunologista/
oncologista Nise Yamaguchi e o uso da hidroxicloroquina no tratamento 
da COVID-19”. O tuíte contém trecho de entrevista concedida pela 
especialista ao canal de televisão CNN Brasil, em que ela afirmava 
que se deve tomar a substância no início da apresentação dos sintomas. 

No vídeo, que tem a duração de um minuto e cinquenta e cinco 
segundos, Yamaguchi cita que “há instituições em São Paulo e em alguns 
outros países” que já estão prescrevendo o uso terapêutico precoce de 
hidroxicloroquina para o combate à doença, além de que esta utiliza-
ção estaria alinhada com as “melhores evidências científicas”. Ela não 
cita, no entanto, quais instituições e países seriam esses e quais fatos 
científicos ela estaria amparando suas recomendações. 

O fato de Nise Yamaguchi ser médica oncologista e imunologista 
já oferece um caráter de autoridade para os seus pareceres, mesmo 
que eles sejam contestados - algo bastante observado em tempos de 
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crise epistêmica, teorias da conspiração e fake news4. De acordo com 
Oliveira (2019), os regimes de visibilidade e popularidade promovidos 
pela mídia reforçam a reputação dessas autoridades, mesmo que a sua 
própria imagem seja marcada por controvérsias sobre a sua competên-
cia científica. É possível apreender, portanto, que há uma “dissociação 
entre a capacidade técnica e poder social pela inserção midiática como 
processo de celebrização para o reconhecimento de uma figura de auto-
ridade” (Oliveira, 2019, p. 10). 

Yamaguchi ficou conhecida no Brasil por ser a médica que defendia 
o uso da (hidroxi)cloroquina desde os primeiros sintomas e chegou, até 
mesmo, a ser cotada como titular do Ministério da Saúde após a saída do 
ex-ministro Nelson Teich (CNN, 2020). Por isso, o ato de compartilhar 
vídeo com os pareceres da médica feito por Bolsonaro reforça, além do 
posicionamento do próprio presidente em relação à droga, a ideia de que 
o medicamento pode trazer benefícios, mesmo que não existisse naquele 
momento estudos científicos robustos que comprovassem a sua eficácia. 

Ao dizer que há instituições no Brasil e no exterior prescrevendo o uso 
precoce de (hidroxi)cloroquina e de que sua utilização está “alinhada com 
as melhores evidências”, Nise cria uma suposta sensação de segurança 
para o público e se estabelece como uma forma dominante de capital 
simbólico em relação ao campo médico e científico (Bourdieu, 2004). 

No tuíte publicado no dia 23 de março de 2020 (Bolsonaro, 2020f), 
é a vez da autoridade do jornalismo ser reforçada por Jair Bolsonaro. 
A postagem não contém texto – somente há dois emojis, sendo uma 

4. De acordo com Silvio Waisbord (2018), fake news se referem aos conteúdos 
estilizados convencionalmente como notícias, mas que têm a intenção deliberada 
de desinformar.
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mão com o polegar para cima e a bandeira do Brasil -, mas apresenta 
link de reportagem publicada no site Renova Mídia. Escrita por Tarciso 
Morais, a matéria informava que o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
autorizava a utilização da (hidroxi)cloroquina em pacientes infectados 
pelo novo coronavírus que apresentassem sintomas leves. O parecer 
do CRF dá ao médico o direito de, em decisão compartilhada com o 
paciente, utilizar a droga para fins terapêuticos em casos leves, mais 
significativos e graves. 

Essa decisão compartilhada entre médico e paciente foi alvo de 
outra postagem feita por Bolsonaro em seu Twitter. No dia 8 de abril 
de 2020 (Bolsonaro, 2020d), ele tuitou entrevista feita pela rádio Jovem 
Pan com o cardiologista e diretor geral do Centro de Cardiologia do 
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Roberto Kalil Filho. A posta-
gem apresenta o texto “Dr. Kalil Filho: ‘Eu usei... vale a pena o uso da 
HIDROXICLOROQUINA em pacientes infectados pelo coronavírus’” 
e redireciona para vídeo com a entrevista publicado no canal oficial 
do presidente no YouTube (Bolsonaro, 2020e), cuja duração é de doze 
minutos e três segundos. 

O vídeo começa com o apresentador da Rádio Jovem Pan comen-
tando tuítes de Carlos Bolsonaro (filho do chefe da nação brasileira) e 
do próprio Jair Bolsonaro sobre a ampliação da produção de hidroxi-
cloroquina pelos laboratórios do Exército Brasileiro, além das disputas 
políticas travadas entre o presidente e os governadores em torno do 
medicamento. Kalil Filho foi chamado pelo programa para dar o seu 
testemunho como paciente, mas também o seu parecer técnico como 
médico sobre a utilização da droga. 
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O jornalista, que não é identificado no vídeo, questiona Kalil Filho 
sobre o uso ou não da hidroxicloroquina e o especialista, em um primeiro 
momento, não dá o seu posicionamento alegando critérios éticos, uma 
vez que dizer que ele se recuperou a partir desse recurso terapêutico 
poderia influenciar outras pessoas a buscar esse mesmo tipo de tratamento. 

Ele explica que discutiu com a junta médica os possíveis recursos 
para o seu caso (relação médico-paciente) e que, entre outras coisas 
(antibiótico, anticoagulante e oxigenoterapia), foi proposta a hidroxi-
cloroquina. Há um trecho em que ele diz “você vai me perguntar ‘você 
melhorou só por causa da hidroxicloroquina’? Provavelmente não... 
tomei uma gama de medicamentos. Deve ter ajudado? Espero que sim... 
provavelmente sim”.

Bolsonaro, ao compartilhar este vídeo, se utiliza do reforço da 
autoridade experiencial para convencer a população sobre os possíveis 
benefícios da (hidroxi)cloroquina contra a COVID-19. De acordo com 
Sacramento e Paiva (2020), a contemporaneidade está registando a 
mudança do regime de verdade baseado na confiança nas instituições para 
outro regulado pelos dogmas, pela intimidade e pela experiência pessoal. 

É intensamente valorizado um outro tipo de autoridade: a autori-
dade experiencial. Ela enfatiza o caráter testemunhal – eu vivi, eu 
sei – e produz na primeira pessoa (naquela que viu, viveu, sentiu) 
da experiência e da narrativa de um determinado acontecimento a 
origem da verdade ou um documento de que o narrado realmente 
existiu. A experiência evoca uma presença participativa, um contato 
sensível com o mundo a ser compreendido, uma relação de afinidade 
emocional, uma concretude de percepção. A palavra também sugere 
um conhecimento cumulativo, que vai se aprofundando ao longo 
do tempo. (Sacramento & Paiva, 2020, p. 86)
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Os pensamentos desses dois autores dialogam com as ideias apresen-
tadas por Van Zoonen (2012). Ela afirma que diversas pesquisas apontam 
que quando as audiências têm que escolher conhecimentos mediados – 
por qualquer instância – ou conhecimentos pessoais, elas tendem a dar 
mais peso para suas próprias experiências ou para aquelas vivenciadas 
por pessoas próximas em vez daquelas apresentadas pela mídia. 

O depoimento de Kalil traz, portanto, dois vieses: (1) ele é médico 
e o seu discurso carrega o capital simbólico da medicina e também 
da ciência, principalmente quando ele profere a frase “falando como 
médico”; (2) ele foi vítima da COVID-19 e em todos os relatos em que 
ele diz “falando como paciente” seu enunciado reforça a autoridade 
experiencial, pois ele testemunhou a doença, vivenciou o tratamento e 
fez uso da hidroxicloroquina. 

Bolsonaro ao se utilizar desse vídeo com a entrevista do cardiolo-
gista legitima o seu posicionamento em prol do medicamento por essas 
duas linhas: médica e experiencial. Neste caso, o jornalismo também é 
reforçado, uma vez que o conteúdo foi produzido e veiculado por um 
veículo de comunicação considerado tradicional (rádio Jovem Pan).

Em suma, é possível depreender que o presidente do Brasil faz um 
uso interessado do discurso científico e jornalístico. Embora ele tenha 
como proposta ser uma “agenda alternativa” e promova ataques aos 
dois campos, ele também os utiliza para validar determinados pontos 
de vista, que são condizentes com suas crenças, seus posicionamentos 
e valores. Neste caso, Bolsonaro se valeu de determinadas matérias 
jornalísticas e testemunhos médicos para convencer a população de que 
não era necessário permanecer em casa e fazer o isolamento social, uma 
vez que havia um composto farmacêutico que se prometia eficaz contra 
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a COVID-19, mesmo sem testes clínicos e sem o reconhecimento de 
instituições como a OMS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pós-verdade é repleta de implicações políticas, morais e institu-
cionais. No cenário em que fatos objetivos têm menos peso para a cons-
tituição da opinião pública que emoções e crenças pessoais, é possível 
observar uma mudança no regime de verdade baseado na confiança 
nas instituições para outro alicerçado em emoções e crenças pessoais. 

Em relação ao jornalismo e a ciência, é importante mencionar que 
a diminuição da confiança nessas instâncias e o aumento da crença em 
narrativas pessoais abrem espaço para movimentos de teor negacionista, 
tais como o de antivacinação. Os membros destes grupos conspiratórios 
são conhecidos por desconfiarem de tudo, principalmente daquilo que 
é veiculado pela imprensa. 

Desde a eleição presidencial de 2018, Jair Bolsonaro se estabeleceu 
como uma “agenda alternativa” à mídia e buscou levar o público para suas 
redes sociais on-line - espaço onde ele poderia propagar suas propostas 
sem possíveis interferências. Ele transformou suas redes em um lugar em 
que a “verdade” seria propagada de maneira efetiva e promoveu ataques 
contra a mídia, com argumentos como o “doble moral” do jornalismo 
(Goldstein, 2018). Sua narrativa de ser uma alternativa ao “sistema” e 
de que ele seria detentor de uma “verdade oculta”, não retratada pelos 
veículos de comunicação, se alinha aos enunciados disseminados pelos 
movimentos negacionistas (Oliveira, 2020). 
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É interessante notar que, embora expresse o discurso da desconfiança 
em relação à mídia e à ciência, Bolsonaro faz uso de reportagens e pes-
quisas científicas quando precisa provar seu ponto de vista. Nos quatro 
casos analisados neste artigo, o presidente do Brasil compartilhou links 
e vídeos buscando comprovar a suposta eficácia da (hidroxi)cloroquina 
no tratamento contra a COVID-19. 

Sendo assim, vemos que não há totalmente um descrédito do jor-
nalismo e da ciência, mas sim um uso interessado dessas duas institui-
ções. Uma utilização com fins de viés de confirmação de determinadas 
crenças pessoais. Neste novo regime de verdades, portanto, é possível 
compreender que há um reforço das autoridades jornalísticas, científicas 
e experienciais em prol da legitimação de uma determinada verdade, 
que está em conformidade com as convicções e pontos de vista de um 
certo grupo ou indivíduo. 
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HÁ LIMITE PARA A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO?

Cândida Emília Borges Lemos1

INTRODUÇÃO

A disseminação de informações falsas nas redes sociais digitais, 
nas quais há ataques às liberdades democráticas, tem amparo no direito 
à liberdade de expressão, estabelecido no Art. 5º da Constituição do 
Brasil? No caloroso debate que se estabelece na opinião publica, no 
Supremo Tribunal Federal e na imprensa, as notícias falsas e os ataques 
a pessoas e instituições democráticas, esta é a pergunta norteadora que 
se esboça este artigo, que busca analisar a liberdade de expressão do 
ponto de vista de imprensa. 

Para tanto, esta pesquisa é realizada nos documentos oficiais da 
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), de artigos e reportagens 
acerca do tema que foram veiculados no portal de notícias UOL, ligado 
à Folha de S. Paulo; e na edição Brasil online do periódico El País, 
nos meses de maio a setembro de 2020, quando esta temática ganhou 
novos relevos frente às investigações da Suprema Corte, coordenadas 

1. Doutora em História (Universidade do Porto/Portugal), diretora e pesquisadora 
da Sutra Comunicação e Consultoria, Mestre em Ciência Politica (Universidade 
Federal de Minas Gerais –UFMG), Graduação em Jornalismo (Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas). candidaemiliabl@gmail.
com
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pelo ministro Alexandre de Moraes, acerca das notícias falsas nas redes, 
que passaram a ser conhecidas como Inquérito das Fake News. 

Embora o fenômeno das notícias falsas não seja recente e permeia 
a própria história da imprensa, atualmente, ele ganha novos contornos 
pela velocidade com que estas narrativas brotam e são disseminadas 
em públicos diversos, em distintos formatos midiáticos. No cerne do 
debate está: há limites à liberdade de expressão? 

Nos periódicos em tela, cabe analisar: Como contaram suas ‘estó-
rias’ sobre o tema? De quem falavam? Quais vozes compuseram o 
discurso? Nesse contexto, o estudo das fontes jornalísticas e das vozes 
que compõem a comunicação jornalística é necessário.

OPINIÕES X FATOS

A opinião é um fator histórico, que diz respeito a conjunturas específi-
cas e a discordâncias. Assim, Matteucci (2001) conceituou que a opinião 
expressa mais juízos de valor do que juízos de fato. Já a terminologia 
pública diz respeito à esfera política. Ele observa que a Opinião Pública 
não necessariamente é coincidente com a verdade, uma vez que é doxa 
(opinião) e não episteme (ciência). Assim, ela se forma e se fortalece 
no debate, ao expressar uma atitude racional, crítica e bem informada. 

Ao analisar as sociedades do século XIX, Stuart Mill apontava 
que na vida da Esfera Pública (Estado) tornou-se um lugar-comum em 
que a opinião pública rege o mundo. Para ele, “a verdade, nos grandes 
interesses práticos da vida, consiste de tal maneira em uma questão de 
conciliar e combinar opostos” (Mill, 1963, p. 54). 
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Nesse contexto, é importante que esteja claro o que caracteriza o 
ato de externar opiniões publicamente, o que remete ao entendimento 
de a pessoa ser livre para expressar-se. Hannah Arendt conceitua que a 
“liberdade não é apenas um dos inúmeros problemas e fenômenos da 
esfera política, tais como a justiça, o poder e a igualdade; ela é motivo 
por que os homens convivem politicamente organizados. Sem ela, a vida 
política como tal seria destruída de significado” (Arendt, 1981, p. 192). 
A raison d’ être da política é a liberdade; e seu domínio de experiência 
é a ação. Liberdade e ação, neste sentido, passam a ser semelhantes. 

Ao tratar dos riscos que as verdades fatuais correm em decorrência 
de domínios políticos que as veem como inimigas de seus interesses, 
Arendt assevera que a verdade fatual “está sempre sob perigo de 
ser ardilosamente eliminada do mundo, não por um período apenas, 
mas potencialmente, para sempre”. (Arendt, 1979, p. 287). “E caso 
estes fatos uma vez perdidos, nenhum esforço racional os trará de 
volta”. (Arendt, 1979, p. 288)

A criação de narrativas que negam as verdades fatuais tende a mis-
turar opinões e fatos, como se fossem fenômenos idênticos. Entretanto, 
“a marca distintiva da verdade fatual consiste em que seu contrário 
não é o erro, nem a ilusão, nem a opinião, nenhum dos quais se reflete 
sobre a veracidade pessoal, e sim, a falsidade deliberada, a mentira 
(Arendt, 1979, p. 308). De acordo com esta assertiva, o que falseia a 
realidade é um sujeito da ação; ao passo que aquela que fala a verdade 
“não o é .... o primeiro é um ator por natureza; ele diz o que não é por 
desejar que as coisas sejam diferentes daquilo que são – isto é, ele que 
transformar o mundo (Arendt, 1979, p. 310). Ao contrário, aquele que 
diz a verdade assumirá um papel defensivo para provar a existência de 
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fatos. Estes fatos podem ser obscurecidos, negados, tangenciados em 
nome de ideologias e credos. 

Então, expressar opiniões e falsear verdades são ações distintas. 
A primeira ancora-se em arcabouço jurídico. A segunda não se sustenta 
no arcabouço da liberdade de expressão. Do ponto de vista normativo, 
a liberdade de opinião e expressão encontra-se na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), em seu artigo 19º, que diz: “Todo ser 
humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente-
mente de fronteiras”. (Organização das Nações Unidas [ONU], 1948). 

Nos desdobramentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) foi apro-
vado em 16 de dezembro de 1966 pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas (AGNU) e aberto à adesão dos Estados membros. O Brasil apenas 
assinou o documento em 1990, quando do governo de Fernando Collor 
de Mello, o primeiro presidente eleito diretamente após a Constituição 
1988. (Decreto n. 592,1992).

O artigo 19.2 do PIDCP aprofunda a Declaração Universal, com o 
detalhamento do que seja a liberdade de expressão: 

Toda pessoa tem direito à liberdade de expressão; este direito inclui 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
todos os tipos, independentemente de fronteiras, seja oralmente, por 
escrito ou em formato impresso ou artístico, ou através de qualquer 
outro meio de sua escolha. (ONU, 1966)
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O PIDCP, no terceiro parágrafo do artigo 19, estabelece os limites 
da liberdade de expressão em uma sociedade democrática e plural. 
Diz o articulado: 

O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 
implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 
poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pes-
soas; b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 
públicas. (ONU, 1966)

O artigo seguinte do PIDCP especifica que as apologias ao ódio 
que leve à discriminação de nações, de raça e de religião são proibidas: 
“Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a 
violência” (ONU, 1966). Ou seja, a liberdade de expressão encontra o 
topo quando surgem os conteúdos manifestos que propagam contra o 
respeito à diferença e à própria existência dele. 

No tocante aos direitos fundamentais, a Constituição Federal Bra-
sileira de 1988, garante a liberdade de expressão em seu artigo 5º, que 
diz “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 
Por sua vez, esta foi assegurada pela emenda IX, pela qual “é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”.
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Há estreita ligação entre a liberdade de expressão e a liberdade de 
informação, uma vez que a fomação de opinões livres e esclarecidas 
necessita que o cidadão conheça as alternativas de pensamento e os 
fatos. Pontua o Juiz espanhol Baltasar Garzón (2014):

Em todos os textos e normativas que abordam estes temas, há um 
fato de vital importância é que em todos estes textos jurídicos a 
liberdade de expressão e a liberdade de informação são reguladas 
em um mesmo artigo porque a primeira é base da segunda e porque 
aquela não pode ser exercida sem esta, 

Nesse contexto, o artigo primeiro do Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros (2007) tem como base o direito fundamental do cidadão à 
informação, que abrange direito de informar, de ser informado e de ter 
acesso à informação. O Artigo segundo abarca a necessária liberdade 
que os profissionais da imprensa devem ter no exercício de sua função: 

Como o acesso à informação de relevante interesse público é um 
direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja 
impedido por nenhum tipo de interesse, razão por que: I - a divul-
gação da informação precisa e correta é dever dos meios de comu-
nicação e deve ser cumprida independentemente da linha política 
de seus proprietários e/ou diretores ou da natureza econômica de 
suas empresas; II - a produção e a divulgação da informação devem 
se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse 
público. (1966)

CONFLITOS E DESAFIOS

Para que o jornalismo cumpra seu papel de informar a sociedade, 
a liberdade de imprensa está no cerne da questão. Portanto, o trabalho 
jornalístico não pode ser usado para beneficiar empresas, políticos ou 
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qualquer outro que tenha por objetivo em detrimento do interesse maior 
que é a sociedade como um todo. 

Mesmo que tenha como alicerce a objetividade dos fatos, o jorna-
lismo faz um recorte da realidade, pois organiza os fatos de acordo com 
critérios de noticiabilidade. As ‘estórias’ jornalísticas não são fatuais 
nem objetivas, pois são construções sociais, são realidades construídas, 
as quais o jornalista nota alguns aspectos e outros não, em seu trabalho 
de investigação e apuração de eventos sociais. 

Um dos aspectos que mais distingue o fazer jornalístico está na 
escolha das fontes que serão ouvidas para a elaboração da notícia; como 
observa Adriano Rodrigues, “é o próprio jornalista que solicita pessoas 
estranhas à profissão para dizer aquilo que ele queria dizer” (1995, 
p. 32). Nos textos jornalísticos, o ‘eu’ raramente aparece. A narrativa, em 
geral, ocorre na terceira pessoa; fala-se de alguém ou de algo. Quando 
o enunciador indicar que não é responsável por um dado enunciado, 
emerge-se o que Mangueneau classifica como “modalização em discurso 
segundo” (2001, p. 138).

Nas reportagens jornalísticas, observa-se a modalização em discurso 
segundo, de acordo com a qual o jornalista (enunciador) indica que não 
seria o responsável por um enunciado, pois se apoia em outro discurso. 
Nesta perspectiva, “encenam-se no interior do discurso do locutor pers-
pectivas ou pontos de vista representados por enunciadores – reais e 
virtuais – diferentes, isto é, em que estes não precisam servir-se, neces-
sariamente, de textos efetivamente existentes” (Koch, 2004. p. 154).

No discurso direto, ou seja, há a reprodução literal da fala de alguém, 
o jornalista se distancia da cena e “não se coloca como responsável por 
essa fala, nem como sendo o ponto de referência de sua ancoragem na 
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situação de enunciação” (Mangueneau, 2001, p. 138). Cabe pontuar 
que é o jornalista que define o frame (enquadramento) da fala citada, 
ou seja o quê e o onde na progressão textual. O discurso direto como 
discurso relatado é uma estratégia que visa a criar autenticidade à 
‘estória’, distanciar-se do enunciador citante e mostra-se sério e obje-
tivo. Na montagem desta estratégia, ressalta-se como é introduzido o 
discurso citante, que sempre deve “indicar que houve um ato de fala; 
marcar a fronteira que o separa do discurso citado” (Mangueneau, 
2001, p. 142). Por conseguinte, devem-se ser observados onde na frase 
se coloca o verbo introdutor, a presença de grupos preposicionais ou 
mesmo a ausência de introdutor explícito, presença ou não de aspas. 
Quando não há os indicadores clássicos do discurso diretor- aspas e 
verbo introdutor – denomina-se como discurso indireto livre, também 
usual nos textos jornalísticos. 

O discurso jornalístico recorre ainda a forma híbrida, na qual contém 
algumas palavras atribuídas ao enunciador citado. Com esta estratégica, 
os jornalistas mantêm o distanciamento em relação às pessoas de quem 
falam, mas “tentam colar-se à sua linguagem e ao seu ponto de vista; 
não se contentam em comentar acontecimentos, descrever a realidade, 
eles pretendem restituir o ponto de vista e as palavras dos atores” 
(Mangeneau, 2002, p. 152). 

Mesmo que muitas rotinas tenham mudado na produção noticiosa 
depois de intensificação dos tecnologias de informação na apuração de 
fatos e distribuição de conteúdos, estas assertivas continuam atuais no 
fazer jornalismo, pois foram apenas adaptadas para outros ambientes de 
produção de informação e sua veiculação, como se abordará a seguir. 
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HIBRIDISMO INFORMACIONAL

O termo mediatização profunda foi cunhado por Couldry e Hepp 
(2017) e se caracteriza pela “crescente conectividade entre meios 
clássicos ... e rápida expansão dos meios móveis” (Ponte, 2020, p. 54).
Com o advento das tecnologias de informação e aparatos individuais 
tecnológicos, como smarthphones, tablets e computadores portáteis, que 
embargam aplicativos que trafegam dados e informações, a imprensa 
vive momentos complexos quando precisa manter seu tradicional papel 
de informar e trazer à luz fatos, transformá-los em notícias e divulgá-las: 

Neste contexto em que as mídias móveis, principalmente aquelas 
acessadas diretamente pelo usuário, como smartphones, as tecnologias 
compõem a vida das pessoas, estão presentes e são determinantes no 
fluxo de cotidianos delas na construção de suas identidades e sua inser-
ção na vida nas cidades. “Esta nova mediatização incorpora velhos e 
novos médios”, avalia Ponte (2020, p. 54). 

Os papéis tradicionais de consumidores e produtores de conteúdos 
não são os mesmos que foram no século XX, sobremaneira: 

Com as redes sociais intensificadas pela web 2.0, a produção medi-
ática e jornalística extravasou a esfera das indústrias e tem vindo a 
configurar-se de modo que contam com a participação crescente da 
figura híbrida daquele que consome e cria, faz curadoria de conte-
údos, incluindo os noticiosos, e os recoloca em circulação (Ponte, 
2020, p. 54)

A imprensa, ator singular na construção da esfera pública nas socie-
dades modernas, depara-se com esse fenômeno que até então detinha 
hegemonia: qualquer um pode fotografar, filmar, produzir áudios, editar 
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conteúdos, inclusive dos oriundos dos meios clássicos e, sobretudo, 
difundir estas novas narrativas, que não lhe pediram licença para entrar 
nos muros que cercavam os produtores de conteúdos na era moderna. 
Observa Ponte que a “tensão entre formas estabilizadas da mediação 
jornalística e processos de desintermediação por via das redes sociais 
coloca desafios a nível da pesquisa” (Ponte, 2020, p. 55). Afinal, como 
transformar fatos em notícias, como apura- nestes novos contextos?

Nesses desafios impostos à imprensa clássica para que continue a 
existir e tenha relevância social, observa-se que o contexto em que são 
produzidas as notícias leva em conta as redes sociais, pois elas próprias 
passaram a ser fontes de informação, pois nelas e por meio delas políticos, 
governantes se expressam diretamente com seus públicos. Entretanto, 
estas plataformas e estes aplicativos, por onde jorram essas narrativas 
não são necessariamente produzidas diretamente pela imprensa clás-
sica. Nas palavras de Ponte, são “como canais de comunicação sem 
exercício do contraditório e produção deliberada de informação falsa” 
(Ponte, 2020, p. 55). 

Entre as ancoragens pelas quais a imprensa clássica tenta se impor e 
delimitar seu espaço na esfera pública, está a de frisar que suas informa-
ções são exatas, sem deturpação, produzidas meio de fontes confiáveis. 
Em tempos de radicalização política e polarização ideológica no Brasil, 
há clara delimitação dos campos esquerda e direita no espectro na arena 
política desde 2013. Por sua vez, esta polarização vem sendo acentuada 
ano a ano desde aquela data. Sobre as manifestações daquele ano que 
marcaram o país, Avritzer avalia que “progressivamente, esse espaço 
passou a ser ocupado por movimentos conservadores, que, a exemplo 
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de outros países do mundo, especialmente os Estados Unidos, estão 
também se articulando no Brasil”. (Avritzer, 2016, p 67-68).

Nas estratégias adotadas pela imprensa clássica nestes tempos de 
mediatização profunda, a Folha de S. Paulo, por exemplo, em suas 
abordagens mercadológicas, em busca de manter-se como responsável 
pelo portal noticioso com mais acesso do país, lançada em junho de 2020, 
centrou sua propaganda no próprio laço que une a imprensa e a democra-
cia e, por conseguinte, o rechaço aos regimes autoritários e totalitários. 
Ou seja, contrapôs-se a uma das bandeiras de grupos de extrema-direita 
que pedem a volta da ditadura militar no Brasil (1964-1985). Diz o slogan 
da campanha: “Nós vimos e nunca esqueceremos os horrores da ditadura. 
E sempre defenderemos a democracia” (UOL, 2020). 

Por seu turno, a versão digital de El País edição Brasil, em sua 
propaganda para conquistar mais assinantes digitais, aposta na cum-
plicidade entre leitor e produtor de notícias: “Assine os fatos. Por trás 
de cada notícia está o trabalho de toda uma equipe de jornalistas que 
garantem uma cobertura rigorosa e abrangente. Isso não seria possível 
sem o apoio de nossos leitores, que fazem do EL PAÍS uma realidade”. 
(El País, 2020). Os adjetivos utilizados na frase, rigorosa e abrangente, 
remetem à importância da exatidão da informação veiculada e à necessária 
pluralidade das visões sobre um mesmo fato, ou seja, o contraditório. 
Está implícito que a campanha faz um contraponto ao difundido em 
ambientes das redes sociais nos quais é possível veicular notícias falsas 
e deturpações do realidade. 

Outra estratégia adotada pelas mídias analisadas neste artigo para 
reafirmar sua necessidade e relevância junto a públicos diversos está 
em inserir em suas pautas noticiosas a vasta gama que compõe o que 
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se denomina genericamente de redes sociais, das mais de maior credi-
bilidade ao submundo onde grassam as notícias falsas e as falsificações 
da realidade, compartilhadas por robôs ou mesmo por militantes virtu-
ais, os for free, que em meio a conteúdos pouco críveis veiculam suas 
crenças e suas visões de mundo. Ou seja: entrou na rotina da imprensa 
clássica noticiar o mundo web em suas incontáveis facetas, com especial 
destaque às tramas e aos bastidores que envolvem as notícias falsas.

No inquérito 4.781, que apura as fake news, liderado pelo minis-
tro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, 
em cumprimento de ordem do magistrado, no dia 5 de maio de 2020, 
cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito 
Federal, Rio de Janeiro, em São Paulo, Mato Grosso, no Paraná e em 
Santa Catarina, de políticos, empresários e ativistas políticos. Na extensa 
reportagem de El Pais, a narrativa se constrói por meio de decisão do 
ministro Moraes, que é esmiuçada nos primeiros parágrafos do texto, 
sempre com o cuidado de colocar entre aspas, o que cria um distancia-
mento entre a reportagem e a fala citada, como no fragmento a seguir: 

Segundo a decisão proferida por Moraes, o objetivo do inquérito é 
investigar “notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, 
denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas 
que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal 
Federal». A justificativa também menciona o vazamento de infor-
mações sigilosas para insinuar a prática de atos ilícitos na Corte e a 
verificação da existência de “esquemas de financiamento e divulgação 
em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar a independência 
do Poder Judiciário». (Magri, 2020)

Para colher opiniões dos principais alvos do inquérito, a reporta-
gem colheu pronunciamentos deles nas redes sociais, como em vídeos 
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veiculados no YouTube, posts no Twitter, entre outros meios: deputadas 
federais Carla Zambelli, Bia Kicis, Filipe Barros, Eduardo Bolsonaro, 
o deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia; o politico Roberto 
Jefferson, o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan; o blo-
gueiro Allan dos Santos, do site ultra direita Terça Livre; a ativista Sara 
Giromini, que usa o codinome Winter.  

Este, por exemplo, é depoimento do blogueiro Allan dos Santos, do 
site Terça Livre, expresso em post do Twitter: 

A instituição STF sofreu, hoje, seu maior ataque”, escreveu ele 
em seu Twitter, onde também levantou a possibilidade de uma 
intervenção militar. “Sozinho, Alexandre de Moraes desmoralizou 
toda a Suprema Corte. Ou os ministros do STF param Alexandre, 
ou apenas o Art 142 [o que responsabiliza as forças armadas pela 
garantia dos poderes constitucionais] pode pará-los. (Magri, 2020)

O que está nítido é a apropriação do discurso de quem nitidamente 
discorda para desmontá-lo em sua essência de negação das instituições 
democráticas, como o Supremo e a tentativa de justificar uma suposta 
intervenção militar no país. 

As reportagens de El País sobre as fake news apresentam como 
fontes de informação a ciência por meio de pesquisadores e professores 
de universidades renomadas nos ranking internacionais de ensino. Por 
exemplo, na reportagem intitulada Fake news seguem padrões concre-
tos e os algoritmos já conseguem rastreá-los (Garcia, 2020), na qual 
apresenta pesquisa realizada pela Universidade de Granada (Espanha) 
e pelo Imperial College de Londres acerca de como rastrear as notícias 
falsas. Na mesma reportagem são ouvidos professores de outra pesquisa 
sobre o tema, um deles do setor de Ciência de Dados da Universidade 
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Northeastern (Boston) e catedrático de Informática da Universidade 
Pompeu Fabra (Barcelona), que realizaram experiências em que o uso 
de algoritmos para prevenir a desinformação. A narrativa privilegia o 
discurso direto, com no trecho a seguir: 

Nas palavras de Baeza-Yates, será como os vírus informáticos: todo 
ano aparece um novo que não sabemos como desativar. “Trata-se de 
uma batalha eterna entre maus e bons. Como com a evasão fiscal. 
Sempre há um subterfúgio pelo qual a desinformação acabará se 
infiltrando. (Garcia, 2020),

Já a reportagem intitulada Movimento expõe empresas do Brasil 
que financiam, via anúncios, sites de extrema direita e notícias falsas 
(Pires, 2020), El País enfatiza a chegada ao Brasil do movimento nas-
cido nos Estados Unidos, o Sleeping Giants, que expõe empresas do 
Brasil que financiam, via anúncios, sites de extrema direita e notícias 
falsas. As fontes principais são os próprios site e canais no YouTube de 
ultradireita que atuam no Brasil. A reportagem destrincha conteúdos e 
narrativas apresentadas pelo Jornal da Cidade online, como o ataque 
aos governadores de estados brasileiros que apoiam as medidas de 
isolamento social no enfrentamento à pandemia de coronavírus. 

Ao mesmo tempo, a reportagem ouviu as empresas que, via a 
monetização virtual do Facebook e Google, estavam a financiar o 
Jornal da Cidade, como o Boticário e Telecine. Mais uma vez, El País 
recorre ao discurso direto como neste trecho: “Restringimos e estamos 
sempre atentos para não estarmos em sites questionáveis voltados à 
disseminação de fake news, difamação e linguagem grosseira, conteú-
dos sensacionalistas e chocantes e propagação de mensagens de ódio”, 
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afirma o Telecine. Ou seja, a visão do Telecine vai ao encontro de toda 
a narrativa construída por El País. 

Figura 1
Notícia em El Pais, edição Brasil, sobre notícias falsas

De Movimento expõe empresas do Brasil que financiam, via anúncios, sites de extrema 
direita e notícias falsas de Pires, B, El País, 2020.

Em defesa explícita da liberdade de expressão, a reportagem Casos de 
censura à imprensa no Brasil expõem clima de degradação da liberdade 
(Alessi, 2020). Já no paratexto da noticia, El País já apresenta ancora 
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sua construção narrativa no discurso de terceiros, com a expressão judi-
cialização da política entre aspas, seguida do verbo discendi “dizem 
especialistas”: “Decisões costumam ser revistas pelo STF, mas são 
indicativo de “judicialização da política”, dizem especialistas. Globo, 
Portal GGN, revista ‘Crusoé’ e TV RBS foram alvo de censura este 
ano” (Alessi, 2020).

Alessi recorre ao presidente da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Marcelo Träsel; ao juiz e pesquisador da Universidade de São Paulo, 
André Augusto Salvador Bezerra; para montar as estratégias de seus argu-
mentos de que há em curso um processo de “judicialização da política no 
Brasil”. Sobre, as fontes primárias, que são os próprios magistrados que 
deram as sentenças pelas quais conteúdos de imprensa foram proibidos 
de veicular, ao final do texto, informou-se: “A reportagem tentou sem 
sucesso entrar em contato com os juízes mencionados” (Alessi, 2020). 
Ou seja, o texto cumpriu o protocolo jornalístico de sempre procurar 
ouvir o outro lado da noticia. 

A Folha de S. Paulo, em suas versões papel e digital, publicou 
extensa reportagem intitulada Liberdade de expressão tem limite se 
conteúdo busca acabar com instituições e desonrar pessoas (Ferreira 
& Galf, 2020), na esteira dos desdobramentos do inquérito das fake 
news. Nas opiniões contrarias à ação do Supremo Tribunal Federal e, 
especificamente do ministro Alexandre de Moraes, a Folha reprodu-
ziu postagens nas redes sociais da deputada estadual Janaina Paschoal 
(PSL-SP), que é professora da Faculdade de Direito da USP, fez uma 
série de críticas à medida e também da deputada federal Carla Zambelli 



1206

meistudies

e do deputado federal Luiz Phillipe Orleans e Bragança (PSL-SP). 
(Ferreira & Galf, 2020),

No outro lado da polêmica, a Folha ouviu um robusto leque de fontes: 
o professor de direito penal da USP e presidente do Iasp (Instituto dos 
Advogados de São Paulo), Renato Silveira; Ana Carolina Moreira Santos, 
advogada criminalista e conselheira da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil); professora de direito constitucional da PUC-SP Maria Garcia; 
Rodrigo Nabuco, advogado criminal e conselheiro da Associação dos 
Advogados de São Paulo (AASP); Diretor da Faculdade de Direito da 
USP, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto;  presidente da comis-
são de direito penal do Iasp, Heidi Rosa Florêncio Neves. Nitidamente, 
a reportagem alicerça nas fontes de especialistas mais renomados do 
país para compor os argumentos a respeito dos limites da liberdade de 
expressão bem como na defesa das ações dos STF na investigação a 
respeito dos noticias falsas. 

Talvez o argumento mais incisivo apresentado na reportagem seja o 
da criminalista Carolina Moreira Santos, cujo depoimento foi reproduzido 
em discurso direto pela Folha. A advogada sustenta que apesar de ser uma 
garantia constitucional, a liberdade de expressão não é um direito absoluto: 

No direito brasileiro não há nenhum direito absoluto. Ocorre a 
mesma coisa com a liberdade de expressão, existem outras garantias 
e, se uma é colocada ao lado da outra, se a garantia da liberdade de 
expressão está violando outro [direito], como a proteção da honra 
e da vida privada, isso deve ser analisado caso a caso, afirmou. 
(Ferreira & Galf 2020)

Ou seja, há claro limite para se expressar, pois este direito pressupõe 
o respeito às regras do jogo democrático.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A liberdade de expressão é a garantia de todo cidadão expor ideias e 
se manifestar perante a sociedade por meio das linguagens oral, escrita 
ou artística. Na história da humanidade, ela tem sido motivo de grandes 
lutas e embates, o que enaltece sua conquista. Entretanto, esbarra nas 
próprias leis que a sociedade criou ao decidir a forma de convivência 
democrática. Neste particular, ressalta-se que a expressar opiniões 
não é sinônimo de ofender os que não comungam das mesmas ideias. 
O direito ao contraditório sempre deve prevalecer. 

Por sua vez, a imprensa clássica, apesar de subtraída frente à ava-
lanche de dados e de informações que trafegam no mundo e no sub-
mundo das redes sociais, verdadeiras ou falsas, implantadas por robôs 
ou simples militantes virtuais, continua a ter seu papel. Ainda é um 
pilar da democracia. Agora, acrescida de nova missão: distinguir fatos 
e distorções do real. E quando a verdade é questionada, cabe recordar 
Arendt: “Podemos chamar de verdade aquilo que não podemos modi-
ficar; metaforicamente, ela é o solo sobre o qual nos colocamos de pé, 
e o céu que se estende acima de nós” (Arendt, 1979, p. 325). E o céu é 
o limite para a existência da verdade em sua plenitude. 
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Para alguns autores e profissionais o jornalismo vive uma “crise” 
institucional ou de mercado, para outros uma mudança de paradigma com 
transformações estruturais em relação ao modelo industrial, migrando 
para um modelo pós-industrial ou convergente, por exemplo. Diferen-
tes panoramas e apreensões sobre o Jornalismo do final do século XX 
e início de XXI são realizadas por Deuze (2004), Pereira e Adghirni 
(2011), Anderson, Bell e Shirky (2013), Charron e De Bonville (2016), 
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Deuze e Witschge (2016), Waisbord (2017), entre outros pesquisadores 
das áreas de Comunicação e do campo de Jornalismo.

A proposta de tipologia histórica das práticas jornalísticas de Jean 
Charron e Jean de Bonville (2016) utilizada para analisar e caracterizar 
a forma do Jornalismo emergente no final do século XX parte de uma 
sistematização de quatro paradigmas: 1) Jornalismo de transmissão: 
surge no século XVII para transmitir informações das fontes direta-
mente ao público; 2) Jornalismo de opinião: data do início do século 
XIX como serviço da política; 3) Jornalismo de informação: fim do 
século XIX e é um modelo de coleta de notícias sobre a atualidade; 
4) Jornalismo de comunicação: emerge nas décadas de 1970 e 1980 e 
tem como característica a interferência da preferência do público alvo 
na definição da notícia. 

De acordo com os autores, nesse mais recente paradigma o jorna-
lismo está pressionado por uma lógica comercial de hiperconcorrência 
de publicações, suportes e mensagens, e atravessado pela tecnologia 
- Internet. Do século XVII até o momento ocorreram inovações e surgi-
mentos de adventos tecnológicos. A Internet popularizou-se na década 
de 1990 e passou a integrar as emissoras de rádio e televisão, jornais e 
revistas impressos e online. Quase duas décadas depois, emergem-se 
Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada (AR) e Inteligência 
Artificial (AI). A tecnologia não atua isolada, ela passou a incorporar 
o processo de produção jornalística, as narrativas, os formatos, as fon-
tes de informação e a apresentação de conteúdo, somado ainda a uma 
mudança no comportamento do público.

Anderson, Bell e Shirky (2013) organizam cinco convicções para olhar 
jornalistas, instituições e ecossistema atual: “1) O jornalismo é essencial, 
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2) O bom jornalismo sempre foi subsidiado, 3) A internet acaba com 
o subsídio da publicidade, 4) A reestruturação se faz, portanto, obriga-
tória e 5) Há muitas oportunidades de fazer um bom trabalho de novas 
maneiras” (Anderson; Bell; Shirky, 2013, p. 33). Os autores destacam 
que o jornalismo em meio a transformações culturais e profissionais 
deve ser estudado a partir da forma em que os profissionais, empresas 
e público se adaptam ao novo ecossistema informacional, sem perder 
a deontologia do jornalismo de qualidade em prol da democracia. 

Nesse contexto, Pereira e Adghirni (2011) ressaltam uma flexi-
bilização ou redefinição dos valores-notícia para atender às novas 
exigências do público (mais ativo e participativo). Questionam-se os 
métodos de produção ao buscar novos processos de coleta e formatação 
de informações; novos parâmetros balizam o noticiário; a concorrência 
e pressão intensificam-se pelo setor comercial das empresas (Charron e 
De Bonville, 2016); aumenta-se a produção de entretenimento; surgem 
diferentes operações midiáticas, novas plataformas e produtos híbridos; 
ocorre uma maior exigência de profissionais multimídia e multitarefas 
(Deuze, 2004; Jorge, Pereira e Adghirni, 2009).

 Deuze e Witschge (2016) investigam a tensão existente em 
ser um jornalista e trabalhar com jornalismo no século XXI. Alertam 
que o jornalismo “está se tornando em um contexto profundamente 
precário no que se refere ao ambiente de trabalho, à carreira e à indús-
tria, contexto este onde os jornalistas individuais atualmente operam” 
(Deuze e Witschge, 2016, p.18). Conforme Witschge e Nygren (2009) 
citado por Deuze e Witschge (2016, p.10), não é exagerado dizer que 
há sinais de desprofissionalização em processo, visto o surgimento de 
diferentes fatores: exigências e expectativas de mercado; divisão de 
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trabalho precária que fragmenta a profissão; erosão dos valores e práticas 
devido às novas tecnologias (algoritmos, drones, robótica e softwares 
para produção das notícias); e uma crença instável no setor público em 
geral (Van De Walle; Van Roosbroek; Bouckaert, 2008).

 O Jornalismo se adapta às novas tecnologias, lógicas de produ-
ções, táticas, estruturas organizacionais e reorganiza as velhas estruturas, 
rotinas e definições de valores-notícia, em um movimento gradativo. 
Nessa perspectiva, a concepção de jornalismo mais ou menos estável 
passa pelas seguintes tendências: 1) uma reorganização dos ambientes 
de trabalho; 2) fragmentação das redações; 3) emergência de uma socie-
dade “redacional”; e 4) ubiquidade das tecnologias midiáticas (Deuze 
e Witschge, 2016). 

 Silvio Waisbord (2017) entende que há uma decadência dos 
antigos modelos de negócios no jornalismo. De tal modo que o aumento 
da pressão do mercado pelo meio digital se torne responsável para que 
o Jornalismo experimente grandes transformações nos últimos anos, 
capazes de redesenhar a prática e a notícia jornalística. Esse “desenvol-
vimento”, para o autor, passa “a sensação de que o jornalismo está em 
um ponto de viragem histórica da reinvenção, uma vez que as notícias, 
informações e comunicações estão sendo ‘completamente transforma-
das’” (Waisbord, 2017, p.205). O autor ainda destaca que as mudanças 
não são transições e transições não são crises, nem tudo sofreu mudança 
dentro do processo de produção da notícia.

 Em referência aos termos utilizados para o momento atual do 
jornalismo, de acordo com Waisbord (2017, p.206), o termo crise nesse 
cenário “foi aplicado às pressas, sem nuances suficiente para compre-
ender a situação. A crise é uma conclusão muito ampla para captar 
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mudanças desiguais”. Segundo o autor, os diferentes fatores do novo 
cenário afetam velhos argumentos do jornalismo: gatekeeping, fontes, 
habilidades, valores, ética, audiências e economia. Responder o que 
é o jornalismo não parece ser tão fácil visto os diferentes fatores que 
envolvem o fazer Jornalismo em constante movimento na contempo-
raneidade. Deuze (2004) orienta que devemos nos perguntar em que o 
Jornalismo está “se tornando”, em vez do que ele “é”. 

DEMARCAÇÕES E APONTAMENTOS DO USO DA 
TECNOLOGIA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
JORNALÍSTICA

 Recuperamos três “histórias tecnológicas” contadas por Emma 
Hemmingway (2007) que evidenciam as relações entre tecnologias e 
produções jornalísticas. A primeira história é do conhecido húngaro 
Robert Capa, fotógrafo de guerra que ficou famoso ao fazer registros 
fotográficos da Segunda Guerra Mundial e o Desembarque do dia D em 
1941. A produção de fotografias estava limitada à tecnologia utilizada, 
rolos de filmes, processo químico de revelação e equipamento analógico 
estabeleciam o parâmetro da cobertura de um fato noticioso da época. 
No exemplo, com lentes curtas (grande angulares), Capa realizou a 
cobertura da primeira onda de assalto na praia de Omaha (EUA). No 
laboratório, para realizar o processo químico de revelação dos filmes, o 
assistente de 15 anos de idade, ao utilizar um secador em nível alto, erro 
o processo de revelação e fez com que apenas 11 fotos sobrevivessem 
das 108 realizadas. Dessas, apenas dez foram publicadas na revista Life, 
em 1944, com a legenda “ligeiramente fora do foco”.  



1217

meistudies

 A segunda história aconteceu na cobertura do assassinato4 do 
presidente John Fitzgerald Kennedy dos Estados Unidos. A programação 
televisiva foi interrompida por quatro dias, a morte do presidente Ken-
nedy, em Dallas, provocou uma revolução nos veículos de comunicação, 
transformando a televisão em uma “janela do mundo”. A transmissão 
dos fatos da morte do presidente se tornou histórica ao realizar a primeira 
cobertura ao vivo de um assassinato na TV. Uma das transmissões do 
acontecimento foi feita pelos jornalistas Bob Huffaker, Bill Mercer, 
George Phenix e Wes Wise. Os quatro cobriam a visita presidencial à 
Dallas (EUA), mas “da carreata presidencial ao Hospital Parkland, do 
tiroteio de Lee Harvey Oswald ao julgamento e da morte solitária de 
Jack Ruby, eles estavam lá, por dentro. A visão que eles tiveram desses 
eventos foi única” (Hemmingway, 2007, p.3). 

 Nesta cobertura as tecnologias disponíveis propiciaram a cons-
trução dos eventos, mesmo sem processo de edição e com dificuldade 
no manuseio dos equipamentos, as imagens do tiro no presidente 
aumentaram a audiência do noticiário na televisão. Para gravar o vídeo 
e áudio foram utilizados dispositivos de bobina de fita de dois centíme-
tros de largura – ao invés de filmes de 16 mm normalmente utilizados 
pela então equipe – porém, naquele dia, não havia fitas cassete ou car-
tuchos. Devido ao tamanho dos equipamentos para rodar as bobinas, 
foi necessário instalar o equipamento em um estúdio montado em uma 
Van (Huffaker et al., 2004 citado em Hemmingway, 2007). Na Van era 

4.  O assassinato de John F. Kennedy (trigésimo-quinto Presidente dos Estados 
Unidos) ocorreu às 12:30 da sexta-feira 22 de novembro de 1963, na cidade 
Dallas, Texas, Estados Unidos. Kennedy recebeu um tiro no pescoço e outro 
na cabeça, enquanto fazia um desfile com o automóvel presidencial pela Praça 
Dealey em Dallas, Texas. 
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recebido o sinal das câmeras e microfones conectados via cabo, durante 
o ato nenhum dos jornalistas conseguiam ouvir um ao outro, não havia 
comunicação sobre o que se transmitia. Huffaker, um dos jornalistas 
relata a cobertura do tiroteio da seguinte forma:

Segundos depois do tiro, eu sabia que em nossas vans, Nelson não 
poderia descobrir coisas nos monitores. Eu não conseguia distinguir 
um torso de outro na briga enquanto lutava para manter o equilíbrio. 
Por duas vezes eu disse: ‘Oswald foi baleado’. Então, para evitar 
encobrir qualquer coisa que Nelson estivesse dizendo, parei de falar, 
esperando que Nelson tivesse me ouvido. Ele não tinha. Com as fitas 
rolando em Dallas e Nova York, Nelson começou sua transmissão 
uma fração de segundo depois que Ruby puxou o gatilho. Não tendo 
ouvido o tiro, ele disse: “Este é o porão da Prefeitura de Dallas e há 
uma briga lá embaixo”. Enquanto Nelson continuava a conversar, 
eu estava tentando ficar longe do campo de visão de minha câmera, 
e fiquei em silêncio para não entrar em conflito com os relatórios 
de Nelson. Nenhum de nós podia ouvir o outro, e Nelson estava 
procurando palavras, pois achava impossível ver o que estava acon-
tecendo nos monitores em preto e branco. Ele começou a tentar me 
alcançar, mas eu não pude ouvir como ele disse no ar, ‘Nós vamos 
tentar trazer Bob Huffaker da KRLD. Bob, você pode nos ouvir lá 
embaixo? Você pode nos dar uma conta do que aconteceu? Eu não 
conseguia ouvir nada, exceto o barulho no porão. Jim English estava 
colado à sua câmera e incapaz de me dizer qualquer coisa, e Bob 
Hankal tinham desaparecido, fone de ouvido e tudo. As pessoas 
estavam pisando no meu cabo de microfone e meus pés, empurrando 
e cotovelando, lutando e gritando (Huffaker et al., 2004, p.56 citado 
em Hemmingway, 2007, p.3, tradução nossa).

A terceira história, 20 anos após a morte do presidente John Kennedy 
e 40 anos depois da história de Capa, acontece em um jornal local na 
cidade de Nottingham, Inglaterra, em 1987. O jornal da BBC operava 
com duas entradas de meia hora, uma cedo e outra às 12h30. Durante 
o primeiro boletim, um caminhão carregado de setenta potes de tinta 
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colorida caiu na rua em frente ao prédio do jornal, congestionando 
o trânsito da cidade. Um cinegrafista da empresa foi encarregado a 
fazer imagens que entrariam no segundo boletim do telejornal. Às oito 
horas da manhã a cena foi capturada em câmera de filme, mas o jornal 
não possuía equipamentos para converter o filme. O rolo de filme foi 
enviado por um motociclista para o centro referência de notícias da BBC 
em Birmingham (cerca de 80 km de Nottingham), de onde foi proces-
sado para a imagem ser utilizada em videoteipe na transmissão. Todo 
o procedimento demorou 9 horas e meia, 5h de viagem e 04h30min de 
transposição de filme para videoteipe. As viagens do motociclista (ida 
e volta) de Nottingham para Birmingham somaram cinco horas, logo 
o boletim da manhã e o boletim da hora do almoço veicularam sem as 
imagens capturadas pelas manhã. A história ilustra que no final do século 
XX, mesmo o acontecimento ocorrendo próximo à redação, a cobertura 
jornalística e sua veiculação dependiam do aparato tecnológico e suas 
delimitações (Hemmingway, 2007). 

 Os exemplos de Hemmingway (2007) mostram processos pro-
dutivos jornalísticos com diferentes formatos, tecnologias e em décadas 
distintas. Pondera que:

(...) precisamos concentrar nossos esforços em entender não apenas 
o papel das tecnologias, mas mais importante, as associações que 
descobrimos entre atores humanos e tecnológicos. São nas relações, 
alianças e ligações que vamos descobrir entre esses constituintes 
aparentemente díspares que nos ajudam a obter uma compreensão 
mais completa dos processos de notícias (Hemmingway, 2007, p.8).

 A tecnologia mobiliza diferentes tipos de mudanças (sociais, 
históricas, econômicas, culturais etc.) na sociedade. Hemmingway (2007) 
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indica que para compreender os processos de produção das notícias é 
necessário entender o papel que as tecnologias exercem na sociedade, 
assim como, as associações e relações entre humanos e tecnologias. 
Paulussen (2016) considera que os efeitos sociais da tecnologia mos-
tram uma perspectiva contrária aos relatos lineares e determinísticos 
de desenvolvimento que tendem a descrever a relação entre tecnologia 
e sociedade como o “impacto” da primeira sobre a segunda. Para Lévy 
(1999) “uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 
encontra-se condicionada por suas técnicas”, desse modo, a relação 
entre tecnologia e sociedade se dá da seguinte forma:

Muitas vezes, enquanto discutimos sobre os possíveis usos de uma 
dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram. Antes de 
nossa conscientização, a dinâmica coletiva escavou seus atratores. 
Quando finalmente prestamos atenção, é demasiado tarde. Enquanto 
ainda questionamos, outras tecnologias emergem na fronteira 
nebulosa onde são inventadas as ideias, as coisas e as práticas. Elas 
ainda estão invisíveis, talvez prestes a desaparecer, talvez fadadas 
ao sucesso (Lévy, 1999, p. 26).

 Nesse sentido, ao reconhecer o jornalismo como um espaço 
múltiplo, heterogêneo, com tensões entre dispersão, estabilidade e 
mudança, e relacionado a outros fenômenos sociais, Pereira e Adghirni 
(2011) apontam dois simplismos recorrentes aos estudos do jornalismo:

1) a adoção, sem questionamento, do discurso de “crise”, recorrente 
na história da atividade jornalística (FERENCZI, 1993) e que muitas 
vezes é emitido pelo próprio grupo profissional como uma forma 
de autolegitimação; 2) a crença em uma natureza imutável do jor-
nalismo, como se parte dessa atividade fosse imune a inovações de 
ordem estrutural (Pereira e Adghirni, 2011, p.4).



1221

meistudies

O Jornalismo já passou por diferentes mudanças tecnológicas, tanto 
para entregar suas produções para seus consumidores, quanto para 
produzir conteúdos. Folhetins escritos a mão, impressos em papel, 
transmissões de rádio e televisão, câmeras de vídeo, fax, câmeras 
fotográficas, satélites, televisão a cabo, computadores, programação, 
internet, wi-fi,câmeras digitais, computadores móveis, fibra óptica, 
infravermelho, bluetooth, telefones móveis, tablets, mídias sociais, rede 
de terceira geração (3G), GPS, touch screen,transmissão ao vivo, dro-
nes, realidade virtual e aumentada são exemplos de tecnologias que de 
alguma forma estiveram entrelaçadas ao fazer ou consumir Jornalismo. 
Como salienta Hardt (1990) citado em Cottle e Ashton (1999, p.24) 
“as redações, como o chão de fábrica, são um laboratório de inovação 
tecnológica e um campo de batalha de interesses econômicos e sociais 
há mais de 100 anos”. Dessa maneira, o impacto das mudanças tecno-
lógicas na vida dos trabalhadores jornalistas acompanha características 
históricas e internas do Jornalismo.

 A aceitação das mudanças exige uma reconfiguração profunda 
nas rotinas, valores e normas estabelecidas e enraizadas nas culturas 
dessas empresas midiáticas. As empresas insistem em um modelo de 
negócio antigo e em estratégias defensivas em vez de proativas (Pau-
lussen, 2016). Para o autor, é presente uma aversão ao risco geral e 
falta uma cultura de experimentação nas redações, o “medo de perder 
ou ficar para trás parece fazer as organizações de mídia estar aptas a 
reagir rapidamente a toda e qualquer inovação tecnológica emergente 
de fora” (Paulussen, 2016, p. 195). Essa cultura de modelo de negócio 
acaba tendo um efeito de frenagem nos processos de inovação. 
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 Mesmo com frenagens, as redações vêm se remodelando con-
tinuamente – destruindo-se e reconstruindo-se – em um ecossistema 
em transição e digital. Paulussen (2016) destaca que as inovações nas 
redações são novas oportunidades para produzir e entregar conteúdo, 
sendo responsável por uma mudança ampla na cultura da redação. O 
autor aponta três valores a serem considerados para a reformulação 
da produção de notícias na era digital: imediatismo (prazo constante 
de atualização, 24 horas, sete dias por semana); interatividade (novas 
possibilidades a partir de hiperlinks, narrativas multimídia, entrega de 
notícias personalizada e em que usuários controlam e manipulam o 
conteúdo que era de propriedade dos jornalistas); e participação (em 
que a web plataforma é usada para promover uma experiência social 
compartilhada de conteúdo). Para Paulussen (2016) esse processo abre 
duas frentes de produção: multimídia (jornalismo de dados, mídias 
sociais, mobile e serviços personalizados de notícias); e de jornalismo 
participativo (conteúdo gerado por usuários, assumindo uma forma de 
crowdsourcing). 

 Após o período de replicação no meio on-line, o Jornalismo vem 
aproveitando o espaço ilimitado e o potencial da linguagem multimídia 
proporcionada pela internet. Na busca da inovação e renovação é visto 
que seus processos de produções perpassem por transformação (Longhi 
e Lenzi, 2017). Mas, “ainda vivemos um período de experimentação 
e testes em redações mundo afora. (...) E agora a prática da Realidade 
Virtual aliada à reportagem ganha destaque nesse contexto.” (Longhi 
e Lenzi, 2017, p.6). A VR faz parte do novo paradigma do jornalismo 
e mostra algumas características de mudança na forma de produzir, 
entregar e consumir peças jornalísticas. 
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Para projetar a VR nesse ecossistema do jornalismo de inovação, 
utilizaremos as três dimensões centrais apontadas por Silva (2017): I. 
Narrativas imersivas (e o impacto do sentido de presença); II. Formato 
e sensorialidade (agregações novas à forma de contar uma história que 
envolve além da imersão nas narrativas, aspectos de espacialidade com 
o áudio, interação com o ambiente de forma híbrida, realismo e pro-
fundidade); e III. Distribuição multiplataforma (narrativas que podem 
ser consumidas em desktops, smartphones, óculos de VR e aplicativos 
específicos conferindo o caráter de mobilidade presente nas narrativas 
atuais). 

 Doyle, Gelman e Gill (2016) indicam que o primeiro contato 
da VR com o Jornalismo aconteceu em 2012, com o experimento do 
documentário Hunger in Los Angeles da jornalista e pioneira nos estudos 
sobre Jornalismo Imersivo (JI), Nonny de la Peña. O documentário recria 
em animação VR a cena de um homem em coma diabético em uma 
fila de doação de alimentos. Já as empresas jornalísticas começaram a 
produzir conteúdo com VR em 2015. The Displaced5 do The New York 
Times (NYT) foi uma das primeiras publicada em novembro de 2015. 
No mesmo ano, o jornal lançou o aplicativo NYT VR. 

 Em seguida, desenvolveram-se diferentes experimentos em 
VR no Jornalismo. A fim de perceber quais temáticas são exploradas 
nessas narrativas imersivas, organizamos uma breve linha histórica de 
produções jornalísticas que utilizam da imersão e sensação de presença 
em uma realidade. 

5.  A peça conta a história de três crianças expulsas de suas casas pela guerra.
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 Na América Latina, o jornal argentino Clarín lançou o aplicativo 
para conteúdo em VR em abril de 2016. Ainda em 2015, o canal do 
YouTube Toda Notícia (TN 360) produz conteúdo em VR, na Argentina. 
A emissora de televisão Globo começa a produzir em VR durante o Car-
naval de 2015. No mesmo ano, a filial da Globo em Minas Gerais, em 
parceria com Charles Boggiss, diretor da start-up brasileira UView360, 
recorre a VR para produzir a peça “Da barra ao barro: vídeo 360 mostra 
em detalhes cidade arrasada pela lama em MG”. A peça retrata a tra-
gédia, a mesma do objeto de pesquisa dessa dissertação, causada pelo 
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no estado de Minas 
Gerais.

 Na Espanha, em abril de 2016, o El País lançou sua primeira 
experiência em VR Fukushima, vidas contaminadas, com nove minutos 
de duração. A produção aborda as consequências do terremoto ocorrido 
no Japão em 2011, que provocou o acidente nuclear da usina Fukushima. 

 No segundo semestre de 2016, o NYT lançou no site do jornal 
The Daily 360, uma sessão com conteúdo diário em VR. O britânico The 
Guardian produziu sua primeira experiência em realidade virtual em 
abril de 2016, 6x9: A virtual experience of solitary confinement. A peça 
com nove minutos reporta a história de confinados nas celas solitárias 
dos Estados Unidos, com ênfase nos danos psicológicos causados pelo 
isolamento em um espaço que mede seis por nove metros quadrados. 
A narrativa é reconstituída a partir de depoimentos de ex-detentos e 
especialistas.

 Lima (2018) observa 120 vídeos publicados nos primeiros quatro 
meses – novembro de 2016 a fevereiro de 2017 – do projeto de The 
Daily 360. Para categorizar os vídeos, a autora utiliza editorias – temas 
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mais abrangentes – e subeditorias – mais específicas. Nas editorias, des-
tacam-se as seguintes porcentagens: País (30,83%), Mundo (28,33%), 
Cultura (11,67%), Lifestyle (10,83%), Política (9,17%), Esporte (7,5%) 
e Ciência e Tecnologia (1,67%). Nas subeditorias (listamos apenas as 
sete maiores percentagens): Curiosidade (15%), Manifestação (10%), 
Eleições (7,5%), Celebridade (5,82%), Meio Ambiente, Música e Turismo 
(ambas com 5%). Nota-se que a subeditoria “Curiosidade” está com 
mais publicações. Lima (2018, p.37) conclui que o projeto The Daily 
360 “tem tendência a explorar curiosidades, ou seja, a mostrar locais 
improváveis, situações inusitadas e eventos curiosos.” A autora indica 
que o NYT utilizou os correspondentes internacionais para participarem 
do projeto, com produções sobre as curiosidades em diferentes países.

 A empresa brasileira, Folha de São Paulo publicou em 2015 
dois vídeos em seu canal do YouTube, nove em 2016 e quatro em 2017, 
quando cessaram a produção em VR. Ao todo foram 15 produções 
em VR. Ao categorizar de acordo com Lima (2018), em editorias e 
subeditorias, notamos que na Folha as editorias distribuem-se em: País 
(73%), Cultura (13%), Política (7%) e Estrangeiro (7%). Nas subedito-
rias temos: Turismo (40%), Curiosidade (27%), Lazer (12%) e Música, 
Arquitetura e Manifestação com 7% cada. Há uma inversão nas sube-
ditorias, Turismo com o dobro de Curiosidade, mas destacamos a alta 
porcentagem de produções em País. Dessas, o destaque são peças que 
abordam a cidade de São Paulo. De 15 produções, 12 retratam mirantes, 
praças, ciclovia, avenidas, pista de corrida, escola de samba, edifícios, 
protestos e gabinete do prefeito. Os outros dois vídeos da categoria País 
foram realizados no Rio de Janeiro. Há poucas entrevistas, narrativa 
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jornalística e passagens do repórter6. Grande parte dos vídeos busca 
mostrar pontos turísticos, ou espaço de determinado assunto. 

 Em 25 de agosto de 2016, a Vice produziu na filial brasileira a 
peça “Por dentro da Vila Mimosa”. A primeira produção do grupo de 
mídia mostra uma das áreas de prostituição mais famosas e antigas na 
cidade Rio de Janeiro (Brasil), durante os Jogos Olímpicos. A Vice pro-
duziu em 2016 seis peças em VR no Brasil, 10 em 2017, depois encerrou 
as produções. Na classificação por editorias destacam-se: País (44%), 
Cultura (25%), Política (6%) e Esporte (25%). Em subeditorias foram: 
Curiosidade (31,3%), Direitos Humanos (18,9%), Música (12,6%) e 
Futebol, Gastronomia, Desastre Ambiental, Basquete, Manifestação e 
Religião somaram 6,3% cada. Nota-se que a subeditoria “Curiosidade” 
está também em destaque, assim como, conteúdos produzidos sobre 
pautas no País. Algumas produções em VR trazem acontecimentos 
jornalísticos de grande repercussão e com valor notícia (WOLF, p.202, 
2003)7, por exemplo, o rompimento de barragens de resíduos sólidos 
em Minas Gerais, futebol feminino de várzea, a situação de refugiados 
e imigrantes em São Paulo. Destaca-se a presença de entrevistas com 
fontes, passagens de repórter e preocupações estéticas com a imagem e 
áudio. Uma das suas produções apresenta captura de áudio em 360 graus. 

 O jornal brasileiro Estado de São Paulo começou a produzir 
em VR em dezembro de 2016. A primeira experiência abordou uma 

6.  Um jargão do telejornalismo quando o/a repórter aparece no VT (vídeo tape) 
e traz parte da informação, contando diretamente para o público . A passagem 
reforça a presença do/a jornalista no local do acontecimento jornalístico. 

7.  Entende-se valores-notícia como “critérios de relevância difundidos ao longo 
de todo o processo de produção e estão presentes tanto na seleção das notícias 
como também permeiam os procedimentos posteriores, porém com importância 
diferente” (WOLF, p.202, 2003).
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expedição com Karina Oliani pela cidade de Bonito, localizada no 
Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Em 
2017, o jornal lançou vídeos com a proposta de levar o usuário para 
localidades na capital São Paulo, como: Avenida Paulista, Aquário, 
pista de corrida de Interlagos com a câmera instalada em uma moto a 
280 km/h e Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). 
Há referências internacionais: pista de esqui, montanhas e vinícolas da 
Argentina e ruas do Haiti. Em 2018, o jornal publicou as duas últimas 
produções com uma visita a pontos turísticos de Moscou e São Peters-
burgo na Rússia. É possível perceber a prevalência pela curiosidade e 
por produções que apresentem ao consumidor algum local ou experi-
mentação de algo diferente. Em geral a produção não traz entrevistas, 
narrativa ou perspectiva jornalística e muitas cenas são gravadas com 
movimento e com câmeras acopladas em capacetes. 

 O programa Fantástico8, da emissora Globo de Televisão, iniciou 
em junho de 2017 o programa Fant360. No primeiro vídeo, “Fant360: 
encare um treinamento militar no meio da selva Amazônica”, a repórter 
faz uma visita em um treinamento militar no meio da selva Amazônica. 
O quadro tem um formato híbrido que utiliza imagens em VR em 
uma produção em 2D. Os programas veiculados na TV convidam o 
público para visualizar os vídeos em VR, para isso, em algumas cenas 
surgem em destaque um elemento gráfico na tela que avisa o público 
que determinada imagem está disponível em VR no site do programa. 
A produção predominante é sobre turismo em locais internacionais e 
suas curiosidades.

8.  Criado em 1973, o programa é exibido na TV com sinal aberto todos os domingos 
às 20h.
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 Fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, a Folha de Londrina 
no estado do Paraná, lançou a produção em VR em setembro de 2017 
e encerrou em 10 de maio de 2019. Somaram 46 produções, sendo 
11 realizadas em 2017, 27 em 2018 e oito em 2019 e poucas trazem 
uma abordagem jornalística. Sete trazem narrativa jornalística, fontes, 
entrevista ou exploram sensações de imersão e presença possibilitada 
pela VR. Há constância de produções com problemas técnicos ocasio-
nados por: cenas capturadas em movimentos; câmeras acopladas em 
capacetes; peças longas; cenas curtas; sem qualidade no áudio; enfim, 
parecem apenas capturas de um determinado ambiente sem passar por 
produção ou edição. 

 Na Folha de Londrina, a editoria dos vídeos em VR distribui-se 
em: País (50%), Cultura (17,40%), Esporte (15,20%), Agropecuária 
(10,90%), Política (4,30%) e Indefinido (2,20%). Nas subeditorias 
temos: Curiosidade (28,30%) e Turismo (21,80%) como destaques. 
Outras subeditorias são: Cobertura de evento (17,40%), Agropecuária 
(10,90%), Cultura Indígena, Dança, circo ou teatro e Futebol, com 
4,30% cada. Apenas uma produção foi realizada sobre Handebol, Skate, 
Escalada e Indefinido (somando 2,20% cada). Nota-se que a subeditoria 
“Curiosidade” está também em destaque, assim como, pautas sobre ou 
no país, sendo todas na região do estado do Paraná.

 Carraro (2018) indica que NYT, The Guardian e El País escolhem 
temas com relevância social, faz refletir diante a um fato e tomam cui-
dado com a qualidade imagética e contextualização de tal realidade. Já 
no Brasil, a autora explica que os jornais buscam trazer nas produções 
em VR apenas imagens do cotidiano, sem contexto com o fato e não 
trazem uma perspectiva crítica sobre os assuntos tratados.
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 É possível perceber que o mercado jornalístico investiu em 
produções com VR, desistiu de aplicativos de VR, e ainda vem experi-
mentando novos formatos com a tecnologia. Porém, o consumo de VR 
ainda não se popularizou. Pavlik (2016) questiona a empatia criada pelo 
público com a VR, levanta ainda, uma preocupação com a euforia inicial 
das produções que podem vir a gerar falsas expectativas ou provocar 
até mesmo um fracasso da tecnologia. De acordo com Steuer (1992), 
as definições de Realidade Virtual devem se pautar mais a partir da 
experiência do que nos dispositivos tecnológicos (como óculos, luvas 
e máquinas). Nesse sentido, a VR deve estar mais ligada à experiência 
humana a partir sensação de presença, não física. Caso contrário, ao 
ver a VR como apenas uma tecnologia, o conceito se torna apenas uma 
ferramenta mecânica. Essa leitura do autor ressalta uma das maiores 
potencialidades da VR, a capacidade que a tecnologia proporciona para 
que o público consuma um acontecimento em forma de experiência, 
podendo ele controlar o enquadramento da imagem conforme o seu 
interesse. Para produzir essa experiência, a função do repórter se modi-
fica. Além de narrar à notícia ou contar a história, o jornalista que atua 
com a VR precisa apresentar uma realidade pensando na experiência e 
interação que o público terá.

 Nas produções jornalísticas em VR a capacidade de observação, 
interação e de escolha do público são ampliadas devido às sensações de 
imersão e presença em produções em VR. A imersão tem a ver com o 
envolvimento do usuário e a presença com a percepção real de “estar” 
em determinado local representado virtualmente. Maiores níveis de 
imersão levam a uma sensação mais forte de presença (Aronson-Rath, 
Milward, Owen, & Pitt, 2015). Nas produções de notícias em VR as 
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“pessoas podem obter a experiência em primeira pessoa dos eventos e 
situações relatadas nas notícias” (De La Peña et al, 2010, p. 291), pois: 

O usuário entra em um mundo representado digitalmente através 
de uma interface de computador tradicional. Há um elemento de 
escolha, onde o usuário pode selecionar ações entre um conjunto de 
possibilidades, investigando diferentes tópicos e aspectos da história 
de notícias subjacente. Isso oferece tanto um método de navegação 
através de uma narrativa, ocasionalmente trazendo o usuário para 
documentos, fotografias ou imagens audiovisuais da história real, 
e também oferece uma experiência (De La Peña et al., 2010, p. 3).

 Antes, o público consumidor de jornalismo acessava os conteúdos 
via telas (monitores, televisores, notebooks, smartphones, tablets) ou 
suportes como papel e rádio, agora com a VR, mobiliza novas lógicas 
de consumo. A interação durante o consumo da realidade virtual pode 
acontecer de três formas diferentes: 1) com mouse e tela: ao utilizar o 
mouse ou mousepad do computador ou notebook o público pode arrastar 
e mudar o ângulo que deseja visualizar na esfera em 360º. Nesta opção, 
algumas produções oferecem a navegação semelhante ao Google Street, 
na qual o público pode avançar e “caminhar” pelo espaço virtual ao 
clicar em alguma parte do vídeo; 2) em aparelhos (tablets, smartphones 
e monitores) com touchscreen: em aparelhos sem sensores giroscópio 
(capaz de reconhecer o movimento realizado pelo operador do aparelho) 
a visualização acontece apenas com o toque dos dedos nas telas touchs-
creen, a opção substitui o uso do mouse, mas a experiência é semelhante 
ao modo anterior; 3) a partir de smartphones com sensores de giroscópio 
e óculos: com o smartphone o público pode visualizar (enquadramento 
semelhante ao que se vê nas opções anteriores) a realidade virtual ao 
movimentar o smartphone horizontalmente, verticalmente ou diagonal, 
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basta apontar o aparelho para algum lugar. Já com o smartphone conec-
tado a algum tipo de óculos para VR (Oculos Rift VR (Facebook), HTC 
Vive (Valve), Playstation VR (Sony), Cardboard (Google) ou Samsung 
Gear VR (Samsung)) a tela é dividida horizontalmente em duas telas 
semelhantes, uma para cada olho. Ao utilizar óculos de VR com fones 
de ouvidos a sensação de imersão e presença é ampliada. 

Ao colocar esses óculos que detectam para onde olhamos, obtemos 
uma sensação em todo o corpo como se estivéssemos realmente no 
local (…) Não estou dizendo que, quando estão na cena, se esquecem 
que estão aqui. O que sentimos é que estamos em dois lugares ao 
mesmo tempo. Temos o que eu chamo de uma dualidade de presença 
(De La Peña et al, tradução nossa).

 A fim de explorar essas potencialidades que as narrativas imersi-
vas podem proporcionar ao Jornalismo, organizamos algumas sistema-
tizações do processo produtivo e novas complexidades que envolvem a 
produção desse formato que explora a sensorialidade e mobilidade. A 
síntese surge da realização de um produto experimental jornalístico em 
Realidade Virtual por Angelo Rocha (2018), no qual, buscou-se expe-
rimentar o processo de produção jornalística em VR (pauta, produção, 
construção, publicação e distribuição), testando ainda formatos, enqua-
dramento, capturas, técnicas jornalísticas, elementos gráficos, montagem 
e edição. Rocha e Rocha (2018) apontam que a produção em VR exige 
pensar, já na etapa de pré-produção, vários elementos da composição 
de uma cena, como “o posicionamento da câmera, os enquadramentos, 
a forma de falar na passagem jornalística, o tempo de cada cena e entre 
outros fatores, sempre em relação à própria cena em um ambiente 360 
graus” (Rocha, Rocha, 2018, p.76). Os autores destacam ainda que o 
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jornalista que produz em VR deve simultaneamente pensar “a imagem 
e o som na perspectiva de que a câmera representasse o olhar de uma 
pessoa, por isso, na prática, a câmera é um olhar sobre a realidade” 
(Rocha; Rocha, 2018, p.76).

 Através do envolvimento em todas as etapas do processo produ-
tivo jornalístico, Rocha e Rocha (2019, p. 192) sistematizam as etapas 
utilizadas na produção da seguinte forma: 

i) ir a campo para perceber as possibilidades de cenas, dificuldades, 
melhores ângulos e composições; criar uma relação com a fonte 
que seria entrevistada e colher informações para a etapa seguinte; 
ii) produção da pré-pauta para estruturar as principais informações; 
iii) produção da pauta VR com dados de contextualização, sugestões 
de perguntas e quadros com orientações para a captura, produção e 
edição em VR; iv) execução da pauta - captura de imagem e entre-
vistas; v) conversão dos vídeos; vi) edição de forma equirretangular, 
semelhante ao audiovisual em 2D, na qual o editor aplica os efeitos 
de transição e áudio e realiza a montagem de takes visualizando o 
vídeo em 2D; vii) edição com a visualização em VR, na qual o editor 
reposiciona os enquadramentos, conforme o seu foco de interesse, e 
confere os efeitos de transição; viii) desenvolver um site adaptável 
a VR, a fim de melhorar a interação do público com o conteúdo 
produzido (Rocha, Rocha, pp.191-192).

 A tecnologia de VR traz novas etapas para as rotinas jornalísti-
cas ou adapta etapas já existentes na produção de audiovisual ou tele-
jornalismo em 2D. Na ida a campo (i) e produção de pauta (iii) novas 
“exigência” – preocupação de captar sensações de imersão e presença 
de um acontecimento – surgem na rotina do jornalista que produz em 
VR, assim como exposto anteriormente. Já no processo de produção 
com a tecnologia, exposto como execução da pauta (iv) na produção 
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experimental de Rocha e Rocha (2019), assim como, no processo de 
edição, surgem particularidades na construção narrativa:

i) a tecnologia atua de forma ativa no processo de concepção e produ-
ção da pauta jornalística, não corresponde à mera instrumentalização; 
ii) o processo de produção é complexo e exige mais etapas, devendo 
envolver um trabalho de equipe, e não um profissional multitarefa; 
iii) a necessidade de uma ida a campo anteriormente ao momento de 
captura para apurar os dados - incluindo aqui som e imagem como 
informação relevante para a construção narrativa; iii) conhecer as 
cenas, o ambiente e trabalhar a inclusão dessas informações na 
construção da pauta; iii) estruturar um modelo de pauta especifico 
para VR facilita no processo de produção e montagem final; iv) 
ficar atento a questões técnicas de som e iluminação já no momento 
de captura como utilizar microfone lapela em entrevistas em que 
as pessoas estão sentadas; usar o microfone da câmera quando a 
entrevista é realizada em pé; e cuidar com a forte variação de luz 
no ambiente; v) o tempo de takes curtos não funcionam com VR, 
é necessário oferecer um tempo de um giro em 360 graus na cena 
capturada (Rocha; Rocha, 2019, pp.191-192).

 Na edição, dividida em forma equirretangular (vi) e com visu-
alização em VR (vii), os autores indicam semelhanças ao audiovisual 
em 2D, tanto pelo software de edição semelhante, como pela lógica de 
montagem em frames. Mas, por exemplo, para inserir elementos gráficos 
em 2D (texto, imagens, vídeos ou gráficos) surgem lógicas diferentes 
para evitar a distorção, pois os objetos devem estar mais ao centro e na 
horizontal (Rocha e Rocha, 2019). A conversão (etapa v) também traz 
novas etapas no processo. Vale destacar que a edição de VR exige mais 
tempo que a do audiovisual em 2D.

 A forma em que se disponibilizam as produções em VR tam-
bém se torna diferente, como Rocha e Rocha (2019) indicam na etapa 
de produção do site adaptável (viii) para VR. Novas plataformas são 
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necessárias para gerar a visualização das esferas em 360 graus, por 
exemplo, o Facebook e Youtube, desenvolveram sistemas capazes de 
gerar esse tipo de visualização. Mas alguns jornais, como o New York 
Times, possuem suas próprias plataformas. As narrativas também se 
modificaram, seja ao incluindo foto, texto, gráficos, vídeos em 2D e 
outros elementos gráficos em produções com VR; utilizando os vídeos 
imersivo em narrativas construídas com texto; produções de biografias; 
turismo e outros experimentos realizados com a tecnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Realidade Virtual faz parte do novo paradigma do jornalismo 
e mostra algumas características de mudança na forma de produzir, 
entregar e consumir peças jornalísticas nesse ecossistema pressionado 
pelas novas tecnologias, jornalismo de entretenimento, participação do 
público, hiperconcorrência, jornalista multiprofissional, inovação e em 
movimento. Mas, assim como as tecnologias anteriores, alteram-se os 
paradigmas, mas o Jornalismo é mantido, ou deveria ser. Silva (2017) 
alerta que:

(...) é preciso diferenciar o uso das narrativas virtuais no jornalismo 
e em outros campos (como games, psicologia, indústria de aviação) 
pela particularidade de que no jornalismo há a exigência intrínseca 
pela confiabilidade e verificação de fatos, ética e critérios jornalístico 
de construção das narrativas baseadas na realidade ou dos lugares 
de acontecimentos. É preciso endereçar questões problematizadoras 
visando estabelecer parâmetros de discussão e de exploração do 
fenômeno no tocante ao jornalismo que possam superar apenas a 
questão técnica e, ao mesmo tempo, não ignore que os objetos e 
os actantes humanos e não-humanos estão fora da dicotomia e em 
redes sociotécnicas estabelecendo associações (Silva, 2017, p.7).
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 Nesse sentido, a experiência proporcionada pela VR, a qual 
provoca sensações de presença e imersão deve ser mais bem explorada 
pelas produções jornalísticas, visto a potencialidade que esses fatores 
podem proporcionar ao Jornalismo produzido em VR. Porém, as novas 
lógicas e mudanças provocadas pelo novo ecossistema parecem aproxi-
mar as produções em VR com valores de “curiosidades”, tencionando 
e questionando os valores de noticiabilidade dessas produções jornalís-
ticas em VR. Essa é uma perspectiva importante a ser observado para 
próximos estudos sobre Realidade Virtual no Jornalismo.
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IMPLICAÇÕES ÉTICAS DAS PRÁTICAS DE 
SEO ON-PAGE NO JORNALISMO WEB

Leyberson Pedrosa1

Osvando José de Morais2

1. INTRODUÇÃO

Ao discutir as implicações éticas das técnicas no jornalismo, é 
necessário pontuar que os princípios deontológicos que guiam a pro-
fissão partem de uma visão de mundo no qual a democracia exige do 
jornalismo o papel de uma instituição de defesa da cidadania:

O jornalismo como conhecemos, isto é, o jornalismo como insti-
tuição de cidadania, e como as democracias procuram preservá-lo, 
é uma vitória da ética, que buscava o bem comum para todos, que 
almejava a emancipação que pretendia construir a cidadania, que 
acreditava na verdade e nas leis justas - uma vitória contra a etiqueta. 
(Bucci, 2000, p. 10)

Dessa forma, não cabe ao jornalismo se apropriar das ferramentas 
tecnológicas apenas para aparentar, por meio de etiquetas ou bons 
modos, o seu papel social dentro das mídias digitais, mas sim realizar 
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procedimentos técnicos em total consonância com tal discurso, mesmo 
que tais práticas estejam invisíveis ao público como ocorre no processo 
de inserção de dados a códigos digitais.

A associação entre técnica e ética deve ser vista como instrumento 
jornalístico para contrastar possíveis contradições de poderes e outras 
instâncias que devam zelar pela democracia, questionando-se sempre 
sobre suas próprias concessões às plataformas tecnológicas em um 
cenário no qual existem monopólios de conglomerados digitais como 
Google e Facebook.

A prática de SEO favorece a visibilidade de conteúdos em meca-
nismos de busca, mas esse exercício não pode ser usado a todo custo 
para que um material seja visualizado. Entretanto, não é incomum 
encontrar em sites jornalísticos manchetes apelativas e divulgação de 
assuntos superficiais como resultado de loterias na expectativa do cli-
que, utilizando uma das estratégias mais criticadas no meio e, nem por 
isso, cessada: o clickbait (caça-clique). Apesar dos algoritmos serem 
atualizados periodicamente para tentar barrar conteúdos desses tipos, 
ainda sabe-se que a quantidade de cliques em um link é um fator que 
ainda é relevante para o ranqueamento do Google.

Se, por um lado, Gillespie (2014) verifica similitudes entre as téc-
nicas jornalísticas e os algoritmos devido ao potencial de estabelecer 
procedimentos padrões que busquem afastar vícios pessoais, a ética 
jornalística é apresentada por Bucci para além de uma norma prática, 
ou de um “receituário” (Bucci, 2000, p. 15). Filosoficamente, a ética 
parte de decisões individuais que consideram dilemas cotidianos que 
podem levar a atitudes que vão além do que se está normatizado em 
manuais de redação ou em leis desde que tais ações sejam em prol da 
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sociedade e não contra ela. Mais do que noticiar ou contar histórias, o 
jornalista se coloca em constante questionamento sobre a responsabi-
lidade social do seu trabalho.

Mesmo que haja uma grande carga de responsabilidade voltado ao 
profissional como indivíduo e cidadão, é necessário que os meios de 
comunicação se valham de instrumentos normativos para garantir essa 
conduta diária, em um cenário no qual o exercício profissional pode se 
tornar repetitivo e sem tempo hábil para reflexões internas sobre cada 
nuance de uma notícia. Os códigos deontológicos surgem nesse con-
texto para garantir algum marco de consulta que confirme caminhos, 
possa sanar dúvidas, ofereça espaço para cláusulas de consciência e, 
em último caso, ajude no julgamento sobre desvios éticos cometidos 
contrários às orientações explícitas. Para além dos códigos de ética e 
leis que regem a atuação profissional, os manuais de redação, projetos 
editoriais e documentos complementares dos meios devem servir não 
como um simples guia operacional, mas sim como mecanismo de 
lembrete constante dos deveres e responsabilidades dos profissionais 
e de seus gestores.

Diferente de uma fórmula algorítmica que possui uma margem 
estabelecida de atuação a partir de dados de entradas, cálculos e dados 
de saída, o ofício jornalístico não funciona pela reprodução exata de 
instruções, lidando diretamente com o caráter profissional dos envolvidos:

Ética, para Bucci, não são posturas nem as generalidades superficiais 
dos códigos de ética. É a essência do bom jornalismo ao moldar 
o caráter dos profissionais, de forma a levá-los sempre a atender 
a função pública e social de divulgar tudo que é de interesse da 
sociedade, de forma correta. (Hauptmann, 2010, p. 5)
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Na rotina do ofício jornalístico, uma matéria não poderá ser igual a 
outra pois as condicionantes do próprio fato influenciam em seu resul-
tado, mesmo que sejam aplicadas as mesmas técnicas para a produção 
da matéria anterior. A deontologia, nesse sentido, serve para oferecer 
parâmetros éticos passíveis de flexibilização ao contexto colocado, 
desde que nenhum deles contemple “o uso de meios espúrios ou ilíci-
tos” (Bucci, 2000, p. 21) Contudo, Hauptmann (2010) avalia que os 
jornalistas passaram a agir mecanicamente ao longo dos anos devido a 
adoção de modelos “exageradamente comerciais” (2010, p. 5) por parte 
das empresas jornalísticas. Logo, o que está em jogo, é a responsabi-
lidade da imprensa em dar aos cidadãos direito à informação frente a 
uma lógica meramente lucrativa.

Esse debate sobre a conduta jornalística versus a exploração comercial 
da profissão se transforma a partir das primeiras décadas do século XX, 
quando o “ideal de objetividade” (Paulino, 2009, p. 14). passa a orien-
tar profissionais e escolas de jornalismo em expansão. Frente a uma 
imprensa que começa a concentrar poderes para seus próprios fins, 
surgem diagnósticos da sociedade sobre o papel as instituições sobre 
seu funcionamento dentro de uma democracia Entre elas, destaca-se a 
Comissão Hutchins, que apresenta um relatório que estuda o contexto 
das mídias norte-americanas (que servem de referência ao modelo 
brasileiro),e que se torna um espécie de marco maior para códigos de 
éticas da imprensa a partir da defesa da Teoria da Responsabilidade 
Social da Imprensa. Por meio dessa teoria, “o papel cívico da infor-
mação havia sido reconhecido como um fundamento da liberdade de 
imprensa na formação das democracias liberais” (PAULINO, 2009, p. 
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14). A Comissão também sugeriu a criação de um órgão independente 
para avaliar a atuação da mídia.

Ao publicar seu livro “Sobre Ética e Imprensa” em 2000, Bucci 
também tece olhares sobre o jornalismo web em um período de um 
“boom” da migração do jornalismo impresso para empreendimentos 
digitais. Nesse contexto, ele argumenta que a Internet não “aposenta 
os preceitos do bom jornalismo” (Bucci, 2000, p. 127). Anos depois, 
a discussão sobre as implicações éticas entre as relações comerciais e 
a prática do jornalismo web se acirram com o surgimento e aprimora-
mento de agregadores e mecanismos de busca de conteúdo Giomelakis 
& Veglis, 2015) que apresentam, em uma mesma tela, diferentes tipos de 
conteúdo. Um resultado de busca sobre determinado fato traz consigo, 
na mesma lista orgânica da SERP, links para diversos sites, fazendo 
com que a informação jornalística compita por visibilidade e cliques 
com outros tipos de informação.

2. TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO (SEO) X ÉTICA

Nas relações de SEO, sites que realizam estratégias de web ver-
tical e link building exercidas por empresas informativas tendem a 
aproximá-las de um possível conflito ético. Devido à dinamicidade 
dos comportamentos informacionais e comerciais nas mídias digitais, 
identificar o limiar dessas práticas torna-se um desafio para estudiosos 
e defensores da responsabilidade social da mídial, ainda mais em um 
contexto específico que envolve práticas de marketing digital com 
técnicas de SEO Off-page.
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Contudo, não se pode discutir a identificação de técnicas de SEO 
sem marcar posição sobre o longo debate que se faz sobre ética nos 
meios de comunicação. Qualquer iniciativa que traga algum tipo de 
confusão sobre o tipo de conteúdo veiculado deve ser visto de forma 
crítica. O chamado publieditorial, por exemplo, quando exibido em meio 
a matérias factuais, busca aproveitar o interesse do leitor em notícias 
para oferecê-lo algo a mais. Porém, raramente esse publieditorial está 
realmente demarcado como tal, muitas vezes intencionalmente, para 
que possa ser acessado como um produto informativo.

Já no caso das webs verticais, prática em recente investigação pelo 
DigiDoc (Lopezosa, Codina, Díaz-Noci, & Ontalba, 2020), na qual 
grandes meios digitais adquirem sites especializados e o agregam a 
seus domínios principais, existe uma tentativa de rotulagem desse site 
específico ao peso da marca da empresa para que possa obter mais auto-
ridade e cliques, contribuindo para um ranking melhor no mecanismo 
de busca. O conflito de interesses não se encontra na prática em si, mas, 
apesar de estarem sob o mesmo rótulo, nem sempre isso significa que 
os sites agregados recebem a mesma atenção sobre a responsabilidade 
social do que se veicula ali.

O conflito de interesse jornalístico está diretamente relacionado 
à perda de autonomia dos jornalistas em informar algo sem medo 
ou favorecimento. Dependendo de sua extensão, este conflito pode 
causar dano real à credibilidade jornalística. Entretanto, nem sempre 
choque entre interesses diversos e os deveres profissionais ou fideli-
dades profissionais, “isto é, de servir ao público, de buscar a verdade” 
(Plaisance, 2011 p. 188) são premeditados. Mas “todos eles devem ser 
revelados…[e] devem ser evitados caso representem uma ameaça à 
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nossa credibilidade ou à nossa capacidade de agir como agentes morais” 
(Plaisance, 2011, p. 188).

O debate sobre limites éticos entre o exercício técnico e o cumpri-
mento de deveres sociais da profissão tende a ser atualizado constan-
temente, ainda mais em novos cenários tecnológicos, mas se mantém 
na mesma direção teórica de ser entendido como um serviço público 
à cidadania dentro de um regime democrático. Por consequência, esta 
investigação segue pelo mesmo sentido.

Conforme exposto anteriormente no Capítulo II, não há como 
dissociar o estudo das mídias digitais dos algoritmos e nem desconsi-
derar suas implicações éticas. Nessa mesma linha, o estudo publicado 
na Revista Comunicar identifica a necessidade de se estabelecer uma 
nova competência dentro das atividades jornalísticas: a promoção da 
Ética no SEO a partir do debate sobre a responsabilidade social do 
jornalista e sobre os desafios em aberto para a regulação da informação 
na Internet, ressaltando-se aqui uma realidade bastante específica da 
União Europeia que discute e pode regular os limites do algoritmo do 
Google em seu território.

3. PESQUISA SOBRE FAOPS

Devido a necessidade de se estudar as práticas de visibilidade 
algorítmica da informação jornalística, produziu-se a tese doutoral Seo 
On-page no Jornalismo: fatores algorítmicos como lide aos buscadores, 
defendido no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia, na 
Universidade Paulista (Unesp). A investigação analisou fatores de Search 
Engine Optimization (SEO) dentro da perspectiva de procedimentos 
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jornalísticos que permitam ou ampliem a visibilidade de informações 
jornalísticas nos mecanismos de busca.

Como hipótese, defendeu-se que determinados fatores de SEO 
on-page possuiriam características notavelmente algorítmicas aptas a 
serem associadas às técnicas jornalísticas no processo produção, edição, 
revisão e publicação de um conteúdo jornalístico de forma similar a 
outras práticas jornalísticas a exemplo do lide jornalístico (Villela, 2002).

A partir de documentos referenciados sobre o tema, a tese identifi-
cou e classificou fatores de SEO on-page com características de ordem 
algorítmica, doravante denominados Fatores Algorítmicos On Page 
(FAOPs), ao terem, como prerrogativa, o fornecimento de dados de 
entrada (inputs) aos algoritmos. Complementarmente, a investigação 
conceituou como esses FAOPs, uma vez classificados, poderiam ser 
incorporados aos processos jornalísticos; propondo o modelo de um 
lide algorítmico ao buscador.

Em um ambiente no qual o código fonte do Google Search é restrito 
aos seus donos e na qual a velocidade de atualização dos algoritmos são 
desafios frequentes da pesquisa, optou-se por analisar fatores de SEO 
já consolidados por parâmetros de referenciamento e periodicidade. 
Buscou-se, assim, identificar fatores de SEO que fossem representati-
vos tanto no meio especializado quanto no meio acadêmico para serem 
transportados à dinâmica jornalística.

Assim, o estudo sobre as características algorítmicas dos fatores de 
SEO deparou-se ora com conteúdos introdutórios ou tutoriais oferecidos 
por autores da área de SEO, ora com produções avançadas e direcio-
nadas a questões mais propriamente dominadas por acadêmicos das 
Ciências Exatas. Essa situação somente foi contornada após o contato 
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com outros pesquisadores que traziam uma relação mais dialógica 
entre Comunicação e Computação. Entre eles, destaca-se o trabalho de 
Lev Manovich, que realiza estudos sobre mídias digitais desde o começo 
da década de 1990 a partir das manifestações artísticas nas novas mídias 
por meio da manipulação de softwares formados, em sua essência, por 
diferentes algoritmos automatizados. Manovich chega a afirmar que as 
novas mídias poderiam ser definidas como sendo o próprio software 
ou a própria execução algorítmica. O pesquisador exemplifica o caso 
ao citar o aplicativo Photoshop que, ao possuir uma série de recursos 
sofisticados para a manipulação e criação de imagens, gera reflexões 
sobre a autoria de uma obra feita nesse software. De alguma forma, 
defende Manovich, o próprio Photoshop teria certa coautoria sobre 
determinada expressão digital realizada na ferramenta.

Outros autores como Taina Bucher e Tarleton Gillespie também 
trazem significativas contribuições com suas abordagens sociológicas 
sobre as mídias digitais, aportando um debate mais aprofundado e 
específico sobre o impacto dos algoritmos frente à informação digital. 
Por sua vez, James Gleick, escritor, jornalista e graduado em Ciências 
da Computação, oferece um trabalho arqueológico sobre o estudo da 
informação ao longo do tempo, fazendo um paralelo histórico entre a 
existência de procedimentos algorítmicos utilizados tanto nos processos 
de comunicação interpessoal quanto também nas telecomunicações. Para 
Gleick, é estratégico observar como a própria codificação da linguagem 
e o avanço da sociedade se devem, em grande parte, à sua capacidade 
computacional.

Assim, em meio a procedimentos computacionais, esses autores fazem 
referência ao trabalho desenvolvido por Shannon, que desenvolveu a 
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Teoria Matemática da Comunicação. Engenheiro de formação, concen-
trou esforços em desenvolver fluxos de comunicação que obtivessem o 
mínimo tipo de ruído possível, sendo contemporâneo do cientista Alan 
Turing, que se dedicou a criar modelos próximos ao que se entende 
como um computador.

Turing e Shannon forneceram soluções tecnológicas que, antes 
mesmo do surgimento da Internet, contribuíram para o surgimento de 
sistemas computacionais mais complexos centrados em tratar, recuperar 
e entregar dados informacionais. Esses estudos abriram caminhos para 
encontrar novas soluções diante de uma aparente saturação informacional 
posta em evidência com a Internet.

Após a popularização do computador pessoal e da comercialização da 
Internet, expandiu-se também a preocupação com a gestão da informa-
ção em um ambiente on-line com indícios de um “caos informacional”, 
exigindo uma nova ressignificação da informação e de sua relevância. 
Nesse contexto, diferentes soluções tecnológicas ainda tentam dar 
significado ao conceito de relevância com parâmetros quantiqualitati-
vos de classificação, porém esbarram em questões que não podem ser 
resolvidas com cálculos matemáticos.

No campo teórico, tornou-se categórica para essa pesquisa o enten-
dimento que o processo de recuperação da informação não deve ser 
compreendido somente como um problema computacional. O espaço de 
atuação do algoritmo é limitado e não atende a diferentes questões que 
ultrapassam cálculos matemáticos e ocupam outros campos. A demanda 
por informação na rede traz para o centro da discussão problemas comu-
nicacionais que dependem de outros contextos e interpretações que os 
algoritmos, em sentido estrito, não conseguem contemplar.
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Devido a essa dificuldade da limitação algorítmica a questões alheias 
a sua função, encontra-se uma tentativa discursiva de personificação do 
algoritmo ao se falar sobre sua relevância. De certa forma, esse discurso 
foi reforçado após a publicação de The Relevance of Algorithms, de 
Tarleton Gillespie, que questiona os parâmetros adotados pelos algo-
ritmos nos processos informacionais.

Contudo, essa leitura do algoritmo como um agente e não propria-
mente como fórmulas pode ser entendida como um recurso didático de 
materialização de um conceito abstrato e invisível dos processos digitais. 
Ao se enxergar os algoritmos como agente não-humano, busca-se debater 
como determinados processos computacionais amplificam disparidades 
já existentes na sociedade. É possível encontrar publicações jornalísticas 
ou ensaístas que, já no título, apresentam o algoritmo como um agente 
responsável por discriminações de diferente ordem que ocorrem durante 
os processos de recuperação da informação.

Não se pode refutar que esse debate gera uma nova camada de visi-
bilidade e protagonismo aos algoritmos. Porém, a compreensão que se 
faz nesta pesquisa é que tal personificação, feita de forma descontextu-
alizada, reproduz distorções e desvios de responsabilidades. O conceito 
de algoritmo foi originalmente construído a partir da criação de proce-
dimentos e cálculos matemáticos capazes de gerar resultados todas as 
vezes que suas instruções sejam devidamente seguidas, normalmente 
facilitando ou automatizando processos anteriormente feitos de forma 
manual ou artesanal pelo ser humano, e carregando consigo dilemas e 
interesses de outras ordens que motivaram o problema computacional 
a ser resolvido com uma fórmula ou procedimento.
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Ao mesmo tempo em que trazer os algoritmos para o debate no 
campo social oferece estratégias de se realizar uma discussão sobre 
os elementos éticos e decisórios envolvidos, sua realização sem o real 
dimensionamento da função algorítmica no sentido clássico promove o 
enraizamento de um imaginário de vilania ou de endeusamento frente 
às disputas de espaço e visibilidade na web, sendo que os algoritmos 
somente conseguem atender à parte computacional de um problema 
que também envolve questões comunicacionais.

As pesquisadoras Taina Bucher e Emile Rader direcionam seus estu-
dos para as percepções das pessoas em relação aos efeitos algorítmicos 
nos processos informacionais, revelando nos resultados que, para além 
dos processos algorítmicos em si, existe um debate mais complexo sobre 
transparência dos critérios e pactos realizados entre usuários e gestores 
dos mecanismos de busca ou das plataformas de redes sociais.

Quando o Instituto Reuters pergunta aos entrevistados de suas pes-
quisas se preferem consumir notícias direto dos sites das empresas ou 
por meio de processos algorítmicos, a maioria se inclina para recursos 
algorítmicos, indicando uma crença que a tecnologia seria uma entidade 
neutra capaz de trazer os melhores resultados. Porém, conforme se dis-
cutiu no Capítulo II, a neutralidade na tecnologia é um ponto altamente 
questionável, uma vez que carrega consigo diferentes implicações 
decisórias e éticas. Em concordância com o ensaísta Éric Sadin, não 
se pode aceitar uma visão farmacológica de tecnologia, na qual os seus 
efeitos são dados pela dosagem do uso. Dentro do debate filosófico, nem 
a tecnologia em si, nem os algoritmos são neutros já que são frutos e 
reflexos de diferentes interesses econômicos e políticos.
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Quando se discutem os modos de elaboração de um algoritmo, é 
importante que se entenda as contradições envolvidas em qualquer 
tecnologia. Porém, quando se volta ao nível operacional, os algoritmos 
não se transformam em outra coisa que regras ou fórmulas criadas com 
o objetivo de atender a determinada demanda computacional. Faz-se 
necessário aceitar seu conceito clássico e abstrato em vez de transfor-
má-los em um personagem que tem discernimento de valores.

4. PERSPECTIVAS 

O que se observa nas discussões filosóficas sobre os impactos da 
tecnologia, como aquelas promovidas por Eric Sadin, é que, muito mais 
do que a função de um algoritmo em si, existe uma tendência humana 
de querer solucionar algoritmicamente questões que transcendem regras 
e cálculos, fazendo com que o ser humano busque transferir momentos 
decisórios e, muitas vezes, subjetivos a máquinas algorítmicas. Sobre 
isso, Sadin exemplifica sua visão ao fazer uma referência ao voo de 
um avião que, cada vez automatizado, diminui intencionalmente o 
envolvimento momentâneo de agentes humanos, a ponto de gerar uma 
sensação de conformidade excessiva com essa transferência.

Essa tendência de transferência de poderes decisórios a sistemas 
automatizados pode ser estendida ao Google Search. De acordo com as 
decisões e algoritmos estabelecidos, recebe-se um resultado que pode 
ser visto como satisfatório ou não à demanda do usuário. Mas, por 
mais que o usuário atribua responsabilidade decisória aos algoritmos, 
a própria satisfação com o resultado parte de sua visão de mundo e de 
outros agentes que influenciam, de forma intencional e não intencional, 
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determinada experiência. As próprias práticas de SEO demonstram que, 
para muito além de fatores tipicamente algoritmos - que são o alvo desta 
pesquisa, existem estratégias focadas em estimular que o usuário seja 
compelido a clicar em uma página e não em outra.

Sem desconsiderar as inúmeras vertentes contraditórias e discutí-
veis sobre os processos de otimização, este trabalho focou-se em uma 
estratégia de maior aproximação do conteúdo informativo produzido 
por jornalistas diariamente a alguns procedimentos computacionais 
necessários para a visibilidade nos mecanismos de busca ocorra. 
Ao mapear os fatores de SEO, buscou-se, portanto, classificar práticas 
que pudessem, primeiro, fornecer dados de entradas aos algoritmos e, 
segundo, servissem também como um guia de procedimentos objetivos, 
de forma a atender aos requisitos mínimos que costumam ser exigidos.

A quantidade de conteúdos disponíveis para consumo on-line 
demanda um maior uso de sistemas computacionais (Gleick, 2013) 
capazes de recuperar, filtrar, hierarquizar e distribuir os conteúdos para 
os usuários. A dependência às soluções computacionais ocorre devido 
à velocidade e praticidade com que esses cálculos são feitos e pode 
ser atestada pela adoção eminente de algoritmos para resolução de 
diferentes demandas dos processos informacionais (Newman, Fletcher, 
Kalogeropoulos, & Nielsen, 2019).

Frente ao crescimento de fontes algorítmicas, incluindo mecanismos 
de busca, agregadores de notícias on-line, redes sociais e jornalismo 
cidadão (Giomelakis, & Veglis, 2015 p. 22), encontra-se o jornalismo, 
campo profissional que adapta continuamente seus processos de produ-
ção, mediação e distribuição de informações noticiosas para a sociedade 
(Anderson, 2013). Mesmo marcado por contradições e disputas políticas 
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e econômicas, o jornalismo continua a ter papel de destaque global 
nos meios digitais (Witschge, Anderson, Domingo, & Hermida, 2016) 
devido a sua função social de produzir e compartilhar informações de 
interesse ao debate público. 

A necessidade de se fazer presente nas plataformas algorítmicas, 
especificamente em mecanismos de busca, passou a exigir que sites 
jornalísticos adotassem técnicas de Search Engine Optimization (SEO) 
para potencializar determinadas características de fatores externos 
(off-page) e internos (on-page) que influenciam direta ou indiretamente 
o posicionamento das páginas nos rankings gerados pelos mecanismos 
de busca. Essas práticas de SEO auxiliam o processo de redação, edição 
e publicação de uma notícia para que tenham maior visibilidade web.

As técnicas de SEO podem ser entendidas como ações estratégicas 
para o posicionamento das páginas de sites nos primeiros resultados 
do buscador on-line (Codina, Iglesias-García, Pedraza, & García-
-Carretero, 2016), tendo em conta diferentes fatores responsáveis por 
influenciar o comportamento do mecanismo algorítmico. 

A atenção do jornalismo web ao SEO ilustra como os buscadores se 
tornaram opção real ao resgate da informação para o cidadão. Nas últi-
mas duas décadas, acompanhou-se a expansão e monopólio do Google 
como principal plataforma de busca (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, 
& Nielsen, 2019), particularizando as medidas a serem tomadas nos 
processos de otimização de uma página web. Mesmo sem produzir o 
que exibe, o Google Search é percebido como uma porta de acesso à 
informação. O trabalho dos algoritmos do buscador é rastrear e clas-
sificar diferentes sites em uma página de resultados de busca (SERP) 
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em ordem decrescente de importância ou relevância (Gillespie, 2014), 
seguindo critérios do próprio Google, em relação ao assunto pesquisado. 

Para o jornalismo, pode ser um problema que determinado conteúdo 
noticioso não apareça ou não esteja bem destacado na SERP. Por isso, a 
adoção de técnicas de SEO é vista como prerrogativa para que o jorna-
lismo não coloque em risco a conexão dos conteúdos jornalísticos com 
seu público caso venha negligenciar, “la extraordinaria abundancia de 
contenidos, por un lado, y los hábitos de consumo de información de 
los ciudadanos por otro” (Codina, Gonzalo-Penela, Pedraza, & Rovira, 
2017, p. 4).

Os FAOPs não propõem uma nova demanda ao trabalho jornalístico, 
uma vez que indicam, em grande parte, procedimentos que já fazem ou 
deveriam fazer parte do processo jornalístico - como o fato de redigir 
títulos e estruturar o conteúdo de forma multimídia. A classificação de 
FAOPs insere, entretanto, uma nova camada de visibilidade e organi-
zação às técnicas de SEO para profissionais que atuam diretamente na 
manipulação de conteúdos informacionais. Assim, os fatores classificados 
são procedimentos bastante específicos para a distribuição de palavras-
-chave nos títulos SEO e título jornalístico, nos metadados descritivos, 
no corpo do texto e nos elementos multimídia que constroem a narrativa.

O trabalho realizado nesta investigação avançou sobre aspectos de 
SEO que estão em pleno movimento, possuindo limites de abrangên-
cia. Nesse sentido, cumpriu-se uma etapa importante de identificar e 
modelar FAOPs para uso no jornalismo, abrindo um novo caminho no 
qual se possa realizar testes de aplicação desses procedimentos dentro 
das rotinas jornalísticas.
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Na sequência desta investigação, pretende-se estudar a aplicação 
dos FAOPs em rotinas jornalísticas, com técnicas de medição contro-
lada. Entende-se que a aplicação experimental dos conceitos e modelos 
aqui teorizados trará condições de aprimoramento científico e permitirá 
inferir, com maior propriedade, o alcance dos fatores de SEO on-page, 
incentivando novos rumos a questões derivadas deste trabalho. 

Complementarmente, este trabalho também oferece parâmetros 
para a composição de uma disciplina formativa em SEO para cursos 
de graduação em Comunicação e Jornalismo. As empresas jornalísticas 
também podem ser apropriar dos FAOPs e da lista de perguntas proposta 
para adotá-los em cursos de atualização da sua equipe jornalística ou 
para uma revisão e inclusão de tópicos em seus manuais de redação.

Dentro do campo interdisciplinar, também se espera que essa clas-
sificação e modelagem possam ser discutidas e contrastadas cientifica-
mente no intuito de fomentar novas linhas de pesquisa no Brasil sobre 
visibilidade da informação em meios algorítmicos. Diante do exposto, 
avalia-se que novas investigações científicas sobre o SEO contribuem 
significativamente para a sustentação do trabalho jornalístico diante de 
diferentes condicionantes das mídias digitais.
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#QUEDATEENCASA: MODELO DE NEGOCIO 
EN EL PERIODISMO DIGITAL DE SALTA

María Fedra Aimetta1

1. INTRODUCCIÓN

Hoy muchas de las decisiones editoriales se vinculan al interés en 
el clic en la noticia porque la lectura y la permanencia en la noticia 
producen ingresos monetarios. El seguimiento de métricas e indicadores 
de contenido digital, con herramientas como crowdtangle, Chartbeat 
o google analytics, es una de las principales formas de los diarios de 
medir la “efectividad” de las notas y evidencia las brechas de interés 
entre productores y usuarios, la “lógica de la profesión” y la “lógica 
del mercado”, la predominancia de publicación de asuntos públicos por 
sobre asuntos no públicos, como deporte o espectáculos. 

La sostenibilidad financiera de los periódicos es tema de inquietud 
y condiciona la supervivencia de varios de ellos. Distintos modelos de 
negocio se ensayan desde el comienzo de la digitalización de periódi-
cos como suscripción o modelo de pago, diversificación, consultoría, 
crowdfunding, contenido patrocinado, entre otros. Muchos periodistas 
se ven compelidos a formarse en herramientas informáticas o ahondar 
en el trabajo de SEO (optimización del trabajo para los buscadores), 
uso de key words y manejo de algoritmos, o lleva a editores a elegir a 

1. Universidad Nacional de Salta. fedra.unsa@gmail.com
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informáticos entre su staff, sea para modificar técnicamente sus portales, 
o sea para hacer un seguimiento minucioso de los cambios de algoritmos 
en las redes sociales.

La evolución de los media es biológica y cultural, dice Scolari (2019) 
pero no deja de estar supeditada a necesidades económicas e intereses 
locales sobre todo en la región NOA de Argentina donde política, eco-
nomía y discurso son difíciles de disociar.

El presente artículo repasa los modelos de negocios emergentes 
en el periodismo digital global para luego hacer foco en tres medios 
nativos digitales de la ciudad de Salta (Salta 12 -Disponible en https://
www.pagina12.com.ar/secciones/salta12, La Gaceta Salta (Disponible 
en https://www.lagacetasalta.com.ar/) y Qué Pasa Salta (disponible 
en https://www.quepasasalta.com.ar/). El sentido, desde el Proyecto 
N° 2681/19 “Nuevos formatos discursivos: periodismo digital y narrativas 
transmedia” del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional 
de Salta busca caracterizar el modo en que el periodismo digital global 
se sustancia en Salta (Argentina). 

En este caso, se busca explorar el los modos de financiación de 
los medios digitales locales para en futuros trabajos dar cuenta de la 
incidencia real de los objetivos comerciales en la formulación de las 
noticias y las elecciones temáticas locales.

2. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

La comunicación digital modifica las formas de producción, cir-
culación y consumo, así como la relación entre medios digitales y 
receptores. El discurso de la información adquiere modalidades de 
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hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, transmedialidad 
(Scolari, 2013), personalización/targeting, instantaneidad, ubicuidad y 
perennidad (Manna, 2015; Rost, 2006). 

Los estudios en newsmaking muestran la producción de noticias 
como una tarea sistematizada, atravesada por rutinas de trabajo en orga-
nizaciones complejas (los medios), que contribuyen a la construcción 
social de la realidad (Tuchman, 1987). Los valores-noticia o criterios 
de noticiabilidad son los factores que hacen que los acontecimientos 
sean susceptibles de convertirse en noticia (Alsina, 1993; Gomis, 1991; 
Martini, 2000; Martini & Luchessi, 2004).

Con el periodismo digital se produjeron alteraciones en temas pasibles 
de ser noticiables (Luchessi, 2007b), en la cantidad y tipo de fuentes 
de información consultadas (Aruguete, 2017; Canavilhas, 2011) y se 
priorizan contenidos virales e instantáneos (Luchessi, 2019). 

Los géneros periodísticos clásicos (Atorresi, 2000; Gomis, 1991) se 
hibridan hacia nuevas formas de narrar la información: desde el titular 
(Foncuberta, 1993) al link y de la pirámide invertida al hipertexto y 
nuevas estructuras (Ramírez Gelbes, 2017; Salaverría, 1999).

Internet impactó en las prácticas tradicionales de hacer periodismo 
(Echevarría et al., 2014) y el universo narrativo se expandió hacia lo 
transmedia (Bergero, 2016; Manna, 2015; Scolari, 2013). Se modifican 
el ciclo productivo de la noticia (Salaverría 1999, 2005; Salaverría 
& Desideri, 2014; Viada, 2014), las rutinas productivas que, en tanto 
“rituales”, contribuyen a la organización de las tareas (Fontcuberta & 
Borrat, 2006; Martini & Luchessi, 2004; Tuchman, 1987) y el rol de los 
lectores devenidos prosumidores, en términos de Mc Luhan y Nevitt, 



1263

meistudies

translectores que se mueven en distintas medialidades en función de 
metas e intereses de lectura específicos (Albarello, 2019; Jenkins, 2008).

3. ¿DE QUÉ VIVEN LOS MEDIOS DIGITALES?

Gallardo Olmedo sostiene que la cadena de valor del producto 
prensa, sea en formato digital o no, consta de tres fases generales: ela-
boración intelectual del texto, sustentación del mismo en un formato 
apto para ser distribuido, y la distribución del contenido al lector. 
(Gallardo Olmedo, 2011). Para la elaboración de textos escritos de prensa 
precisa de la aplicación de capacidades intelectuales de las personas 
que los escriben y su remuneración supone un coste para el negocio. 

El éxito de la trasformación digital del negocio digital pasa en gran 
medida por encontrar vías para convertirse en empresa de servicios, con el 
suministro de datos, la asesoría y consultoría, la formación, o el marketing 
y otras actividades que se desarrollan en los medios (Cerezo, 2017). 
Para Cerezo en toda estrategia de negocio deben estas la innovación, la 
diversificación y la hibridación de modelos (Cerezo, 2017, p. 4) 

La sostenibilidad financiera de los periódicos es tema de inquie-
tud y condiciona la supervivencia de varios de ellos. Según Gallardo 
Olmedo estamos ante un mercado del tipo de ‘doble cara’ (two-side 
market) (Rochet & Tirole, 2003 citados en Gallardo Olmedo, 2011).), 
donde el editor tiene que satisfacer a dos clientes: el lector y el anun-
ciante. Sin lectores no hay anunciantes, y sin estos no hay ingresos. 
(Gallardo Olmedo, 2011). 

Distintos modelos de negocio se ensayan desde el comienzo de la 
digitalización de periódicos: 
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muchos medios y se ha optado por ofrecer gratuitamente la mayor 
parte de la información, incluido el acceso a la hemeroteca del 
periódico. La fuente de ingresos esencial de este segundo modelo es 
la publicidad, al igual que en la prensa escrita. Actualmente prevalece 
este segundo modelo, si bien algunos medios de información 
especializada y de prestigio han establecido un sistema de pago 
(The Wall Street Journal, Financial Times y The Economist, por 
poner los ejemplos más relevantes)” decía en 2011 Fernando Gallardo 
Olmedo en “En la era de los contenidos digitales. Nuevos modelos 
de negocio para la prensa” y añadía que la experiencia del modelo 
basado en la gratuidad del acceso no estaba siendo satisfactoria para 
las empresas editoras por la crisis que financieras que atravesaban 
(Gallardo Olmedo, 2011).

Pero la experiencia de los medios digitales en este sentido se fue 
complejizando. Desde el pago directo o intermediado hay un multipli-
cidad de fuentes de ingreso que se complejiza y se dinamizan entre sí 
y que son expuestos por los cuadernos de Evoca con explicitación de 
ejemplos y casos de éxito. 

En lo que sigue enumeraremos y daremos detalles de algunos de 
ellos. Nos basamos para este repaso de todas las formas de obtención 
de recursos del DOSIER “En busca del modelo de negocio” de Pepe 
Cerezo.

Barter product es el intercambio de bienes, esto es, alianzas y 
colaboraciones entre diferentes compañías y marcas en las que se 
intercambian bienes y/o servicios. El Media for equity es un tipo de 
inversión dónde los grupos de comunicación generan publicidad a buen 
precio para una empresa a cambio de tener una participación accionarial;

En las experiencias Verticales, las empresas de medios desarrollan 
nuevos productos para públicos específicos y el Native Brand content 
es publicidad que se integra en el contenido editorial natural de la 
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página permitiendo a la marca estar presente en la publicación de una 
manera más armonizada con el resto de contenido que otros sistemas 
publicitarios (pop ups, banners y anuncios en general).

De las más utilizadas está la Publicidad Programática que es la 
automatización de la compra y venta de publicidad display (banners, etc.) 
mediante software y distintos procesos y conecta una marca con el 
consumidor adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado 
mostrando anuncios afines a él. 

Las Agencias (son estudios y laboratorios de contenidos que se 
ofrecen a las marcas para la creación de contenidos), la Consultoría de 
negocio y Asesoría son otras fuentes que se mencionan como formas 
de financiar a los medios.

El Pago de contenidos (Branded Content) es cualquier contenido 
producido por una marca, que promueve sus valores y consigue que su 
audiencia elija libremente comprometerse con ella, gracias a (su valor) 
de entretenimiento o informativo. 

Por su parte, el comercio electrónico es el proceso de venta online 
y se fundamenta en el denominado ‘funnel de ventas’ o ‘embudo de 
conversión’, que sintetiza los diferentes estadios por los que atraviesa el 
usuario desde que aterriza en un site hasta que se convierte en cliente. 
Los medios, gracias a la capacidad de generar grandes audiencias y al 
potencial que ofrecen sus marcas en cuanto a confianza, son fundamentales 
en los primeros estadios del proceso. Sin embargo, indica Cerezo, dada la 
complejidad de la cadena de valor del comercio on line en su conjunto, 
se requiere generalmente la participación de terceros y, sobre todo, la 
adecuación de la oferta a las demandas de los usuarios, manteniendo 
protegida en todo momento la línea editorial. (Cerezo, 2017, p. 12)
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El Crowdfunding es entendido como la captación de fondos apor-
tados directamente por los usuarios para apoyar y sustentas proyectos 
online y crowd sourcing es un modelo de colaboración abierta y dis-
tribuida en la que participan los públicos, generalmente con aplicativos 
que capitalizan lo que fuera el periodismo ciudadano.

JAAS (periodismo como servicio) se sustenta en un profundo conoci-
miento del lector a través de los datos y que solo puede ser sustentada por 
un modelo de relación en el que el usuario pague por servicios informativos 
de calidad. Las organizaciones de noticias disponen de un capital en pro-
ductos informativos, hemeroteca, análisis, datos, etc. que correctamente 
gestionados y estructurados pueden capitalizarse por esta vía.

Membresía o club de socios consiste en un modelo por el cual los 
miembros pagan una suscripción mensual o anual. Y dentro de esta 
Freemium: Se ofrece una versión básica gratuita y se paga solo por 
servicios premium.

• Membresía: pago por servicios adicionales.

• Micropago: pago por consumo de piezas individuales.

• Paywall: el más extendido es el ‘metered’ o poroso. Ofrece la 
gratuidad a un número concreto de noticias, siendo necesario 
pagar para acceder a otras.

• Suscripción: pago mensual o anual por acceso a todos los 
contenidos disponibles.

Cross selling o venta cruzada consiste en ofrecer a un potencial 
cliente o cliente algo complementario al producto o servicio que quiere 
comprar o que ha comprado.
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Agregación (aplicación que presenta un modelo de agregación de 
noticias bajo suscripción que aglutina contenidos de The Economist, 
The Washington Post, Foreign Policy, TheGuardian y Bloomberg, entre 
otros. Conel objetivo de dar a los lectores acceso a diferentes fuentes 
de noticias el servicio ofrece)

Marketplace de contenidos: son muchos los medios que ya dis-
ponen de departamentos especializados en marketing de contendidos 
para sus clientes y para terceros.

Brand Licensing La utilización por parte de ciertas compañías 
–principalmente fabricantes– de marcas de mayor reconocimiento o 
prestigio para la comercialización de nuevos productos.

 Tech Licensing, las compañías editoriales que llevan años invir-
tiendo internamente en el desarrollo de su plataforma de edición están 
haciendo una constante y elevada inversión en desarrollos tecnológicos, 
principalmente en sus plataformas de gestión de contenidos (CMS: 
Content Management System) puede ofrecer estos servicios a terceros.

Data broker El uso interno de datos está cada vez más extendido 
y es la piedra angular del negocio digital y se extiende a modelos de 
comercialización de los datos obtenidos por los medios.

Eventos. El diseño y ejecución de eventos permite combinar bási-
camente dos tipos de ingresos: la venta de entradas y el patrocinio. 
Otras fuentes de ingreso que se mencionan son la Filantropía; los 
Micropagos; y la Suscripción; la Formación y educación. 

Según el autor en que basamos el presente apartado, la supervivencia 
de los medios digitales pasa por diversificar las fuentes de ingresos. 
Cada organización tiene que identificar y desarrollar la combinación 
más adecuada. Según estiman, cada medio necesita entre tres y seis 
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fuentes de ingresos diferentes como por ejemplo publicidad programá-
tica, ecommerce y eventos (Cerezo, 2017).

4. EL NEGOCIO ES EL MENSAJE

Hoy muchas de las decisiones editoriales se vinculan al interés en 
el clik en la noticia porque la lectura y la permanencia en la noticia 
produce ingresos monetarios. El uso de métricas e indicadores de con-
tenido digital, con herramienta como crowdtangle, Chartbeat o google 
analytics, es una de las principales formas de los diarios de medir la 
“efectividad” de las notas (Retegui, 2020; Salaverría, 2019). 

En algunos estudios se verificaron las brechas de interés entre 
productores y usuarios, la “lógica de la profesión” y la “lógica del 
mercado”, la predominancia de publicación de asuntos públicos por 
sobre asuntos no públicos, como deporte o espectáculos. Es una brecha 
entre aquello que los periodistas consideran “noticiable” y aquello que 
resulta de interés para la audiencia en función de los clic (Boczkowski 
& Mitchelstein, 2013, 2015, 2016). 

Los SEO se convierten en nuevos gatekeepers (tomado del concepto 
inglés Search Engine Optimization), en tanto son los encargados de 
optimizar la página para que las notas sean indexadas por los busca-
dores como Google y de esa manera aparecer en las posiciones más 
altas de los resultados de búsqueda (editar contenidos y códigos HTML 
con el fin de aumentar su relevancia a las palabras clave específicas). 
(Retegui, 2017) Los SEO deciden qué títulos conviene publicar, acon-
sejan palabras clave y dónde y cómo ubicar enlaces internos y etiqueta, 
asesoran en programación y diseño, teniendo en cuenta que Google y 
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Facebook modifican constantemente los algoritmos. Retegui toma a 
Boczkowski (2016) en señalar que “no hay ninguna empresa de medios 
que tenga la capacidad de llegada que tiene Facebook, con lo cual su 
algoritmo tiene un rol editorial” (Retegui, 2017). 

Según señala Pepe Cerezo la economía digital es una economía de 
sobreabundancia: publicitaria y de competencia en la que hay que buscar 
modelos de escasez artificial a partir de propuestas de valor diferencial. 
Por ello indica que es importante entender que el negocio es parte del 
mensaje: los modelos de negocio afectan en gran medida a lo que se 
produce, cómo se produce/distribuye y cuál es el usuario final. 

Y propone como una de los pilares de la cultura digital integrar en 
todas las áreas y departamentos el dato como fundamento del negocio 
(Cerezo, 2017, p. 50). Para ello se utilizan los KPIs (Clave de Desem-
peño o Medidor de Desempeño), que hacen referencia a una serie de 
métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia 
y productividad de las acciones que se lleven a cabo. 

Dicho esto, es de señalarse que hay miradas críticas que cuestionan 
este enfoque al negocio. Becerra y Mastrini (2011) señalan que “la 
necesidad de obtener recursos que sostengan económicamente a los 
medios profundiza la tendencia a guiarse por lógicas comerciales y 
de marketing, con el consecuente deterioro de la calidad periodística” 
(citados en Retegui, 2017, p. 255)

Los mismos que propician el desarrollo de mayores y más sofistica-
das formas de ingresos cuestionan los modelos de negocio ‘abrasivos’ 
en búsqueda de audiencias indiscriminadas, con estrategias como el 
‘clickbait’, o los formatos publicitarios más intrusivos. Ellos han sido 
una de las causas del deterioro de la confianza hacia los medios. 
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A estas miradas se las debe cruzar con las realidades locales que 
cambian significativamente en cada contexto específico. La evolución 
de los media es biológica y cultural, dice Carlos Scolari (2019) pero no 
deja de estar supeditada a necesidades económicas, intereses locales y lo 
que César Arrueta llama periodismo en contextos de periferia (Arrueta, 
2010), sobre todo en la región NOA del norte de Argentina, donde 
política, economía y discurso (Picco, 2017) son difíciles de disociar.

5. LOS MEDIOS
5.1 Salta 12

Se trata de una sección del diario digital Página/12 que está dedi-
cada a la información generada desde la provincia de Salta. Se presentó 
el 30 de septiembre de 2019, como un diario que venía a federalizar 
la comunicación. Los presentes coincidieron en asignarle a la nueva 
propuesta “los valores que desde Página/12 venimos desarrollando, 
que tienen que ver ante todo con la defensa de los derechos humanos” 
(palabras del presidente del Grupo Octubre, Víctor Santa María). Con una 
editorial claramente alineada con el gobierno nacional actual, Salta12.
com.ar está dirigido a un público ávido de noticias con análisis de fondo, 
y estableció un contrato de lectura basado en una periodicidad diaria y 
con noticias que son obliteradas por otros medios locales. 

La estética es concordante con el mismo diario matriz manteniendo 
la cabecera del diario, con la fecha de publicación y la posibilidad de 
descargarlo en formato PDF para los asociados por una cuota mensual. 
Se trata de un diseño con simplicidad visual y control en la experiencia 
del usuario; propone interfaces con los hipertextos que llevan a otros 
sitios o portales.. En la parte superior, a la izquierda nos introduce en la 
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sección dedicada a la Provincia de Salta, a través del nombre Salta|12. 
La sección local tiene un año. Aparte de salta.com.ar hay una sección 
de Salta 12 en la que hay unas 3 noticias, en una especie de tapa.

Para la referente de este medio, Elena Corvalán, el trabajo periodís-
tico es móvil y ubicuo, la redacción va con el periodista a la calle, para 
ella siempre fue importante la especificidad del trabajo periodístico, y 
considera que ponerle horarios al periodismo es “como ponerle un corsé 
que lo limita en lugar de permitir que se realice”. Se trata de producir 
una cantidad de notas pero el interés está puesto en la calidad. “Se mira 
más la calidad si no podes entregar un material un día está bien porque 
una nota requiere un par de horas, pero otra necesita tres días no siempre 
conseguís los materiales para hacer una nota” (Corvalán, 2020).

5.2 La Gaceta Salta (LGS, de aquí en adelante)

LGS es un diario nativo digital (http://www.lagacetasalta.com), cuya 
sede central se encuentra en la provincia de Tucumán. Es el periódico 
de mayor circulación del interior y el cuarto de mayor venta del país.2 
Fundado por Alberto García Hamilton, desde el 4 de agosto de 2014 
cuenta con una edición digital en nuestra provincia3. Además tienen redes 
sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Al ingresar al portal web de 
noticias, podemos ver que la estética combina colores azul claro, blanco, 
gris y negro. El logo es de color blanco, con una tipografía discreta y 
ubicado del lado izquierdo, sobre una portada de fondo azul claro. 

2. Según el Instituto de Verificación de Circulaciones – IVC. Recuperado 
el 14 de Agosto del 2018 de http://www.ivc.org.ar/porque_asociarse.
html;jsessionid=AFIGLHCEPDJM_BAABAQ-B

3. La redacción funciona en la calle Buenos Aires N°135, 5°piso, Salta Capital, CP. 4400. 
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Sobre la portada aparece un ícono a la derecha de “Menú” donde se 
despliegan las secciones de toda la página. El fondo de la página oscila en 
tonos grises y al final una sección de “videos” con un fondo negro. En la 
portada de la página se encuentran dos noticias centradas, que son las más 
importantes y de último momento. Ambas ocupan el 80 % de la pantalla, 
aunque a la derecha hay una publicidad que está fija permanentemente 
mientras scrolleamos la página. Al seguir deslizando se encuentran las 
noticias desde las más importantes y recientes a las menos importantes 
o las que van quedando atrás en el tiempo de publicación.

En LGS, unos dos años atrás se realizó un importante recorte de 
personal. Gran parte del staff se convirtió en 2 o a veces 1 redactor por 
turno. En modernas instalaciones, con recursos, monitores, teléfonos, 
cámaras, y computadoras en un entorno más bien azul, como la página 
y el logotipo. Esta nueva realidad signa la cantidad de notas locales 
que pueden subirse.

“Por día son un promedio de 50 notas, en promedio pueden ser más, 
los fines de semanas puede ser un poco menos” (Nahuel Toledo, 2020).

5.3 Qué Pasa Salta (QPS, de aquí en adelante)

QuePasaSalta actualmente es uno de los portales digitales de noti-
cias más leídos en Salta. Es nativo digital y actualmente constituye un 
multimedios que cuenta con más de cuarenta empleados. Entre los pro-
ductos que comercializa están los portales QuePasaSalta, QuePasaJujuy, 
SaltaSoy, los programas al aire Somos la Mañana, La mañana del 10, 
Emiliano te escucha, y varios productos vía streaming en redes sociales. 
Este medio, es uno de los más polémicos de la provincia. Muchas veces 
es acusado de amarillista, sensacionalista y promotor de noticias falsas o 
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escraches, o publicaciones de datos sin chequeo previo. Esas valoraciones 
se enfrentan con la facticidad de que en el mes de julio de 2020, las esta-
dísticas mostraron un promedio de 340.000 visitas diarias, con un gran 
aumento en la permanencia de los usuarios por sesión (Chalabe, 2020).

Si ingresamos al portal de noticias podremos ver a simple vista 
que los colores predominantes son los mismos de la bandera salteña. 
Quizás esto coincida con la lógica hiperlocal, argumento institucional 
de que “es un medio para salteños, hecho por salteños”, en palabras de 
Juan Manuel Chalabe, uno de los propietarios. También en la portada 
del medio, podremos ver botones que nos redirigen a las redes sociales. 

El sitio invita a una gran experiencia lúdica, aparecen muchos boto-
nes para interactuar e incitaciones a la participación, al clik. Todas las 
noticias contienen fotos o videos. Absolutamente el 100%. En el caso 
de las noticias con video, ellas aparecen con mayor cantidad de visitas.

En QPS la identificación con el lugar de trabajo es explícita y la 
construcción de una comunidad junto a los lectores abona parte de esa 
pertenencia: “Constantemente nos estamos renovando y caminando 
de alguna manera al lado de nuestra audiencia, al lado de nuestros 
lectores, al lado de los salteños que son arte y parte en esto, entonces 
valoro mucho ese trabajo” (Alonso, 2020). Al respecto, Giliberti (2020), 
afirma: “Creo que todos nos sentimos bastante cómodos. Creo que está 
avanzando. Yo fui el primer empleado. Fui viendo cómo evolucionó 
todo y creo que le tenemos mucho aprecio”.

En noviembre del 2019, previo a la explosión de la pandemia se 
subían por día un promedio de entre 80 y 100 notas diarias, una cada 
10 minutos, desde la 6 de la mañana a las 12 de la noche. 
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6. ¿DE QUÉ VIVEN LOS MEDIOS DIGITALES LOCALES?

La Gaceta Salta se financia con pauta publicitaria que se publica en 
el sitio de diferentes maneras como banners, publinotas o videos también 
de notas pautadas, según explicó Paula Barbarán, jefa de redacción de 
La Gaceta Salta.

Según contó la referente el porcentaje es entre un 80 o 90% de 
pauta privada y el resto es pauta pública de la provincia de Salta, de 
la municipalidad de Salta, de los distintos municipios provinciales, el 
Concejo Deliberante y del Senado.

En La Gaceta Salta hay un área comercial que tiene una gerenta que 
también depende de una gerenta de Tucumán Y por supuesto tiene la 
obligación de desarrollar ingresos para que el medio sea sostenible. 
Ella tiene es una carpeta con las distintas propuestas, las distintas 
posiciones que hay en el sitio, de banners y de esas cuestiones, en 
cuánto cuesta una publinota, cuántos días puede estar, depende si 
se publica en redes sociales o no, y el precio se va modificando. 
Por supuesto que para ser sostenible el medio hay que buscar pauta 
publicitaria. (Barbarán, 2020)

Como indicábamos más arriba, una de las fuentes de ingreso son 
las publicidades. Es notorio que en La Gaceta sea la pauta privada más 
importante que la pública. Y aparecen los modos más actualizados de 
comercialización de servicios:

En la parte privada hay bancos, empresas, comercios, cerveza 
Salta, Banco Macro, pero bueno hay muchas más digamos esas son 
las fuentes de ingreso del diario principalmente. En La Gaceta de 
Tucumán el diario amplió su actividad económica con un sitio de 
turismo y con un sitio de ventas on line pero que con la pandemia 
se suspendió. (Barbarán, 2020) 
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La fuente de ingreso es mucho más privada que publica y tiene que 
ver con pautas principalmente. (Barbarán, 2020) 

En materia de publicidad de actos de gobierno, la conocida “pauta”, 
genera controversias en el interior del país, porque esta modalidad res-
tringe mucho la libertad de expresión, se erige como una mordaza a los 
medios toda vez que se distribuye de forma discrecional, y no transparenta 
sus criterios. Es sabido que los criterios casi siempre giran en torno al 
“acompañamiento” político a la gestión de turno, lo que limita la acti-
vidad de contralor de la prensa. Por eso es interesante el planteo de la 
editora de que la pauta se produce ante una contraprestación específica.

La pauta o publicidad tiene que ver con la provincia o el municipio 
que quieren informar algo, por decirte el tema “dengue”, entonces 
ponen un banner informando por ejemplo el descacharrado o la 
gestión que se está haciendo. (Barbarán, 2020)

Al igual que en La Gaceta, en QPS los ingresos se diversifican. 
Reciben por pauta del estado (provincia, municipalidades), de privados 
(ventas y asesoramiento en comunicación) y publicidad programática 
que se basa en clics y son centavos de dólares, “un ingreso importante 
para nosotros” (Chalabe, 2020). Otro, es el alquiler de carteles en la 
vía pública.

S12, tiene un año y según especificaron no es un medio auto sus-
tentable todavía. Se paga un canon al diario mayor que les brinda la 
estructura. No cuentan con ingreso por google y las redes sociales recién 
ahora fueron habilitadas (D’Andrea, 2020). Más allá de esto perma-
nentemente estudian “los números” y aprovechan las potencialidades 
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de los temas que son de interés local y los temas que tienen “rebote 
nacional” (D´Andrea, 2020).

Elena Corvalán, directora local del Página12, ironiza sobre las 
métricas, pero admite que el periódico tiene empresas contratadas que 
se encargan de eso. Le llegan los informes, que sirven para orientar 
el servicio sobre todo hacia los socios con quienes hay interacción 
directa (Corvalán, 2020). La membresía es una de las modalidades de 
financiamiento además de la pauta de gobierno, que por estos meses el 
portal local no recibía, según expresiones del editor, las publicidades de 
gobierno se direccionaron al diario mayor en la capital de la república.

Cada red social se maneja con un algoritmo de distinta índole. A par-
tir de eso, el aporte del conocimiento informático ha servido para 
tener más alcance” (Alonso, 2020) (...) “Y no solo de los cliqueos, 
es la permanencia”. El desafío por la conquista de lectores es más 
intenso entre quienes integran QPS que “no baje de esos 200 mil, 
hay que tratar de siempre pechar más. (Alonso, 2020)
A nosotros nos recomendaron que los títulos tienen que ser bien 
informativos, ser lo más llanos posibles y no puede haber más de 
65 caracteres. Sobre todo pensando en los buscadores. A veces el 
editor es google. (D´Andrea, 2020)

El tema de la pauta, estuvo recientemente en agenda pública desde 
que un sitio web local “Salta Transparente” publicó los montos que 
recibieron, en momentos de pandemia, los medios locales, y mostró 
que se habían hecho gastos onerosos en “propaganda”4. 

4. En uno de los informes se publican las pautas recibidas por los medios, y allí 
figura el medio Que Pasa salta en primer lugar y La Gaceta Salta en el lugar 25 
y no aparece Salta12 (Guzman, 2020a), y en otro las recibidas por los periodistas 
en programas unitarios o noticieros, entre quienes aparece uno de los propietarios 
del portal analizado, Que Pasa Salta, en segundo lugar (Guzman, 2020b).
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7. EL NEGOCIO ES EL MENSAJE: CONTENIDO ON DEMAND

La relación entre la información y el imperativo del tráfico es muy 
estrecha. Desde el dato, se va a una noticia contada en pocas líneas. 
”La estrategia se centra en poner la información más importante en esa 
nota, que llamaremos nota central y mientras vayan surgiendo nuevas 
informaciones, testimonios, datos sobre ese mismo tema, se redactarán 
como notas satélite” (Alonso, QPS, 2020). “Escribir notas satélites es 
nuestra especialidad, varias notas que también atraigan a la gente.” 
(Giliberti, 2020).

La búsqueda del clik encuentra en los distintos medios distintas 
posiciones. Desde una actitud más distanciada, como a de Salta12, 

Cuando fue la crisis sanitaria del norte en enero, nuestra cobertura 
terminó en la edición de papel el domingo. Pero no por eso vamos a 
estar forzando la noticia para que diga la palabra wichí en el título. 
No buscamos el clic. (D’Andrea, 2020)

A una más apegada a la búsqueda de cliks y permanencia en las 
notas de La Gaceta Salta y selección de temas de acuerdo a las visitas 
y tendencias de los lectores. 

El diario digital tiene algo que el diario de papel nunca tuvo que es 
conocer exactamente el perfil de tu de tu lector: nosotros sabemos 
si es mujer si es varón, si es de Salta o si está en otra provincia o 
en otro país, cuánto tiempo lee cada nota, qué nota lee, cuál es la 
sección más vista. Y de esa manera hacemos un control de nuestros 
lectores, para conocerlos mejor y saber qué les podemos brindar. 
No es condición de lo de lo que elegimos publicar o de los temas 
que decidimos abordar porque tenemos una agenda propia, nosotros 
trabajamos lo que es política, sociedad economía, pero sí nos da la 
pauta de cuáles son las noticias más buscadas. (Barbarán, 2020)
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Por ejemplo, con el tema Covid. Al principio se buscaba mucha 
información sobre la enfermedad, luego ya no porque las cuarente-
nas fueron cambiando, las medidas fueron más o menos restrictivas 
en distintos lugares, entonces después ya no se buscaba sobre la 
enfermedad sino sobre la cuarentena. Entonces eso que nosotros 
vamos analizando y vamos viendo qué se lee, qué no se lee, nos 
ayuda a reforzar y para maximizar nuestro esfuerzo en lo que vamos 
a publicar. (Barbarán, 2020)

A una actitud más agresiva en adaptación de los contenidos a la 
búsqueda de cliks y cantidad de visitas, de Que Pasa Salta, cuestión 
que como se dijo más arriba, los lleva a ser los más exitosos en alcance 
y número de lectores.

“Tiene que ver con encontrarle el agujero al mate, encontrás el tema 
y lo explotás al máximo” (Chalabe, 2020).

En lo que se dice un tire y afloje todos los referentes de los medios 
tomados indican que no resignan temas y criterios editoriales por los 
cliks, aunque esta vocación pueda ser medida en distintas proporciones.

Pero mientras tanto la agenda sigue completa y si hay un femicidio 
o cualquier cuestión policial la vamos a cubrir a fondo. Una cuestión 
política que tenemos que señalar u observar, la vamos a observar y 
quizás no son las notas más leídas esas, pero es la agenda del diario del 
medio que, como medio generalista trata de cubrir. (Barbarán, 2020)

Titular, es para QPS el desafío mayor para atraer a los lectores. 
“Al capitalino no le interesa mucho Metán lamentablemente, entonces 
no va a entrar. Entonces, jugás con “intendente salteño” y jugás con la 
incógnita (...) Lo concreto es ver cómo hacés que se genere ese tráfico y 
que la gente ingrese” (Alonso, 2020). El clickbait, que en algún momento 
usaron hoy es una práctica que está “totalmente desaconsejada porque 
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las plataformas hoy por hoy la detectan, Facebook tiene robots que se 
encargan de buscar contenidos con clickbait” (Giliberti, 2020).

La Gaceta Salta al igual que los otros medios mide visitas y clics. 
Usan una aplicación llamada Charry con la cual pueden hacer un segui-
miento del minuto a minuto de las lecturas de los usuarios. Además 
usan el google analytics.

Según Toledo esto incide en el contenido porque permite ver lo que 
a la gente le interesa, entonces se puede decir “che la gente está viendo 
esto, entonces pensemos temas o notas que vayan enfocados a este 
específico, busquemos cómo aumentar ese material” (Toledo, 2020)

La gente se queja, dice ¿por qué subías esa nota bizarra?, yo le 
respondo: se sube lo que la gente pide ver. Pobre Emilio se queja: 
‘Viajé al interior 10 mil horas a ver a los wichís y la vieron 20’. Hay 
temas que no calientan la pantalla tanto pero sí marcan precedentes. 
(Martorell, 2019).
La nota que yo hago de SAETA, que se le cayó un vaso a una chica 
y dejó el elemento tirado, 40 mil personas, una barbaridad de gente. 
Y este diario, o sea, nosotros vivimos de la publicidad. La audiencia 
pide leer, (...) Nosotros tenemos muchas audiencias demandando 
hablar de diferentes temas. (Martorell, 2019)

Estos fragmentos refieren sobre todo a la búsqueda de los medios 
por brindar contenido acorde a las tendencias de las audiencias, lo que 
ellas quieren y aquel viejo criterio más vinculado a la televisión: “lo que 
le gusta a la gente”. La búsqueda de visitas, es uno de los modos que 
tienen los medios de abordar el resto de los modos de venta y comer-
cialización de los sitios y en ese sentido es dispar el interés puesto en 
ese logro, sobre todo en el cruce con la calidad periodística.
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CONCLUSIONES

Hemos realizado un recorrido por tres medios salteños con una 
lógica exploratoria, de perspectiva comprensiva, para tomar las voces 
de los protagonistas a los fines de transparentar las percepciones acerca 
del quehacer periodístico y los modos de financiamiento. Esto último, 
en un momento de una industria que busca, a nivel global, definir su 
modelo de negocio. 

Vemos que el interés por la monetización es dispar en cada medio: 
mientras algunos no tienen responsabilidad sobre el tema, otros asumen 
como propios los objetivos comerciales del mismo, así sean empleados, 
como es el caso de Que Pasa Salta. Los tres medios tomados coinciden 
en usar las métricas para direccionar sus contenidos: al advertir mayor 
cantidad de visitas aumentan o consideran el aumento de contenidos 
en torno a los temas “exitosos”.

Las redacciones salteñas observadas siguen siendo espacio de 
periodistas profesionales o de oficio, pero la preeminencia de la métrica 
posiciona a informáticos en roles de toma de decisión como puede verse 
en el caso de QuePasaSalta.

Entendemos que de los medios analizados Que Pasa Salta es el 
que más aprovecha la diversidad de modos de financiación y que más 
logros obtiene de la publicidad programática que le ofrece Google. Por 
otro parte y posiblemente merced a los logros en cantidad de visitas 
es que consigue, a su vez, mayor aporte en términos de pauta publici-
taria de gobierno. A esto suma consultorías, carteles en vía pública y 
capacitaciones.
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La Gaceta Salta, como sabemos sufrió un gran recorte de redactores 
hace unos años, y de nacer digital y con mucha potencia, hoy se man-
tiene con muy pocos periodistas por turno y la cantidad de visitas es 
más magra. Uriliza más que nada la publicidad en el sitio, la publicidad 
programática y la pauta privada y de gobierno. También se mencionó el 
Pago de contenidos (Branded Content) y el e- commerce, implementado 
desde la casa central.

Salta 12, siguiendo criterios de diario de papel, menor uso de herra-
mientas multimediales, mayor extensión y profundidad de las notas 
y menor cantidad de notas subidas por día, no obtiene gran cantidad 
de visitas y no diversifica su modelo de negocio y aun no consigue su 
sostenibilidad. El modelo al que apela es el de la suscripción.

Todos los medios ponen especial empeño en construir una realidad 
social de referencia motivada por los intereses ciudadanos pero desde 
distintas lógicas, hacia diversos públicos y desde estilos periodísticos 
diversos. 
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FAKE NEWS, COVID-19 E A INFODEMIA 
SEMIÓTICA: DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS À 

PLATAFORMAS DE FACT-CHECKING
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Introdução

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que o mundo vivia a pandemia do novo coronavírus, 
que provoca a doença da covid-19. Considera-se que uma doença infec-
ciosa atingiu esse patamar quando afeta um grande número de pessoas 
espalhadas pelos continentes.

Com a pandemia da covid-19, veio também o que a OMS 
chamou de “enorme infodemia: um excesso de informações, algumas 
precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e 
orientações confiáveis quando se precisa”. (OMS, 2020).

Diante deste contexto, observou-se que as fake news relaciona-
das à covid-19 passaram a circular nos países contaminados, inclusive 
no Brasil. Para compartilhar estes conteúdos, plataformas de redes 
sociais como o Facebook e o Whatsapp estão entre as mais utilizadas.
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No ambiente das redes sociais digitais, as denúncias falsas 
variaram, desde a alegação de que o novo coronavírus tinha sido criado 
em laboratório na China, inúmeras mortes por acidente estariam sendo 
registradas como covid-19, curas milagrosas da doença e até mesmo 
que o vírus não existe.

A proliferação de informações falsas, desencontradas, 
descontextualizadas, manipuladas levou, em todo o mundo, os jornalistas 
que trabalham nas agências de checagem a se dedicarem a desmentir 
boatos e combater a desinformação sobre a epidemia do coronavírus, 
o Sars-CoV-2, que circulam nas redes sociais digitais.

No Brasil, as agências Lupa e Aos Fatos estão entre as que 
desenvolvem um trabalho de checagem das fake news mais compartilhadas 
nessas redes. Neste artigo, vamos acompanhar como funcionam os 
processos de checagem de conteúdos falsos relacionados à covid-19, 
por essas duas agências brasileiras. 

Assim, são abordados alguns conceitos necessários para a compreen-
são do artigo, como infodemia e fake news. Para isso, alguns autores são 
utilizados como base teórica, como Santaella (2018, 2020), D’Ancona 
(2018), Wardle e Derakhshan (2017) e Salaverría et al. (2020).

Para chegar ao objetivo final da pesquisa, foi realizado um levan-
tamento das principais notícias falsas que circularam de 11 de março a 
11 de maio de 2020, os dois primeiros meses da pandemia, a partir das 
checagens das Agências Lupa e Aos Fatos.

Com base nos conteúdos analisados, esta pesquisa realizou uma 
análise das fake news que propagavam curas com a ingestão de água, 
a cada 15 minutos, para eliminar o vírus da covid-19. O objetivo foi 
identificar as características presentes na informação falsa escolhida 
como objeto de estudo.

A partir daí, apresentamos um diagrama com as principais fake news 
que circularam nos dois primeiros meses da pandemia da covid-19, 
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período escolhido para análise da proposta do artigo, e quais os princi-
pais tipos de notícias falsas disseminadas nas redes sociais.

Fake news e boatos

Ouvimos com frequência na televisão, nos jornais, redes sociais e 
portais de notícia a expressão fake news. O termo vem da língua inglesa 
e a tradução em português “falso” não corresponde exatamente ao signi-
ficado da palavra inglesa fake, como destaca Santaella:

Esta tem mais o sentido de enganador, ou melhor, feito de maneira 
a parecer o que não é, por isso, chega perto do significado de tra-
paça. O termo “fake” é muito usado para obras de arte que copiam 
o original de modo a se fazer passar por ele. Também para pessoas 
que fingem ser o que não são. Acentua-se, portanto, em “fake”, o 
sentido de ludibrio, feito para enganar. O que se intensifica aqui é 
o fato de que aquilo que é fake guarda uma intenção fingida cujo 
alvo é produzir no receptor um efeito de credulidade. (Santaella, 
2020, p. 13).

É muito comum ouvir o termo no nosso dia a dia, depois das eleições 
para Presidência dos Estados Unidos em 2016. Durante a campanha, 
Donald Trump acusou jornalistas de produzirem fake news ao ser 
questionado sobre fatos dos quais ele não desejava que fossem levados 
à mídia. A partir destes acontecimentos, a expressão se popularizou. 

Para Santaella, as notícias falsas costumam ser definidas como 
notícias, estórias, boatos, fofocas ou rumores que são deliberadamente 
criados para ludibriar ou fornecer informações enganadoras. “Elas visam 
influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar 
confusões em prol de interesses escusos”. (SANTAELLA, 2018, p. 23).
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Salaverría, ao realizar, com outros autores, uma análise de conteúdo 
dos boatos relacionados à pandemia da covid-19, verificados por três 
plataformas de fact-checking localizadas na Espanha, considerou que 
são boatos “todos aqueles conteúdos falsos que chegam à divulgação 
pública, fabricados intencionalmente por múltiplos motivos, que podem 
ir desde uma simples brincadeira ou paródia, até polêmica ideológica, 
passando por fraudes econômicas” (SALAVERRÍA et al. 2020, tradu-
ção nossa).

Há autores contrários ao uso da expressão fake news por defenderem 
que a informação não pode ser falsa e ao mesmo tempo ser notícia. 
Wardle e Derakhshan (2017) fazem algumas divisões para que possamos 
compreender quais são as categorias de informações falsas:

Informações equivocadas – quando uma informação falsa é compar-
tilhada, mas sem intenção de causar danos. Desinformação – quando 
um conteúdo falso é compartilhado conscientemente, com intenção de 
causar danos. Má informação – quando uma informação verdadeira 
é compartilhada para causar danos (Wardle & Derakhshan, 2017).

Além destes conceitos, o jornalista britânico Matthew D’Ancona 
explica a ideia de pós-verdade. Este conceito está relacionado à forma 
como recebemos estas informações falsas. De maneira simplificada, a 
pós-verdade é a crença na fake news baseada nas ideias que já temos. 

Assim, é mais fácil acreditar em uma notícia falsa quando o tipo de 
conteúdo apresentado por ela já faz parte da minha ideologia:

Nós nos tornamos tão seguros em nossas bolhas que começamos a 
aceitar apenas informações, verdadeiras ou não, que correspondem 
às nossas opiniões, em vez de basearmos nossas opiniões nas evi-
dências que estão por aí. Apesar de suas maravilhas, a web tende 
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a amplificar o estridente e dispensar a complexidade. Para muitos 
– talvez a maioria – estimula o viés de confirmação, e não a busca 
pela divulgação acurada. (D’Ancona, 2018, p. 52).

São conceitos básicos que nos levam ao entendimento do contexto 
da grande circulação de informações falsas através das redes sociais, 
e de maneira mais expressiva depois que a OMS declarou a pandemia 
da covid-19.

O cenário da pandemia do coronavírus provocou o crescimento das 
fake news compartilhadas nas redes sociais. Com isso, fotos, vídeos e 
textos falsos passaram a circular com informações falsas relacionadas 
à covid-19.

Entre estas notícias falsas mais compartilhadas estão opções de chás 
para curar a doença, afirmações de que o vírus seria uma arma biológica 
da China e o surgimento de supostas vacinas.

Diante da nova realidade onde o público tem dificuldade para diferen-
ciar verdade e mentira, a OMS alertou, segundo Salaverría et al. (2020), 
em fevereiro de 2020, para uma infodemia provocada pela pandemia do 
coronavírus. O conceito de infodemia refere-se à proliferação de fake 
news dentro do contexto da pandemia.

Santaella (2020) chama atenção para alguns tipos de fake news que 
se apresentam inocentes, mas que, no fundo, são dissimuladoras. “Para 
lidar com elas, portanto, todo cuidado semiótico é sempre pouco, pois 
todo discurso e, também, as imagens podem ser muito ardilosas. É pre-
ciso estar atento às astúcias da linguagem” (SANTAELLA, 2020, p. 19). 

Ao inserir o debate das fake news no âmbito semiótico, Santaella 
(2020) aponta as de signos do riso fácil, signos enganosos, signos 
sensacionalistas, signos apressados e mal fundamentados, signos 
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preconceituosos, signos deslocados, signos manipulados e signos 
mentirosos.

Nesse último tipo [signos mentirosos] alcançamos o sentido mais 
legítimo de fake news. Enquanto os tipos anteriores vão gradativa-
mente se aproximando da mentira, este último a leva a sua potência 
máxima, inclusive provocando danos culturais, sociais e, sobretudo 
políticos até o ponto de ferir todos os princípios da cidadania e da 
democracia, pois ambas dependem grandemente da capacidade dos 
cidadãos de conhecerem a verdade dos fatos – a verdade factual de 
acordo com Arendt –, para desenvolverem a confiança nos meios 
que as transmitem e, desse modo, poderem ser participantes relati-
vamente lúcidos no debate público (Santaella, 2020, p. 21).

Investigar a verdade dessas informações que circulam nas redes 
sociais digitais sobre a covid-19 é o propósito das agências de checagem 
de fatos que escolhemos para este artigo.

Agência Lupa, Aos Fatos e o processo de checagem 

A Agência Lupa foi criada em 2015 pela jornalista Cristina 
Tardáguila, que dirigiu a agência até 2019, ano em que se licenciou para 
assumir o cargo de diretora adjunta no International Fact-Checking 
Network (IFCN), nos Estados Unidos. O IFCN é uma rede mundial de 
checadores reunidos no Poynter Institute, localizado nos EUA, da qual 
a Lupa faz parte.

 A Lupa se dedica a buscar informações que merecem ser veri-
ficadas. As checagens são publicadas em seu site e também nas redes 
sociais da agência. Um dos critérios que determinam a escolha das 
informações a serem checadas é o impacto que ela causou na sociedade.
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Os leitores podem contribuir enviando suas solicitações de 
checagem por e-mail, ou usar o próprio Facebook para pedir que a Lupa 
verifique conteúdos. A Agência tem parceria com a rede social desde 
2018 e desenvolve o trabalho de checagem também nesta plataforma.

A agência Aos Fatos também foi criada em 2015 e é liderada 
pela jornalista e cofundadora Tai Nalon. Tanto Aos Fatos quanto a Lupa 
não utilizam publicidade em seus sites como forma de obtenção de 
lucros. Assim como a Lupa, a Aos Fatos faz um trabalho de observação 
das declarações dos políticos e pessoas famosas, nos diversos meios de 
comunicação. É assim que coletam matéria-prima para suas matérias e 
produção de conteúdos verificados.

O processo de checagem é dividido em 7 partes, segundo o 
site da empresa. Em primeiro lugar é feita a seleção de uma informação 
pública por critério de relevância ou por ter provocado muito engaja-
mento nas redes sociais. Em seguida, a agência Aos Fatos consulta a 
pessoa que divulgou a informação para checar se é verdadeira ou não. 
Depois de descoberta de onde saiu a desinformação, a agência busca 
fontes confiáveis para verificar sua veracidade.

Se necessário, a equipe busca fontes oficiais. Se não for sufi-
ciente, é feita a busca por fontes alternativas que podem confirmar ou 
não a informação das fontes oficiais. 

Após contextualizar a informação, é feita a classificação dentro 
das sete categorias propostas pela agência Aos Fatos: verdadeiro, impre-
ciso, exagerado, contraditório, insustentável, distorcido ou falso.

No nosso levantamento no site das agências Lupa e Aos Fatos 
das fake news relacionadas à doença da covid-19, no período moni-
torado de 11 de março, data em que a OMS declarou a pandemia do 
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coronavírus, até o dia 11 de maio de 2020, foram feitas 193 verificações 
de informações falsas relacionadas ao novo coronavírus no site da Lupa. 
Das 193 verificações, 7 desmentiam informações que afirmavam que 
receitas com água poderiam matar o vírus.

No site da agência Aos Fatos foram encontradas 118 checagens de 
notícias falsas relacionadas à doença. Das 118 verificações, 2 publicações 
desconstruíam informações com receitas com água para matar o vírus.

Além de receitas caseiras com água para eliminar o coronaví-
rus, algumas outras que circulam nas redes sociais são as que envolvem 
chás que prometem curar a doença.

Para realizar a análise proposta por esta pesquisa, foi definido 
como objeto de estudo a fake news que afirma que beber água a cada 15 
minutos pode matar o vírus, este seria, segundo a notícia falsa, empur-
rado para o estômago e dissolvido pelo ácido gástrico. A escolha, para 
a nossa análise, da notícia falsa (beber água mata o vírus) se deu pela 
sua circulação em grande escala pelo Facebook e Whatsapp. 

Principais fake news sobre a covid-19

Para encontrar os principais tipos de informações falsas e quais 
as mais compartilhadas sobre a pandemia do coronavírus, foi realizado 
um levantamento entre os dois primeiros meses após a OMS declarar 
estado de emergência mundial. Desta forma, analisamos as checagens 
realizadas pelas Agências Lupa e Aos Fatos entre os dias 11 de março 
e 11 de maio de 2020. Identificamos as que mais se repetem e quais as 
que estão relacionadas ao consumo de água como cura para a doença. 
A partir destes dados, organizamos um diagrama com os principais 
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conteúdos falsos que circulam nas redes sociais, segundo as agências 
de checagem escolhidas como objeto de estudo. Por fim, entre as veri-
ficações, selecionamos uma específica, que afirma que beber água a 
cada 15 minutos pode matar o coronavírus. 

A escolha da fake news sobre o consumo de água como cura 
para a covid-19 se deu a partir da observação de sua grande circulação 
nas mídias digitais do Brasil e de outros países, segundo a Agência Aos 
Fatos. Assim, realizamos uma análise semiótica a partir da informação 
falsa selecionada. Para classificar os conteúdos como fake news as 
agências Lupa e Aos Fatos classificam os conteúdos verificados como 
verdadeiro, falso, exagerado, insustentável, entre outros selos que 
serão detalhados no decorrer da pesquisa.

A declaração da OMS se deu no dia 11 de março de 2020. Desta 
forma, a análise dos dados foi feita a partir desta data, finalizando no 
dia 11 de maio de 2020. No site da agência Lupa, o levantamento foi 
realizado a partir das sessões dividas pelo mês específico. Já na agência 
Aos Fatos, o levantamento foi realizado de maneira sequencial, o site 
não divide as publicações pelo mês em que foram publicadas.

No primeiro mês da pandemia, março de 2020, foram encon-
tradas no site da Lupa 58 checagens relacionadas à covid-19. Destas 
58 publicações, 6 desmentem informações falsas que circularam pelas 
redes sociais prometendo a cura da doença a partir do consumo da água. 
Já no mês de abril, 77 informações checadas estão relacionadas à covid-
19. Destas 77 publicações, uma prometia a cura da doença a partir do 
consumo da água tônica. No mês de maio, 58 checagens desmentem 
informações sobre a pandemia do coronavírus, e nenhuma estava ligada 
diretamente ao consumo de água como cura.
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Na agência Aos Fatos foram 38 publicações de checagens 
sobre a pandemia, sendo 2 relacionadas ao consumo da água. No mês 
de abril foram encontradas 47 publicações, porém nenhuma se relaciona 
diretamente com a água. Por fim, no mês de maio foram encontrados 
33 conteúdos verificados, e nenhum estava relacionado ao consumo de 
água para curar a doença.

Nos quadros a seguir, apresentamos ao lado esquerdo o total de 
informações falsas checadas no período analisado, e quantas se tratam de 
receitas caseiras para curar a covid-19. Do lado direito estão presentes 
os títulos das informações falsas que circularam nas mídias digitais e 
que estão relacionadas à água como cura para a doença. No quadro 1, 
pode-se observar informações do levantamento feito na agência Lupa. 
No quadro 2, observa-se o levantamento realizado no site da agência 
Aos Fatos.

AGÊNCIA LUPA – 11 de março a 11 de maio de 2020
193 checagens

7 relacionadas à água
Beber água ou chá quente;

Beber água a cada 15 minutos;
Água fervida com alho;

Beber água gelada faz mal;
Misturar água com álcool no posto de gasolina;

Vitamina C e água quente com limão.
Beber água tônica.

Quadro 1.
A primeira notícia falsa citada no Quadro 1, checada pela Lupa, 

indica o consumo de água e chás quentes para matar o coronavírus, uma 
vez que, segundo a informação falsa, ele não suporta altas temperaturas. 
A segunda notícia falsa indica que beber água a cada 15 minutos pode 
matar o vírus, já que o empurra para o estômago, não resistindo aos 
ácidos estomacais.
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A terceira fake news afirma que um médico chinês comprovou 
que beber água fervida com alho pode matar o vírus. Para isso, seria 
necessário adicionar 8 dentes de alho a 7 xícaras de água recém fervida 
e, em seguida, beber, mastigando os alhos. O quarto conteúdo falso 
afirma que água quente e chás são recomendados, mas que água gelada 
pode prejudicar a pessoa contaminada com o vírus.

Em seguida, temos outra informação falsa que orienta a popula-
ção a misturar água com o álcool usado como combustível para higienizar 
as mãos. Quem compartilhou o conteúdo falso afirma ser bióloga e, por 
isso, se julga com propriedade para disseminar a informação.

A próxima informação falsa do quadro 1 defende o consumo de 
vitamina C e água quente com limão como forma de prevenção contra 
o coronavírus. A última fake news do quadro defende que a substância 
quinino, encontrada na água tônica, é a base da cloroquina. Daí a água 
tônica seria eficiente no combate ao vírus. A cloroquina é uma medi-
cação que ficou bastante popular durante a pandemia do coronavírus 
por ter sido defendida pelo presidente americano Donald Trump, e pelo 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A agência Lupa possui etiquetas para classificar os conteúdos 
verificados. São elas: verdadeiro (quando a informação está compro-
vadamente correta); verdadeiro, mas (a informação está correta, mas o 
leitor merece mais explicações); ainda é cedo para dizer (a informação 
pode vir a ser verdadeira, ainda não é); exagerado (a informação está 
no caminho correto, mas houve exagero); contraditório (a informação 
contradiz outra difundida antes pela mesma fonte); subestimado (os 
dados são mais graves do que a informação); insustentável (não há 
dados públicos que comprovem a informação); falso (a informação está 
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comprovadamente incorreta) e de olho (etiqueta de monitoramento). O 
quadro abaixo apresenta a frequência com que as etiquetas aparecem 
em 13 das verificações feitas pela Lupa.

13 checagens analisadas

11 (Falsas)

1 (Contraditória)

1 (Insustentável)

Quadro 2.
Desta forma, de 13 verificações realizadas pela Lupa, 11 rece-

beram a etiqueta de informação comprovadamente falsa, o que mostra 
que esta etiqueta é a que mais aparece nas checagens.

AGÊNCIA AOS FATOS – 11 de março a 11 de maio
118 checagens • Gargarejos de água com sal e vinagre;

• Produzir álcool gel em casa com água.

Quadro 3.
No levantamento feito no site da agência Aos Fatos, foram 

encontradas 118 checagens relacionadas à covid-19. Destas 118, duas 
estão relacionadas ao consumo de água como cura. A primeira informação 
falsa indica gargarejos com água e sal ou vinagre para prevenir a doença. 
A segunda fake news orienta a produção de álcool em gel em casa, 
misturando álcool líquido, gel de cabelo, gelatina ou aloe vera.

Como é possível observar no levantamento realizado pelas 
agências Lupa e Aos Fatos, a pandemia do coronavírus provocou a 
circulação de muitas fake news relacionadas à doença, o que a OMS 
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chamou de infodemia. Observa-se também que entre as principais infor-
mações falsas estão as receitas caseiras envolvendo o consumo de água. 

Existem muitas crenças populares de gargarejos, misturas com 
água ou chás com ervas fora do comum na cultura brasileira. Por isso, 
ao se deparar com informações falsas indicando receitas que podem ser 
feitas em casa e que podem solucionar uma doença que tomou grandes 
proporções e que provoca pavor na população, o público mais leigo 
tende a tomar como verdadeiras. Isso acontece porque as fake news 
mexem com suas crenças, como explicado no conceito de pós-verdade 
anteriormente, do jornalista Matthew D’Ancona.

A agência Aos Fatos também utiliza etiquetas de verdadeiro, falso, 
impreciso, exagerado, distorcido, contraditório e insustentável. Os 
dados abaixo representam as etiquetas que mais apareceram em 12 das 
verificações de Aos Fatos.

12 checagens 
analisadas

10 (Falsas)
2 (Distorcidas)
Quadro 4.

Logo, nota-se que, assim como na análise das checagens da 
Lupa, nas 12 análises de verificações de Aos Fatos, 10 apresentam a 
etiqueta de informação comprovadamente falsa. Estes dados mostram 
que os conteúdos completamente falsos são os de maior circulação nas 
redes sociais digitais. O dilúvio de fake news da covid-19 evidenciou 
que os problemas da desinformação e das notícias falsas são muitos e 
complexos.
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Conclusões

Por fim, esta pesquisa mostrou que as notícias falsas sobre a 
covid-19 que têm maior potencial de circulação nas redes sociais são 
as que tentam ensinar receitas caseiras prometendo a cura da doença. 
Desta forma, quanto mais a informação falsa se aproxima das crenças 
populares, mais convincentes elas se tornam. Além do objetivo principal 
da pesquisa, observamos que estas receitas caseiras, em sua maioria, 
indicam o consumo de água para combater o vírus. Entre elas, foi possível 
identificar ingredientes como vitamina C, limão, vinagre e também chás. 

Estas notícias falsas só conseguem convencer os leitores de que 
são verdadeiras porque atingem diretamente crenças que estas pessoas já 
possuem antes de entrarem em contato com a fake news, como defende 
D’Ancona (2018). Assim, as informações falsas mais convincentes 
possuem características apelativas e tentam se aproximar das notícias, 
usando o nome de especialistas, como médicos e professores, que muitas 
vezes não existem. O apelo emocional pode se apresentar expondo os 
leitores a cenas de violência, crimes chocantes e outros temas polêmicos 
que costumam causar indignação.

Este artigo analisou os dois primeiros meses de pandemia após 
a OMS declarar o estado de alarme no mundo. Porém, até o momento 
de sua escrita, se passaram oito meses de pandemia, o que nos mostra 
que ainda há muito que se pesquisar sobre a desinformação relacionada 
à covid-19. Apesar disso, esta pesquisa abre espaço para novas discus-
sões e análises para os demais cientistas, oferecendo para eles possíveis 
métodos de estudo para tratar a desinformação na pandemia. Por fim, 
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o artigo é o passo inicial para a escrita de uma pesquisa de mestrado 
mais extensa e aprofundada. 
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MEDIA ALL OVER THE WORLD FACE 
THE CORONAVIRUS CRISIS; HOW 

INTERNATIONAL DIGITAL MEDIA DEAL 
WITH PUBLIC ISSUES

Ana Serrano Tellería1

Javier Díaz Noci23

From the beginning of journalism, news has been considered a com-
modity to be shared and exchanged in a transnational market, adopting 
several forms according to the use of technologies. In the industrial soci-
ety, the most widespread use to put such a commodity in the market has 
been and is the collective work, just to employ a legal category which is, 
in our opinion, central for our research. News, at the same time, has been 
an advertisement support to reach massive audiences. When the World 
Wide Web appeared, in the decade of 1990, in a post-industrial society, 
this media suffered a deep crisis and entered a constant mutation. As it 
happened to some other cultural industries, such as the musical record 
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industry, research studies (see, i.e., Boczkowski & Anderson, 2017; 
Boczkowski & Mitchelstein, 2013; Meikle & Redden, 2011) reveal how 
clearly the consumption of news (Kalogeropoulos & Nielsen, 2018) is 
not preferentially based on the offer of the collective works produced 
by media industry, but on news items themselves as unities . 

Several strategies, like transmedia (see Serrano Tellería, 2016, 2017a, 
2017b, 2019a, 2019b), cross-media or the publication of user-generated 
contents, sometimes derivative works (another central legal concept, 
in our opinion) tend to present those news items as flexible, modular, 
hyperlinked, multimedia and interactive products, produced, modified, 
derived and disseminated by many agents, including active audiences 
and informative sources themselves as well, as we ourselves have stud-
ied in previous research project of whom this is a natural continuation, 
previously needed of the intermediation provided by media which is 
now supplied by digital platforms.

Our proposal is based on the crisis, for better or worse, of the con-
cept of news as a commodity, and of the industry which until this point 
has been in charge of its compilation, elaboration and dissemination: 
the mass-media industry, now known as legacy media. It is our pur-
pose to analyse how the so-called Media Hybrid System has appeared 
(Chadwick, 2017), and which is the place within it for those legacy media, 
in a moment of more than occasional crisis for that industry and for its 
production system, including the crisis of journalism (and of journalist 
as an organized profession) as well (Shoemaker & Reese, 2014). 

Through the prism of the transformation of news we intend to explain 
which is its life-cycle in the digital environment (the very concept 
of scoop is being compromised by the speed and accuracy of digital 
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media) and, more properly, in the Hybrid Media System, following, for 
instance, some public issues. This is to be examined not only making 
an analysis of what media say, but also doing research on what people 
(and media) say on social networks (Pérez-Altable, Serrano-Tellería & 
Fernández-Planells, 2020).

It is our goal to explain which is the transformation of media industry 
in a hybrid media system through the prism of its main product, the 
news, and how the transition from the industrial society to a post-in-
dustrial one is happening.

THE CORONAVIRUS CRISIS

As an introduction to this research project4 and due to the dramatic 
changes introduced by the health -and economic- crisis caused by the 
COVID-19 (see, e.g, Fletcher et al., 2020), which is affecting all the 
economic world-wide order and also the media landscape, we focused 
during the beginning of the pandemic in the treatment that media in 
several European and American countries gave to such a public issue. 
A problem which is to be aggravated, more likely, by the health crisis.

The analysis we have done starts in March 2020, three months after 
the Chinese authorities reported a new coronavirus disease that would 
be known as COVID-19, when, once the virus spread outside the Asian 
continent and reached both Europe, America and Africa, the Wester 

4. This proposal is part of the overall coordinated national R+D+i project “News, 
Networks and Users in the Hybrid Media System (Newsnet)”, subproject: 
“Transformation of News and Media Industry in the Post-Industrial Era”, 
coordinated as principal investigators by Associate Professor Ana Serrano Tellería 
and Full Professor Javier Díaz Noci of the Spanish R+D+I calling ‘Challenges 
of Society’. Reference: RTI2018-095775-B-C43. Three years: April 2019-April 
2022. Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities.
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media decided to report on a daily basis on it and its consequences, 
specially when most government decided to lockdown population. 
One of those consequences was the aggravation on income inequality 
in its many varieties.

The goal of our research is to understand the formation of the public 
agenda (Odriozola-Chéné & Lorca-Abad, 2014), based on the impact 
of the disease on social classes as the main factor which contributes to 
produce greater inequality levels, in particular inequality of opportuni-
ties as the most remarkable topic during the first stage of the pandemic. 
According to the first results of this content analysis (whose methods are 
described in Pérez-Arozamena & Odriozola-Chéné, 2020), the social 
class divide will be deepened by the pandemic. For this study, a tool was 
designed to analyze both the manifest and latent content of the items. 
Using content analysis, an analysis of news published by 33 digital media 
in both Europe and Latin America from March 14 to April 14, 2020 was 
conducted. The results of this study show that income inequality is the 
main variable of the problem. Media remark the importance of social 
classes. Inequality of opportunities appeared as a major topic during 
the first stage of the pandemic, most especially regarding education and 
health. The unequal access to health and education public services also 
receives continuous coverage in the media. However, poverty as a con-
sequence of this situation tends to be presented in an undramatized way.

Beyond the treatment of the topic itself, which we consider of 
extreme importance, based on a quantitative content analysis -with 
some qualitative fields as well to deepen in the importance of the 
treatment of such an important public issue (see Odriozola et al., 
2020)- we focused on this topic and its treatment by online media as an 
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example on how the cycle and nature of news is changing in the hybrid 
media system. Most specially, we focused on the dependence on some 
sources, a cause that was already detected in previous studies (see, e.g., 
Pérez-Altable et al., 2020). When compared with the previous situation, 
the journalistic coverage shows many substantial differences: expert 
sources are given even more reliability, and media ted to consult the, 
even if quite irregularly and without a continuous voice: media give 
voice to experts and scientific only when they publish some relevant 
results or when the raise their voice against the mistakes they consider 
politician do. In this respect, the followed-up offer of whatever gov-
ernments say, without no further criticism or interpretation in news 
items is very obvious. Opinion and information are strictly separated, 
at least at the beginning of the pandemic crisis in Wester countries. 
So, the lack of security on the effects of pandemics strengthens the use 
of op-ed pieces. Instead, and this has changed during the next months 
of the health crisis, text was and is the main language and it was, during 
the first month, overrepresented compared with other digital-language 
resources, such as video or infographics. However, infographics have 
become more elaborated and present in online media as time passed, 
the COVID-19 disease advanced and societies experimented different 
phases in the fight against it -and science gained new knowledge and 
gathered more data on the virus.

All along this period, misinformation, disinformation and, there-
fore, the relevance of an appropriate media literacy have been pointed 
out even more as key areas to be reinforced both at educational levels 
and from the responsibility that media embrace. In this sense, it is 
outstanding to perceive how some Spanish media have increased their 
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memberships as a consequence of (Lavanguardia.es, Eldiario.es, Elpais.
es, Elmundo.es, etc.).

Regarding the life cycle of news (“News as Product-News Life 
Cycle”: Serrano Tellería, Jing, Arroyo; 2019), we have perceived that 
an overall tendency was to group all content created below a specific 
section rather than focusing on a constant refreshment of them. Obvi-
ously, some content was updated as required. What we are underlying 
is that instead of unifying efforts around a single piece or a selected 
group of single pieces to be updated, refreshed, etc. as part of a ‘News 
a Product-News Life Cycle’ conception, media tendency is to group of 
all them below a common section (like ‘Coronavirus’, ‘Corona’, etc.). 
Thus, the tendency is to add, to juxtapose content instead of conceiving 
it as a whole to grow.

Related to, the use of hashtags, mentions and other categorization 
strategies for SEO, we have perceived a scarce employment and devel-
opment of in comparison to the number of total pieces: information and 
content. Following the previous tendency explained, they were used 
to group the content below a common topic that was in line with the 
common section of the specific media. Also, they were used to specify 
thematically some issues.

PRELIMINARY CONCLUSIONS & FURTHER LINES OF 
RESEARCH

As a result of our preliminary research, to be continued so a lon-
gitudinal analysis of the first two years of the crisis could be depicted, 
journalists and media prefer to rely on speech acts and declarations rather 
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than on reports or on more elaborated scientific or technical literature. 
This is more obvious during the period we have analyzed, the first month 
of the pandemic, but has been, to some extent, be corrected during the 
following months, and media considered that the audience needed more 
trustful information. Scholars are, not surprisingly, a resource used by 
journalists when they need to add a higher level or certainty to their 
news, just because everything is uncertain. Even during the very first 
moments of the pandemics, scientific people was given some voice in 
28% of the items analyzed. This happens in the case of the health aspect 
of the pandemics; when focusing on the economic consequences of it, 
experts appear in48% of the news items analyzed. Instead, suprana-
tional institutions, namely the World Health Organization, is clearly 
unrepresented, probably because it is not considered a very decisive 
source of information. 

Even in a globalized world, one in which a virus knows no borders, 
a national, even local, micro approach is predominant -except when 
experts speak, since they tend to have a more global perspective-, so 
media, in spite of all evidence, try hard to stick being national in the 
digital realm. The truth is however, that obliged by circumstances 
media -at least, the ones we analyzed- showed at the beginning of the 
pandemic a tendency to use a combined treatment: 33% of the news 
items included, to some extent and even if the focus was on everyone’s 
national reality, a combined treatment. 

In this sense, we would like to briefly introduce and remember 
another line of our research project centered on cross/multi/transme-
dia, digital language and literacy, interface design, media ecology, 
etc. because, increased by the pandemic, transmedia production and 
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values are highlighted at different levels: authenticity, credibility and 
transparency; creativity, innovation and originality; quality and trust; 
the relevance of belonging to a community/society and to feel part of a 
solution; establishing collaborations among professionals, projects and 
users; from hyper and local issues, scopes and perspectives to global 
ones; experience; 360º, augmented-virtual-mixed reality, IoT, AI and Big 
Data; interface design and IA; media integration as a puzzle and media 
literacy. Therefore, as we may perceive, core values of the transmedia 
logic are intrinsically connected to the core values of journalism and 
communication that, even more due to the pandemic, media should bear 
in mind in their daily production routines.

2020 was a year in which many European media decided, just 
before the explosion of the COVID-19 crisis, to implement some kind 
of paywall. It is relevant to remark that news on the pandemic remained 
outside the payment schema for most online media: they decided that, 
even if they went through their original plans of make readers pay for 
at least some of the products they offer -media used different strategies, 
from membership models, like The Guardian or, in Spain, eldiario.es, 
to metered paywalls, for instance- news on the coronavirus catastrophic 
situation were to be offered for free. This is a remarkable decision: one 
of the clear consequences of the crisis, and media themselves were very 
aware of it, is how the unequal access to digital resources, information and 
education mainly, was to be worsened by the health and economic crisis. 
Inequality of opportunities appeared again as one of the main concerns 
of media -and of societies, since media represent social groups-, and it 
is remarkable again to note that criticism towards meritocracy -which 
is not to be considered a synonymous of equal opportunities, but, in 
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any case, one of its consequences- showed up, because media, through 
reviews, interviews or op-ed articles based on the publication of some 
books, echoed some of those ideas. Thomas Piketty, whose Capital and 
ideology book only appeared translated into English in October 2020, 
but was published in French and many other languages some months 
before the coronavirus crisis, and Daniel Markovits’ The meritocracy 
trap, are some of those authors; also César Rendueles in Spain,whose 
last book, Contra la igualdad de oportunidades [Against equality of 
opportunities], published in September 2020, was very controversial. 
Very clearly, inequality of opportunities is a type of inequality that is 
competing now with income inequality in the attention of media. Electoral 
campaigns, most specially the presidential election in the United States 
in November 2020 (we are writing these lines just before it happens, 
and we do not know what the result will be) has accentuated this shift. 
Anyway, our preliminary research shows that the impact of the digital 
gap seems to be a topic that media will be insisting on. 

Inequality is reflected by media, but there is another stance we would 
like to examine with more detail in the future: the inequality of access 
to the media, which is called by Mattelart et al. (2019) digital media 
inequality, and has also been examined with detail from different per-
spective in the book published by Nordicom in 2019 (Trappel, 2019). 
Actually, this crisis is also a crisis of communication (Fletcher et al., 
2020, p. 5), since to a great extent media and digital platforms pro-
vide an infrastructure for the world and the people to be connected 
(Couldry & Rodríguez, 2018). The importance of investigating this 
aspect of inequality was highlighted before the crisis by, for instance, 
Sanghamitra Bandyopadhyay, when she mentioned in “one can conjecture 
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that higher incidence of media variables - such as newspapers, radios 
and televisions - and higher access to ICTs – such as higher internet 
usage, and deeper telecommunications’ penetration – can be associ-
ated with lower levels of inequality” or not (Bandyopadhyay, 2014, 
p. 11). This must be seen in terms of the political influence in a time 
on increasing polarization of the public debate, whose importance was 
mentioned, for instance, by Byrne (2014), Duca and Saving (2017) or 
Diermeier et al. (2017). This is a question rarely mentioned by media, 
and it is our intention to do a deeper analysis on it in the next future. 
It is do be developed not only doing a content analysis of what is said, 
but also with an ethnographic approach on how media routines have 
been affected by the digital journalism crisis and the health crisis, since 
inequalities inside media are also an important factor to be considered 
(see Gill, 2013), as well as the differences in access to (good quality) 
information (Kalogeropoulos & Nielsen, 2018).
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA 
PANDEMIA: A COBERTURA JORNALÍSTICA 

APRESENTADA PELO G1 MATO GROSSO

Jhayne Geovana Santos Lima1

INTRODUÇÃO

O jornalismo tem como capacidade a exposição dos fatos. Por meio 
dele, é possível a abordagem de diversos temas e formatos. Traquina (2005) 
associa o termo jornalismo como algo que engloba a sociedade como um 
todo. O ato apresenta acontecimentos, trata não apenas fatos mas tam-
bém histórias, é capaz de aproximar e promover o acesso à determinada 
informação que antes não era possível ser acessada. O autor relaciona 
a prática do jornalismo à democracia ao citar o termo “Quarto Poder”.

Existe uma relação simbólica entre jornalismo e democracia na 
teoria democrática. Mas a teoria democrática define claramente 
um papel adversarial entre o poder político e o jornalismo, histo-
ricamente desde o século XIX chamado o “Quarto Poder”, talvez 
porque séculos de domínio autocrático e por vezes despótico criaram 
um legado de desconfiança, suspeita e medo em relação ao poder 
político. (Traquina, 2005, p.23)

Desde o século XVII, umas das principais funções do jornalismo são 
a de noticiar com exatidão e ter uma produção atraente, que conquiste e 

1. Mestranda em Comunicação pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). jhaynegeovana@gmail.com.
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prenda a atenção do leitor. Traquina (2005) comenta que a missão dos 
jornais é a de informar e dar visibilidade a fatos secretos. Além disso, 
a imprensa se torna importante aliada dos cidadãos como ferramenta 
de exercício de direitos e visibilidade de questões sociais.

Durante muito tempo o jornalismo foi tido como principal instrumento 
de credibilidade e debate. Para que se exista uma imprensa livre, é 
necessário que haja também uma sociedade livre. O jornalismo e 
a democracia se encontram em diversos aspectos e caminham lado 
a lado. A cidadania no Brasil foi construída historicamente por 
meio de vários acontecimentos. Carvalho (2001) reconhece que 
os direitos sociais e políticos demonstram conquistas e avanços no 
processo que cerca o cidadão brasileiro. Traquina (2005) afirma que 
a credibilidade jornalística só é possível por meio da independência 
e autonomia durante sua construção e execução. “A importância de 
manter a credibilidade leva a um trabalho constante de verificação 
dos fatos e de avaliação das fontes de informação. A exatidão da 
informação é também vital”. (Traquina, 2005, p.132)

Ao dar visibilidade a determinado tema, o jornalismo se torna ins-
trumento de mudança social. Ser cidadão não está apenas relacionado 
ao voto, vai muito além disso. É um ato que diz respeito principalmente 
a conhecer seus direitos e deveres. O jornalismo representa importante 
papel nessa questão pois é instrumento de informação. Por meio da sua 
prática, é possível que direitos sejam conhecidos, reivindicados e res-
peitados. Quando se trata da questão de gênero, os direitos das mulheres 
foram conquistados de forma lenta e ainda é possível observar diversas 
desigualdades sociais, tanto no Brasil como no mundo.

O artigo tem como objetivo a cobertura de casos de violência de 
gênero para refletir a forma com que o conteúdo relacionado a violên-
cia contra a mulher é veiculado e os aspectos e características dessas 
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produções. A discussão se propõe a compreender o papel do jornalismo 
nessa veiculação e sua importância no combate à violência e instrumento 
de conscientização e debate.

O CIBERJORNALISMO E SEU PAPEL
O processo de globalização foi importante e essencial para o acesso à 

informação e para mudanças relevantes na sociedade. Para Neves (2018), 
esse processo é responsável pela profusão de informação e interconexão 
do mundo em redes. Se tornou muito fácil saber o que acontece no mundo 
de forma simultânea, simples e ágil. De acordo com Castells (1999), as 
novas tecnologias da informação são capazes de integrar o mundo em 
redes globais e a comunicação feita por meio do uso de computadores 
gera comunidades virtuais.

O ciberjornalismo é definido como o jornalismo desenvolvido 
em plataforma on-line, com características limitadas ao jornalismo 
impresso, por exemplo. Além do tamanho do conteúdo, que no caso 
do ciberjornalismo o uso dos caracteres não é tão limitado quanto no 
jornal impresso, o uso do meio digital permite a aplicação e utilização 
de um jornalismo mais interativo. Existe a possibilidade do uso de 
imagem, som, vídeo, animações e infográficos como instrumento de 
ilustração da informação, é uma forma de utilizar mais mecanismos para 
disponibilizar mais detalhes aos leitores. Canavilhas (2006) afirma que 
o jornalismo no on-line passou por diversas fases.

Na fase a que chamamos webjornalismo/ciberjornalismo, as notícias 
passam a ser produzidas com recurso a uma linguagem constituída 
por palavras, sons, vídeos, infografias e hiperligações, tudo com-
binado para que o utilizador possa escolher o seu próprio percurso 
de leitura. (Canavilhas, 2006, p. 2)
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Para produções neste meio, é necessário pensar a construção da 
notícia de forma diferente do que é executado no radiojornalismo, 
por exemplo. Recursos e ferramentas estão disponíveis para que a 
notícia seja trabalhada da melhor forma. O meio possibilita essa inte-
gração. Outra característica do ciberjornalismo é o uso de hipertextos. 
Canavilhas (2006) afirma que o uso dessa característica necessita per-
mite um novo formato e construção da notícia. Um texto mais aberto 
dá lugar ao texto que utiliza a tradicional pirâmide invertida.

O elemento base da notícia, um primeiro nível onde todos os utili-
zadores iniciam o seu percurso de leitura, deve ser um parágrafo ou 
uma infografia que responda de forma simplificada ao Quem, Onde, 
O quê, e Quando. A partir deste elemento, que deverá incluir links, 
a notícia evolui de forma livre para o Como e o Porquê, com o uti-
lizador a escolher o seu percurso de leitura. (Canavilhas, 2006, p. 5)

Além da construção da notícia e disponibilidade de uso de ferramen-
tas complementares, o ciberjornalismo se diferencia dos demais meios 
pela forma no qual é disponibilizado e acessado. O textos jornalísticos 
neste formato podem ser acessados mais facilmente e por um público 
muito maior do que o convencional. Para Silva (2014), os dispositivos 
móveis possuem a capacidade de estabelecer laços e promover mudanças 
nas práticas jornalísticas. O autor comenta que o jornalismo móvel se 
baseia na produção e consumo de informações voltados para a relação 
entre jornalismo e mobilidade e implementação do uso de tecnologias 
como ferramenta de auxílio na produção e apuração.

Todavia, as redações passam por um processo de reestruturação 
(física, de fluxo de produção, de perfil profissional) e de multipli-
cação das plataformas de distribuição. As tecnologias móveis têm 
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exercido um papel central nesse campo do processo de redefinições 
e de tensionamento do conceito de jornalismo móvel e de conver-
gência jornalística. (Silva, 2014, p. 25)

O processo de convergência jornalística é voltado principalmente 
para a produção própria e adequada de conteúdo para a plataforma 
específica por meio do uso de ferramentas que explorem as possibi-
lidades oferecidas pelos meios. Silva (2014, p. 29) comenta sobre a 
valorização de características como a multimidialidade e interatividade 
pelos veículos e afirma que “a produção para dispositivos móveis e o 
consumo faz parte do fenômeno do jornalismo móvel”.

Além disso, o jornalismo está diretamente relacionado ao social e 
às pautas discutidas no cotidiano. Por meio das facilidades de visibili-
zação e consequente aumento no alcance e distribuição de informações 
resultantes do uso e avanços das tecnologias, temas voltados aos direi-
tos humanos têm ganhado destaque e evidência. Um desses temas é a 
violência contra a mulher, que apesar de ser algo recorrente e presente 
há muito tempo na sociedade, se tornou pauta de discussões de direitos 
e saúde pública há pouco tempo.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E PANDEMIA

A violência contra a mulher é definida como toda e qualquer ato 
que provoque danos à mulheres em âmbito público ou privado. O Con-
selho Nacional de Justiça indica que os danos podem ser desde cons-
trangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, 
social, político, econômico ou patrimonial até a morte. As discussões e 
conquistas acerca deste tipo de violência ainda é considerada recente. 
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D’Oliveira, Falcão, Figueiredo e Schraiber (2005) explicam que apenas 
na década de 1970 a violência contra a mulher passa a ser considerada 
uma violação de direito da vítima e não mais uma violência familiar 
como considerada anteriormente.

O papel da mulher, na maioria das vezes, é relacionado à submissão 
ao homem. A mulher é vista como o ser responsável pela casa, pelos 
filhos, que tem que obedecer os comandos e prezar pela família, além 
de servir ao homem sexualmente. A violência de gênero é desencadeada 
pelo fato do masculino se sentir com posse do feminino e isso ocorre por 
causa da estrutura patriarcal da sociedade. A organização estrutural da 
sociedade determina que a mulher deve pertencer e respeitar um homem, 
seja o pai, o marido ou o irmão. Se a mulher tenta infringir ou romper 
com essas normas de posse, ela pode ser impedida ou silenciada e isso 
é a violência de gênero, seja de forma psicológica ou física. Quando a 
mulher nasce, é ensinada, pela sociedade em si, a ser responsável pelo 
afeto, amor, união e pela família. Quando pequena, brinca de boneca 
para no futuro ser mãe e ter uma família. Se não consegue seguir essa 
representação estabelecida pela sociedade, é considerada malsucedida.

De acordo com as disposições da Lei Maria da Penha (11.340/2006), 
a violência doméstica é entendida como a violação dos direitos humanos 
das mulheres, sendo definida em cinco formas, que se expressam a partir 
de uma relação de poder do homem sobre a mulher. A violência moral 
está relacionada com qualquer conduta que configure calúnia, difama-
ção ou injúria contra a mulher. A violência patrimonial é a violação, 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos.
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A violência sexual se configura como qualquer conduta que cons-
tranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 
Também está relacionada à indução do impedimento do uso de qualquer 
método contraceptivo ou ações que a force ao matrimônio, à gravidez, 
ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação.

A violência psicológica, de acordo com a alteração de 2018, se 
trata de qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da 
autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipula-
ção, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Já a violência física 
diz respeito à qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde 
corporal da mulher. Ou seja, se ele te humilha, te diminui, controla seu 
dinheiro, sua roupa, seu comportamento, te agride, te xinga, força a 
relação sexual ou te manipula, ele é abusivo.

As conquistas de direitos, como a criação de leis federais que descre-
vem os tipos de violência e suas implicações, ocorrem principalmente 
por meio das lutas apresentadas pelo movimento feminista no país. 
Tais leis contribuem para a garantia de direitos das mulheres e aplicação 
de penalidades para quem pratica crimes de violação. Segundo dados da 
8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar 
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contra a Mulher2, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado e pelo 
Observatório da Mulher contra a Violência, o percentual de mulheres 
agredidas por ex-companheiros subiu de 13% para 37% entre 2011 e 
2019. Entende-se que maior parte das violências cometidas contra as 
mulheres ocorrem em âmbito familiar e são realizadas por parceiros, 
ex-parceiros ou familiares. De acordo com o balanço anual de 2019 3do 
canal de denúncias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), 78,96% dos registros da Central de Atendimento 
à Mulher — Ligue 180 são referentes à violência doméstica e familiar. 
A Lei 11.340/2006 determina como violência doméstica e familiar 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero, praticada no âmbito da 
unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação íntima de afeto, 
que possa causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial contra a mulher.

Este cenário de crimes contra mulheres foi agravado com a chegada 
do novo coronavírus no país e consequente implementação de ações 
de isolamento social. Em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso da 
doença foi confirmado no Brasil e em 19 de março o primeiro casos 
foi confirmado em Mato Grosso pela Secretaria de Estado de Saúde. 
De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença pro-
vocada pelo vírus SARS-CoV-2 que apresenta infecções variáveis e é 
transmitida por meio do contato e interação entre pessoa infectada e 
pessoa saudável.

2. Pesquisa DataSenado; Observatório da Mulher contra a Violência. Pesquisa 
Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Brasil. 8ª ed.

3. Balanço 2019 Ligue 180 - Central de Atendimento à mulher.  Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 
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Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que o surto da doença constitui uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional e em 11 de março de 2020 a Covid-
19 foi caracterizada como uma pandemia. Até o início de outubro, a 
doença já foi responsável pela morte de mais de um milhão pessoas 
em todo o mundo e mais de 140 mil apenas no Brasil, segundo relató-
rios diários publicado pela OMS e dados das Secretarias Estaduais de 
Saúde do Brasil.

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
elevou a classificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) para pan-
demia. A gravidade da doença e grande número de casos confirmados 
e de óbitos pelo mundo provocou a adoção de medidas de segurança 
em determinadas regiões do país. Uma das medidas recomendadas pela 
própria organização é a realização de isolamento social para a diminui-
ção do contágio do vírus e com essa recomendação, a rotina de muitas 
pessoas foi alterada após o aumento de casos da doença.

Em meio à crise ocasionada pela pandemia, muitas mulheres pas-
saram a conviver mais tempo dentro de casa e consequentemente mais 
tempo da companhia de parceiros. Com esse cenário, os casos de vio-
lência contra a mulher também aumentaram. Segundo o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias 
de casos de violência contra as mulheres recebidas pela central do 180 
cresceu quase 40% nos meses de abril de 2020 e 2019. O Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública realizou um levantamento comparando o 
número de feminicídios entres os meses de março de 2019 e 2020 em 
seis estados. Dentre os seis estados, Mato Grosso foi o que apresentou 
maior aumento do número de casos no período observado. O período 
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consiste justamente na aplicação do isolamento social em vários setores 
do comércio, por exemplo.

Visto esse aumento no número de casos e relevância do tema, a 
pesquisa tem como objetivo observar a cobertura jornalística feita pelo 
portal de notícias G1 Mato Grosso sobre os crimes registrados no estado. 
Foram utilizadas como etapas metodológicas a pesquisa bibliográfica e a 
análise do conteúdo jornalístico para que se pudesse obter um parâmetro 
de como as notícias apresentam as vítimas e agressores.

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO G1 MT

A análise de conteúdo segundo Bardin (2011) consiste basicamente 
em um conjunto de técnicas que permite compreender as condições e 
características das mensagens por meio da descrição de seu conteúdo.

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, 
com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma 
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações. (Bardin, 2011, p. 31)

Para compreender e distinguir os conteúdos publicados pelo veículo, 
foi utilizada a ferramenta de busca avançada do Google. Foram pes-
quisadas as palavras-chave “feminicídio”, “violência contra a mulher” 
e “violência doméstica” e selecionadas as notícias publicadas pelo G1 
Mato Grosso entre os dias 1º e 31 de março de 2020, que é o período 
no qual o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública identificou Mato Grosso como o estado com maior aumento 
do número de casos de feminicídio. O veículo selecionado é um dos 
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principais portais de notícia do país e apresenta credibilidade pois está 
inserido à estrutura jornalística da Globo.

Para que fosse possível analisar a visibilidade dada ao assunto e a 
forma com que a vítima é representada, foram observadas não apenas 
notícias relacionadas ao crime de feminicídio em si, mas também notícias 
que abordavam a violência contra a mulher. Após a busca, 11 notícias 
foram selecionadas e observadas para que fosse possível compreender a 
forma com que o jornalismo local apresenta a temática para a população. 
As matérias jornalísticas selecionadas foram inseridas em uma tabela a 
fim de categorizar as principais características de cada uma delas, como 
por exemplo o tipo de violência e o local do crime.

Das 11 notícias encontradas, apenas três apresentavam assinatura 
de repórteres identificadas, todas mulheres. As demais publicações 
apareciam como autoria do próprio veículo G1 MT, sem assinatura 
específica. Das notícias publicadas que abordam diretamente crimes 
cometidos contra mulheres, apenas duas não apresentam fotos das 
vítimas. Em poucos exemplos fontes primárias são consultadas para a 
construção da notícia. Das 11, nove notícias utilizam apenas as infor-
mações e dados disponibilizados no Boletim de Ocorrência registrado 
pela Polícia. Os textos são curtos, todos possuem entre mil e 1,5 mil 
caracteres. As notícias apenas tratam o crime e o caso por meio das 
informações dos registros. Não existe um aprofundamento ou con-
textualização do cenário de violência no estado e no país. A parte 
de serviço, que geralmente é utilizada e disponibilizada no final dos 
textos jornalísticos, com informações e contatos de locais importantes 
de combate à violência e proteção à mulher não são trabalhados pelo 
veículo. Apenas uma notícia aborda de forma simplificada o aumento 



1330

meistudies

do número de casos de feminicídio no estado, mas, ainda assim, não 
é disponibilizado qualquer tipo de informação referente ao combate à 
violência de gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo de forma minimizada, é possível perceber que os veículos 
ainda reproduzem discursos que são fortalecidos diariamente pela 
sociedade patriarcal no qual as mulheres estão inseridas.  A violência é 
tida como algo normalizado e é possível perceber que não existe uma 
preocupação em atuar na disseminação da informação e debate sobre 
isso. O jornalismo é ferramenta importante de visibilização de causas 
que muitas vezes são minimizadas. No caso da cobertura da violência 
de gênero, existe ainda a necessidade de maior atenção na abordagem. 
A notícia é veiculada de forma simples, sem a abordagem de dados e 
informações essenciais sobre a violência de gênero.

O jornalismo possui importante papel no exercício da cidadania e 
esclarecimento de informações, mas ao tratar os casos de violência de 
gênero, por meio da observação da cobertura feita pelo G1 Mato Grosso 
é possível concluir que o tema é pouco explorado. O conhecimento 
sobre as formas de violência e mecanismos de denúncias é essencial 
para que o encorajamento ocorra e mulheres possam procurar ajuda 
para sair desse ciclo de violência. Ao abordar os casos de forma com 
que essas informações são ignoradas, entende-se que o jornalismo não 
é executado da forma mais adequada. 

O jornalismo on-line permite que as mídias sejam exploradas e 
na cobertura analisada essa característica não é percebida. Existe a 
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possibilidade do uso de infográficos, por exemplo, para ilustrar da melhor 
forma detalhes sobre o tema, mas em todas as notícias observadas, ape-
nas imagem e vídeo são utilizados. A cobertura poderia ser trabalhada 
de forma mais humanizada e detalhada, onde não apenas o número de 
casos ou descrição de como o crime ocorreu fossem publicados.
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INTERNET, JORNALISMO E REDES SOCIAIS 
UMA VISÃO DO FINAL DA DÉCADA

Fábio Alves Silveira1

1 – INTRODUÇÃO 

Na primeira década do Século XXI não era difícil encontrar argu-
mentos que justificassem certo otimismo com relação às possibilidades 
que a internet oferecia no sentido de ampliação do espaço público, 
dando voz a atores sociais que dificilmente tinham ou teriam acesso à 
mídia tradicional. Otimismo exposto por Pierre Levy e André Lemos, 
num livro publicado em 2010 e que apontava para o futuro com a pos-
sibilidade de uma “Ciberdemocracia” global, baseada numa opinião 
pública conectada e ativa. 

Otimismo reforçado na primeira metade da década de 10, pelas 
Primaveras Árabes, os indignados espanhóis e o Occupy Wall Street, 
nos EUA e até pelas jornadas de junho de 2013 no Brasil, analisados 
em obras como “Redes de Indignação e esperança”, de Manoel Castells, 
lançado no Brasil em 2013 e “Manifestações de junho de 2013 no Brasil 
e praças dos indignados no mundo”, lançado em 2014 pela pesquisadora 
brasileira Maria da Glória Gohn, especialista em movimentos sociais. 
Cabem ressalvas no caso da Primavera Árabe e elas são feitas por autores 

1. Doutor em Comunicação Social pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
da Universidade Estadual Paulista (FAAC/UNESP). Professor do Departamento 
de Comunicação Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
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como Luiz Alberto Moniz Bandeira (2014) e Andrew Korybko (2018). 
Eles questionem a espontaneidade desses movimentos, vendo-os como 
fruto da atuação de órgãos do governo estadunidense a serviço dos inte-
resses geopolíticos do país. No caso de Korybko, a Primavera Árabe é 
problematizada dentro do conceito de Guerra Híbrida, que consiste no 
uso de técnicas de cooptação de setores da opinião pública de países 
que são alvo das operações, por meio de diversas estratégias, inclusive 
o uso de redes sociais. 

Para ficar em um entre vários episódios que poderiam ser lembrados, 
citamos o caso da “Revolta dos 20 centavos”, que deu origem às jornadas 
de junho de 2013, quando, nas redes sociais os ativistas conseguiram 
demonstrar a violência policial e reverter o discurso até então majoritário 
na imprensa tradicional, que taxava os protestos do Movimento Passe 
Livre como “vandalismo”. Não pretendemos aqui entrar no mérito dos 
rumos tomados por esse movimento posteriormente, tendo em vista que 
em determinada altura o rumo dele é mudado, com o apoio de setores da 
imprensa tradicional brasileira, inclusive mudando a agenda, que antes 
reivindicava melhoras em serviços públicos e mais políticas públicas a 
favor da população e passou a abraçar outras agendas como o “combate 
à corrupção”, que passou a pautar o debate público e a vencer eleições 
no Brasil desde então – ainda que se ressalve assim que esse debate é 
mais retórico que prático. Enfim, essa discussão merece uma análise 
mais detalhada. 

Visto do final da década, o mundo e a internet não inspiram o mesmo 
otimismo de outrora. O uso intenso de redes sociais e notícias falsas em 
eleições de populistas de extrema direita mostram que a rede que tem 
o potencial de ampliar o espaço público também pode dar visibilidade 
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e força a um populismo que não tem compromisso com as instituições 
democráticas e que flerta com o totalitarismo. 

A presente reflexão tem como objetivo atualizar pesquisa encerrada 
em 2012, na conclusão da Especialização em Filosofia Política e Jurídica 
feita na Universidade Estadual de Londrina e escrita ainda sob o clima 
otimista do começo da década. 

2 – IMPRENSA E ESPAÇO PÚBLICO

Partimos de alguns pressupostos. O primeiro deles é que o espaço 
público moderno é em grande parte mediado pelos meios de comuni-
cação, embora não se constitua exclusivamente dessa forma. O surgi-
mento dos modernos meios de comunicação e inclusive das diversas 
tecnologias que sucederam e convivem com o texto impresso, já não 
tornam obrigatório o compartilhamento da relação espaço-temporal 
para que se possa participar do debate público. A mediação a que nos 
referimos aqui é feita pelo jornalismo. 

Dito isso, outro pressuposto importante para a presente reflexão 
é a constatação de que os meios de comunicação – em especial no 
caso brasileiro – têm grandes dificuldades para cumprir uma de suas 
principais promessas, que é a de garantir pluralidade e diversidade de 
opiniões no debate público. Na imprensa tradicional do Brasil existe 
pouco espaço para o dissenso e para vozes dissonantes, um fenômeno 
também identificado em outros países. O resultado é que esse tipo de 
postura reduz o domínio público e empobrece o debate na sociedade. 

Trabalhamos aqui com o conceito de espaço ou domínio público 
elaborado por Hannah Arendt, em “A condição humana” (2010). O termo 
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domínio público aqui tem dois significados. O primeiro é o de o espaço 
da aparência. “Tudo o que aparece em público pode ser visto e ouvido 
por todos e tem a maior divulgação possível” (2010, p. 61), diz a autora, 
que completa que é a presença dos outros que garante a realidade do 
mundo. Ela ressalta que o senso de realidade do ser humano depende 
da aparência e por isso mesmo, da existência de um domínio público 
no qual “as coisas possam emergir da treva de uma existência resguar-
dada” (2010, p. 63). Na esfera pública só pode ser admitido aquilo 
que é considerado relevante, digno de ser visto ou ouvido, o que, por 
consequência, faz com que o irrelevante seja privado. 

O outro sentido do domínio público para a pensadora alemã – além 
de espaço da aparência – é o de mundo comum a todos. 

Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coi-
sas interposto entre os que o possuem em comum, como uma mesa 
se interpõe entre os que se assentam ao seu redor; [...] O domínio 
público enquanto mundo comum reúne-nos na companhia uns dos 
outros e, contudo, evita que caiamos uns sobre os outros, por assim 
dizer. (Arendt, 2010, p. 64)

O domínio público tem essa conotação também no sentido de que 
ele é o mundo comum a todos e nisso difere do lugar que cada um pos-
sui privadamente neste mundo. Não se trata do lugar físico, o planeta 
ou a natureza, mas do “artifício humano”, o mundo feito pelas mãos 
humanas. O mundo comum reúne os homens. 

Entendemos que o jornalismo produzido pelos grandes conglo-
merados midiáticos brasileiros, em muitos momentos reduz, em vez 
de ampliar o debate público. Isso porque, longe de propor o debate, a 
imprensa está preocupada em convencer, em estar “pró” ou “contra”. 
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Nesse sentido o jornalismo é utilizado, não para expor a pluralidade, 
mas para tentar apenas ludibriar o interlocutor, tentar convencer das 
suas teses. Isso é notório no Brasil em vários períodos. Um dos muitos 
exemplos nesse sentido está no primeiro semestre de 2019, no debate 
sobre a reforma da Previdência. A redução a que nos referimos se mate-
rializa na negativa de espaço para que correntes que não se enquadrem 
no consenso midiático se manifestem no debate público. 

Não se quer aqui descartar definitivamente o jornalismo e o seu 
potencial civilizatório. Apesar das desconfianças existentes no que diz 
respeito à capacidade do jornalismo de levar aos cidadãos informações 
que não sejam contaminadas por interesses políticos ou econômicos das 
empresas que editam jornais, revistas ou outros produtos jornalísticos, 
a imprensa tem, em vários momentos, atuação relevante no debate 
público. Essas desconfianças, cuja legitimidade não se questiona aqui, 
não suprimem o potencial do jornalismo para construir o espaço público 
com toda a pluralidade que ele comporta. Mas elas se justificam pelo 
delicado trabalho de equilibrar a realidade de empresas privadas com 
a tarefa de apurar e veicular informações. 

A coalizão dos interesses econômicos dos anunciantes com os 
interesses dos proprietários das empresas jornalísticas reduz o debate, 
restringe o espaço dado a opiniões que não se enquadrem ou não sejam 
majoritárias no consenso, reduz a diversidade de visões da sociedade, 
enfim, reduz a pluralidade característica do domínio público e aprofunda 
o caráter uniformizador, próprio domínio social. 

O domínio social a que Arendt se refere, surge na modernidade, 
substituindo o espaço religioso que predominou no período medieval, 
suprimindo os domínios público e privado. Segundo a autora, a ascensão 
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da esfera social coincide com o declínio da família, que é absorvida por 
grupos sociais. A novidade é que o social traz a público atividades que 
na Antiguidade eram restritas à esfera privada. As atividades voltadas 
para a sobrevivência, como o trabalho, que na Antiguidade ficavam 
restritas ao lar, são tornadas públicas – o que equivale a dizer que nessa 
nova formatação, a economia deixa o domínio privado. 

Arendt entende que a dissolução da esfera privada na social pode ser 
observada com a transformação da propriedade imóvel em móvel. Isso faz 
com que a propriedade perca o seu valor de uso privado – que era deter-
minado pela sua localização – e ganhe um valor exclusivamente social, o 
que é determinado pelo fato dessa riqueza ser permutável. (2010, p. 85).

No domínio social, a igualdade já não tem o mesmo significado 
que tinha na Antiguidade. Se no mundo grego a ideia de igualdade 
significa que o homem liberto das necessidades conquista a liberdade 
para viver entre seus pares – igualmente libertos das necessidades – a 
ideia moderna de igualdade tem uma característica diferente: ela é nive-
ladora (Arendt, 2010, p. 57). O social nivela a todos como se o corpo 
social fosse único. O social exclui a possibilidade de ação e prefere o 
comportamento – que passa a ser a principal forma de relação humana 
e tende a uniformizar os homens. Em vez de ação, a sociedade cobra 
comportamentos, impondo regras que tentam excluir a ação espontânea 
e uniformizar. A diferença e a distinção, próprios do domínio público na 
Antiguidade, passam a ser assuntos privados com o advento do social, 
na modernidade. 

A autora entende que o domínio social transforma as comunidades 
modernas em sociedades de trabalhadores e empregados, que se con-
centram imediatamente em torno da única atividade necessária para 
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manter a vida. Na sociedade, que a pensadora alemã classifica como 
o fato da “dependência mútua em prol da vida” adquirir importância 
pública, há o risco representado pelo seu caráter monolítico

O caráter monolítico desse tipo de sociedade, o seu conformismo, 
que só admite um único interesse e uma única opinião, tem suas 
raízes basicamente na unicidade da espécie humana. E, como essa 
unicidade da espécie humana não é fantasia e nem mesmo simples 
hipótese cientifica, como o é a ‘ficção comunista’ da economia clás-
sica, a sociedade de massas, onde o homem como animal social reina 
supremo e onde aparentemente a sobrevivência da espécie poderia 
ser garantida em escala mundial, pode ao mesmo tempo ameaçar 
de extinção a humanidade. (Arendt, 2010, p. 56)

A preocupação de Arendt com esse fato novo deve-se ao risco de 
destruição da pluralidade pelo domínio social. Essa construção do 
domínio social, suprimindo a pluralidade do domínio público, ajuda a 
compreender a dificuldade dos grandes conglomerados que produzem 
jornalismo para ampliar o debate público. 

3 – AS POSSIBILIDADES DA INTERNET

É nesse cenário que entendemos que a internet tem potencial para 
subverter a lógica tradicional das tecnologias de comunicação que a 
antecederam. A partir dela, já não é possível imaginar que os meios de 
comunicação sejam os únicos emissores de informação, que se dirigem a 
um público passivo, que não tem possibilidade de reagir às mensagens, 
como acontecia com o jornal impresso, o rádio ou a televisão (apesar de 
algumas tentativas de interação por parte desses veículos). A questão é 
que a internet potencializa a capacidade do antigo espectador passivo 
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de se manifestar, produzir conteúdos, interagir e até funcionar como 
um contrapeso aos veículos de comunicação. 

Com a internet, já não cabe mais aos veículos de comunicação o 
monopólio da emissão de informações. A capacidade de barrar opiniões 
que não se enquadrem no consenso midiático fica bastante reduzida e é 
nesse sentido que os conteúdos veiculados na internet podem funcionar 
como contrapeso. 

Mesmo nos grandes conglomerados de mídia, a chegada do chamado 
webjornalismo já possibilitou a ampliação da quantidade de fontes que 
passam a ter voz no debate público, como mostra Borges (2009). Permitiu 
também o surgimento de veículos independentes que dão voz a atores 
sociais que não encontram espaço na mídia tradicional. Nesse sentido, 
Renato Rovai (2018) aponta a criação de um novo ecossistema midiático. 
Ao longo das últimas duas décadas, foram se consolidando veículos 
dissonantes com relação ao consenso midiático posto. São iniciativas que 
nasceram a partir de blogs e depois evoluíram. Alguns deles hoje estão 
em fase de implantação de projetos audiovisuais por meio do Youtube, 
como a TV 247, a Revista Fórum, o Diário do Centro do Mundo (DCM), 
o Conversa Afiada, o GGN (Grupo Gente Nova, encabeçado pelo jor-
nalista Luís Nassif), Mídia Ninja entre dezenas – talvez centenas – de 
outras iniciativas nacionais e regionais, que têm audiência e alcance 
que chega a centenas de milhares de pessoas. Esse novo ecossistema 
atrai um público crescente e que não se contenta com o recorte reduzido 
que a imprensa tradicional faz da realidade brasileira. Pode-se dizer 
que esse novo ecossistema contribui para uma ampliação do domínio 
público, dando voz a atores sociais que normalmente são silenciados 
na mídia tradicional. 
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Por outro lado, também têm crescido e ganhado força na internet 
em geral e nas redes sociais em particular, movimentos populistas de 
extrema direita, alguns deles com recorte totalitário, que estão longe 
de propor a ampliação da esfera pública. Alguns desses movimentos 
usam como estratégia a difusão de notícias falsas, o que pode ser notado 
nos processos em que se elegeram Donald Trump nos Estados Unidos, 
em 2016 e Jair Bolsonaro no Brasil em 2018 – situações que foram 
amplamente noticiados pela imprensa. Esses fatos da segunda metade 
da década de 10 podem colocar em xeque a ideia de que a internet teria 
potencial para ampliar o domínio público. 

4 – REDES SOCIAIS 

Esses fenômenos acontecem num momento em que as redes sociais 
já estão consolidadas. Sérgio Amadeu da Silveira lembra que as princi-
pais redes foram criadas entre 2003 e 2006, casos do Linkedin, Orkut, 
Facebook, Twitter e Youtube e que em 2009, essas redes já respondiam 
por 50% do tráfego da internet (2018, p. 33). Segundo o autor, as redes 
sociais têm um modelo de negócios baseado na captação e comerciali-
zação dos dados fornecidos pelos seus usuários. Informações que são 
fornecidas pelos próprios usuários a partir de seus hábitos de navegação. 
Esses dados são “tratados e vendidos em amostras com a finalidade de 
interferir, organizar o consumo e as práticas dos seus clientes” e podem ser 
usados para “modular as percepções e os comportamentos” (2018, p. 34). 

Silveira explica que para executar essa modulação que é feita a 
partir dos dados, é preciso “reduzir o campo de visão dos indivíduos”, 
“oferecendo algumas alternativas” para eles, o que “encurta a realidade 
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e a multiplicidade de discursos” (2018, p. 38). O autor ressalta que, além 
do uso comercial, essa modulação pode ser e é usada para o controle 
da sociedade. 

Em “Tudo sobre tod@s: redes digitais, privacidade e venda de dados 
pessoais”, Silveira lembra que os algoritmos filtram o que os usuários 
das redes devem ver, colocando-os em bolhas e os posiciona próximo 
aos que têm comportamentos semelhantes (2017, posição 1326). O uso 
dos algoritmos e dos dados obtidos pelas grandes corporações da internet 
tem caráter comercial, como já dito, mas também tem consequências 
sociais e políticas. Ele contribui para o controle social e para o empo-
brecimento e até a restrição do debate político (2017, posição 1341), por 
limitar a interlocução dos usuários das redes sociais às bolhas formadas 
por pessoas que têm comportamentos semelhantes. 

5 – REDES SOCIAIS E FAKE NEWS

A lógica de funcionamento das redes sociais favorece tanto a polariza-
ção quanto a divulgação das notícias falsas. Giuliano Da Empoli lembra 
que embora as redes sociais não tenham sido naturalmente “talhadas 
para a conspiração”, elas são um território fértil para essas conspirações. 
Segundo ele “os complôs funcionam nas redes sociais porque provocam 
fortes emoções, polêmicas, indignação e raiva. E essas emoções geram 
cliques e mantém os usuários colados no monitor” (Empoli, 2019, p.78). 
É nesse contexto que as chamadas “Fake News”, expressão em inglês 
usada para denominar notícias deliberadamente falsas e que foram usadas 
em campanhas eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos, na segunda 
metade da década, ganham força. Com base em um estudo do Instituto 
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de Tecnologia de Massachussets (MIT), Empoli afirma que que uma 
informação falsa tem muito mais probabilidade de ser compartilhada 
na internet (70% a mais), por ser mais original do que uma notícia 
verdadeira (Empoli, 2019, pp. 78-79). 

O autor italiano lembra que o conspiracionismo e as fake news se 
tornaram um elemento chave de interpretação da realidade e ajudam a 
manter mobilizadas as bases de movimentos populistas de extrema-di-
reita que cresceram em vários países. Empoli afirma que “a indignação, 
o medo, o preconceito, o insulto, a polêmica racista ou de gênero se 
propagam nas telas e proporcionam muito mais atenção e engajamento 
que os debates enfadonhos da velha política” (Empoli, 2019, p. 88).

A força das chamadas “fake news” começam pelo fator financeiro. 
Além de causar a sensação que é útil para a polarização, as conspirações 
que se inserem dentro da lógica das guerras híbridas e as estratégias 
políticas, elas atraem atenção e geram dinheiro, como lembram Hezrom 
e Moreira (2018, posição 259). Além de gerar receita, as notícias falsas 
podem ser produzidas de forma rápida e barata. Não há necessidade 
de apurar informações e checar fontes, como acontece no jornalismo. 
E como já citamos anteriormente, sua originalidade garante uma difu-
são mais fácil e rápida, tendo em vista que elas se adequam melhor à 
lógica dos algoritmos. 

O uso de notícias falsas, que não é novidade na disputa política – os 
nazistas alemães já lançavam mão de mentiras como estratégia na década 
de 1930 –, ganhou força com as redes sociais. A jornalista Patrícia Campos 
Mello, autora de reportagens publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo 
sobre o uso irregular do aplicativo WhatsApp na campanha eleitoral de 
2018, lembra que em países como o Brasil é possível atingir um grande 
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público por meio desses aplicativos. Num país com 210 milhões de 
habitantes, 136 milhões de pessoas fazem uso do aplicativo, fazendo 
do Brasil o segundo mercado do WhatsApp no mundo (Mello, 2020, 
p. 21). A repórter relata que a estratégia de comunicação que junta fake 
news e ferramentas de direcionamento de mensagens com base em dados 
pessoais colhidos a partir das redes sociais foi usada pelo populismo de 
extrema-direita nas eleições de alguns países, como os EUA, a Índia 
e o Brasil. A administração dos dados permite que esses movimentos 
direcionem a sua mensagem para segmentos específicos da sociedade 
e promovam “uma avalanche de desinformação” capaz de garantir que 
esses grupos consigam emplacar a sua versão dos fatos “e abafe as outras 
narrativas, inclusive e sobretudo as reais” (Mello, 2020, pp. 23-24). 

Ao fazer reportagens sobre a contratação por empresários da emissão 
de mensagens a favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, 
na eleição de 2018 (o que é vetado pela legislação eleitoral brasileira, 
que proíbe o financiamento privado de campanhas), a própria autora se 
tornou alvo de uma ampla campanha de ameaças e de difamação pelas 
redes sociais. E sem ter condições de saber de onde vinham os ataques, 
como reflete a jornalista: 

ao contrário das rádios de Goebbels, é muito complicado saber que 
tipo de informação está sendo difundida pelo WhatsApp, uma vez 
que todo o conteúdo é criptografado. Se botarem na roda uma acu-
sação falsa de assassinato com foto, nome e endereço do suposto 
homicida, por exemplo, a pessoa vilipendiada talvez nunca saiba 
que está sendo vítima de calúnia. Na hipótese de a mensagem chegar 
até o seu conhecimento, será quase impraticável descobrir seu autor. 
No caso nazista, a origem da mensagem era inequívoca, já que o 
governo detinha o monopólio das emissões por meio da Corporação 
de Radiodifusão do Reich. No WhatsApp, é virtualmente impossível 
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deterctar a origem de uma mensagem ou de determinado conteúdo. 
(Mello, 2020, p. 27)

E especificamente no caso brasileiro, o que ajuda a compreender 
como as redes sociais e particularmente o WhatsApp se tornaram uma 
arma importante na disputa política, é o nível de confiança da população, 
em primeiro lugar nas informações compartilhadas nos grupos familiares 
(52% das pessoas confiam) e por amigos (43% das pessoas confiam); e 
em segundo lugar, o percentual de pessoas que tem o WhatsApp como 
fonte de informação (79%): bem acima da televisão, que é fonte para 
50%, do Youtube, com 49%, do Facebook (44%), dos sites de notí-
cias (38%), do rádio (22%) e do jornal impresso (8%). Na pesquisa 
encomendada pelo Senado brasileiro, a rede social Twitter é fonte de 
informação para 7% (Mello, 2020, pp. 33-34).

Esses dados ajudam a compreender porque mesmo no Brasil de 2020 
ainda há quem acredite em mentiras transformadas em instrumento de 
luta política, como o “kit gay” e a “mamadeira erótica”, com o bico 
em formato de pênis. Esses dois objetos foram muito úteis na política, 
embora nunca tenham existido. 

6 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Em meio a esse terreno pantanoso, a questão que consideramos 
fundamental, é pensar em como o jornalismo pode se manter relevante 
e sobreviver a esse contexto histórico em que as convicções valem mais 
que a realidade. Consideramos que ao tentar construir um consenso em 
torno de agendas neoliberais, o jornalismo reduziu o domínio público 
e contribuiu diretamente para esse presente delicado em que vivemos, 
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marcado por negacionismo e anticientificismo, no qual inclusive a 
própria capacidade da imprensa de mediar o debate público é colocada 
em xeque. Não temos dúvidas de que esse ambiente é propício para a 
construção de um cenário distópico, que pouco a pouco vem ganhando 
terreno. Os porta-vozes da irracionalidade avançam de forma lenta e 
gradual (parafraseando o slogan da abertura no final da ditadura militar 
brasileira, de 1964 a 1985), para restabelecer o legado de destruição do 
regime ditatorial e avançar na construção da sua distopia. 

No caso brasileiro, não são poucos os exemplos de como a imprensa 
contribuiu para a criação desse ambiente do qual ela agora também 
está se tornando vítima. Essa crítica é sustentada por vasta literatura, 
na qual não cabe aqui um aprofundamento. Ressalvemos que esse não 
é um problema exclusivamente brasileiro. 

Entendemos que as mudanças no ecossistema mídiático, com o 
surgimento de novas instituições jornalísticas que contribuem para uma 
ampliação do domínio público, são uma demonstração da vitalidade do 
próprio jornalismo. Essas novas instituições abrem espaços para atores 
sociais até então sem voz, mas cuja aparição (no sentido arendtiano 
da palavra) enriquece o debate público. Essas novas instituições e 
suas práticas, mostram que o exercício do jornalismo não se restringe 
aos veículos de comunicação dos grandes conglomerados midiáticos. 
O jornalismo pode ser praticado também fora das grandes corporações 
e não resta dúvida de que as novas instituições jornalísticas contribuem 
inclusive para melhorar tanto a qualidade do debate público, quanto o 
jornalismo da chamada grande imprensa, ao funcionar como contrapeso 
a ela. É nesse jogo de freios e contrapesos que está o caminho para a 
melhora da qualidade do trabalho jornalístico e por consequência a 
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ampliação do domínio público e a qualidade do debate. Essa mudança 
no ecossistema midiático só foi possível pela existência da internet. 

A conjuntura do final da década de 10, com o avanço de movimentos 
populistas de extrema-direita que negam abertamente a pluralidade não 
encerra, a nosso ver, de forma definitiva, as potencialidades civiliza-
tórias da internet. Ela continua tendo um potencial de ampliação do 
espaço público. O recuo nesse potencial civilizatório que vemos nesse 
momento pode ser entendido como consequência da consolidação 
do capitalismo informacional que também pode ser convertido num 
capitalismo de vigilância. A coleta e tratamento de dados obtidos pelas 
grandes corporações da internet é usada tanto economicamente – pela 
publicidade comercial – quanto politicamente, para a vigilância e con-
trole dos cidadãos que fazem uso da internet. Mas a criação de novas 
instituições jornalísticas mostram que essa disputa não está perdida. 

Do ponto de vista político e social, pode-se dizer que ao formar 
bolhas de usuários, esse formato reduz o debate público a um diálogo 
entre semelhantes, dificultando a ampliação desse debate com outros 
segmentos da sociedade. Por outras palavras, reduz a pluralidade que 
é a característica do domínio público, conforme Hannah Arendt. Mas, 
repetimos: essa é uma batalha que ainda não está encerrada. O jornalismo 
ainda pode contribuir para o avanço civilizatório, inclusive fazendo uso 
da própria internet, como discutimos aqui. 
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CARTAS EM MEIO À PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS: UMA VIVÊNCIA NO ENSINO 

DE JORNALISMO IMPRESSO

Giselle Xavier D’Ávila Lucena1

INTRODUÇÃO

Os adolescentes dos anos 2000 provavelmente se envolveram ou 
conheceram as coleções de papeis de carta. Outros, nos tempos mais 
antigos tenham talvez preferido a coleção de selos. Na comunicação 
alternativa e/ou underground, os que produziram fanzines utilizavam 
as cartas para distribuir e trocar suas produções. Voltando um pouco 
mais aos tempos passados, as notícias circulavam através de cartas 
que viajavam de navios ou a galopes - uma vez que os entregadores 
se locomoviam entre cidades por meio de cavalos. Através das cartas, 
registram-se descobertas científicas em diferentes áreas: na geografia, 
na biologia, na química etc. Através delas, tem-se o registro de ideias 
filosóficas, ocorridos históricos, e apelos e acordos políticos. Nas cartas 
mais afetuosas, estão a mística do perfume e da textura dos papeis, da 
cor da caneta, do formato das letras, bem como a imprevisibilidade de 
quando uma possível resposta irá chegar. Por outro lado, em seu aspecto 
histórico, a carta carrega potência de registro documental. Apesar de ser 

1. Doutoranda em Comunicação na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
da Universidade Estadual Paulista (FAAC/Unesp). Professora do Curso de 
Bacharelado em Jornalismo da Universidade Federal do Acre (desde 2013)



1351

meistudies

uma ferramenta presente na cultura e nas sociabilidades, na história das 
comunicações, na ciência, no jornalismo, na literatura e na política, a 
carta não costuma ter prestígio em meios acadêmicos e, na maioria das 
vezes, limita-se a uma prática metodológica para explorar conteúdos 
linguísticos ou gêneros discursivos no ensino fundamental. 

Como um gênero textual, a carta abarca diversos outros: a carta do 
editor, do leitor, carta pessoal, de relação, de solicitação, de recomen-
dação etc. Cada tipo se apresenta como uma modalidade específica de 
prática, variando seu objetivo, suporte, esfera discursiva, destinatário 
etc. De modo geral, elas se caracterizam por ter um emissor, um marco 
espacial e temporal e um alvo em sua mensagem: são escritas para 
alguém, a partir de um lugar, em um determinado momento e em prol 
de fim específico.

A carta é um gênero textual “guarda-chuva” que tem como obje-
tivo geral servir como instrumento de diálogo entre interlocutores 
que se encontram em espaços/tempo diferentes, ou seja, não é uma 
comunicação face a face. É um gênero bastante heterogêneo, uma 
vez que pode desempenhar diversas funções, como anunciar algo, 
informar, agradecer, cobrar, intimar, solicitar, reclamar, relatar, etc. 
(Pelizari, Barros, & Mafra, 2019, p. 8)

Aplicar, analisar ou pesquisar através de cartas proporciona um 
estudo rico e complexo, uma vez que sua materialidade comporta uma 
variedade de textos e de “tantos eventos comunicativos, de saberes cons-
truídos sociocognitivamente, de práticas comunicativas que engendram 
o processo da produção, distribuição e recepção do texto” (Silva, 2002, 
p. 14). As cartas são chaves para compreensão de processos culturais 
de interação e sociabilidade. 
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Em se tratando do jornalismo, a carta pode ser compreendida como 
um texto opinativo. De acordo com Pena (2005), nos estudos dos gêneros 
jornalísticos no Brasil realizados de forma pioneira por Luiz Beltrão, 
seguido pelo professor José Marques de Melo, consideram-se os seguin-
tes critérios para classificá-los: 1. Finalidade, disposições psicológicas 
ou intencionalidade do autor. 2. Estilo. 3. Modos de escrita ou natureza 
estrutural. 4. Natureza do tema. 5. Articulações interculturais. A partir 
disso, os gêneros jornalísticos são divididos em dois grupos: o primeiro 
é o Informativo, onde se incluem a Nota, Notícia, Reportagem e Entre-
vista. O segundo é o Opinativo, onde se encontra a Carta, ao lado de 
Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica e Caricatura 
(Pena, 2005).

Nos cursos de jornalismo, estes conteúdos costumam vistos em 
disciplinas de Fundamentos de Jornalismo, Jornalismo Impresso e 
ou Redação Jornalística. O trabalho aqui apresentado é um relato de 
experiência prática vivenciada no Curso de Comunicação Social: Jor-
nalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), 
da Universidade Estadual de São Paulo – (UNESP), Campus Bauru, 
referente ao ensino da disciplina de Jornalismo Impresso I, no primeiro 
semestre de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. A sus-
pensão das atividades presenciais exigiu repensar a proposta original 
da disciplina que previa a prática do Jornal Mural Extra!. No contexto 
adverso, apresentado pela pandemia, optou-se pela prática de produção 
de cartas. Este trabalho, portanto, trata-se de um relato da experiência 
vivenciada pela autora, em caráter de estágio profissional docente: o 
processo de tomadas de decisões, a descrição da condução da atividade, 
aceitação por parte dos alunos etc. Faz-se, dessa forma, uma pesquisa 
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documental exploratória dos textos produzidos pelos alunos: além da 
exposição acerca da atividade, este artigo comenta as cartas produzidas, 
considerando destinatários e conteúdos abordados. 

O JORNALISMO IMPRESSO I 

A habilitação em jornalismo, do curso de Comunicação Social da 
FAAC/Unesp, teve início em 1984. O curso tem duração de quatro anos e 
conta com turmas em períodos noturno e diurno. Além do envolvimento 
em atividades na Tv Unesp e na Rádio Unesp FM, os alunos podem 
participar de projetos de extensão universitária e produtos acadêmicos, 
como:

o jornal Voz do Niceia, o jornal Fatos da Rua, o portal Impacto 
Ambiental, o Observatório das Indústrias Criativas, o Observatório 
do Esporte, a Biblioteca Falada, a Assessoria de Comunicação e 
Imprensa (ACI), a Rádio Unesp Virtual (RUV), o projeto Memó-
rias, o Persona, o jornal mural Extra, o jornal e revista Contexto, as 
revistas digitais Repórter Unesp e Universitag. (Portal Unesp, 2020)

O Extra! é um jornal laboratório idealizado pelo professor Ângelo 
Sottovia Aranha, produzido desde 2000 (Leite & Zacarin, 2012), em 
formato de jornal mural, afixado no campus da Unesp, em Bauru. O jornal 
é vinculado à disciplina de Jornalismo Impresso I, ofertada no 2º ano 
do curso (ou 3º termo), que tem como ementa: “Análise da linguagem 
de diferentes veículos impressos. Avaliação da eficácia dos recursos de 
amplificação da linguagem utilizados em diferentes publicações.” Por 
meio desta disciplina e da produção do jornal Extra!, os alunos vivem 
a experiência da produção jornalística, com reuniões e construção de 



1354

meistudies

pauta, coleta e apuração de informações, entrevistas, obtenção de fotos, 
edição de texto, planejamento gráfico, diagramação e, enfim, a realização 
do produto final. Com cerca de 20 anos de existência, o jornal é tradição 
do curso e gera expectativas tanto pelo contato com a vivência prática, 
como pela sua repercussão entre os acadêmicos: além da correção do 
professor da disciplina, os jornais afixados nas paredes do campus 
recebem também rígidas “contribuições ou correções” (ou canetadas) 
dos colegas e público leitor da universidade.

No entanto, em 2020, após duas semanas de início do primeiro 
semestre letivo, os encontros presenciais foram interrompidos devido à 
pandemia do novo coronavírus, e, com isso, a produção do Jornal Extra! 
também foi suspensa. Os alunos matriculados na disciplina, frequentaram, 
a turma diurna, dois encontros presenciais e, a turma noturna, apenas 
um. No dia 14 de março, algumas aulas já estavam suspensas. Assim, de 
modo presencial, foram tratados assuntos em caráter de revisão, como 
critérios de noticiabilidade e leads jornalísticos, com atividade prática 
de mapeamento, classificação e edição de leads. Também foram dadas 
as orientações a respeito do Jornal Mural, e realizada a primeira etapa 
de produção: a divisão das turmas em editorias. 

Com a incerteza da validade e continuidade do semestre, as ativi-
dades foram, aos poucos, repensadas e prosseguiam via reuniões por 
meio do Google Meet, troca de e-mails para revisão e comentários dos 
trabalhos. Ainda havia esperança na retomada das aulas e produção do 
jornal, por isso, foram realizadas reuniões de pautas conforme as edito-
rias: ao todo, foram 15 reuniões online, de até 50min, para elucidações 
a respeito dos conteúdos ligados a ementa, esclarecimentos a respeito 
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das dinâmicas do Jornal Extra, e, prioritariamente, reflexões sobre o 
jornalismo no contexto da pandemia. 

O coronavírus, porém, se alastrou no país e os números aumentavam 
diariamente: no dia 1 de maio de 2020, eram mais de 92 mil casos e mais 
de 6 mil mortes no Brasil pela covid19, segundo levantamento realizado 
pelo portal de notícias G12 (G1, 2020). Espalhavam-se relatos, vídeos 
e notícias de todo o mundo: nem tudo era verdadeiro, e nada era bom: 
limitações estruturais em hospitais e cemitérios, a falta de clareza sobre 
tratamento, prevenção e contágio, cidades fechando suas fronteiras, 
articulações políticas controversas e contraditórias. 

Seguimos sem previsão para retomada dos encontros presenciais e 
sem clareza a respeito das orientações públicas. As atividades prosse-
guiram de modo remoto, com uso do classroom: postagem de slides 
e de aulas gravadas, reuniões online com a turma inteira e em grupos, 
postagem de livros e de materiais de apoio, como entrevistas, reportagens, 
vídeos, documentários etc, que oportunizavam um aprofundamento no 
conteúdo já visto: a pauta jornalística, seleção de fontes, entrevistas e 
métodos de apuração da notícia, gênero, texto jornalístico e a estrutura 
da notícia. Enfim, o enfoque se voltou para o planejamento do que 
poderia ser e não foi: um jornal que nunca se realizou. Após reuniões 
entre coordenação, alunos e professores, considerando diversos aspec-
tos do curso, decidiu-se dar continuidade à esta disciplina, deixando 
em suspenso, no momento, a produção do jornal Extra. Antes disso, 
ainda foi considerada a possibilidade de produzir um jornal em formato 
eletrônico, mas, ainda assim, havia limitações de diversas naturezas, 

2. No dia 31 de outubro, os números ultrapassaram a marca de 5,5 milhões de casos, 
com quase 160 mil mortes, segundo dados do mesmo site. 
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como em relação às ferramentas para diagramação, o acesso às fontes 
e dinâmicas de apuração, entre outros. Como avaliação, foram deman-
dadas a construção das pautas, mapeamento e classificação de leads 
jornalísticos, comentários críticos acerca de conteúdos jornalísticos 
específicos, além de um quizz no classrroom. 

Permanecia, porém, a preocupação para realização de uma produ-
ção prática. Foi então, que se decidiu trabalhar textos em formato de 
cartas. Após serem dadas as orientações, os discentes tiveram 15 dias 
para produzir os textos, que foram enviados até o dia 16 de junho, mês 
em que o semestre precisou ser finalizado devido à situação contratual 
professora substituta, responsável pela disciplina. No próximo tópico 
deste trabalho, serão detalhadas as motivações e condução dada a esta 
atividade.

A CONTINUIDADE DO SEMESTRE LETIVO E A LUTA 
PELA SOBREVIVÊNCIA

A pandemia do novo coronavírus, em 2020, nos colocou em mundo em 
luta pela sobrevivência. Todas as expectativas precisaram ser reajustadas 
em meio a dúvidas e incertezas. Nos vimos diante da oportunidade de 
pôr em prática o que defendemos sobre apoio e solidariedade. Com os 
polêmicos dilemas a respeito da continuidade das aulas, divergências, 
adversidades e um convite real para repensar perspectivas morais, éticas, 
de justiça e democracia. Na disciplina de Jornalismo Impresso I, fomos 
desafiados a renunciar àquilo que mais nos motiva a ser professores e 
jornalistas: a conversa olho no olho, a rua e o corpo a corpo das notí-
cias. Por um lado, a inquietação quanto à burocracia das carga-horárias, 
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relatórios, planos de ensino, notas, presenças; por outro, a lida com o 
desemprego, a depressão, a iminência da morte. 

No entanto, nada do que se vive em uma sala de aula, num ambiente 
acadêmico, simplesmente ocupa planilhas ou gavetas. Na lida diária 
com ementas, planejamentos, projetos pedagógicos, na lida diária 
com o burocrático, é onde está um verdadeiro potencial de resistência 
e transformação: um ato político para além de #hastags e textos nas 
plataformas digitais. Daí que começamos a nos perguntar sobre como 
transformar tais obrigações em dispositivos terapêuticos de acolhi-
mento, tornando o texto jornalístico uma arma de sobrevivência que 
ajude a manter a consciência de si e a não nos perder de nós mesmos. 
Foi percebendo o fato de o mundo inteiro ter parado e ter sido obrigado 
a se adaptar a algo para o qual nunca previu – inclusive os jornalistas, 
atentamo-nos a duas qualidades: ser flexível e permanecer ensinável. 
Muitas vezes, estamos domesticados a reproduzir padrões inclusive de 
lutas que nem fazem sentido quando precisamos. Somos disciplinados à 
obediência e desencorajados a praticar a criatividade para desenvolver 
nossas maiores habilidades. 

Somado a isto, também foi considerada que a melhor alternativa 
seria investir em algo que alimentasse laços e vínculos afetivos. Eis uma 
forma de transgressão sutil: realizar o inverso do que o mundo físico – em 
isolamento – foi obrigado a fazer, e abraçar o que nos estava disponível: 
o nosso texto. Sugeri, assim, este exercício como um ato político para 
apontar outras perguntas e respostas em meio ao caos: “escrevam para 
alguém que consideram importante, que os inspire e o influencie” – foi 
uma das sugestões. Na nossa profissão, somos instigados a olhar com 
objetividade e neutralidade para o outro e sabemos o quanto isso é 
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controverso, pois quanto mais tentamos sufocar nossas subjetividades, 
mais elas esperneiam. Então, agora, os acadêmicos foram convidados 
a olhar para o que lhes afeta e, a partir daí, examinar o que há ao redor 
sem pressa. “Escrevam sobre suas próprias angústias e inquietações e 
contextualizem conforme o que estão vivendo” – foi outra orientação. 
A carta foi a saída encontrada neste momento, para a manutenção do 
nosso espaço de diálogo e criação. 

POR DENTRO DAS CARTAS 

Para a produção das cartas, foram encaminhadas as seguintes orien-
tações: 1. Escreva uma carta para alguém que o inspira ou o influencia 
profissionalmente; 2. Descreva seu contexto atual: onde e com quem 
tem passado a quarentena, em quais condições, o que tem consumido 
de conteúdos midiáticos, como tem sido sua rotina, como está de saúde 
etc.; 3. Registre como estão hoje a suas expectativas profissionais, bem 
como dilemas, angústias acadêmicas etc. 4. Registre também “falas” 
de pessoas (da família, círculo de convivência ou autoridades públicas) 
mais recorrentes e marcantes para você neste momento. 

A princípio, uma parte dos discente se mostrou resistente quanto a 
alteração da proposta da disciplina, mesmo já sendo aceita a ideia de que 
não seria mais possível realizar, neste semestre, o jornal mural. Alguns 
alunos sugeriram escrever artigos de opinião, ao considerar que, dessa 
forma, estariam mais próximo a uma prática jornalística. Após conversas 
e maiores esclarecimentos sobre possibilidades da carta, e uma carta 
enviada a eles – pela própria professora da disciplina -, os discentes 
se mostraram mais entusiasmados com a atividade. Para alguns, foi 



1359

meistudies

a primeira carta escrita. Inclusive, ao enviar o trabalho à professora, 
alguns deles comentaram sobre como a produção influenciou em outras 
atividades: como a produção de um podcast de um projeto pessoal; ou 
registraram, na própria carta, os efeitos positivos de praticá-la, como a 
carta de Amanda Ferraz3, que escreveu para Fátima Bernardes contando 
sobre como assisti-la na Rede Globo foi importante na decisão da aluna 
em seguir a carreira jornalística. Apesar do sonho de estudar presencial-
mente ter sido paralisado por um instante, escrever a carta sinalizou boas 
saídas: “Essa carta surgiu a partir de uma atividade proposta em aula, na 
tentativa de ser um registro do momento atual. A questão, Fatima, é que 
foi tão reflexivo escrever, que me trouxe esperança”, escreveu Amanda.

A atividade resultou em 81 textos: 45 cartas da turma noturno, e 
36 do diurno. Apenas quatro alunos optaram por não fazer a atividade. 
Estas cartas compõem um conjunto que expressa o perfil e o retrato 
de um tempo e de um lugar peculiar. Aqui, por meio de uma leitura 
exploratória do material, teceremos comentários dos textos enfocando os 
seguintes aspectos: 1. Destinatário das cartas; 2. Expectativas/Angústias 
relacionadas à vida acadêmica e profissional no atual período. 3. Área de 
interesse no jornalismo. Deste modo, não fizemos uma seleção criteriosa 
dos textos a serem analisados a partir de perspectivas específicas, e sim, 
priorizamos tecer comentários e recortar intuitivamente determinados 
trechos para ilustrar as principais percepções na leitura do conjunto. 

Considerando os destinatários das cartas, 36 foram endereçadas a 
jornalistas (entre eles, um que também é professor); 10 para professores 
(de perfis diversos: ensino fundamental ou infantil, e entre elas, quatro 

3. Os nomes dos autores das cartas aqui apresentadas, foram substituídos por 
pseudônimos.



1360

meistudies

para a professora da disciplina); 13 para familiares (entre eles, 3 para 
parentes que já faleceram, uma para um irmão com o qual o emissor 
não tem mais contato); quatro cartas foram endereçadas a si mesmo(a); 
18 para pessoas diversas ou a ninguém específico: cartas abertas, a grupos 
de amigos ou professores, a coordenadora do curso etc. Entre os jorna-
listas, podemos destacar uma evidência de apresentadores, bem como 
de narradores e/ou comentaristas esportivos e, ainda, a jornalista Eliane 
Brum, que recebeu quatro cartas. É possível destacar a influência de 
professores do ensino médio ou fundamental que motivaram seus alunos 
a consumir literatura, a escrever, ou, ainda, que revisavam, corrigiam e 
faziam comentários a respeito da produção textual dos alunos e, assim, 
os influenciaram a se engajar na escrita. Como aconteceu com Pedro 
Noronha, que escreveu para um professor de literatura do ensino médio:

...Não imaginava que viver momentos históricos era o mesmo que 
atravessar um tsunami. Tenho obedecido rigidamente à quarentena 
(...). Antecipo que a vida não tem sido fácil, mas nem tudo está 
perdido. Nas suas aulas de Literatura e redação, aprendi como o 
silêncio e a solitude são importantes para o profissional da escrita. 
Foi em razão das suas aulas, também, que comecei a buscar desen-
volvimento intelectual.

Outro apontamento recorrente foi em relação ao aumento do consumo 
de conteúdos noticiosos devido ao tempo em casa. O maior contato com 
veículos de comunicação sinalizou para a sensação de que o excesso de 
informação gera desgaste, cansaço e estresse, fator também comentado 
por Pedro Noronha:

o estresse é recorrente nos últimos meses. Disso, são culpados o 
barulho em excesso, com o qual não estava mais acostumado; as 



1361

meistudies

notícias que acompanho; os comentários que vejo; enfim, a reali-
dade a que assisto. Assinar a Folha de S. Paulo e O Globo em plena 
pandemia, por exemplo, foi uma decisão sábia, mas dolorosa: ser 
bem informado é desgastante. (...) “Temos que nos reinventar, 
nos adaptar à nova realidade” é uma fala que ouvi muito, mas da 
qual discordo profundamente. A nova realidade trouxe ataque aos 
profissionais de jornalismo; educação à distância – contra a qual 
sempre lutei; valorização da economia em detrimento de vidas etc. 
Vivemos o horror, sem dúvidas. Mas isso, por um lado, fortalece 
minha escolha profissional. Sem o jornalismo, profissão admirada 
por nós dois, mais vidas poderiam se perder.

O estresse com o contexto da pandemia, somado ao excesso no 
consumo de notícias, fizeram com que alguns optassem por desligar a 
Tv, sair das redes sociais na internet, e consumir menos ou deixar de 
consumir conteúdos noticiosos, no entanto, essa observação era feita 
constrangimento, como se não fosse aceitável para eles – alunos de 
jornalismo -, a recusa em consumir produtos jornalísticos, ou como se 
isso apontasse para uma falta de perfil ou habilidade com a profissão: 
“atingi um limite de sobrecarga tanto emocional quanto física, que 
passei a ignorar as redes sociais e veículos midiáticos, configurando um 
despreparo profissional alarmante”, escreveu Débora Silva. 

Por outro lado, o contexto de crise na saúde e na política, alertou 
para a importância social do jornalismo, da circulação de informações 
apuradas, no combate às fakenews e, assim, comprovaram, em alguns, o 
seu engajamento e entusiasmo com a profissão, como apontaram Carlos 
Augusto e Beatriz Monteiro, respectivamente:

Em seus mais diversos formatos - impresso, radiofônico, televisivo 
e digital - essas produções jornalísticas, recentemente, contemplam, 
basicamente, somente três temáticas: os impactos do vírus (com 
seus desesperadores números); o despreparo do homem à frente da 
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Presidência da República; e as mais recentes manifestações antirra-
cistas e antifascistas. Isso tudo ataca minha ansiedade e não colabora 
com a estabilidade da minha saúde mental. Mas é precisamente, 
nessa situação, que consigo, com plena consciência de fala, afirmar 
que estou na profissão certa. 
Apesar de ter me sentido desanimada com meu curso nos últimos 
tempos, tudo que acontece só me dá mais força para me tornar uma 
profissional pronta para enfrentar a desinformação da população. 
Sinto que tenho que exercer bem meu trabalho em nome das milhares 
de pessoas que morrem todo dia em nosso país.

Ao mesmo tempo, os ataques à imprensa também geraram preo-
cupações, como registrou Rebeca Silva, que escreveu uma carta para 
um familiar que já morreu: “os constantes ataques do atual governo 
à imprensa me deixam ainda mais nervosa. As incertezas sobre meu 
futuro como profissional, principalmente depois do momento histórico 
que estamos vivendo, são apavorantes. Conseguirei me tornar uma 
jornalista adequada depois disso tudo?.”

Dessa forma, é possível identificar medo e insegurança devido às 
incertezas da doença que se alastrou no mundo, somada à frustração 
da expectativa pelas atividades práticas da universidade; alimentando 
o desânimo com a profissão e com vida acadêmica, e a angústia com a 
pressão pela produtividade. Tem-se queixas de cansaço mental, dificul-
dade de concentração, falta de estímulo e motivação para continuação 
das aulas. Tudo isso oportunizando, por fim, reflexões sobre a prática 
do jornalismo, como escreveram Noemi Dias e Hellen Rosa:

ao escrever uma reportagem, me pergunto se as pessoas terão paciên-
cia para lê-la, escrevendo essa carta, também me pergunto se pessoas 
fazem e farão isso no futuro. Assistir jornalistas serem desrespeitados 
e violentados por estarem apenas exercendo sua profissão assombra 
minhas noites. (...) Ver como os veículos de imprensa concorrentes se 
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uniram para trazer à tona o número enorme de mortes que o governo 
insiste em esconder foi, no mínimo, interessante e desesperador. 
Me fez questionar, como eu, jornalista do futuro, vou ter que lutar 
para garantir informações de veracidade para a população. Será que 
vou ter condições? A sociedade ainda vai acreditar na imprensa? 
A única resposta que reina nesses tempos é “não sei”. O futuro é 
algo praticamente impensável atualmente.
Mas o que significa a ruína da minha graduação e o meu coração 
partido perto do desamparo daqueles que perderam – e os que ainda 
vão perder -, seus entes queridos? E ainda tem criança morrendo 
“sem querer” em troca de tiros na comunidade, enquanto tem gente 
que faz festa com as cinquenta e sete pessoas mais próximas para 
comemorar o aniversário. Caos. Talvez por isso, já não me dedico 
mais com tanto afinco às notícias. Experimentei pela primeira vez 
a saturação de informação e percebi que é impossível acompanhar 
toda a programação jornalística e ainda ser feliz. Antes eu queria 
assistir todas as lives, fazer todos os cursos, ler jornais e revistas 
diariamente (...). Foi para isso que eu escolhi o jornalismo, para 
viver o mundo. Mas no final do dia, ninguém é capaz de carregar o 
peso de mil corações em um. 

Alguns optaram por não abordar o seu contexto pessoal, e sim, 
apresentar reflexões acerca da doença e o contexto político. Outros, 
enfocaram em temas pessoais, abordando suas condições de saúde e 
a relação com a família. Alguns textos se caracterizam por serem car-
tas de gratidão ao destinatário, por este realizar um bom jornalismo, 
pela dedicação e por ser inspiração ou por oferecer apoio ao emissor. 
Registra-se, também, cartas de agradecimento aos professores, pela 
compreensão e engajamento na busca pelas melhores alternativas para 
atravessarem o atual cenário. Ainda, cartas escritas para si mesmo, de 
agradecimento, parabenização e registro de motivações, conselhos ou 
causos que não se quer esquecer. Há, ainda, alunos que enfatizaram 
facetas jocosas, expressaram humor, perfil sonhador etc. 
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Quanto a área de interesse, uma parte pareceu dispersa, com amplas 
curiosidades em diferentes áreas do jornalismo; outros, registraram, de 
modo objetivo, interesses pontuais em áreas específicas. Há interessa-
dos em histórias e narrativas de vida e literatura, jornalismo social e/
ou comunitário; em fotografia, artes (cultura pop, cinema, cobertura de 
eventos, shows, moda etc) e jornalismo esportivo (cobertura e narração). 
Houve também casos de interesse na área de economia, dados, mundo 
digital e negócios. Gilmar Ribeiro escreveu sua carta para Juca Kfouri, 
jornalista esportivo:

Além dos conhecimentos e prestígio na área do jornalismo espor-
tivo, seus posicionamentos em assuntos como política mostram para 
todo o público que o esporte e sociedade não são esferas separadas, 
e que o jornalista esportivo não deve só “falar de futebol”, como 
muitos apontam, mas sim utilizar sua voz que atinge uma grande 
porcentagem da população para denunciar injustiças, corrupção e 
se posicionar contra a opressão.

Observa-se também preocupações na prática de um jornalismo 
engajado social e politicamente, como uma ferramenta de transforma-
ção. Uma carta manifestou engajamento com questões raciais; outra, 
em correspondência internacional; outra em grandes reportagens e 
breakingnews. Ulisses Almeida escreveu uma carta aberta, que mais 
pareceu uma carta para si mesmo, uma reflexão pessoal sobre suas 
decisões a respeito da profissão que escolheu:

Esses dias me peguei pensando nisso e cheguei à conclusão incômoda 
que gostar de consumir jornalismo é diferente de gostar de produ-
zir jornalisticamente. Talvez por isso também tenho considerado 
trabalhar com comunicação corporativa. (...). No meio desse caos 
percebi que trabalho bem de forma remota, curiosamente consigo 
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me organizar melhor. (...) Não posso afirmar que o mundo vai estar 
diferente, mas eu certamente estarei.

Como Ulisses apontou em sua carta, com a suspensão das ativida-
des, as rotinas foram reinventadas. Alguns aproveitaram para planejar 
e realizar outras tarefas e identificar novas habilidades, mas, como 
Hellen Rosa escreveu em sua carta, não foi um desfrute fácil: 

Comecei a ler sete livros diferentes e parei na página cem de todos 
eles. Toda segunda-feira começo a dieta e desisto logo na terça. 
Às vezes não dura nem até a segunda à noite. Me deito no domingo 
jurando que vou acordar mais cedo e fazer os exercícios do aplica-
tivo que eu instalei em março, mas nunca consigo cumprir o plano. 
Passado, presente e futuro não parecem ser coerentes mais, espe-
cialmente para quem conta os dias sem saber quantos dias faltam. 
No começo ainda fazia sentido planejar e marcar compromissos na 
agenda, mas olho o calendário e já nos encontramos na metade de 
um ano que nem vivemos.

Allaf Moreira optou por escrever uma carta a seus professores e 
amigos da faculdade, relatando a falta que fazem e sobre a sua luta 
diária contra a ansiedade e dificuldade de concentração, bem como para 
ter rotina e se organizar, e o que tem feito para vencer estes desafios. 

estou aproveitando esse tempo de isolamento para tentar corrigir, 
mesmo que um pouco de cada vez, esses problemas e peculiaridades 
da minha mente agitada. (...) tenho conseguido encontrar um tempo 
para mim na cozinha, cuidando dos almoços da casa, testando novas 
receitas, treinando as técnicas que aprendi ao longo de cursos e das 
aulas que recebi da minha mãe e avós. Posso falar com tranquilidade 
que eu estou conseguindo chegar num nível de experiência como 
cozinheiro que eu nunca pensei que conseguiria, e espero traduzir 
isso para o jornalismo. (...) Sei o quanto pode ser difícil se adaptar 
a uma situação nova, e por isso essa dedicação e atenção que vocês 
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professores têm mostrado em relação a nós aluno é inspiradora, e 
eu realmente sou grato a todos os esforços que têm fornecido. (...) 
Do meu lado, continuarei fazendo meus esforços para melhorar, 
quanto aluno e pessoa

Comentar sobre as atividades desenvolvidas neste período – acadê-
micas e profissionais ou não – foi um dos direcionamentos sugeridos 
para o conteúdo das cartas. Assim, eles comentaram sobre leituras 
diversas, rotinas caseiras como faxinar e cozinhar, além de atividades 
lúdicas, como prática de yoga, fotografia, desenho e ilustrações, vídeo 
game, bordados, cursos online, consumo de séries e filmes, entre outros. 
Jonathas Cruz compartilhou sua rotina com o jornalista Pedro Bial:

estou procurando investir em mim, fazendo vários cursos que eu não 
teria tempo de fazer, fazendo reflexões acerca da vida profissional, 
definindo novos projetos, rearranjando uma nova rotina. Tem sido 
uma época mais iluminada, pessoalmente falando, apesar do caos 
e das incertezas no cenário mais amplo continuar.

Assim como para Jonathas, a situação também teve um lado pro-
veitoso para Brenda Albuquerque, que decidiu se dedicar a um projeto 
pessoal:

Eu consegui desacelerar, me alinhar comigo mesma, organizar meu 
dia, tenho desenhado, pintado, finalmente tenho lido as obras de 
Shakespeare (...) Mas com certeza meu ápice é estar conseguindo 
escrever meu primeiro livro, que é um sonho que me acompanha 
desde os 13 anos (eu tenho 20), e que nunca chegou a 38 mil pala-
vras como agora...

Os alunos comentaram, também, sobre veículos jornalísticos quem 
têm acompanhado: a Folha de S. Paulo, Jornal O Globo, El País e CNN, 
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foram os mais citados. Outros veículos e revistas alternativos, podcats, 
perfis noticiosos no Instagram também foram mencionados. Outro ponto 
importante, é em relação aos estágios, projetos de extensão, envolvimento 
em veículos de imprensa da Unesp, como a Rádio Unesp Virtual, Jornal 
Junior, a Assessoria de Comunicação e Imprensa da FAAC, entre outros, 
que foram apresentados como responsáveis por prestar uma contribuição 
à organização da rotina dos alunos. Também foram citados o “Camisa 
Aposentada”, “Elas por Elas”, “Jornal Impacto Ambiental”, e outros 
veículos externos à Unesp, como a Jovem Pan, o Jornal Voz do Nicéia, 
Liga do Mercado Financeiro de Bauru, Revista EFE. 

SAUDAÇÕES FINAIS 

Este artigo não teve o propósito de apresentar uma leitura crítica 
densa a respeito do conteúdo das cartas produzidas pelos alunos, mas, 
sim, apontar reflexões sobre a recondução de uma disciplina prática 
em um contexto de crise, além enfatizar as possibilidades do uso das 
cartas em um curso de graduação. Alguns pontos mereceram destaque 
levando em consideração a exploração qualitativa e intuitiva das cartas, 
afinal, o conjunto de 81 textos revela um retrato/perfil dos discentes 
desta graduação em jornalismo, durante o primeiro semestre da pan-
demia do coronavírus em 2020, oferecendo recursos para, através de 
estudo mais aprimorado, levantar informações importantes em relação 
às perspectivas acadêmicas e profissionais. São textos que revelam 
dados desde a escolha do destinatário, incluindo as informações que o 
discente decidiu ou não compartilhar, seja referente às suas opiniões 
profissionais e acadêmicas ou a questões pessoais. Importante lembrar 
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que tais conteúdos não foram exigidos de forma obrigatória, apenas 
apontados como temas possíveis. Todas as cartas foram respondidas 
individualmente, com comentários acerca de questões de ordem textual, 
e com sugestão de livros, filmes, documentários, webconferências etc, 
a depender do perfil exposto na carta. 

As 81 cartas produzidas são, agora, documentos históricos de uma 
época e podem, a qualquer tempo, se tornar livro, compor jornais (como 
um jornal mural), inspirar performances e/ou produtos em cinema e 
teatro. Juntas, elas apontam, sobretudo, para uma rede marcada pela 
diversidade: seja permeada por alegrias ou tristezas. Mas são, sobretudo, 
todas elas, cartas de memória de uma época que todos esperam que se 
torne, o quanto antes, um registro de um passado longínquo. 
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ENGAJAMENTO NO ÂMBITO DO 
JORNALISMO CIENTÍFICO: REFLEXÕES A 

PARTIR DA FORÇA TAREFA AMEREK

Mirna Tonus1

Yurij Castelfranchi2

Engajamento tem sido uma preocupação premente na pesquisa sobre 
mídias sociais e, mais especificamente, no jornalismo nelas desenvolvido, 
tendo em vista a relevância do conceito e os dilemas a ele relacionados 
nas discussões sobre crises e funcionamento da democracia. Em reda-
ções de diversos países, conforme demonstrado na pesquisa “The State 
of Technology in Global Newsrooms”, conduzida pelo International 
Center for Journalists (ICFJ) (Owen, 2018), os profissionais estão usando 
suas habilidades para engajar audiência nas mídias sociais, havendo, 
em alguns veículos, editores dedicados exclusivamente a essa função. 

Considerando a impossibilidade de estabelecer um conceito único 
de engajamento, por ser este um tema múltiplo e complexo, à medida 
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Comunicação e Educação (PPGCE) da Faculdade de Educação (Faced) da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), pós-doutoranda no Programa de 
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que envolve diversos fatores, adotamos, neste trabalho, a concepção do 
‘engajamento público em C & T’ (da sigla PEST, de Public Engagement 
in Science and Technology), como um setor de aplicação do engaja-
mento público, o qual pode ser definido como uma combinação de 
comunicação pública, consulta pública e participação pública (Rowe & 
Frewer, 2005). Segundo esses autores, há um fluxo informacional entre 
os participantes conforme o mecanismo, sendo do público para os repre-
sentantes (comunicação), dos representantes para o público (consulta) 
e de mão-dupla (participação), sendo que “a eficácia do engajamento 
público dependerá do mecanismo específico escolhido e da maneira 
como esse mecanismo for aplicado (no exercício específico)” (Rowe 
& Frewer, 2005, p. 264). A este engajamento estariam relacionadas, a 
nosso ver, as esferas de abrangência cidadã e pública3, envolvendo os 
sujeitos e o coletivo. 

No caso da comunicação pública da ciência (CPC) praticada por 
equipes especializadas em jornalismo científico, esta tem encontrado 
nas mídias sociais espaço para interação e trocas com a sociedade 
(Matos, 2011). Entendemos que diversas discussões contemporâneas no 
âmbito do jornalismo, como, por exemplo, jornalismo de dados e open 
science, e, também, os grandes desafios da pós-verdade e da desinfor-
mação on-line remetem à questão de que o jornalismo, hoje, precisa 
lembrar-se de suas missões, as quais vão além de informar, transmitir, e 
que incluem o gatekeeping, a denúncia social, a construção de um pacto 

3. Essas e outras divisões estão expostas na proposta taxonômica de engajamento 
resultante de estágio pós-doutoral da autora sob supervisão do co-autor, no 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), expressa em mapa mental desenvolvido na ferramenta 
Mindmeister (2020) sob o título Engajamento (Tonus, 2020). 
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de confiança com o público. A ideia do engajamento e a discussão sobre 
participação e cidadania abrangem apropriação dos dados por parte do 
público e reconstrução desse pacto de confiança. Assim, refletir sobre 
o engajamento em C & T a partir de produções jornalísticas mostra-se 
relevante, especialmente quando se encontram iniciativas como a Força 
Tarefa Amerek.

A FORÇA TAREFA AMEREK

Iniciativa criada no âmbito do Amerek4 - Curso de Especialização 
em Comunicação da Ciência, na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), coordenada pelo co-autor e com apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e do Instituto Serrapi-
lheira, a Força Tarefa Amerek (https://amerek.com.br/) se desenvolveu 
a partir do contexto da pandemia de coronavírus, configurando-se em 
um coletivo de cientistas e comunicadores, formado, em grande parte, 
por alunos e docentes do curso de especialização, que se juntaram para 
construir uma força tarefa de informação que engajasse e catalisasse 
solidariedade, por meio de diálogos com a sociedade, e não apenas 
transmitisse informação. 

Utilizando mídias sociais como canais para efetivação da comu-
nicação, a Força Tarefa tem perfis no Facebook, Instagram, Twitter e 
Youtube (Amerek, 2020; Amerek_UFMG, 2020; Comunicação, 2020; 
Força, 2020), veiculando conteúdos diversos, produzidos pela equipe 

4. Amerek, em língua do povo Krenak, significa beliscão, cutucão (https://amerek.
com.br/).
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e também com a participação da comunidade, como vídeos, textos, 
ilustrações, áudios, sempre relacionados à prevenção à Covid-19.

No caso da comunicação pública da ciência (CPC) praticada por 
equipes especializadas em jornalismo científico, como no caso da Ame-
rek, esta tem encontrado nessas mídias espaço para interação e trocas 
com a sociedade, no qual o engajamento se constrói.

MÉTRICAS DE ENGAJAMENTO

Com base em diversas métricas (Brodie et al., 2011; Cherubini & 
Nielsen, 2016; Frank, 2014; Gluck, 2012; Owen, 2018; Pinheiro & 
Postinguel, 2018), as quais podem ser aplicadas a elementos do enga-
jamento (Calder et al., 2015; Holland, 2001; Marra, 2013), a exemplo 
de interação, absorção, dedicação, vigor, consciência, atenção, compar-
tilhamento, intenção, reação, comprometimento, informação, é possível 
observar, ao menos quantitativamente, se e como o público está se 
engajando a partir de determinada produção, seja uma postagem, seja 
uma campanha, um perfil ou uma página. 

Algumas métricas são expostas de maneira mais evidente aos 
administradores dos perfis nas mídias sociais, e até para os usuários, 
tais como compartilhamento e reação, as quais podem ser observadas 
diretamente, sem a necessidade de acesso a ferramentas de monitora-
mento ou a informações fornecidas somente aos detentores das contas, 
estando entre o elementos apontados pelos autores citados. Outras, 
porém, não necessariamente possuem fórmulas e demandam análises 
mais profundas, com vistas a se verificar sua implicação nas em tais 
elementos. 
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Interação é um elemento que pode estar presente em algumas 
métricas, considerando que ela se dá entre sujeitos. Neste caso, uma 
interação mediada socialmente pelas tecnologias digitais. Já elementos 
como intenção, consciência, comprometimento são mais difíceis de se 
mensurar. Neste sentido, consideramos que análises qualitativas seriam 
necessárias, tendo em vista a complexidade de um monitoramento pro-
fundo que pudesse contemplar elementos igualmente complexos, o que 
demandaria mais tempo e abordagens outras que não a exposta aqui.

Neste trabalho, procuramos refletir sobre o engajamento a partir 
dos resultados obtidos mediante aplicação de uma gama de métricas 
nos perfis da Amerek nas mídias sociais citadas. Os dados foram obti-
dos nas respectivas plataformas e em ferramentas de monitoramento 
(https://pro.iconosquare.com/), e são discutidos a seguir. Salientamos 
que abordamos aqui somente os dados referentes a engajamento. Os 
demais, que envolvem alcance, performance, audiência, entre outras 
métricas, integram um relatório produzido pela autora sobre os perfis 
da Força Tarefa Amerek em mídias sociais.

ENGAJAMENTO DA AMEREK NO FACEBOOK

As métricas de engajamento no Facebook, expostas tanto na 
ferramenta Iconosquare quanto em Facebook Insights, abrangem: 
a) Engajamento da página: Número de pessoas que se engajaram com 
a página e seus posts no Facebook no período selecionado (9,4 mil); 
b) Histórico da taxa de engajamento por post; c) Taxa de engajamento 
de fãs da página: Engajamento (inclui qualquer clique) dividido pelo 
número de fãs (likes) (812,8%); d) Engajamento sobre taxa de alcance: 
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Número de pessoas engajadas com a página e seus posts durante o 
período selecionado (inclui qualquer clique) (13,12%).

O Iconosquare fornece, também, dados comparativos no setor pre-
sente no Facebook, conforme indicado quando do cadastro da página 
– no caso da Amerek, Educação - site educacional. Os dados que com-
põem a seção denominada Benchmark têm como base 18.814 usuários 
do setor selecionado, sendo os melhores indicadores de performance 
(do inglês Key performance indicators (KPI)), com base nos 30 dias 
anteriores ao da coleta: a) Engajamento médio por post: Taxa média 
de engajamento por post através de todos os posts (status, foto, vídeo 
e link) – enquanto o setor obteve 3,49%, a página da Amerek ficou em 
3,41% (2,42% menor); b) Engajamento médio sobre alcance: Média de 
engajamento sobre o alcance por post, calculada a partir do engajamento 
total (reações, comentários, cliques e compartilhamentos) dividido 
pelo alcance dos posts – o setor alcançou 7,26% no período, enquanto 
a página da Amerek obteve 6,47% (10,9% menor).

Outra comparação apresentada pela ferramenta relaciona-se à dis-
tribuição do alcance entre fãs (likes na página) e não fãs (pessoas que 
viram a página, mas não clicaram em like), tendo o setor alcançado 
60,2% de seus fãs e 41,4% de não fãs, enquanto a página da Amerek 
alcançou 28,2% de seus fãs e 71,8% de não fãs. 

É notável a diferença entre o setor e a Amerek nesse quesito, havendo, 
no setor em geral, um alcance maior em relação aos fãs, e, na página 
da Força Tarefa, alcance maior em relação a não fãs. Talvez seja esta 
a razão do elevado alcance individual das postagens da Amerek, mas 
também pode estar nessa diferença o baixo índice de cliques, levando 
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a entender que o engajamento, pelo menos quantitativo, pode ser maior 
entre fãs. 

O total de posts da página (147), o total de reações (1,6 mil) e de 
comentários (119), bem como a taxa média de engajamento por post 
(6,6%), engajamento médio sobre alcance (7,66%), total de engajamentos 
dos posts (9,7 mil) e a média de engajamentos por post (65) são outras 
métricas contempladas pela ferramenta no quesito engajamento. 

Como indicado pela ferramenta, os dados são positivos, considerando 
o ícone que representa um sorriso, que se convencionou como símbolo 
positivo em mídias sociais.

A distribuição das reações (Gráfico 1) permite inferir que há sen-
timentos positivos em relação às postagens da Amerek, não havendo, 
pelo menos no período selecionado, nenhuma reação de riso (ainda que 
possa ser positiva, às vezes, é utilizada para ridicularizar ou tripudiar), 
nem de tristeza ou raiva. Evidencia-se uma grande quantidade de reações 
curtir em relação a “amei” e “espanto”.

Gráfico 1
Reações às postagens da Amerek no período selecionado, obtidas em 
14 de julho de 2020. 

https://pro.iconosquare.com/
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Outro dado sobre engajamento refere-se ao número diário de reações, 
comentários e compartilhamentos nas postagens ao longo do período 
selecionado (Gráfico 2).

Gráfico 2
Distribuição diária de reações, comentários e compartilhamentos, 
obtida em 14 de julho de 2020. 

 https://pro.iconosquare.com/

Quanto ao tipo de engajamento, distinguem-se as reações, os comen-
tários, os compartilhamentos e os cliques, tendo a Amerek obtido 17%, 
1,2%, 11,5% e 70,3% respectivamente. Conforme o Facebook Insights, 
no período de 6 de julho a 2 de agosto, a página obteve 777 engaja-
mentos com postagens, sendo este o número de vezes em que houve 
envolvimento com publicações, o que abrange reações, comentários, 
compartilhamentos e cliques. Já em termos de stories, tendo sido regis-
tradas 89 aberturas únicas e 33 stories publicados, os engajamentos se 
restringiram a dois, sendo um no dia 15 de julho — “O que usar para 
limpar a casa e os objetos?”, disponível em Destaques — e outro no 
dia 21 — “Como fica o pagamento de contas durante a pandemia”, que 
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pode ser acessado no IGTV. Esse baixo número chama a atenção, mas 
os dados obtidos até o momento não permitem identificar a causa, à 
medida que, como se verá adiante, os stories no Instagram obtiveram 
engajamento expressivo. Ao mesmo tempo, compreende-se que tal 
engajamento reforça a relevância de assuntos que tenham implicações 
diretas na vida dos sujeitos, como limpeza e pagamento de contas, ao 
serem abordados no que podemos chamar de produções significativas 
de comunicação da ciência. 

Gráfico 3
Média de engajamentos por tipo de postagem no período selecionado, 
obtida em 14 de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

Quanto à média de engajamentos, ou seja, reações, comentários, 
cliques e compartilhamentos, recebidos por tipo de postagem — status, 
foto, vídeo, link —, é obtida dividindo-os pelo número de seguidores 
quando da postagem. O resultado está exposto no Gráfico 3, no qual se 
verifica maior média de engajamento em postagens com vídeos, seguidas 
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por fotos, o que indica um caminho na elaboração de estratégias sobre 
as mídias a serem veiculadas no perfil da Amerek no Facebook. 

Os dados sobre cliques, parte do engajamento, representam o número 
total de cliques únicos nas postagens, sendo considerado apenas um único 
clique por usuário e por post. A Amerek obteve um total de 4,9 mil cliques 
nos primeiros 14 dias de julho de 2020. Em média, foram 33,1 cliques 
por postagem. Já a taxa de cliques, ou seja, o número de cliques únicos 
por post dividido pelo número de pessoas alcançadas, ficou em 3,45%.

Gráfico 4
Média de cliques por tipo de postagem no período selecionado, obtida 
em 14 de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

A média de cliques por tipo de postagem, por sua vez, permite enten-
der qual tipo – status, foto, vídeo ou link – gerou mais cliques durante 
determinado período, sendo calculada dividindo os cliques recebidos em 
cada tipo de post pelo número de seguidores no momento da postagem. 
Mais uma vez, vídeos e fotos obtiveram maior média, em comparação 
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com status e links (Gráfico 4), comprovando o que tem se demonstrado 
quase um consenso entre autores de mídias sociais. 

A taxa média de engajamento abrange todas as postagens realizadas 
em cada dia. Já a taxa média de engajamento sobre alcance é calculada 
dividindo o total de engajamentos – reações, comentários, cliques e 
compartilhamentos – pelo alcance das postagens em dado período. 

O melhor horário para postar, considerando o engajamento, permite 
entender quando as postagens obtêm mais engajamento. No caso do 
perfil da Amerek no Facebook, o melhor horário para postar, segundo 
o Iconosquare, é às 21 horas aos domingos. A Figura 1 mostra as pos-
tagens com mais engajamento sobre alcance, de acordo com a mesma 
ferramenta.

Figura 1
Postagens com mais engajamento sobre alcance, obtidas em 14 de 
julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

As publicações acima se referem, respectivamente, às disciplinas 
do primeiro semestre do curso, quando ainda não havia Força Tarefa, 
nem pandemia; a notícia, de abril, sobre agradecimento do primeiro 
ministro Boris Johnson, da Inglaterra, vitimado pela Covid-19, ao 
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serviço público de saúde; apresentação de Bernardo Esteves, docente do 
Amerek, também pré-pandemia; ao IX Prêmio de Fotografia - Ciência 
& Arte; e movimento #VaiTerCiência. Devido à variedade de temas, 
seria necessária outra análise, a qual não se aplica a este trabalho.

Quanto à densidade por horário, exposta no Gráfico 5, que também 
apresenta a densidade média por hora – traço cinza –, é possível notar 
que há uma concentração nos períodos da tarde e da noite. 

Gráfico 5
Densidade e média da quantidade de posts por horário, obtidas em 14 
de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

A densidade demonstrada reforça a relevância de verificar a relação 
entre tais dados e os melhores horários para postar recomendados pela 
ferramenta, a fim de otimizar o alcance e potencializar o engajamento 
das pessoas alcançadas, elevando, assim, a taxa média de engajamento 
sobre alcance.
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ENGAJAMENTO DA AMEREK NO INSTAGRAM

Para o Instagram, o panorama apresentado, considerando o período 
de 1 de janeiro a 14 de julho de 2020, envolveu 2 mil seguidores, 1,1 
mil em evolução de seguidores, 86,3 mil impressões, que correspondem 
ao total de vezes em que objetos de mídia – posts, stories e promoções 
– foram vistos.

A Iconosquare calcula, no caso do Instagram: a) Alcance diário, tendo 
sido verificado um total de 43,4 mil; b) Taxa média de engajamento 
por post, envolvendo todos os posts publicados no período escolhido, 
calculada por meio da divisão de likes, comentários e salvamentos 
recebidos pelo número de seguidores no momento da postagem. Inclui 
atividades patrocinadas e orgânicas, tendo obtido uma taxa de 4,03%; 
c) Engajamento médio sobre alcance por post publicado ao longo do 
período, calculado a partir da divisão do total de engajamento – likes, 
comentários, salvamentos – pelo alcance dos posts, incluindo atividades 
patrocinadas e orgânicas, somando 9,13%. 

Como exposto no Gráfico 6, os pontos representam a média da taxa 
de engajamento para todos os posts publicados no dia.

É possível verificar que a taxa média de engajamento apresentou 
dois picos importantes ao longo do período, correspondentes a postagens 
referentes, respectivamente, a um vídeo do co-autor, intitulado “Como 
identificar fake news - Dica n° 1”, e #amerekindica envolvendo a sessão 
Mão na Massa da revista Ciência Hoje das Crianças, com experimento 
de minitornado dentro de um potinho. Percebe-se que são temas bem 
diferentes e seria necessária uma análise mais complexa para buscar 
compreender as causas da taxa registrada.
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Gráfico 6
Evolução da taxa média de engajamento no Instagram no período 
selecionado, obtida em 14 de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

Para além dos dados acima, os números referentes a engajamento no 
perfil da Amerek no Instagram indicam, 3,6 mil likes recebidos — 59 em 
média — e 90 comentários — média de um comentário por postagem. 
Destaca-se que há comentários feitos pela equipe que gerencia o perfil 
e que há poucas ou quase nenhuma resposta, indicando baixa interação.

A taxa média de engajamento por post envolve todos os posts publi-
cados no período selecionado. É calculada tomando-se os likes, comen-
tários e salvamentos recebidos, divididos pelo número de seguidores 
no momento da postagem. O engajamento médio sobre alcance por 
post, por sua vez, envolve todos as postagens do período. É calculado 
tomando-se o total de engajamentos – likes, comentários e salvamentos 
– dividido pelo alcance dos posts. 

A métrica melhor horário para postar visando ao engajamento per-
mite entender quando os posts oferecem maior potencial de engajar o 
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público. Segundo a Iconosquare, as postagens da Força Tarefa Amerek 
receberam mais engajamento, no período selecionado, quando realizadas 
aos domingos às 21 horas. Os hábitos de postagem, entretanto, revelam 
que as postagens são feitas em horários e dias da semana divergentes 
do indicado, às terças-feiras às 22 horas. O histórico da taxa média 
de engajamento (Gráfico 7) mostra a evolução incluindo atividades 
patrocinadas e orgânicas. 

Gráfico 7
Histórico da taxa média de engajamento no Instagram no período 
selecionado, obtido em 14 de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

O histórico do engajamento médio sobre alcance (Gráfico 8) mostra 
a evolução incluindo atividades patrocinadas e orgânicas, com dados 
atualizados a cada hora aproximadamente. Os pontos representam o 
engajamento sobre alcance para todos os posts publicados naquele dia.
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Gráfico 8
Histórico do engajamento médio sobre alcance no Instagram no período 
selecionado, obtido em 14 de julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

A variação dessas métricas — engajamento e engajamento sobre 
alcance — indica que o engajamento sobre alcance atinge percentuais 
mais elevados, ainda que o ritmo da evolução, no aspecto gráfico, seja 
bastante parecido no período analisado. A maior diferença está no início 
de maio, envolvendo postagens mencionadas na página anterior.

Da mesma forma como ocorrido com a conta no Facebook, a ferra-
menta elenca as postagens no Instagram, contemplando as mais recentes, 
aquelas com mais likes, as mais comentadas, as com maior engajamento, 
e aquelas com maior e menor engajamento sobre alcance. Destacamos 
as postagens que obtiveram maior engajamento, expostas na Figura 2.

No que se refere à taxa média de engajamento por post, são consi-
deradas todas as postagens em comparação com a taxa média de enga-
jamento por post dos perfis no setor. Essa taxa é calculada tomando-se 
os likes, comentários e salvamentos recebidos, divididos pelo número 
de seguidores no momento da postagem. Enquanto o setor, conforme 
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registrado no Facebook, obteve 4,26%, o perfil da Amerek ficou em 
2,71% (36,31% a menos). Já em termos de engajamento médio sobre 
alcance por post, calculado tomando-se o total de engajamento – likes, 
comentários e salvamentos – dividido pelo alcance dos posts, o setor 
obteve 10,2% e o perfil da Amerek, 8,73% (14,41% a menos).

Figura 2
Postagens com maior engajamento no Instagram, obtidas em 14 de 
julho de 2020.

https://pro.iconosquare.com/

Diante de tais diferenças, ainda que pequenas, seria importante uma 
observação sistemática do setor ao longo do período a fim de identificar 
os elementos que levam a maior engajamento, com vistas a um plane-
jamento das postagens para ampliá-lo no perfil da Amerek.

Saliente-se que, nos stories, a Amerek obteve, na comparação com 
o setor, maior taxa de completude, chegando a 89,45% de taxa, 1,47% 
maior que a do setor. Entendendo que o tempo engajado é uma métrica 
importante, como indicam Cherubini & Nielsen (2016) e Microsoft 
Advertising (2010), manter o interesse do público nos stories – no caso, 
a Amerek utilizou somente vídeos – revela um potencial do perfil para 
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engajar seu público, o que pode favorecer a amplificação dos conteúdos 
voltados à divulgação científica.

ENGAJAMENTO DA AMEREK NO TWITTER

As métricas envolvidas nos engajamentos no Twitter são: Taxa de 
engajamento, tendo a Amerek obtido 1,2% no período de 1 a 31 de julho 
de 2020; Cliques em link, tendo sido registrados 40 – um por dia, em 
média –; Retweets, 92 – três por dia –; Likes, 171 – seis por dia –; e 
Replies, 17 – um por dia. 

Os engajamentos no Twitter correspondem ao total de vezes em 
que um usuário interagiu com um tweet, o que inclui cliques – seja em 
hashtag, seja em link, avatar, nome de usuário ou expansão do tweet –, 
retweets, replies, follows e likes. A taxa de engajamento, por sua vez, 
corresponde ao número de engajamentos dividido pelo número total 
de impressões.

Figura 4
Tweet da Amerek com maior engajamento no Twitter em julho de 2020, 
obtido em 14 de julho de 2020.

Amerek_UFMG (2020)

Os cinco tweets com maiores engajamento e taxa de engajamento no 
período obtiveram, respectivamente: 144 e 4,1%, em 6 de julho, sobre 
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o bate-papo “Juntos contra o coronavírus” (Figura 4); 115 e 4,4%, em 
7 de julho, sobre o bate-papo, com informações sobre o biólogo Hugo 
Fernandes-Ferreira; 60 e 5%, em 18 de julho, sobre o uso de máscaras; 
42 e 4%, em 4 de julho, sobre higienização de máscaras; 39 e 5%, em 
3 de julho, com chamada para o bate-papo. 

Note-se que nem sempre o engajamento e a taxa de engajamento 
são maiores no mesmo tweet. Para compreender o porquê, entretanto, 
seriam necessários análises mais aprofundadas, as quais demandariam 
espaço maior que o estabelecido para este trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de pensar em estratégias voltadas ao engajamento na CPC, 
considera-se que os números apresentados fornecem pistas temáticas, à 
medida que alguns assuntos parecem chamar mais a atenção que outros, 
fazendo com que o público das mídias sociais se engaje ao menos na 
dimensão comportamental, qual seja, a que envolve ações como cliques, 
reações e compartilhamentos. Os formatos parecem também indicar 
caminhos para a produção, pois o engajamento se apresenta maior ora 
em vídeos, ora em guias ilustrados, oferecendo elementos para uma 
estratégia que envolva tipo de mídia e forma de circulação.

Outras estratégias podem ser pensadas com base nos dados coleta-
dos, sendo que nem todos foram abordados neste trabalho por questão 
de espaço. Ainda assim, reforça-se a importância de entender o enga-
jamento a fim de buscar melhorias na comunicação da ciência para e, 
principalmente, com o público. 
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MODELO DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN 
TRANSMEDIA PARA LA RADIO Y LA 

TELEVISIÓN COMUNITARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COLOMBIA)1

Diego Fabián Avendaño Ramírez2

Yeison Camilo Conde González3

1 INTRODUCCIÓN

El modelo de radio y televisión comunitaria de Colombia ha sido 
reconocido en el mundo occidental por democratizar el espectro elec-
tromagnético, procurar la inclusión social y ofrecer programación 
educativa y cultural más a tono con las necesidades de los municipios 
alejados de las ciudades capitales.

La radio, por ejemplo, en la década de los 90 contó con más de 1.200 
estaciones en todo el territorio nacional (Mesa Galicia, 2014) dada la 
nueva Constitución Política de 1991 y los decretos 1900 de 1990, 1445 

1. El presente proyecto de investigación es financiado por el Ministerio de Cultura 
de Colombia, ganador de la Convocatoria de Estímulos 2020 en la categoría 
“Beca de Apoyo a la Investigación en Narrativas y Comunicación”.

2. Magíster en comunicación digital, docente catedrático y coordinador del laboratorio 
audiovisual de la Universidad del Tolima. Profesional en Cine y Televisión e 
investigador asociado al Grupo de Investigación en Comunicación sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad.

 dfavendanor@ut.edu.co
3. Docente catedrático, estudiante de la Maestría en Pedagogía y Mediaciones 

Tecnológicas de la Universidad del Tolima. Comunicador Social – Periodista 
de la misma institución e investigador asociado al Grupo de Investigación en 
comunicación Sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

 yccondeg@ut.edu.co 
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de 1995, 1447 de 1995 y el 1021 de 1999, en tanto que la televisión 
comunitaria, que fue la segunda en tener seguridad jurídica en Latinoa-
mérica en 1996, un año después de Brasil (Angulo et al., 2018), contó 
con un incremento sostenido desde 2006 hasta situarse en 771 antenas 
en el país en el 2014 (Autoridad Nacional de Televisión, 2019), gracias 
al Acuerdo 009 de 2006, expedido en la presidencia de Álvaro Uribe 
Vélez, que les permitía tener hasta 15 mil asociados y ofrecer el servicio 
de internet. 

Sin embargo, algunas disposiciones legales, sumadas a errores en 
la administración de estos medios de proximidad, han provocado que 
muchos de ellos desaparezcan de las bases de datos del Ministerio de 
la TIC y de la Autoridad Nacional de Televisión (hoy en liquidación y 
reemplazada por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones), 
hayan cambiado a otras modalidades radiales y televisivas o migrado 
a internet. 

En el Tolima se ha visto cómo sus radios comunitarias han salido 
de la órbita del Ministerio de las TIC, a partir del año 2009, pues se 
pasó de 17 experiencias a 14 en el 2019, esto es, una disminución del 
17.7%. Las que se mantienen son catorce ubicadas en: Ibagué (2), 
Murillo, Armero–Guayabal, Palocabildo, Piedras, Espinal, Alpujarra, 
Saldaña, Icononzo, Natagaima, Planadas, Rioblanco y San Antonio, 
las cuales cuentan con Fan Page, web gratuita y streaming (excepto 
Palocabildo, Alpujarra e Icononzo). Mientras que en el 2012 existían 
32 TV comunitarias en el departamento y en el 2019, 13, o sea, una 
reducción del 59,3%. Las que se mantienen son las de Cajamarca (dos), 
Armero Guayabal, Planadas, Mariquita, Valle de San Juan, Melgar, 
Dolores, Villarrica, Guamo, Lérida, Alpujarra y Payandé. Parte del 
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descenso de las radios comunitarias se debe a la aplicación de normas 
expedidas en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos que regulan el 
pago a impuestos y contenidos radiales, así como a multas por fallas en 
el funcionamiento técnico. Parte del descenso de las TV comunitarias, 
entre tanto, se debe a la aprobación en el 2007 y aplicación del TLC con 
Estados Unidos en el 2012 y, principalmente, a Resolución 433 de 2013 
(Autoridad Nacional de Televisión, 2013), expedida en el gobierno de 
Santos Calderón, ya que aumenta los dineros que deben pagar para el 
financiamiento de la televisión pública, reduce a 6.000 los asociados 
que pueden ingresar al sistema y aumenta ostensiblemente las horas de 
producción propia en función de los años de servicio y no por el número 
de habitantes de las poblaciones donde funcionan. 

Las repercusiones de este fenómeno han sido negativas para el sistema 
audiovisual colombiano, en tanto que se han perdido fuentes y puestos 
de trabajo, las comunidades han dejado de participar en la producción, 
gestión y control de los contenidos locales de las emisoras y canales 
comunitarios. Adicionalmente, este fenómeno puede estar asociado con 
los resultados del informe para la Fundación de la Libertad de Prensa 
(2017), según el cual Colombia tiene un déficit de información local 
del 56,8% y el Tolima del 59,6%, entendido como municipios que no 
tienen medios locales o, si los hay, no producen información local. 

Sin embargo, hoy en día la Ley 1834 de 2017 de Economía Creativa 
y Ley Naranja, estipula que el sector audiovisual, los contenidos multi-
mediales, servicios audiovisuales interactivos y de información, entre 
otros, se constituyen en economías creativas (Artículo 2) y, por tanto, 
recibirán el apoyo del Gobierno Nacional para promover su visibiliza-
ción y crecimiento, puesto que son generadoras de empleo de calidad, 
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motor de desarrollo y fomentadoras del tejido social y humano y de la 
identidad y la equidad (Artículo 3) (Congreso de la República, 2017). 
Por lo que se hace importante establecer nuevas dinamicas que los 
medios comunitarios puedan aprovechar para mejorar su capacidad de 
producción y así seguir aportando a la construcción social de la región. 

Es por esto que el propósito principal del proyecto es plantear un 
modelo de formación y producción transmedia para la televisión y la 
radio comunitaria del departamento del Tolima, Colombia teniendo 
en cuenta y en concordancia con la Ley 1978 de 2019 de fomento de 
las TIC y la Ley 1834 de 2017 de fomento de la Economía Creativa 
y Ley Naranja. Razón por la cual y en principio se busca realizar un 
diagnóstico de las condiciones de producción transmedia de la radio y 
televisión comunitaria del departamento del Tolima; así como analizar 
la influencia de la producción transmediática que existe en los medios 
comunitarios donde estos sistemas operan. Esto con el fin de poder 
realizar el diseño del modelo de formación y producción transmedia 
para la radio y televisión comunitaria del Tolima. 

2 JUSTIFICACIÓN 

La radio y televisión comunitaria de Colombia y el departamento 
del Tolima ha sido un modelo reconocido internacionalmente por su 
carácter participativo, incluyente y promotor de competencias expresi-
vas y organizacionales en las comunidades. Sin embargo, en la última 
década ambos medios han venido desapareciendo del espectro elec-
tromagnético, de las bases de datos del Ministerio de las TIC y de la 
vida cotidiana de los oyentes y televidentes, con lo cual los municipios 
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colombianos han dejado de recibir información y contenidos locales, 
educativos y culturales. 

Ante tal dificultad, este proyecto pretende recuperar y fortalecer 
estos medios comunitarios, mediante el concurso de sus operadores 
y creadores de contenidos y el respaldo del Gobierno Nacional con la 
Ley 1978 de 2019 para el fomento de las TIC y la Ley 1834 de 2017 
para el fomento de las economías creativas y ley naranja. 

Estas normas establecen un plan de incentivos para el desarrollo de 
contenidos transmedia, alivia económicamente el funcionamiento de 
estos medios y los encauza hacia la producción transmedia, sin perder 
su carácter análogo o, en el futuro cercano, digital. Así las cosas, el 
trabajo de investigación que aquí se expone concibe la creación de un 
modelo de formación y de producción transmedia, que incluye com-
petencias, objetivos, temas, recursos, procedimientos, habilidades, 
valores y estrategias (Conde González, 2019), para que tanto la radio 
y la televisión comunitaria se adapten al nuevo ecosistema digital y, al 
mismo tiempo, generen empleo de calidad y fortalezcan la democracia 
e impulsen el progreso de sus localidades. 

3 MARCO TEÓRICO

El proyecto desde su marco teórico plantea tres grandes áreas de 
estudio: Por un lado, (1) la ecología de los medios, como perspectiva 
teórica; (2) la comunicación digital, la comunicación para el desarrollo 
y la comunicación y la educación, como campos de estudio específico 
y (3) la radio y televisión comunitarias, como contexto. 
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3.1 Ecología de medios

Se puede considerar a la ecología de los medios como una teoría 
generalista de la comunicación, porque se trata de una propuesta exten-
siva que une el mundo de la biología, abarca casi todos los procesos de 
comunicación, y estudia las transformaciones que sufren las economías, 
los medios y los sujetos a partir de su exposición a las tecnologías de 
la comunicación, como explica Scolari (2017): 

La ecología de los medios no se concentra en ningún medio en espe-
cial ─es una teoría transmedia a todos los efectos─ ni a un periodo 
de tiempo limitado: su reflexión comienza con la aparición del 
lenguaje, sigue con la transición de la oralidad a la escritura, llega 
hasta nuestros agitados días de vida digital y en algunas ocasiones 
no renuncia a delinear escenarios futuros. (p. 18)

Luego de clasificar la ecología de los medios como una teoría 
generalista de la comunicación, podemos acercarnos a las dos líneas de 
interpretación que ofrece la ecología de los medios, según Scolari (2017): 
los medios como ambientes y los medios como especies; La interpre-
tación de los medios como ambientes parte del argumento de que “las 
tecnologías —en este caso, las tecnologías de la comunicación, desde 
la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes que afec-
tan a los sujetos que las utilizan” (p. 29), es decir, los medios crean un 
ambiente que contiene al sujeto y determina su percepción, cognición 
y visión de mundo.  Y la interpretación de los medios como especie 
que parte del argumento de que “los medios de comunicación son como 
«especies» que viven en el mismo ecosistema y establecen relaciones 
entre sí” (p. 30), es decir, que los medios adquieren su significado y 
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existencia, nacimiento, adaptación o desaparición, en la interacción o 
competencia constante con otros medios.

3.2 Comunicación digital (campo específico) 

Con la aparición del internet y la revolución tecnológica del último 
siglo, la lógica de la comunicación se ha visto afectada en su esquema 
tradicional: emisor, mensaje y receptor, que se veía fortalecida en 
formas, estilos y canales, tales como la radio, la prensa y la televisión 
cuyo principio era la unidireccionalidad, la jerarquía y que iba de un 
individuo a muchos. Ese sistema ha evolucionado con los nuevos medios, 
en los que los procesos de comunicación transformaron la pasividad 
del receptor convirtiéndolo en un transmisor activo que retroalimenta 
el mensaje y permite, a su vez, desarrollarlos en otra estructura en red 
utilizando un espacio infinito mediado por la tecnología. 

Es así como hoy hablamos de comunicación digital que, en palabras de 
Sánchez A. (2006), se define como “el proceso de producción, circulación 
y puesta en juego de sentidos, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, TIC, con base en el código binario: bit”. 
A partir de allí, los procesos de comunicación cambiaron su esquema 
básico a un esquema mucho más caótico, transversal, multidireccional 
y virtual. Con estas nuevas formas, la humanidad ha evolucionado y 
ha configurado nuevos conceptos, nuevas narrativas y nuevas formas 
válidas para un objeto de análisis. Y es así que hablamos de Transmedia. 

3.2.1 Transmedia.
Las nuevas narrativas constituyen un terreno semántico inestable que 

se fisura alrededor de términos de origen periodístico como: multimedia 



1400

meistudies

y crossmedia, de procedencia comunicativa como: plataformas múl-
tiples y medios híbridos, y de origen económico como: interacciones 
transmediales y mercancía intertextual (Scolari, 2013, p. 25), conceptos 
que orientaron el surgimiento del término storytelling acuñado por el 
investigador norteamericano Henry Jenkins, en la columna Transmedia 
Storytelling (2003), quién afirmó que: “hemos entrado a una nueva era 
de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos 
a través de múltiples canales”. 

Elementos que tomó Scolari (2013) para elaborar la siguiente defi-
nición de narrativas transmedia, que se caracteriza por la expansión del 
relato a través de varios medios: 

Las NT son una particular forma de narrativa que se expande 
a través de diferentes sistemas de significados (verbal, icónico, 
audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, 
videojuegos, teatro etc.). Las NT no son simplemente la adapta-
ción de un lenguaje a otro: la historia que cuenta el cómic no es la 
misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie 
del dispositivo móvil. (p. 24) 

Delimitación que pulió el mismo autor, posteriormente, en otra 
definición de las narrativas transmedia como: “un tipo de relato donde 
la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 
comunicación, y en la cual una parte de los consumidores asume un rol 
activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013, p.46), que surge 
a partir de la consideración de otros elementos como: la aparición de 
plataformas de creación interactiva, la colaboración de los usuarios en 
el proceso expansivo y el surgimiento del término prosumidor.
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3.2.2 Comunicación y educación (campo específico)
Desde este campo, se reúnen las diferentes experiencias que tiene 

la(s) persona(s) que toma(n) el papel de formador para orientar, crear e 
intervenir a diferentes comunidades utilizando los medios de comunica-
ción, sean estos desde la formación y creación en medios, el uso de las 
TIC y la gestión desde el entorno educativo (Conde González, 2019). 

Sin embargo, estas líneas de acción se han quedado estancadas, de 
acuerdo con lo que referencia Aparici (2010): 

Si algo ha caracterizado a este campo de estudios en estos últimos 
años ha sido su falta de originalidad en el planteamiento de temas 
acorde a las cuestiones mediáticas y tecnológicas que tienen lugar 
en otros sectores. Este campo de estudios, hoy por hoy, está en una 
situación que definiríamos como de stand by. (p. 20)

Ya no se puede considerar que los procesos de alfabetización sean 
solamente desde las capacidades lecto – escriturales o audiovisuales, se 
deben evaluar nuevas alternativas de alfabetización ya más orientadas 
en las habilidades que debe tener una persona para crear estos mundos 
narrativos desde 3 elementos claves: la convergencia (varios medios en 
función de un relato o mundo narrativo), la ubicuidad, como la dimen-
sión temporal de los medios que conforman los relatos transmedia, y 
la actividad entendida como la inmersión y participación activa de los 
consumidores (Molas – Castells, 2018). 

Los insumos obtenidos a partir del diagnóstico aplicado a las radios 
y tv comunitarias de la región, nos darán las pautas iniciales para la crea-
ción de la propuesta del modelo de formación ajustado a: 1) reconocer 
y potenciar saberes previos, 2) educar en la convergencia de medios de 
acuerdo a la operación y producción particular del medio comunitario, 
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y 3) articular integrantes del medio y beneficiarios de estos, para crear 
equipos de realización transmedia comunitarios. 

3.2.3 Comunicación para el desarrollo (campo específico) 
En América Latina nace el concepto de Comunicación para el Desa-

rrollo, apuesta teórica de Luis Ramiro Beltrán; más adelante Alfonso 
Gumucio propone la Comunicación para el Cambio Social con una 
mirada más amplia y actualmente este enfoque teórico se plantea desde 
la Comunicación para el Buen Vivir. Alejandro Barranquero plantea que 
el entender la comunicación al servicio de algo –comunicación para–: 
el desarrollo, la salud, el medioambiente, la paz, etc., la noción arrastra 
un sesgo instrumental y mediacéntrico, de ahí que lo comunicativo se 
sigue concibiendo no como un proceso, sino como una mera herramienta, 
medio o soporte útil para un fin. 

Sus cuestionamientos parten de una deconstrucción y reelaboración del 
concepto de desarrollo, post-desarrollo, otro desarrollo, desarrollo humano, 
desarrollo integral, desarrollo sostenible, cambio social sostenible; los 
más recientes superan el ideal del progreso o el cambio social y se enfo-
can en la justicia social y ecológica, ciudadanía, empoderamiento, buen 
vivir, etc. Según Barranquero (2012) para enriquecer o incluso escapar 
del concepto de Comunicación para el Cambio Social de debe entablar 
un diálogo más estrecho con un conjunto de sub-disciplinas que han 
venido articulando prolíficas reflexiones en los últimos años: la educación 
ambiental, la comunicación ambiental y los Estudios Culturales Verdes. 

3.3 Radio y televisión comunitarias (contexto) 



1403

meistudies

La radio asociativa, comunitaria, libre, popular, alternativa, partici-
pativa, ciudadana, cultural, insurgente, educativa, municipal, indigenista, 
comunal, rural... representa un modelo claramente diferenciador frente 
a los modelos clásicos dominantes del sector público tradicional y pri-
vado comercial (Chaparro, 2012). Los diferentes nombres bajo los que 
se conoce este modelo de radio responden a las diferentes realidades 
de los continentes donde la tradición de estas emisoras se hace sentir 
en mayor medida. 

Para López Vigil (2010), el objetivo de la radio comunitaria no es 
el de hacer algo por la comunidad, sino de brindar una oportunidad a la 
comunidad para que haga algo por ella misma, por ejemplo, poseer el 
control de su propio medio de comunicación; su trabajo está enfocado 
al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente 
político: se trata de generar opinión pública, de ampliar la democracia y 
de construir comunidad. Es decir, ofrecen herramientas para el desarrollo. 

Las radios comunitarias no se definen por su propiedad, sino por 
su ánimo de no lucro y de servicio a la sociedad. Tampoco se definen 
por sus coberturas geográficas, ni por su mayor o menor potencia de 
emisión, ni por la emisión o no de espacios publicitarios. La posesión 
de una licencia tampoco constituye un patrón a tener en cuenta, ya que 
muchas carecen de una licencia legal en el intento de los gobiernos de 
reservar el espacio radioeléctrico para otros menesteres. No son radios 
clandestinas, son modelos legítimos dentro de un marco de espacios 
legales insuficientes en muchos países. Una radio comunitaria debe ser 
ante todo inspiradora de los principios de participación ciudadana y 
cogestión en las decisiones que inspiran sus principios. Es una instancia 
promotora de desarrollo local (Chaparro, 2012, p. 2). 
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La televisión comunitaria y su origen, no obstante, parte de las 
experiencias latinoamericanas de radio alternativa, particularmente de 
Radio Sutatenza en Colombia y Radio Mineras Libres de Bolivia, las 
cuales demostraron que la radiodifusión servía no sólo para informar 
o hacer propaganda sino también para educar y reivindicar derechos 
sociales (Dagron, 2001). 

Para Márquez (2013), éstos surgen en América Latina en la segunda 
mitad del siglo pasado impulsados por la corriente liberadora que ins-
piró al subcontinente y como consecuencia de la penetración de las 
transnacionales de la información en el “Tercer Mundo”, la invasión 
cultural y la aniquilación de las identidades nacionales. 

En los años 60, Canadá se convierte en la nación pionera de la 
televisión comunitaria, con la transmisión de contenidos que buscan 
valorar la identidad cultural de comunidades indígenas de su territorio, 
en tanto que a comienzos de los 70 en Estados Unidos estos sistemas 
elaboran programas que abogan por la libre expresión (Chaparro, 
2002). En América Latina, las primeras experiencias se presentan en la 
década de los 80 con el propósito de promover la identidad cultural y 
el desarrollo socioeconómico de los pueblos (Noboa Auz et al., 2018). 

Los fundamentos teóricos de la televisión comunitaria difieren de 
otras modalidades televisivas. Según Dagron (2019), es distinta de 
la Estatal toda vez que la TV comunitaria no es el púlpito donde los 
gobiernos se dan propaganda, ni quiere convertirse en un pulpo como 
las cadenas comerciales interesadas por tener más anuncios y rating. 
Los sistemas comunitarios rescatan el pálpito de la comunidad, dando 
voz a las personas y a grupos de distinta naturaleza. 
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Estos sistemas construyen agendas ciudadanas, y al ser más próximas 
a las comunidades y televidentes hay mayor acierto en lo que la gente 
siente como de vital importancia para la discusión política. Esta cercanía 
se traduce en una alfabetización audiovisual, en la medida en que los 
colectivos aprenden a narrar con la imagen de formas heterogéneas, 
según sus necesidades, experticia y disponibilidad de recursos econó-
micos (Parra, 2006). 

4 METODOLOGÍA

El enfoque cualitativo, que según Jensen (2014), se orientan al 
significado, los sujetos interpretativos y los contextos naturalistas. 
Desde el significado, las personas hacen interpretaciones y valoraciones 
a su vida, acciones y productos, muchas veces utilizando las TIC de 
manera relevante. Los investigadores, a su vez, hacen una interpretación 
de las percepciones que tienen las personas de las experiencias y sus 
comunicaciones. En sujetos interpretativos, refiriendo que la investi-
gación científica es realizada por seres humanos en calidad de actores 
que interpretan realidades. 

El proceso parte desde la Investigación-Acción, con énfasis en lo 
práctico (Colmenares & Piñero, 2008). Que consiste en estudiar las 
actividades de una comunidad o colectivos para que, mediante trabajo 
individual o en equipo, se resuelva una problemática, sea esta intro-
duciendo una mejora o generando un cambio positivo. Se elabora un 
plan de acción liderado por los investigadores y algunos participantes 
de la comunidad intervenida, y centrado en el desarrollo y aprendizaje 
colectivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este proyecto 
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busca generar diálogos productivos con los operadores y creadores de 
contenido en radio y TV comunitarias del Tolima, para conocer desde 
los saberes y practicas empíricas, como es o ha sido la producción 
transmedia de ambos medios, cómo ha influido esta producción en 
las localidades y, con base en esta información, diseñar un modelo de 
formación en creación y producción transmedia. 

Los métodos que se emplearán tienen un carácter inclusivo y cons-
tructivo de nuevos saberes y prácticas, como la observación en trabajo de 
campo, la entrevista a profundidad y la etnografía digital con el análisis 
del discurso como herramienta. Es así, que desde la observación, se per-
mite identificar las rutinas periodísticas (Wimmer & Dominick, 1996), 
el análisis del ambiente de trabajo, los recursos humanos y logísticos, 
la infraestructura física, los equipos de producción y realización con 
los que se disponen. Luego seguimos con la entrevista a profundidad, 
que consiste en lograr una interacción empática, con cuestionarios 
semiestructurados (Soler, 2011), entre los operadores, directivos y 
productores de contenidos de la radio y televisión comunitaria. Y por 
último, la etnografía digital, que comprende un análisis, descripción y 
explicación de la complejidad de las prácticas y las culturas digitales 
(Barajas & Carreño, 2019), así como la construcción y apropiación 
de los contenidos producidos en radios y televisiones comunitarias, 
mediadas por TIC. 

La muestra de radio y televisión comunitaria del Tolima abordará, 
en una primera fase de estudio, los siguientes municipios y criterios de 
elección: Alpujarra, Armero-Guayabal y Planadas: municipios donde 
existen radio y televisión comunitaria. Chaparral: municipio beneficiado 
con la próxima adjudicación de licencia de radio comunitaria, pero 
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actualmente tiene producción audiovisual por redes sociales. Mariquita 
y Cajamarca cuentan con televisión comunitaria con más de 10 años de 
funcionamiento.  Natagaima, Espinal y Rioblanco cuentan con radio 
comunitaria con más de 10 años de funcionamiento.  

5 RESULTADOS OBTENIDOS
5.1 Internet y redes sociales

De acuerdo a las personas entrevistadas (de manera presencial o por 
videoconferencias) y las visitas realizadas a algunos municipios de la 
muestra, se puede mencionar que la cobertura y calidad de internet en 
los municipios varía en relación a condiciones de cercanía a la capital, la 
ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la infraestructura con 
la que cada operador que oferta el servicio, invierta en el cubrimiento 
del municipio. En estos casos, el promedio de Megas es un aproximado 
de 6, de acuerdo a las zonas de cobertura. 

Por la actual pandemia, se ha hecho necesario contratar el servicio 
de internet para cumplir con las obligaciones laborales y académicas, 
sin embargo, los residentes consideran que el servicio es muy costoso, 
que no compensa el dinero facturado mensual con la cantidad de Megas 
recibidas. Además de las actividades mencionadas, el uso de internet 
esta orientado al ocio y entretenimiento, ya que, utilizando plataformas 
online las personas pueden acceder a contenidos de acuerdo a sus gus-
tos, buscarlos y verlos en el momento que consideren adecuado. Caso 
contrario, a la programación en televisión y radio comunitarias que 
deben esperar una programación determinada. 

Entre las redes sociales más utilizadas por los residentes se encuen-
tran con mayor aceptación Facebook, Instagram y WhatsApp. En menor 
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proporción, utilizan Tik Tok, Twitter y YouTube. Estas redes se utilizan 
con una mayor motivación para obtener información local, pero se 
denuncian en algunos casos que existen páginas dedicadas a publicar 
contenido falso. Cómo segundo factor de uso, se menciona al entrete-
nimiento y la socialización. Ya como último elemento de motivación, 
encontramos los procesos educativos formales (materiales educativos 
derivados de un estudio) e informales (tutoriales en internet). 

5.2 Medios comunitarios

Durante los primeros acercamientos a estos municipios, se encontró 
que en 3 de estos las televisiones comunitarias solicitaron la cancelación 
de la licencia concedida para operar como este tipo de medio. En el caso 
de Armero y Mariquita, cambiaron su modelo de comunitario a comercial 
y aun se encuentran vigentes. En el caso de Melgar, no se conoce si está 
operando bajo otro sistema o en la red. En total, se registran 6 televi-
siones comunitarias activas y operando en el departamento del Tolima. 

Para el caso de las radios comunitarias, estas no han disminuido a 
pesar de los factores económicos y de sostenimiento, incluso se espera 
pronto que empiecen a operar las emisoras que han sido ganadoras 
de la concesión de licencia por parte del Ministerio de las TIC bajo la 
resolución 727 de 2020 en los municipios de: Ataco, Chaparral, Cunday, 
Dolores, Flandes, Fresno, Honda, Melgar, Purificación y Suárez. 

El uso que dan los residentes que cuentan con radios y/o televisiones 
comunitarias en sus municipios, se orientan al conocimiento de temas 
y contenidos de corte local. Tienen mayor acogida los programas de 
tipo magazines, noticieros y musicales. 
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Persiste el interés de los integrantes de la comunidad en participar 
de alguna forma en los medios comunitarios. Sin embargo, este interés 
se ve opacado por el no reconocimiento económico de esta participa-
ción. En algunos municipios, se ha mencionado que se requiere de una 
capacitación constante. Se han hecho intentos de vincular a estudiantes 
de instituciones educativas del municipio, pero el ejercicio no ha sido 
riguroso. En otros municipios, no han contemplado la posibilidad de 
vincular a estos estudiantes aduciendo a la falta de compromiso de los 
mismos. Desde los contenidos, se proponen crear nuevos programas de 
corte educativo, deportivos, económicos, de emprendimiento, gastronó-
micos y juveniles, estos últimos para crear escenarios donde se puedan 
vincular a los jóvenes y generar espacios de creación para aprovechar 
el tiempo libre, previniendo y evitando riesgos psicosociales. 

Analizando las diferentes plataformas en la web que tienen estos 
medios comunitarios, se ha encontrado que son pocas, no se le ha 
prestado importancia al uso de las redes sociales y de una página web 
para aumentar la cobertura, ya no por cableado (tv) y ondas (radio), 
sino utilizando los canales digitales. En algunos casos, la pandemia 
generó que se usaran páginas de Facebook para hacer transmisiones 
en vivo de algunos programas (radios comunitarias). Los integrantes y 
colaboradores de estos medios comunitarios aseguran que, es necesa-
rio tener una formación en redes sociales para mejorar sus estrategias 
comunicativas y la creación de contenidos enfocados a publicarse en 
estas plataformas. 

6 RESULTADOS ESPERADOS
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El proyecto se encuentra aún implementado su primera fase, por 
tanto, se estiman como resultados esperados: 

Un diagnóstico de las condiciones actuales de las radios y televi-
siones comunitarias en el departamento del Tolima. Esto completando 
el análisis y tabulación de las entrevistas, etnografías y cartografías 
aplicadas a los municipios que hacen parte de la muestra del proyecto 
de investigación.

La producción de una plataforma web donde se haga una descripción 
de todo el proceso, con participación de los operadores y creadores de 
contenido en radio y tv comunitaria. Este portal será actualizado perió-
dicamente con materiales, producción transmedia, entre otros recursos, 
para ser consultados. 

La creación de un modelo de formación piloto en formación y 
producción transmedia para las radio y televisiones comunitarias en 
el departamento del Tolima, el cual tendrá como población inicial de 
intervención los municipios de Armero Guayabal (Armero Stéreo) y 
Cajamarca (Coovisión TV Comunitaria). Se establecerá en este modelo 
la intensidad horaria, los contenidos (que incluye creación transmedia, 
gestión y financiación de proyectos, planeación audiovisual) y el modelo 
educativo para intervenir (presencial, distancia o virtual). 

CONCLUSIONES 

A los municipios están llegando diferentes prestadores de servicios 
en telecomunicaciones, que están incrementando la cobertura y el 
cableado de zonas que las TV comunitaria no han podido abarcar. Pero 
no solamente están ofreciendo el servicio de televisión, este viene en 
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conjunto con telefonía nacional y servicio de internet hogar a un costo 
un poco superior al pago mensual de las TV comunitarias, pero entre-
gando 3 servicios. Para algunos casos, las televisiones comunitarias se 
encuentran evaluando la opción de vender el servicio de internet como 
otra estrategia para financiarse y continuar operando. 

Se le está dando prioridad a la comercialización y compra en plata-
formas online con contenidos audiovisuales, donde se puede acceder 
en cualquier momento y permite escoger el contenido a observar, de 
acuerdo a los gustos del usuario. Las personas se están volcando a 
estas plataformas de streaming al ver que son más económicas (incluso 
pagando entre varios usuarios una cuenta) y solo requiriendo conexión 
a internet. 

Los medios comunitarios tienen diversos aspectos a mejorar en su 
operación y dinámicas de comunicación. En algunos casos, han empe-
zado a adaptarse al uso de las mediaciones tecnológicas para aumentar 
su cobertura y canales de comunicación con sus oyentes/espectadores. 
Es necesario que estos medios empiecen a crear también estrategias 
para su financiación (que se encuentren en el marco normativo que los 
regulan) para acceder a premios, convocatorias a nivel nacional, becas 
y financiación internacional. Estos nuevos ingresos posibilitan la vin-
culación de los residentes en colectivos transmedia comunitarios, para 
generar mayor sentido de pertenencia con sus medios, aprovechamiento 
del tiempo libre (en el caso de los jóvenes) y una posibilidad de generar 
empleo en los municipios. 
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SKAM: ANÁLISE DAS NARRATIVAS 
TRANSMÍDIA EM NOVE PAÍSES QUE 

CRIARAM E RECRIARAM A SÉRIE

Helena Gusson Demarchi 1

Vicente Gosciola2

INTRODUÇÃO

Este estudo é uma análise do uso da narrativa transmídia na série 
SKAM e suas refilmagens, ou remakes. Narrativa transmídia é a história 
contada por meio de múltiplas mídias, cada qual com uma parte da 
história, contribuindo de forma autêntica para o desenrolar da história. 
A série norueguesa SKAM foi lançada em 2015 e depois refilmada nos 
seguintes países: Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Nova Zelândia, 
Alemanha, Bélgica e Dinamarca. Todas trabalharam com a narrativa 
transmídia em plataformas da web. O intuito é investigar sobre o quanto 
a série original e as suas releituras têm suas características particulares 
ressaltadas ao lidar com esse tipo de narrativa.

Henry Jenkins, em seu livro Cultura da Convergência (2009), 
considera que a convergência de mídias proporciona a narrativa 
transmídia por envolver práticas de multiplicação de conteúdo em 
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diferentes plataformas para formar uma narrativa coerente. Este tipo de 
proposta transmidiática tem a ideia de ampliar e enriquecer a experiência 
de entretenimento do público, possibilitando-lhe o acesso pleno ao 
universo narrativo.

Além de apresentar a multiplicação de conteúdo, podemos entender 
que a transmídia em seriados, de acordo com Mittell (2015, p. 185), 
pode ampliar o universo ficcional da narrativa, além de trazer maior 
aproximação do espectador ao universo da narrativa. Assim, com a 
transmidiação, os produtores conseguem sustentar o interesse do público.

A série norueguesa SKAM soube usar intensamente o conceito de 
narrativa transmídia. Com seu sucesso, outros países fizeram remakes, 
em que as produções também buscaram seguir a proposta da narrativa 
transmídia. 

Assim, vamos analisar, de forma comparativa, como foi proposta a 
narrativa transmídia da série SKAM e suas refilmagens. Estudaremos 
estas séries para entendermos qual foi impacto delas e sua inovação 
para apresentar sua narrativa para os espectadores.

NARRATIVA TRANSMÍDIA

Henry Jenkins, em seu livro Cultura da Convergência, publicado 
originalmente em 2006, analisa as transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais em um cenário contemporâneo dos 
meios de comunicação. Para explicar essas transformações, define o 
conceito de convergência dos meios de comunicação, a inteligência 
coletiva e a cultura participativa (Jenkins, 2009, pp. 30-31).
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O conceito de convergência dos meios de comunicação é o processo de 
adaptação em novas plataformas tecnológicas, podendo ser um processo 
tanto tecnológico quanto cultural, em que podemos analisar o modo de 
acesso a um conteúdo que vai mudando durante o tempo. Por meio destas 
plataformas, verificamos o comportamento do público contemporâneo, 
em que este pode ser caracterizado como componente da cultura 
participativa. Por fim, analisando estas plataformas, podemos observar 
que voluntariamente se organizam grupos para discutir determinados 
assuntos, o que resulta na junção de conhecimentos, podendo ser 
caracterizada como uma inteligência coletiva.

Depois de analisar esses conceitos, Jenkins (2009, pp. 138-161) 
discorre sobre a narrativa transmídia e como a convergência de mídias 
propicia a narrativa no desenvolvimento de conteúdos em múltiplas 
plataformas. O objetivo da narrativa transmídia é ampliar e enriquecer 
a experiência de entretenimento para todos os públicos possibilitando-
lhes o acesso pleno ao universo narrativo. 

A cultura participativa e a inteligência coletiva estão ligadas 
diretamente ao comportamento do espectador na narrativa transmídia. 
Essas tramas paralelas fazem com que busquem fragmentos da narrativa 
em diferentes lugares, fazendo com que assumam uma espécie de papel 
de caçadores, perseguindo a narrativa em diferentes canais. 

É importante que esse tipo de obra transmidiática tenha material 
suficiente para funcionar em diferentes plataformas para atrair o público. 
Esse tipo de narrativa, além de trazer uma imersão de entretenimento 
para os públicos, pode também influenciar os fãs a investirem tempo 
para debater sobre a narrativa em grupos de discussão e em redes sociais, 
comparando e comentando com outros fãs.
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Esse meio da narrativa transmídia, de acordo com Mittell (2015, 
p. 185) pode causar sentimentos a esse espectador, como a empatia. 
Assim, com a transmidiação, os produtores conseguem sustentar o 
interesse do público durante as pausas que os seriados fazem, ou seja, 
os hiatus, e ainda, de certo modo, promovendo a série.

Portanto, o que foi apresentado por Jenkins, podemos entender 
que uma narrativa transmídia está normalmente ligada por motivações 
econômicas, onde Jenkins afirma que, por meio dessa narrativa, 
consegue-se criar fortes ligações emocionais dos fãs pelos personagens e 
o enredo. Assim integra o entretenimento e o marketing para aumentar as 
vendas (Jenkins, 2009, p. 148). Em busca de criar um universo ficcional 
que possa ser conhecido por múltiplas plataformas e ser acompanhado 
pelos fãs, sem que fique apenas na televisão, as oito adaptações da série 
norueguesa em diferentes países também lançaram mão deste tipo de 
narrativa.

A SÉRIE SKAM E SEUS REMAKES

SKAM foi realizada por uma empresa pública de comunicações, a 
NRK, para distribuição da série no seu canal online e também na emissora 
juvenil tradicional da rede. Para a criação das tramas e personagens que 
atingissem seu público-alvo formado por adolescentes com cerca de 
16 anos de idade, a emissora usou um modelo denominado NABC, onde 
“realizaram-se, portanto, entrevistas com telespectadores em potencial 
a fim de compreender seus gostos e percepções, assim como buscou-se 
formar a equipe com atores e atrizes inexperientes, também com cerca 
de 16 anos de idade.” (Guida, 2018, p. 6).
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Além do site da emissora em que eram disponibilizados os episódios 
da série, para trazer maior aproximação desses temas trabalhados na 
trama, SKAM usou as mídias sociais para fazer os fãs comentarem e 
discutirem sobre a narrativa e os personagens. Esses fãs conseguem 
acompanhar a vida dos personagens através de seus perfis nas redes 
sociais, um dos perfis de Instagram da personagem Eva Mohn (Lisa Teige) 
de SKAM. Os fãs também criaram fóruns e usavam as redes sociais para 
debater sobre SKAM, onde a série virou uma tendência mundial. Além da 
inteligência coletiva, temos também a cultura participativa, onde os fãs 
criam novos conteúdos com base da narrativa da série, onde eles passam 
a participar intimamente no modo de fazer a cultura, como no caso das 
fanfics, narrativa ficcional escrita por fãs, que parte da apropriação de 
personagens e enredos provenientes de produtos midiáticos.

De acordo com o site NRK (2016), a partir da terceira temporada da 
série original, a série alcançou também audiências estrangeiras. Entretanto 
o canal disse que não iria disponibilizar os episódios fora da Noruega. 
Com essa decisão, isso alavancou os fãs a legendarem os episódios e os 
conteúdos de SKAM para os outros fãs fora da Noruega. Os conteúdos 
eram legendados para inglês e outros fãs ao redor do mundo começaram 
a traduzi-las para sua língua materna. Isso fez com que mais pessoas se 
interessassem ao assistir o seriado pois se tornou acessível, sendo uma 
mobilização a cultura dos fãs e um espaço colaborativo.

Após a conclusão da série da Noruega em 2017, o formato foi 
vendido para outros países que ao adaptarem, algumas refilmagens 
buscavam uma narrativa bem parecida com a série original, já outras se 
arriscam mais nas alterações da narrativa e dos personagens. Algumas 
mudanças também aconteciam a partir da cultura do país que estava 
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desenvolvendo, como a mudança de alguns nomes dos personagens, 
trocando para nomes populares do país da adaptação.

SKAM

Série criada por Julie Andem, SKAM retrata a vida cotidiana dos 
adolescentes em uma escola elegante chamada Hartvig Nissen no 
bairro de Frogner, em Oslo, na Noruega. A cada temporada temos um 
personagem como protagonista em que a trama gira totalmente em torno 
dele. A série então foca em um grupo de adolescentes e busca retratar 
em cada temporada importantes assuntos da contemporaneidade, como 
sexualidade, preconceito, transtornos psicológicos e abuso sexual. 

Para o espectador pudesse ter uma imersão narrativa, os produtores 
da série expandiram a narrativa para as redes sociais, onde durante a 
semana, dias antes do episódio de SKAM ser lançado, os produtores 
lançavam conteúdos nas redes sociais, em ordem cronológica, fazendo 
ligação ao que poderá ser mostrado e debatido durante o episódio que 
será lançado. Sobre o formato do episódio, clipes eram lançados também 
durante a semana, em ordem cronológica, mostrando o dia e horário no 
começo de cada clipe. No dia do lançamento do episódio na televisão, 
esses mesmos clipes eram juntados para a formação do episódio. 

Essa forma de trabalhar com conteúdo cronológico, traz um certo 
engajamento com o público, como afirma Victor Prado, “a temporalidade 
ficcional sincronizada com o tempo real causa, nos espectadores, a 
sensação de pertencimento. Há uma espécie de fusão com a linguagem de 
reality show, em que os fãs interagem com o programa” (Prado, 2018).
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Sobre o conteúdo que é divulgado nas redes sociais, podemos 
encontrar os perfis dos personagens que participam da série. O fã 
poderia interagir nas contas do Facebook e do Instagram do personagem 
e acompanhar em tempo real as atualizações dos personagens em suas 
mídias sociais. Isso causa uma aproximação entre fã e personagem, 
“permitindo ao público experienciar os sentimentos dos personagens e 
imergindo na narrativa ao acompanhar os discursos externos ao produto 
audiovisual” (Guida, 2018, p. 7).

A personagem Noora (Josefine Frida) postou em seu Instagram uma 
foto dela e das outras personagens em uma viagem durante o feriado 
da Páscoa. A foto foi postada no Instagram de Noora dia 21 de março 
de 2016 (segunda-feira), quando as garotas ainda estavam indo para 
a cabana na qual iriam passar o feriado. Já na sexta-feira, o quarto 
episódio da segunda temporada já mostrava as garotas chegando na 
cabana. Ou seja, a imagem postada no Instagram da personagem Noora 
já mostrava que as personagens iriam viajar para algum lugar durante o 
feriado da páscoa. Isso se confirma durante o lançamento do episódio. 

Os produtores também disponibilizavam clipes e capturas de telas 
de mensagens de texto trocadas pelos personagens. Com esses produtos 
divulgados na internet antes do episódio, os fãs aguardavam ansiosamente 
o episódio que ia ao ar as sextas-feiras. Assim era muito comum os fãs 
se reunirem na internet para comentar e interagirem com os outros fãs 
sobre o conteúdo que foi disponibilizado durante a semana. 

Isak (Tarjei Sandvik Moe) mandou uma mensagem para Evan 
(Henrik Holm) no dia 19 de novembro de 2016, no mesmo horário em 
que é disponibilizada no site da série. No episódio lançado na televisão, 
vemos Isak mandando a mensagem para Evan. 
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Além do conteúdo divulgado no site da NRK e nas redes sociais dos 
personagens, encontramos também outros conteúdos transmidiáticos 
da série, como o canal no YouTube do personagem secundário Elias 
Bakkoush (Simo Mohamed Elhbabi), irmão mais velho da protagonista 
da quarta temporada. Na série, o canal não foi totalmente explorado, mas 
mostra o personagem Elias e seus amigos. Outro exemplo de conteúdo 
foi o aniversário de Isak onde no episódio 10 da quarta temporada de 
SKAM, Even comenta que fez um vídeo de aniversário para o namorado 
e postou no YouTube. O vídeo não aparecia no episódio, mas ele ficou 
disponível no YouTube para os fãs assistirem.

Para o fato de causar essa aproximação ao espectador que acompanha 
a série, a escritora Jill Walker Rettberg (2019, p. 1) reforça que esse tipo 
de narrativa criada por SKAM expande a voz narrativa para uma que 
inclui o espectador. Este tipo de conteúdo chamou a atenção dos fãs, 
onde uma grande comunidade buscou traduzir os episódios da série e 
também os conteúdos que eram disponibilizados na internet pela série. 
Assim, esse é o motivo que a série chegou a ser assistida em países da 
língua inglesa, como comenta Anna Leszkiewicz (2017).

SKAM AUSTIN

SKAM Austin é a versão americana de SKAM. A primeira prévia da 
série foi publicada em 2018, na ferramenta da rede social do Facebook, 
o Facebook Watch, que conta com Julie Andem, a própria criadora da 
série original SKAM, como uma das produtoras da série. Essa versão 
acompanha os problemas da vida cotidiana dos adolescentes da Bouldin 
High School, em Austin, no Texas. Nessa versão, o formato ainda é o 
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mesmo do que a série norueguesa, mas os personagens têm seus nomes 
trocados para nomes típicos dos Estados Unidos. A série tem duas 
temporadas onde há uma indefinição sobre a continuidade da série, 
cuja previsão inicial era ter 4 temporadas. O enredo é similar com as 
duas temporadas da versão da Noruega, mas tendo algumas diferenças. 

Vendo como o impacto de SKAM não só na Noruega, mas fora do 
país de origem, Simon Fuller, dono da produtora XIX Entertainment 
que possui os diretos da SKAM Austin, comentou em uma entrevista 
para o The Guardian (2016) que SKAM poderia ter um potencial para 
se tornar um programa influente na América. Assim, SKAM Austin é o 
único remake feito fora da Europa. 

Comparando a versão americana com a norueguesa, sobre o formato 
da SKAM Austin, os conteúdos, como pequenos clipes e capturas de 
textos entre conversas dos personagens eram postados na conta oficial 
da série no Facebook diariamente durante a semana, também de forma 
cronológica, e depois os episódios eram lançados com esses clipes no 
próprio Facebook. Alguns outros conteúdos eram também postados na 
conta oficial do Instagram da série, para divulgar não só o episódio, 
como mensagens e as contas de Instagram dos personagens. 

Eleanor Laurence, quem comandava a equipe de transmídia da série 
SKAM Austin, diz em uma entrevista à revista Teen Vogue (Bergado, 2019) 
que tudo que eles publicaram nas redes sociais dos personagens, seja 
uma postagem, uma música, um ensaio ou algo simples como mudar 
a foto de perfil ou arquivar uma postagem tinha haver com a história 
da série, fazendo o personagem permanecer fiel às personalidades que 
eram representadas na série.
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Por ser um remake falado em língua inglesa, a interação dos fãs foi 
muito intensa, onde se teve uma maior facilidade de encontrar esses 
conteúdos traduzidos pelos fãs em comparação com a versão norueguesa. 
Outro fator que também trouxe mais acessibilidade para os fãs de outros 
países é que o próprio Facebook Watch dá a opção de legenda em alguns 
idiomas, como o português. Isso trouxe mais acessibilidade à série para 
outros fãs de outros países. 

SKAM ESPAÑA

Lançada em 2018, a série SKAM na versão espanhola segue também 
o formato da versão original, mas adaptado a situações da cultura 
dos jovens espanhóis. A série atualmente possui 3 temporadas, com a 
4º temporada já confirmada. A série então vai acompanhar a rotina dos 
adolescentes em uma escola em Madrid, na Espanha. Além de temas 
que já foram mostrados em outras versões, a SKAM España trabalha 
temas como gordofobia e problemas parentais.

O diretor da Movistar+, canal responsável pela distribuição da série, 
Domingo Corral, deu uma entrevista ao site Fotograma (2018), onde ele 
comenta que a realidade dos adolescentes na Espanha não é a mesma 
coisa da Noruega, então eles precisaram fazer algumas alterações, mas 
não tantas, se não muita verdade se perderia. Assim, na versão espanhola, 
alguns personagens acabam mudando de nome e seus conflitos também 
são modificados. 

O formato espanhol, onde a partir da segunda temporada da série, 
no canal do YouTube da Movistar+, são publicados clipes de quatro a 
cinco minutos durante a semana que pode ser visto livremente pelos 
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espectadores. No final da semana, o episódio é montado e lançado no 
canal da emissora de televisão. Os clipes, depois de alguns dias, recebem 
a disponibilidade de assistir com legenda de vários países, o que dá 
acessibilidade para os fãs de outras nacionalidades assistirem. A série 
espanhola também lançou 4 episódios especiais, de 5 a 10 minutos. 

SKAM ITALIA

Série de televisão italiana, dirigida por Ludovico Bessegato, é outra 
que lançou no ano de 2018. Assim com a original, SKAM Italia retrata 
a vida cotidiana dos adolescentes do ensino médio em uma escola em 
Roma. A série é lançada pela TIMVISION, uma plataforma de streaming, 
onde foi a primeira produção original do serviço.

Assim, por conta de a série ser lançada em um serviço premium, 
podemos ver algumas diferenciações sobre o lançamento de clipes 
antes do lançamento do episódio. Primeiramente, os clipes, quando 
lançados em tempo real, poderiam ser vistos por apenas uma hora pelo 
público. Depois, os clipes só ficavam disponíveis para os assinantes 
da TIMVISION. 

SKAM Italia também segue o formato da norueguesa, mas podemos 
ter algumas semelhanças e diferenças. Os personagens na série italiana 
possuem contas no Instagram, e também no Facebook, como na série 
original, onde em algumas adaptações, os produtores decidem não criar 
os perfis dos personagens no Facebook. As mensagens, trocadas dessa 
vez pelo Whatsapp são postadas na conta da série no Instagram.

Giulia Di Giorgo comenta como SKAM Italia impacta a vida dos 
adolescentes que consume a série e seus conteúdos nas redes sociais:
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Como em nossas vidas os detalhes são importantes na comunicação, 
na verdade a chave para o sucesso do SKAM Itália é a narração inte-
rativa que tem sido obtida através dos perfis do Facebook e Instagram 
dos personagens da websérie, como se fossem pessoas reais. Isso 
cria um contato direto com o fã. (Giorgio, 2018)

SKAM Italia possui 3 temporadas e foi cancelada pela TIMVISION. 
Entretanto, a Netflix adquiriu os direitos da série em dezembro de 
2019. Assim, SKAM Italia pode ser assistida nas duas plataformas e a 
quarta temporada foi lançada em maio de 2020. Diferente das outras 
adaptações, SKAM Italia, mesmo na Netflix, não está disponível para 
assistir em outros países. Assim os fãs acabam traduzindo os episódios, 
e os conteúdos, de uma forma não oficial.

SKAM FRANCE

SKAM France é uma versão franco-belga, que retrata a vida cotidiana 
dos adolescentes em uma escola de Paris. Os episódios, assim como 
os clipes que são lançados durante a semana, são postados em duas 
plataformas online, a France TV Slash e a RTBF Auvio. 

Os episódios também vão ao ar no canal belga La Trois e no France 4, 
onde esse último canal também disponibiliza os episódios e os clipes 
em seu canal do YouTube. Os episódios do YouTube foram legendados 
para outras línguas, o que facilita o público internacional da série. 

Entretanto a série não possui um site oficial, assim as conversas 
por mensagem de texto são postadas no Instagram, no formato stories. 
Como esse formato do Instagram só permite que as imagens fiquem 
publicadas por apenas 24 horas, esses arquivos acabam se perdendo, 
não tendo então um arquivo oficial para elas. Assim os próprios fãs 
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pegam esses conteúdos e armazenam em sites, na maioria das vezes no 
Tumblr, para os outros fãs poderem acessar isso a qualquer momento. 
Os personagens também têm suas contas no Facebook e no Instagram.

O Instagram então é a principal plataforma da série para sua narrativa 
transmídia. A timeline da conta tenta procurar uma organização para 
suas postagens. Quando uma temporada está lançando, na primeira 
coluna, fica as imagens do episódio escrito o número da temporada e 
o episódio. Nas outras duas colunas, ficam imagens na série no geral. 

Os encarregados de divulgar as imagens no Instagram também 
buscam divulgar fanarts (ilustrações do universo da série feitas por 
fãs), assim aproveitando ainda mais a potencialidade transmidiática 
de SKAM France que, além dos fãs fazerem a cultura participativa, ou 
seja, fazendo desenhos, é divulgado esses desenhos na própria conta 
oficial da série, fortalecendo os projetos feitos por fãs.

Atualmente SKAM France possui seis temporadas e terá ainda 
mais duas temporadas a ser lançadas. Essas duas últimas temporadas 
são protagonizadas por personagens originais feitas pelos próprios 
produtores da refilmagem franco-belga. Isso se pode dar ao fato que, 
caso os remakes passem da quarta temporada da série, eles não podem 
produzir uma temporada para personagens originais da série norueguesa 
(NRK, 2020).

SKAM NL

O remake SKAM NL, também podendo ser chamado de SKAM 
Dutch ou SKAM Netherlands, é uma versão neerlandesa do drama 
adolescente que se passa em um colégio na cidade de Ultrecht. A série 
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foi lançada pela emissora NPO3, emissora holandesa voltada para o 
público infanto-juvenil. 

SKAM NL teve duas temporadas e foi cancelada no ano de 2019. 
A série acompanhou o mesmo formato da série original. De uma forma 
organizada, a conta oficial da série usou a ferramenta destaques do 
Instagram. Ferramenta implantada em 2018 no Instagram, é possível 
organizar os conteúdos vindo dos stories. Assim, diferente da SKAM 
France que depois de 24 horas, o conteúdo postado nos stories sumia, 
na conta da SKAM NL, os encarregados das redes sociais juntavam esse 
conteúdo de uma forma organizada nos destaques da conta, para assim 
o fã conseguir acessar no tempo que ele quisesse.

Além do Instagram, todas as postagens, tanto na conta original, como 
nos personagens, eram arquivadas no site oficial da série. Os clipes, que 
possui legendas em outras línguas, eram postados no canal do YouTube 
da emissora. 

A emissora também fez duas playlists no serviço de streaming de 
música, o Spotify. As duas playlists são das músicas que são tocadas 
nas duas temporadas da série onde, tanto a série original, quanto as 
refilmagens, buscaram músicas que estavam em alta no momento de 
seus lançamentos, para colocar como trilha sonora nos episódios. 

DRUCK

Druck, ou SKAM Germany, é a adaptação da série em alemão, onde 
os adolescentes estão em um colégio em Berlim. A primeira diferença 
da versão alemã, da série original é que na tradução do título da série, 
skam significa “vergonha”, já druck significa “pressão”.
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Atualmente a série possui quatro temporadas e lançarão uma quinta 
temporada onde o foco será em uma personagem original. Todos os 
personagens da versão alemã têm seus nomes mudados por conta da 
cultura alemã, mas ainda são inspirados nos personagens da SKAM 
Norueguesa. 

Exclusivamente, na quarta temporada, focada na personagem Amira 
Mahmood (Touka El-Fawwal), inspirada na personagem Sana, debate 
sobre a estudante muçulmana inserida na comunidade juvenil alemã. 
Assim, a atriz conta em um podcast alemão chamado Gedankensalat 
(2019) que a ZDF, emissora pública alemã que tem os direitos de 
Druck, queria ir atrás de uma atriz que fosse mulçumana e usasse um 
hijab na vida real. A produção da série Druck vai além, procurando 
autores adolescentes, como todas as outras versões buscam, para criar 
uma verossimilhança mais apurada para obra, mas também buscando 
uma atriz mulçumana para um papel de uma adolescente mulçumana. 

Sobre o formato de Druck, os clipes que são lançados durante a 
semana são publicados no canal oficial da série no YouTube. Entretanto, 
só o público da Alemanha consegue ter acesso aos clipes, assim sendo 
boqueado para o resto do mundo, o que faz os fãs buscarem outros 
jeitos de assistirem os episódios. Os episódios depois são lançados 
pela emissora ZDF.

As capturas de telas das conversas entre os personagens ficam nos 
destaques do Instagram da conta oficial da série. A novidade na adaptação 
alemã é que os personagens, além de terem contas no Instagram, possuem 
contas também no aplicativo Snapchat. No Instagram dos personagens 
de Druck, quando eles postam algum conteúdo nos stories, depois fica 
salvo também nos destaques da conta, o que facilita os fãs acessarem 
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quando quiserem. Já no Snapchat, o conteúdo que é postado na conta 
da série é perdido pois a ferramenta só permite ver imagens e vídeos 
durante 24 horas. Os produtores de Druck também fizeram uma playlist 
de músicas na plataforma do Spotify que nem a versão holandesa fez.

WtFOCK

WtFOCK, ou SKAM Belgium, é a versão belga de SKAM que se 
passa na cidade de Antuérpia. Sendo a série a primeira produção do 
canal SBS Belgium onde, de acordo com o site belga HLN (2019), 
WtFOCK se tornou a série adolescente mais bem-sucedida de todos os 
tempos na região flamenga da Bélgica. 

A série holandesa segue o mesmo formato que a original. O site 
oficial da série é a principal plataforma para ter contato com o 
conteúdo transmidiáticos da série. O site então é dividido entre 4 abas. 
Primeiramente, a primeira aba é a “feed”, estão todas as postagens, 
onde as primeiras que aparecem são as últimas postadas. Depois, vem 
a aba “weekly”, que são os clipes que são postados ao longo da semana. 
Na terceira aba, que é o “Instagram”, ao clicar, nós somos levados a 
conta oficial da série e por fim, na última aba chamada “follow”, está 
todos os Instagram dos personagens que o fã pode acompanhar. 

A conta oficial da série no Instagram também procura interagir com 
os fãs. Os destaques da conta são organizados, onde são divididos por 
divulgação dos perfis dos personagens, avisos de novos clipes no site, 
divulgação da playlist de músicas no Spotify, além de divulgação de 
fanarts dos fãs. 
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A conta ainda tem um destaque onde eles divulgam alguns planos de 
fundos que os fãs podem utilizar e outro destaque chamado “Games”, 
onde eles utilizam algumas ferramentas do Instagram para fazer interação 
com os fãs. Podemos ver então como as adaptações que ainda estão 
em lançamento conseguem buscar utilizar as novas ferramentas que o 
Instagram oferece para suas postagens e interação com o público. 

Em questão da timeline do Instagram, os encarregados das redes 
sociais da série WtFOCK buscam uma organização que busque chamar 
a atenção do público, tanto aquele que já consume a série, ou futuros 
espectadores. Assim, além de ser uma ferramenta transmídia, o Instagram 
serve como uma forma de divulgação. 

Em novembro de 2019, a série foi confirmada para sua quarta 
temporada que começou a ser gravada em março de 2020. Entretanto, 
por conta das medidas de bloqueio da Bélgica por conta da pandemia 
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) da COVID-19, a produção teve 
que ser interrompida. Depois de algumas semanas, foi apresentado 
o #WTFOCKDOWN, conteúdo baseado no isolamento social que os 
personagens estariam vivendo. Como um conteúdo extra, era feito vídeo 
chamadas entre os personagens que eram filmadas nas casas dos atores. 

SKAM DENMARK

SKAM Denmark é adaptação dinamarquesa em formato teatral. 
Assim, não existe um trabalho transmidiático desse formato. Outro 
fator é que, diferente das outras refilmagens que buscam trabalhar com 
cidades de seus países de origem, SKAM Denmark se passa em Oslo, 
como na série original. Os personagens também têm os mesmos nomes 
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que a série original. A peça é dividida em três apresentações, onde cada 
apresentação possui um protagonista, assim como a série original. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante os últimos anos, a convergência de mídias influenciou 
os meios de comunicação e a forma de contar histórias. Assim, esses 
meios procuram novas formas de desenvolver conteúdos em múltiplas 
plataformas e uma delas é a narrativa transmídia em que seu objetivo é 
ampliar a experiência dos públicos ao consumir esse universo narrativo.

No caso de SKAM que busca uma aproximação com seus públicos, 
além de retratar temas que estão presentes na vida desses espectadores, 
eles também buscaram usar as mídias sociais para essa conexão. Assim, 
os fãs da série presenciaram uma forma diferente de consumir ficção 
seriada, onde os espectadores poderiam assistir os episódios e também 
consumir as outras mídias que estão disponíveis nas mídias sociais que 
tinha o propósito de complementar a narrativa da série. 

Com o sucesso do formato norueguês da série, outros países, de 
grande maioria europeus, decidiram licenciar a série em seus países de 
origem, onde teriam que fazer algumas alterações para fazer sentido em 
suas culturas. No entanto, mantiveram a proposta transmidiática que o 
formato norueguês propôs, onde algumas se consagraram a explorar ainda 
mais esse tipo de formato para trazer mais experiências e sentimentos 
para esses fãs que acompanhavam essas mídias. 

A série SKAM e seus remakes atingiram vários fãs por conta de 
como os temas atuais em vidas adolescentes eram retratados com a 
narrativa transmídia. Os fãs sentiam a necessidade de interagir com esses 
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conteúdos, tornando uma experiência diferente para eles. No entanto, 
eles não ficam apenas interagindo com o conteúdo oficial das séries. 
Os fãs sentiram necessidade de comentar sobre o programa e interagir 
com outros fãs, onde discussões começam nas redes sociais. Os fãs 
começam a criar conteúdo sobre as séries, como por exemplo, as fanarts, 
fanfics e fanfilms, passando a participar no modo de fazer cultura. Isso 
faz com que os fãs, ao consumirem a série SKAM, em vez de terem 
uma experiência solitária ao assistir uma série, eles vivenciam uma 
experiência comunitária.
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INTRODUÇÃO 

A partir do conceito de monomito, proposto por Joseph Campbell e 
popularizado em Hollywood pelo roteirista Christopher Vogler, propo-
mos, no presente artigo, demonstrar as convergências encontradas nos 
roteiros dos filmes Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) e Star 
Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015). A venda da Lucasfilm 
para a Disney, por mais de US $ 4 bilhões, em Outubro de 2012, marca 
a aposentadoria de George Lucas, o criador dos seis primeiros filmes 
“Star Wars”. A Disney, liderada por Bob Iger, passa, então, a tomar 
medidas agressivas; adquirindo franquias populares, a empresa toma 
ações pontuais em busca de um novo direcionamento para os negócios 
e seguir a fórmula do criador à risca resulta em um grande sucesso, uma 
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vez que George Lucas admite utilizar em seus roteiros os estudos de 
Joseph Campbell, como explicitado na seguinte passagem:

Before that I hadn’t read any of Joe’s books. . . . It was very eerie 
because in reading The Hero with a Thousand Faces I began to 
realize that my first draft of Star Wars was following classical 
motifs. . . . Joe said that “what I needed to find would evolve out 
of my own experience.”(…) So I modified my next draft [of Star 
Wars] according to what I’d been learning about classical motifs 
and made it a little bit more consistent. . . . I went on to read The 
Masks of God and many other books (Lucas como citado em Larsen 
e Larsen, p. 553, 2002). 

No primeiro filme, Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), 
George Lucas elaborou um roteiro que espelha a jornada mitológica 
padrão; no filme, Luke Skywalker junta forças das seguintes persona-
gens: Cavaleiro Jedi; o piloto arrogante; um Wookiee; e dois dróides, 
para salvar a galáxia da estação de destruição planetária do Império, 
enquanto resgata a Princesa Leia do misterioso Darth Vader. Já no pri-
meiro filme lançado pela Disney, Star Wars: Episode VII - The Force 
Awakens (2015), dirigido por J.J. Abrams, roteirizado por Lawrence 
Kasdan, J.J. Abrams, Michael Arndt, a personagem Rey, aliada a um 
ex-stormtrooper, um piloto arrogante, dois contrabandistas e um andróide, 
tem como missão salvar a galáxia da estação de destruição planetária da 
Primeira Ordem, enquanto tenta, também, encontrar o filho da Princesa 
Leia, Kylo Ren. 

A estrutura da jornada do herói inspirou George Lucas a estabelecer 
a base de seu universo cinematográfico. Para desenvolvê-la, Joseph 
Campbell analisou a mitologia de vários povos, e estabeleceu o con-
ceito de monomito; neste, grande parte das mitologias da humanidade 



1440

meistudies

apresentam uma base comum de arquétipos e passagens. Nas palavras 
do autor “O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma 
magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separa-
ção-iniciação-retorno – que podem ser considerados a unidade nuclear 
do monomito” (Campbell, 2005, p.36).

Em uma maneira mais visual, podemos demonstrar a estrutura básica 
do monomito da seguinte maneira:

Figura 1: As etapas do monomito, segundo Campbell

Fonte: Os autores.

O estudo de Campbell foi adaptado para o cinema em 1980, pelo então 
diretor, produtor, roteirista e consultor da Disney Christopher Vogler. O 
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manuscrito, de sete (7) páginas, torna-se popular em Hollywood, mas 
foi publicado em livro somente em 1998; a obra é utilizada no meio 
cinematográfico, como também por dramaturgos, game designers, 
produtores de televisão, enfim, a estrutura do monomito é aplicada em 
diversas mídias. Na atualização de Vogler, o percurso do monomito 
apresenta as seguintes etapas:

Figura 2: A Jornada do Escritor, por Vogler

 Fonte: Os autores.

Vogler apresenta a estrutura-base dos contos da seguinte forma: o 
protagonista, no primeiro estágio do mundo comum, enfrenta o cotidiano 
de sua vida para demonstrar um contraste frente às mudanças que virá 
a enfrentar; no segundo estágio, recebe um chamado que o obriga a 
romper com o estado cotidiano (no caso um chamado à aventura); em 
seguida, no terceiro estágio, a personagem reluta, recusa o chamado e 
demonstra, assim, a dúvida do protagonista em abandonar a sua rotina 
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e enfrentar o desconhecido; porém, no quarto estágio, o herói encontra 
o mentor que o preparará para a jornada; munido da orientação, o herói 
embarca na jornada; no quinto estágio, atravessa o primeiro limiar e 
rompe com o cotidiano, entrando, assim, em um mundo mágico/espe-
cial; já no sexto estágio, o protagonista se depara com os habitantes do 
mundo mágico, ou mesmo os que vieram do mundo comum, no caso 
seus aliados ou inimigos - iniciam-se os testes de sua jornada, no mundo 
especial; no sétimo estágio, o herói se aproxima do maior desafio da 
jornada, conhecido como segundo estágio de passagem; em seguida, no 
oitavo estágio, o herói encontra a provação, e aqui temos um momento 
de vida ou morte, o enfrentamento do maior medo do protagonista, ou 
mesmo um embate contra o antagonista - temos aqui a realização do 
chamado; após sobreviver à provação e percorrer a caverna oculta, o 
protagonista é recompensado por aquilo que buscava, no estágio nove; 
no décimo estágio, temos a jornada de regresso, o caminho de volta, 
no qual o herói lida com os resultados de seus confrontos; no décimo 
primeiro estágio, o protagonista atinge uma “apoteose”, e esse pode ser 
o último esforço para superar desafios, ou mesmo uma consequência da 
provação, ponto de mutação do protagonista; por fim, no estágio doze, 
o herói transformado retorna ao mundo comum, ou conquista o mundo 
especial. Vale lembrar que a jornada apresenta-se de maneiras maleá-
veis, como excluindo ou mudando a ordem de algum dos estágios. Ao 
longo da jornada, o protagonista se depara com inúmeras personagens, 
arquétipos e culturas. Vogler pontua que:

Assim que entramos no mundo dos contos de fadas e dos mitos, 
observamos que há tipos recorrentes de personagens e relações: heróis 
que partem em busca de alguma coisa, arautos que os chamam à 
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aventura, homens e mulheres velhos e sábios que lhes dão certos dons 
mágicos, guardiões de entrada que parecem bloquear seu caminho, 
companheiros de viagem que se transformam, mudam de forma e 
os confundem, vilões nas sombras que tentam destruí-los, brinca-
lhões que perturbam o status quo e trazem um alívio cômico. Ao 
descrever esses tipos comuns de personagem, símbolos e relações, 
o psicólogo suíço Carl G. Jung empregou o termo arquétipos para 
designar antigos padrões de personalidade que são uma herança 
compartilhada por toda a raça humana (Vogler, 2006, p. 48).

 Os arquétipos podem ser entendidos como facetas da humani-
dade, ou mesmo do próprio protagonista, e os arquétipos mais comuns 
são: o Herói, protagonista da jornada, que busca sua própria identidade 
e a totalidade do seu ego por meio de desafio, provação, sacrifício e a 
finaliza com a sua própria transformação, semelhante à nossa jornada 
de vida, na qual vencemos desafios para nos integrarmos à sociedade. 
Assim, podemos nos considerar heróis de nossa própria jornada de 
vida, fator responsável pela identificação do receptor com os prota-
gonistas. O Mentor, arquétipo que orienta o herói durante a jornada e 
serve como exemplo, pode ser representado por um velho sábio ou um 
herói que falhou em sua jornada. O arquétipo do mentor representa um 
guia ou mesmo a consciência do herói. O Guardião do Limiar pode ser 
representado de várias maneiras: como o primeiro teste ou provação 
colocada à frente do protagonista, como um assecla do antagonista, ou 
ainda como uma personagem neutra. O Arauto representa o arquétipo 
que anuncia a mudança, motivação ou provação para o herói, como um 
augúrio ou profecia, ou seja, é o responsável pelo movimento da jornada. 
O Camaleão, um arquétipo de várias facetas, traz suspense à narrativa 
e levanta dúvida relacionada à sua lealdade ou às convicções do herói. 
O protagonista e o receptor têm dificuldade em situar o alinhamento do 
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Camaleão na narrativa. O Sombra caracteriza-se como o antagonista 
da jornada, representa o maior desafio do herói. O sombra pode ser um 
desafio interno ou externo ao protagonista, como também representar 
a possibilidade que o herói apresenta de falhar durante a jornada, no 
caso um herói caído ou mesmo seduzido por seu ego. O Pícaro é o 
arquétipo com função de alívio dramático, exerce a função de mudança 
despretensiosa ou atenua o impacto. Os arquétipos são representados 
de formas diversas, às vezes combinam duas ou mais funções em uma 
única personagem ao longo da narrativa.

MÉTODO
Estabelecemos como método de pesquisa o estudo do caso proposto 

por Robert Yin e como objeto de estudo os filmes: Star Wars: Episode IV 
- A New Hope (1977), roteirizado e dirigido por George Lucas; Episode 
VII - The Force Awakens (2015), dirigido por J.J. Abrams, roteirizado 
por Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, Michael Arndt. A partir do conceito 
de monomito, desenvolvido por Joseph Campbell, em 1949, e adaptado 
para a dramaturgia cinematográfica por Christopher Vogler, em 1980, 
determinamos doze (12) categorias de análise: Mundo Comum; O cha-
mado para a aventura; Recusa ao chamado; Encontro com o mentor; 
Atravessando o primeiro limiar; Testes, aliados e inimigos; Aproximação 
da Caverna Oculta; As provações do herói; Recompensa; Caminho de 
volta; Ressurreição; e Retorno com o elixir; todas com a finalidade de 
apontar as convergências encontradas nos roteiros. 

RESULTADO

Com a volta da franquia às telas, com The Force Awakens, testemu-
nha-se uma volta à velha receita. O diretor e coautor do novo filme, J. 
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J. Abrams, afirmou em uma entrevista para o site parismatch que “La 
clé est de retourner aux racines des premiers films, d’essayer d’être 
davantage dans l’émotion que dans l’explication”4.

Podemos confirmar a sua afirmação de “retornar às raízes” através 
do quadro a seguir, tornando claro o uso da jornada do herói como base 
para o roteiro. Ainda fica claro que as narrativas são entremeadas por 
transições de estágios de desenvolvimento do personagem principal, 
demonstradas por mudanças de cenário.

Quadro 1: O monomito detalhado no recorte
Monomito A New Hope The Force Awakens

I: Partida
Mundo Comum Luke trabalha com os tios 

em Tattooine
Finn é um soldado / 

Rey vive para reciclar 
escombros em Jakku

O chamado para a 
aventura

A mensagem de Leia O mapa para Luke 
Skywalker

Recusa ao chamado Luke precisa ajudar os tios Finn quer fugir / Rey 
precisa esperar sua 

família
Encontro com o mentor Obi-wan resgata Luke do 

povo da areia
Han Solo confirma a 
história dos Jedi / O 

sabre de luz chama por 
Rey

II: Iniciação
Atravessando o primeiro 

limiar
Escapando de Tatooine Escapando de Jakku

Testes, aliados e inimigos Encontro com Han e 
Chewie, infiltração da 

estrela da morte.

Encontro com Han 
e Chewie, A fragata 
engole a Millenium 

Falcon
Aproximação da Caverna 

Oculta
Estrela da Morte Starkiller Base

4. Tradução: A chave é voltar às raízes dos primeiros filmes, tentando ser mais 
na emoção do que na explicação. Tradução do autor.
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As provações do herói Resgate da princesa leia Finn deve resgatar Rey 
/ Rey deve escapar da 

Primeira Ordem
Recompensa Destruição da estrela da 

morte
Destruição da base 

Starkiller
III: Retorno

Caminho de volta Millennium Falcon Millennium Falcon
Ressurreição Han salva Luke de Vader Chewbacca volta para 

salvar Rey e Finn
Retorno com o elixir A vitória da Rebelião Rey devolve o sabre 

de luz a Luke
Fonte: Os autores.

Quadro 2: Elementos comuns ao recorte
Elementos comuns da monomito

Dois mundos Tatooine x Estrela da Morte Jakku x Starkiller 
Base

O mentor Obi-Wan Kenobi Han Solo / Maz 
Kanata

O herói que falhou Biggs Han Solo
Vestindo a pele do 

inimigo
Luke e Han utilizam os 
uniformes dos Troopers

Finn era um 
Stormtrooper

O sombra (o herói 
desconfia desse 

personagem a princípio)

Han Solo
Poe/Finn/Han

O familiar R2-D2, Chewbacca BB-8, Chewbacca
Perseguição de um 
animal solitário na 

floresta encantada (o 
animal geralmente 

escapa)

Luke segue R2 até Jundland 
Wastes; A Millennium 

Falcon segue um solitário
TIE fighter até os domínios 

da Estrela da Morte

Finn busca BB-8 até 
se deparar com Rey.

Fonte: Os autores.

DISCUSSÃO

Observamos que os roteiros foram elaborados a partir da estrutura da 
jornada do herói e que os estágios propostos por Vogler, no conceito do 
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monomito, são atendidos com primazia pelo roteiro original de George 
Lucas, no entanto o roteiro de Lawrence Kasdan e J.J. Abrams utiliza a 
estrutura de maneira superficial, alterando apenas as personagens e as 
localizações, porém as ações narrativas são semelhantes. Christopher 
Vogler alerta que:

O uso preguiçoso e superficial dos termos da Jornada do Herói, 
tomando de forma demasiadamente literal seu sistema metafórico, 
ou impondo arbitrariamente suas formas em todas as histórias, 
pode provocar um embrutecimento dos sentidos. Eles devem ser 
usados como uma forma, não uma fórmula, um ponto de referência 
e uma fonte de inspiração, não uma ordem ditatorial (Vogler, 2006, 
pp.16-17).

Assim, os roteiristas não deveriam utilizar a estrutura como uma 
fórmula mágica para escrever roteiro, mas como um caminho para 
nortear à narrativa. O embrutecimento dos sentidos a que o autor se 
refere pode ser percebido em The Force Awakens no momento em que 
nos perguntamos se, de fato, o filme é um acontecimento único ou uma 
repetição de algo a que já assistimos.

Dessa forma, verificamos a utilização do monomito de modo trivial 
em Star Wars: The Force Awakens; este acabou por romper a expectativa 
dos fãs que acompanham o universo por mais de vinte e cinco (25) anos. 
A ideia de seguir a fórmula de reestruturação do roteiro através das obras 
de Campbell, como fez George Lucas há quarenta (40) anos, pareceu 
uma estratégia lógica, porém seu uso gerou um filme que pode ser enten-
dido como uma “homenagem” a Star Wars: A New Hope, ou mesmo 
como uma cópia. Ademais, caso a proposta seja dar prosseguimento 
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canônico ao arco narrativo, iniciado em filmes anteriores, repetir uma 
mesma sequência narrativa de eventos já apresentada, com personagens 
e localidades distintas, não receberia consideração amistosa por parte 
dos fãs assíduos, porém agradou o público casual.

Ao entrar no mérito de repetição de eventos, podemos dizer que 
“a galáxia muito, muito distante…” é infestada por coincidências, 
arquétipos e passagens extremamente similares, diminuindo o universo 
ficcional desenvolvido por George Lucas. Trazer verossimilhança a 
uma narrativa que se expande por anos, em inúmeras localidades, com 
apenas um mesmo arco de acontecimentos, torna-se difícil. Podemos 
notar isso de maneira mais pontual nos filmes seguintes, The Last Jedi 
(2017) e The Rise of Skywalker (2019); nestes, a dificuldade em dar 
andamento ao grande arco narrativo resultou em produções conturbadas, 
com a substituição de diretores e roteiristas e também animosidade entre 
integrantes da equipe. Verificamos o baixo desempenho nas bilheterias, 
além das críticas pontuais dos fãs. Tomando por mérito o investimento 
da Disney na trilogia e o resultado da primeira semana de bilheteria, 
podemos vislumbrar um desempenho decrescente5, como também cons-
tatar a dificuldade encontrada pelos roteiristas em dar continuidade ao 
grande arco narrativo proposto por George Lucas. As produções The 
Force Awakens, The Last Jedi e The Rise of Skywalker utilizaram de 
modo superficial o monomito.

5. The Force Awakens: Orçamento inicial de US$ 245,000,000; bilheteria de estreia 
de US$ 247,966,675. The Last Jedi: Orçamento inicial de US$ 317,000,000; 
bilheteria de estreia de US$ 220,009,584. Rise of Skywalker: Orçamento inicial de 
US$ 275,000,000; bilheteria de estreia de US$ 177,383,864. Fonte: International 
Movie Database, disponível em: https://www.imdb.com. Acesso: 29.09.2020.
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NARRATIVAS TRANSMEDIA EN EL DISEÑO Y 
GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES DEL NIVEL 

SUPERIOR

María Georgina Avila1

Introducción

A decir por Renó y Ruiz “el periodismo, así como las otras modali-
dades comunicativas, tiene hoy una realidad inminente: la de convivir 
con los procesos transmedia en su profesión y en sus espacios, antes 
imperados por realidades mediáticas tradicionales” (Renó y Ruiz, 2014, 
p.55). 

Estos y otros cambios contemporáneos introducen la necesidad de 
interrogarse sobre las potencialidades de la narrativa transmedia en la 
educación, sobre todo, si se piensa que los actuales y futuros estudiantes 
estarán inmersos en este lenguaje que debería ser dominado o, aunque 
sea reconocido por quienes intentan “enseñar a aprender”. 

Como lo mencionan Renó y Ruiz “dentro de los lenguajes presentes, 
merece destacarse la narrativa transmedia, que presenta como caracte-
rísticas fundamentales la participación en los procesos, la retroalimen-
tación de contenidos, la circulación por redes sociales, la movilidad y 
la intertextualidad entre contenidos” (Renó y Ruiz, 2014, p.65).

1.  Abogada, Profesora del Nivel Superior. Estudiante de Maestría en Comunicación 
Digital Interactiva, Universidad Nacional de Rosario georavila@gmail.com
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Pensar en las potencialidades de la narrativa transmedia aplicada 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, impulsaron el interés de 
analizar el caso de aulas virtuales de asignaturas del nivel superior, 
actualmente en uso, pero diseñadas sin conocimiento previo de este 
lenguaje narrativo.

Entendiendo como Renó y Ruiz (2014) que “la narrativa transmedia 
es una forma comunicativa contemporánea que actúa a partir de pilares 
fundamentales; entre ellos, la participación, la interactividad, la circu-
lación por redes sociales y blogosfera, y la movilidad” (p.65); llevaron 
a preguntarse si las aulas virtuales en estudio, según fueron diseñadas y 
publicadas originalmente, cumplirían estos requisitos de participación, 
interactividad, circulación por redes sociales, blogosfera, y movilidad; 
o bien, deberían adaptarse o reelaborarse para dar una mejor respuesta 
a los vigentes conceptos de la narrativa transmedia.

Otra cuestión, considerada, es el tema de la “expansión”; es decir, 
según Jenkins (2006, como se citó en Scolari, 2014) “las narrativas 
transmediáticas (transmedia storytelling) se trata de obras que se carac-
terizan por expandir su narrativa a través de diferentes medios (cine, 
televisión, cómics, libros, etc.) y plataformas (blogs, foros, wikis, redes 
sociales, etc.)”. Con lo cual, se hizo oportuno, reflexionar también, si 
el contenido, recursos, actividades de las aulas virtuales observadas, tal 
cual como están dispuestos, permiten o posibilitan esta expansión, no 
solo de medios y plataformas sino también en cuanto la expansión se 
refiere a la creación de contenidos por partes de los prosumidores (en 
nuestro caso los estudiantes) 

Lo expuesto, condujo, asimismo, a observar e indagar (dentro de lo 
posible) el rol de prosumidor de los estudiantes frente al conocimiento 
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propuesto en aulas virtuales. Sobre todo, si se piensa como sostiene Sco-
lari que las narrativas trasmedia es “un tipo de relato donde la historia se 
despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, 
y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese 
proceso de expansión” (Scolari, 2013, p. 42).

Se pensó aquí, en el concepto de “audiencia creativa” perfilado 
por Castell (2001, como se citó en Gutiérrez Martínez, 2014) cuando 
explica que:

con la difusión de herramientas que hacen posible la participación en 
los procesos de producción, edición y distribución de información y 
contenidos, el consumidor se convierte al mismo tiempo en creador 
activo con capacidad para contribuir y compartir múltiples visiones 
del mundo en el que vive.

Según lo señalado, se intentó observar hasta qué punto el diseño 
y contenido de las aulas virtuales incluyendo la gestión docente de la 
misma, permiten la participación activa del alumnado en el marco de 
un curriculum predeterminado y aprobado por la autoridad educativa, 
introduciendo la necesidad de proponer contenidos abiertos a las nece-
sidades e intereses de los alumnos, sobre todo si se tiene presente que 
“las NT se caracterizan por la presencia de subjetividades múltiples 
donde se cruzan muchas miradas, perspectivas y voces” (Scolari, 2013 
p. 37); las cuales se pueden reconocer, a primera vista, en la audiencia 
estudiantil. 

Finalmente, si se pretende un rol de prosumidor que podría asumir 
el estudiante, adquirió relevancia el concepto de “experiencia inmer-
siva” (Scolari, 2013, p. 36), es decir, observar si esta idea puede ser 
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reconocida, impulsada y aprovechada en la generación y propuesta de 
actividades virtuales de experiencia enriquecedora para los estudiantes.

Descripción del Caso de Estudio

El caso elegido para estudio se trata del diseño y gestión de aulas 
virtuales de asignaturas de 1er., 2do. y 3er. año de la carrera Tecnicatura 
Superior en Recursos Humanos, que se dictan en las opciones pedagógicas 
presencial, semipresencial y a distancia en la institución educativa de 
nivel superior pública de gestión privada SABER I.S.E.A.N. (“Saber” 
Instituto Superior de Estudios en Administración y Negocios), en adelante 
SABER, que funciona en la provincia de Córdoba, república Argentina. 

La Institución educativa mencionada forma profesionales técnicos 
superiores en las áreas económicas y de gestión, ocupacionales espe-
cíficas y de la formación profesional vinculadas con la vida cultural, 
productiva y social a nivel local, regional, provincial y nacional.

Asimismo, SABER hace uso de la Plataforma Moodle como soporte 
de aulas virtuales de cada una de las materias de las diferentes carreras 
desde el año 2010.

Los mencionados espacios áulico virtuales cuentan con las siguientes 
secciones: “Presentación”, que incluye una bienvenida a los alumnos 
y las condiciones de evaluación; “Contenidos”, dónde se publican las 
unidades temáticas en formato de texto PDF, disponibles al alumno 
desde la inscripción al cursado de la asignatura; “Actividades”, dónde 
se detallan las consignas de las tareas a realizar; “Cuestionarios”, que 
publica los cuestionarios obligatorio u optativos (de calificación auto-
mática), relacionados con los temas incluidos en contenidos; “Recursos 
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en Línea”, donde se consignan links a páginas webs, videos u otros 
recursos (en línea); “Biblioteca”, que incluye los archivos de lectura 
obligatoria; “Foros”, generados con de distintas temáticas y funciones.

En el diseño del aula los docentes de la cátedra plasmaron activi-
dades de aprendizaje teóricas y prácticas haciendo uso de diferentes 
recursos de plataforma Moodle, como tarea, lecciones, cuestionarios, 
foros, chat, entre otros. Las consignas propuestas incluyen actividades 
de navegación y búsqueda en internet, elaboración de conceptos e ideas 
a en base a la información obtenida de internet, comunicación en foro 
de sus elaboraciones para opinión de sus compañeros, opiniones críti-
cas sobre publicaciones de sus compañeros, construcción de productos 
digitales, entre otros. 

Múltiples Soportes Mediáticos

Se inició la observación y análisis del caso de estudio, tomando 
como punto de partida el concepto de narrativa trasnmedia presentado 
por Henry Jenkins (2009, como se citó en Renó y Ruiz, 2014), cuando 
explica que “una historia transmedia se desarrolla a través de múltiples 
soportes mediáticos, con cada nuevo texto contribuyendo de manera 
distinta y valiosa para el todo” (p.135), ello para revisar la disposición 
del contenido de cada aula virtual. 

Se pudo observar que la temática curricular de cada asignatura se 
presenta a los alumnos en una sección denominada “contenidos”, en 
formato de texto (PDF), espacio que permite acceder a cada una de las 
unidades didácticas de manera independiente. Algunas aulas virtuales, 
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incorporan también, mapa conceptual de la unidad, videos explicativos 
extraídos de la web y presentaciones en diapositivas en Power Point.

A su vez, en la sección “Recursos en Línea” los profesores contenidi-
tas incorporaron material complementario como videos (extraídos de la 
web), páginas web y otros recursos en línea. En la sección “Biblioteca” 
se pudo encontrar, el material de estudio completo en formato PDF 
(elaborado por los profesores de la cátedra) artículos especializados o 
libros de acceso libre.

Como se señaló al inicio, la plataforma que aloja todo este contenido 
mediático es Moodle, que por su flexibilidad y ductilidad permite que 
todo el contenido teórico pueda ser consultado, leído y descargado desde 
una computadora de escritorio e incluso desde los teléfonos inteligente, 
fundamentalmente, si se tiene en cuenta que en la publicación de los 
recursos mencionados se hizo uso del “modo responsive”, diseño que 
permite la adaptación de la visualización de los contenidos a cualquier 
tipo de resolución de pantalla. 

Por otro lado, desde el Área de Comunicación y Área Académica del 
Instituto Saber se hace uso de redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram y WhatsApp; sin embargo, las mismas sólo son utilizadas, a 
modo de dar visibilidad y publicidad interna y externamente a la Ins-
titución, mediante la publicación de novedades institucionales, fotos, 
videos en línea sobre temáticas específicas extracurriculares, entre 
otros. En tales situaciones, la participación de los alumnos (usuarios) 
se limita a visualizar las diferentes intervenciones, dejar un like o un 
breve comentario.

Si bien, los profesores también participar con sus comentarios, se 
pudo observar que los mismos no logran proponer, en aulas virtuales, 
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actividades formativas que aprovechen el uso de redes sociales para el 
desarrollo de las materias.

No obstante, se entiende, que el desarrollo teórico de los conteni-
dos (narración) cumple, en una primera instancia con la exigencia de 
múltiples formatos, cada uno contribuyendo con su especialidad a la 
comprensión total de la asignatura (relato). 

Interactividad e Hipertexto

Considerando que la construcción de la narrativa transmedia exige 
tener presente, también, otras características, se continuó con el análisis 
planteándose el siguiente interrogante: ¿El diseño y gestión de las aulas 
virtuales del Instituto Saber ISEAN cumplen con el pilar fundamental 
de interactividad? Cuestionamiento que deriva del concepto de narra-
tiva transmedia expuesto por Renó y Ruiz (2014, p.65), transcripto 
precedentemente. 

Para encuadrar el concepto de interactividad se recurrió a Aparici 
y Silva (2012) quienes señalan que: 

El concepto de interactividad implica: 
a) Intervención por parte del usuario sobre el contenido. 
b) Transformación del espectador en actor. 
c) Diálogo individualizado con los servicios conectados. 
d) Acciones recíprocas en modo dialógico con los usuarios, o en 

tiempo real con los aparatos (cada uno de los comunicadores responde 
al otro o a los otros). (p.55)

Sobre la base de esta idea, se reconoció la interactividad cuando los 
usuarios intervienen en el contenido presentado en aulas, a través de la 
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elección del soporte mediático correspondiente (texto, video, PPT etc), 
lectura en línea, descarga de los archivos que así lo permitan, navegación 
por las distintas secciones, dando respuesta (en línea) a los cuestiona-
rios y lecciones de resolución automática, entre otros. Se piensa que la 
interactividad es favorecida por el diseño de las aulas elaboradas como 
un entorno de “hipertexto o hipermedia” que conforme indica Nelson: 

Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto 
que se bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una 
pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una 
serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman 
diferentes itinerarios para el usuario. (Nelson 1960, como se citó en 
Landow, 2006, p.25)

Y continúa explicando Landow que “la expresión hipermedia sim-
plemente extiende la noción de texto hipertextual al incluir información 
visual y sonora, así como la animación y otras formas de información” 
(Landow, 2006, p.25).

Siguiendo al autor mencionado, se pudo reconocer que los enlaces 
o hipervínculos más utilizados en el diseño de las aulas (además de los 
ya propios de la plataforma Moodle) responde lo que el autor deno-
mina “enlace unidireccional de lexía a lexía” (Landow, 2006, p.37) y 
“el enlace de uno a varios (one-to-many), el cual permite a los lectores 
obtener información diferente partiendo del mismo punto textual” 
(Landow, 2006, p. 40); este último, muy utilizado para introducir cada 
una de las secciones o espacios mencionados en el diseño de las aulas 
virtuales en cuestión. 
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Por lo expuesto, se piensa que la utilización del entorno hipermedial 
o hipertextual permite cumplir, en alguna medida, con esta característica 
de interactividad.

Sin embargo, la interactividad exige referirse a la participación, la 
expansión y la experiencia inmersiva. 

Participación, Expansión y Experiencia Inmersiva

Según Scolari (2013) “cuando se habla de NT normalmente se hace 
referencia a la expansión de un mundo narrativo a través de diferentes 
medios y plataformas” (p.171). Asimismo, el autor citado, entiende 
que las estrategias de expansión y la compresión pueden organizarse 
pensando en términos retóricos, distinguiendo aparte de la adición, 
la omisión (substracción de elementos de un relato), la transposición 
(modificación del orden) y la permutación (sustitución de componentes).

Se cree, que pensar en la expansión en aulas virtuales para un 
alumnado presencial, semipresencial o a distancia (que varía cuatrimes-
tralmente), implica hacerlos en términos de estrategias de expansión 
narrativas, y por qué no de compresión; es decir, requiere detenerse y 
pensar ¿cómo lograr la expansión y/o compresión del relato (en este 
caso de la asignatura)? 

Si bien es cierto, que el docente puede continuar incorporando nuevos 
formatos de contenidos que expandan el relato, parece oportuno pensar 
que la expansión y/o compresión pueden proceder de los estudiantes 
a través de sus producciones individuales o grupales, resultantes de 
diferentes actividades propuestas por el docente. Por lo que, juega un 
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papel muy importante en el desarrollo de estas estrategias el rol docente 
además del diseño del aula.

Se observó que algunas actividades publicadas en aula virtual, pro-
ponen producciones individuales y/o grupales que van más allá de leer, 
reproducir y esperar una retroalimentación. Se indica al alumno, por 
ejemplo: elegir una empresa u organización real de su propio contexto, 
observarla y analizarla desde los puntos trabajados teóricamente, para 
luego compartir sus producciones en foro grupal donde todos y cada uno 
tiene que referirse y opinar en relación a los trabajos de otros compañe-
ros; también se pidió simular la elaboración de su propio legajo laboral 
digital, elaborar un hipertexto de los pasos necesarios para inscripción 
de trabajadores en AFIP, elegir algún derecho personalísimo, investigar 
en la web o cualquier otra fuente de información algún ejemplo real 
referente al mismo, para luego compartir y opinar en Foro, entre otros.

Se pudo reconocer, que trabajos integradores del alumnado son 
incluidos como insumos para construir actividades finales en otra 
asignatura correlativa, reconociendo un modo de compresión del relato 
según lo sugerido por Scolari. 

 Si bien, estas propuestas de actividades están abiertas al uso y apli-
cación por parte de los docentes de la cátedra de que se trate, siempre se 
deja la libertad de gestión al mismo, excepto en la modalidad a distancia, 
en la que las actividades publicadas en aula virtual son obligatorias. 

Es decir, que se concibe que juegan un papel muy importante la 
calidad de las actividades propuestas en aula virtual, así como también 
la gestión docente, quienes pueden propiciar la participación activa de 
los alumnos. En este punto, se concuerda con Aparici y Silva quienes 
expresan que “el docente garantiza la posibilidad de significaciones 
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libres y plurales, sin perder de vista la coherencia con su opción crítica, 
ha de estar abierto a ampliaciones y modificaciones propuestas por los 
alumnos” (Aparici y Silva, 2012, p. 57).

Lo expuesto, admite también referirse a la participación cómo caracte-
rística de la narrativa transmedia, según Henry Jenkins hay participación 
cuando las audiencias “pueden intervenir, modificar o resignificar por 
lo menos alguna porción de los contenidos propuestos por el productor 
seminal reelaborándolos, redistribuyéndolos y agregando elementos 
novedosos a la narrativa” (Jenkins, 2003 como se citó en Scolari). 

El desarrollo por el alumnado de las actividades propuestas, las 
publicaciones en foro, el uso de la mensajería, permite reconocer el 
grado de participación necesario, para reconocerle la calidad de “pro-
sumidor” ya que “el alumnado crea, modifica, construye, se convierte 
en coautor, tiene una serie de elementos dispuestos para la construcción 
del conocimiento colectivo” (Aparici y Silva, 2012, p. 57).

Si bien, el aula virtual cuenta con Chat, el mismo no era utilizado sino 
en esta época actual de Pandemia, la cual posibilito el reconocimiento 
y uso de este recurso por parte de los docentes y alumnos.

Queda considerar el tema de la experiencia inmersiva, en relación a 
la misma Scolari en su libro “Narrativa transmedia – Cuando todos los 
medios cuentan”, se pregunta cómo diseñar una experiencia trasmedia 
que motive a los consumidores a participar en la expansión del relato, 
respondiendose: “trabajando sobre los medios y los contenidos”. Expresó 
también, que “para facilitar la vivencia de una experiencia transmedia 
enriquecedora los relatos deberían pensarse como historias más flexibles 
y abiertas que las tradicionales” (Scolari, 2013, p.82).
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En cuanto a los medios y contenidos que motiven a los consumidores 
a participar, especialmente la flexibilidad y aperturas de las historias; 
se reconoció que algunas actividades publicadas en las aulas virtuales, 
propician cierto margen de libertad a los estudiantes, como, por ejem-
plo: cuando se los invita a realizar un análisis teórico práctico de una 
empresa real de su propio contexto a elección, y en relación a la cual 
se desarrollarán todo el proceso de aprendizaje. 

En este caso en particular, el docente a cargo, expresó el grado de 
compromiso y motivación con la tarea que reconoció en la audiencia 
estudiantil. Lo que, a priori, permite deducir una experiencia inmersiva, 
por el contenido de la materia (específico para la carrera) y la calidad 
de la actividad propuesta que lleva al involucramiento emocional y 
cognitivo del alumnado. 

Conclusión

Del análisis y descripción realizada se entiende que el diseño y ges-
tión de las aulas virtuales del nivel superior del Instituto Saber ISEAN 
(Córdoba –Argentina) responden a las características fundamentales 
que -según autores como Jenkins (2003), Renó y Ruiz (2014), Scolari 
(2014), entre otros- definen a la narrativa transmedia. 

En el desarrollo precedente, se reconoce que, a través de la plata-
forma Moodle, en el diseño de las aulas virtuales se utilizan múltiples 
soportes mediáticos, que van desde, textos, imágenes, videos, etc…los 
que pueden ser consultados por diferentes dispositivos dado el “modo 
responsive” que se aplica en su publicación, pudiendo también ser 
descargados por los alumnos- usuarios.
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Se pudo constatar la interactividad del diseño del aula, la que per-
mite la intervención de los alumnos en su contenido, partiendo desde la 
elección de navegación en las diferentes secciones, hasta la intervención 
activa en cuestionarios, foros, actividades. 

Así también, se observó que el entorno hipermedial o hipertextual 
favorece a la interactividad, siendo los enlaces o hipervínculos más 
utilizados en el diseño de las aulas (además de los ya propios de la 
plataforma Moodle) los denominados “enlaces unidireccionales” y los 
“enlaces de uno a varios este último, muy utilizado para introducir y 
organizar cada una de las secciones o espacios mencionados en el diseño 
de las aulas virtuales en cuestión, tales como: Contenidos, Recursos en 
Línea, Actividades, entre otros.

En cuanto a la participación, expansión y experiencia inmersiva, 
luego del análisis y descripción realizada, se piensa que es fundamen-
tal considerar a los alumnos como “audiencia creativa”, es decir, se 
coincide con Aparici y Silva (2012) cuando indican que “se aprende de 
verdad lo que se vive, lo que se recrea, lo que se reinventa y no lo que 
simplemente se lee y se escucha” (p.57). Así también, cuando señalan 
que los alumnos tienen que poder construir y conducir sus propios 
aprendizajes teniendo los contenidos como punto de partida, pero no 
de llegada; es decir, los autores mencionados propician el proceso de 
construcción del conocimiento por el alumno mediante su autogestión.

Visualizando las aulas virtuales en análisis, vuelve a pensarse que en 
este punto juegan un papel muy importante la propuesta de actividades 
y el rol o gestión docentes. Se entiende, que las propuestas didácticas 
pueden partir de los contenidos curriculares, pero no necesariamente 
llegar a resultados estandarizados, sino más bien considerar los procesos 
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de aprendizajes personales del alumnado (individual o grupal), los que 
podrían llevar a resultados impensados o incluso dejar puertas abiertas… 
contribuyendo al crecimientos personal, emocional y cognitivo no solo 
de los alumnos sino también de los docentes. 

Se piensa también, que este margen de libertad (necesario para la 
expansión), favorece al involucramiento personal que, en la mayoría de 
los casos, implica compromiso emocional y sentimental involucrados 
en el concepto de experiencia inmersiva.

Finalmente, se cree que un desafió en el diseño y gestión de las 
aulas analizadas es incorporar el uso de las redes sociales para ampliar 
la participación, la expansión y compresión del relato (asignaturas) por 
parte de los usuarios, alumnos y docentes. En este punto, se coincide 
con Gómez y Aguilar (2012, como se citó en González Martínez, Lleixà 
Fortuño, & Espuny Vidal) quienes deducen que:

“las redes sociales siguen sin ser un instrumento educativo de uso 
habitual en nuestra universidad, y quizás algunas de las causas para este 
diagnóstico sean la falta de formación del profesorado y la ausencia de 
modelos de aplicación didáctica de las redes sociales y que todavía está 
muy arraigada la enseñanza tradicional formal.” (p.35)
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A SEMIÓTICA DE PEIRCE NA COMPREENSÃO 
DA COMUNICAÇÃO TRANSMÍDIA DURANTE 

A PANDEMIA

Marina Aparecida Sad Albuquerque de Carvalho1

1 INTRODUÇÃO

Na medida em que o SARS-CoV2 se espalha, novas descobertas 
científicas são alcançadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
divulga novas recomendações e os governos de cada país adotam 
posturas para combater a pandemia. Notícias são divulgadas pela mídia 
tradicional, compartilhadas e comentadas nas redes sociais digitais. 
Memes com críticas a atitudes governamentais, crendices populares 
com remédios milagrosos para a cura da doença e outras informações 
sem qualquer tipo de checagem também são propagadas. 

Esse cenário caracteriza a dinâmica da pandemia como transmídia, 
intitulada dessa forma por Jenkins (2003) especificamente para narrativas 
de entretenimento, mas cuja noção foi ampliada pelo mesmo autor 
(Jenkins, 2010, 2017). No entanto, para nós, a compreensão da dinâmica 
transmídia pode ser mais aprofundada a partir do pragmaticismo de 
Charles Peirce, quando compreendida como parte de um processo 

1. Mestra em Comunicação.
 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF.
 marina_sad@hotmail.com
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comunicacional multicódigos, levando-se em consideração a incompletude 
do interpretante (Peirce,1931-1958, §1.339) no processo de semiose. 

Nesse contexto, a proposta é estudar a disseminação das informações 
sobre o medicamento Cloroquina na atual pandemia, observando as 
novas significações geradas na semiose, a partir da circulação das 
informações nas revistas científicas, meios de comunicação tradicionais 
e redes sociais digitais.

2 A DINÂMICA TRANSMÍDIA DA PANDEMIA

Uma publicação de 5 de janeiro de 2020, no site da OMS, divulgava 
a propagação de uma doença respiratória ainda desconhecida. Na nota, 
a OMS relatava que seu escritório na China havia sido informado, em 
31 de dezembro de 2019, sobre casos de uma pneumonia sem motivos 
identificados na cidade de Wuhan, situada na província de Hubei. Em 3 de 
janeiro, haviam sido diagnosticados 44 pacientes com a infecção, sendo 
11 casos graves (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2020).

Desde então, a doença, a princípio desconhecida, começou a se 
espalhar pelo mundo: a Tailândia foi o primeiro país a notificar um 
caso fora da China, em 13 de janeiro, seguida pelos EUA, em 21 de 
janeiro, e Austrália, no dia 25, mesma data em que a França informou 
a primeira infecção na Europa. Quando a Índia reportou seu primeiro 
caso, em 30 de janeiro, a OMS declarou que a doença (já denominada 
de Covid-19) era uma emergência de saúde pública de preocupação 
internacional, elevando-a para o nível de pandemia em 11 de março.

A expansão do vírus é acompanhada pela expansão na circulação de 
informações, a qual possui características transmídia. O termo foi cunhado 
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por Jenkins em um artigo de 2003 fazendo referência principalmente 
ao conteúdo de ficção. 

Na forma ideal da narrativa transmídia, cada meio faz o que tem 
de melhor - de modo que uma história possa ser introduzida em 
um filme, expandida através da televisão, romances e quadrinhos, 
e seu mundo pode ser explorado e experimentado através do jogo. 
Cada entrada da franquia precisa ser independente o suficiente para 
permitir o consumo autônomo (Jenkins, 2003).

Em 2009, Jenkins (2009a e 2009b) detalhou mais as características 
das narrativas transmídia de ficção por meio de sete princípios, os quais, 
mais tarde, foram ampliados para a ideia de uma educação transmídia 
(Jenkins, 2010). Outros autores como Moloney (2011) aplicaram tais 
características ao jornalismo. Mais recentemente, o próprio Jenkins 
(2017) inseriu os conceitos de lógica e localização transmídia os quais 
permitem a aplicação do termo de forma ainda mais ampla. “A lógica 
transmídia significa duas coisas interrelacionadas: os objetivos que uma 
produção transmídia se destina a atender e as suposições feitas sobre 
o relacionamento desejado entre consumidores, produtores e textos 
transmídia” (Jenkins, 2017, p. 222). Já a localização diz respeito as 
diferentes formas de transmídia que podem surgir em contextos sociais, 
culturais e industriais diversos.

Assim, é possível aplicar a dinâmica transmídia no contexto da 
pandemia do novo coronavírus tendo em vista, que, as informações 
e as ações independentes implicam-se mutuamente e produzem um 
todo aprofundado coerente. No entanto, para nós, a compreensão da 
dinâmica transmídia pode ser aprofundada a partir do pragmaticismo 
de Charles Peirce, quando compreendida como parte de um processo 
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comunicacional multicódigos. O termo multicódigos leva em consideração 
que a comunicação se realiza de forma sinestésica, ou seja, a partir da 
hibridização dos códigos. Sendo assim, os signos podem representar 
seus objetos com múltiplos padrões de semelhança, seja de forma tátil, 
visual, sonora e verbal, o que pode levar as mentes interpretadoras 
a terem mais consciência de seus processos e hábitos inferenciais 
(Pimenta, 2016). Para a melhor compreensão de nossa proposta, vamos 
retomar rapidamente algumas ideias da Semiótica de Peirce.

3 RÁPIDA INTRODUÇÃO À SEMIÓTICA DE PEIRCE

Para Peirce (1931-1958, §1.339), o signo é triádico, com três 
correlatos: signo, objeto e interpretante. O signo representa o objeto, 
mas porque o objeto determina esse signo, afeta-o de alguma forma. 
Contudo, a representação só se completa, porque causa um efeito 
em uma mente denominado interpretante. Pimenta e Ferreira (2019, 
posição 3577 do Kindle) fornecem um exemplo bem didático para a 
compreensão do signo triádico:

Em primeiro lugar, o objeto determina o signo. Por exemplo, existe 
uma casa, o objeto, e uma foto é tirada, tornando-se signo dela. A casa 
determina a foto por qualidades objetivas: se existencialmente é 
azul, aparecerá azul na foto. Já o signo determina o interpretante. 
Características da foto determinarão a interpretação que se fará 
dela. Se, em suas qualidades intrínsecas, a casa é azul na foto, será 
interpretada como “casa azul”. E, por meio do signo, o interpretante 
ainda determina logicamente o objeto, ou seja, a interpretação da 
foto determina a concepção sobre o objeto, uma vez que só há acesso 
a ele por meio da tríade. Se a casa é interpretada como sendo azul, 
para essa mente será uma casa azul.
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Para Peirce, seriam dois os tipos de objetos: dinâmico, aquele que 
existe independente do signo, e o imediato, veiculado pelo signo, o que 
do objeto dinâmico o signo nos mostra. Da mesma forma, há diferentes 
interpretantes, de acordo com as categorias fenomenológicas2, quais 
sejam, Imediato, Dinâmico e Final ou Normal. O Imediato são todas 
as possibilidades interpretativas que um signo pode gerar, enquanto 
o Dinâmico são as interpretações que de fato existiram, ocorreram. 
Por último, o Normal são todas as interpretações que virão a surgir a partir 
do desenvolvimento do signo, como uma verdade que sempre se procura 
alcançar (Peirce,1931-1958, §4.536). Ha, ainda, uma segunda divisão 
dos interpretantes, também baseada na fenomenologia: interpretantes 
emocional, energético e lógico. O emocional refere-se a um primeiro 
momento de ação do signo que causa algum sentimento. A partir disso, 
pode haver outro efeito, o qual determinará algum tipo de esforço físico 
ou mental, sendo assim, energético. Na elaboração mental, lógica, surge, 
por fim, o interpretante lógico (Peirce,1931-1958, §4.536, §CP 5.475).

Importante ressaltar que o Interpretante não se confunde com o 
intérprete, mente em que o Interpretante se desenvolve. O Interpretante 
sempre gera um novo signo (Peirce,1931-1958, §1.339), iniciando um novo 
ciclo de determinação e representação, ou Semiose (Peirce,1931-1958, 

2. A Fenomenologia ou Faneroscopia é a ciência que estuda a experiência sem 
preconceitos e objetivos, tentando representar amplamente a realidade (Peirce, 
1931-1958, §1.2801, §5.121). Peirce propôs três categorias fenomenológicas, 
Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. A Primeiridade é o universo das 
possibilidades, um contínuo de qualidades, e é a única das categorias que pode 
se sustentar sozinha. Já a Secundidade se refere ao existencial, a ação e reação, 
o conflito típico daquilo que existe, englobando também as possibilidades da 
Primeiridade. Por fim, a Terceiridade está relacionada a abstrações, padrões e 
hábitos, abarcando as possibilidades da Primeiridade e a existencialidade da 
Secundidade (Peirce, 1931-1958, §1.25, §1.35, §5.66, §1.536-537)
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§5.484), ação do signo, como Peirce define, que é infinita. Isso significa 
que os objetos dinâmicos representados por signos visuais (imagens), 
sonoros (vídeos ou áudios), táteis (texturas) e verbais (textos escritos), em 
um processo multicódigos, originam interpretantes que não contemplam 
todo o objeto, pois o signo leva ao conhecimento apenas do objeto 
imediato. Sendo assim, o interpretante precisa continuar a se desenvolver, 
transformando-se em signo de uma tríade subsequente, fazendo com 
que as relações de interpretação sejam infinitas. No exemplo da casa 
fornecido por Pimenta e Ferreira (2019, posição 3600 do Kindle), 
podemos ter, então:

Quando o interpretante inicial assume o papel de signo, o objeto pode 
permanecer sendo a casa, gerando, assim, um primeiro interpretante 
adicional, como pode, também, se constituir como a relação entre 
a casa e seu signo, a foto, ou, ainda, como a relação entre a casa, a 
foto, e seu interpretante.

4 TRANSMÍDIA A PARTIR DA SEMIÓTICA DE PEIRCE

A partir das ideias de Peirce, Alzamora (2018) explica a dinâmica 
transmídia como um processo de mediação que envolve sucessivos 
procedimentos de determinação e representação relacionados no próprio 
ambiente midiático e na intercessão entre duas ou mais mídias. Assim, 
segundo a pesquisadora, a determinação situa-se no universo narrativo 
da referência (ao objeto, que determina o signo e, por sua vez, o 
interpretante), enquanto que, na representação, está a capacidade criativa 
(interpretante) sempre relacionada a uma determinação referencial.
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É importante ressaltar que a representação do objeto realizada pelo 
interpretante combina novos signos a partir da experiência colateral 
(Peirce, 1931-1958, §8.183), a familiaridade com o objeto que o signo 
está representando. Para Peirce (1931-1958, §2. 231) sem a experiência 
colateral, sem que se tenha qualquer conhecimento sobre o que está 
sendo veiculado, nem mesmo existirá signo. Portanto, para que haja 
interpretação, são necessários signos adjacentes que fazem parte do 
repertório do intérprete e estão para além do interpretante, pois esse 
contém apenas aquilo que o signo consegue transportar do objeto 
dinâmico (Santaella, 2008).

Tudo isso leva Alzamora (2018) a explicar que, segundo a Semiótica 
de Peirce, a dinâmica transmídia é um processo sígnico em permanente 
expansão reticular com a proliferação de interpretantes. No Interpretante 
Imediato está o convite para a participação, participação que se tornará 
um novo signo, o interpretante dinâmico, mas somente pela associação 
de outros signos por meio da experiência colateral na representação. Já os 
Interpretantes Emocional, Energético e Lógico podem ser compreendidos 
como as diferentes formas de representação.

Alzamora e Gambarato (2014) corroboram com essa ideia, explicando 
que cada usuário produziria diferentes interpretantes, relacionado ao 
mesmo objeto, de acordo com seu nível de informação e repertório. 
As pesquisadoras argumentam que especificamente os interpretantes 
dinâmicos (Peirce, 1931-1958, §8.315) - experienciados em cada ato 
de interpretação - podem transformar toda a experiência na dinâmica 
transmídia, por produzirem variabilidade, já que envolvem tanto 
emoções quanto ações. Essa variabilidade se traduz em uma riqueza de 
possibilidades comunicativas, atuando em um sentido de liberdade, falta 
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de condicionamento e a eliminação do óbvio. O interpretante dinâmico 
poderia ser resumido, assim, como as possibilidades criativas do signo, 
ou seja, a partir do repertório de cada mente interpretadora, surgem 
combinações e relações que geram novos interpretantes os quais podem 
mudar constantemente a partir de progressos tecnológicos, estéticos, 
artísticos e científicos.

Para as autoras, a motivação para a participação do público ocorre 
a partir do interpretante emocional, o esforço de participação, do 
interpretante energético, e a coerência na produção coletiva por meio do 
interpretante lógico. A coerência narrativa seria uma combinação entre a 
intenção comunicativa (interpretante imediato) e a comunicação efetiva 
(interpretante dinâmico) que resultaria em uma interpretação comum a 
partir de uma instância regulatória ideal (interpretante final). No entanto, 
como o ideal pragmático é algo que se busca alcançar, as ocorrências 
efetivas são divergentes para motivar a atividade comunicacional em 
tríades subsequentes dentro das narrativas transmídia.

5 A SEMIOSE DA CLOROQUINA

O medicamento cloroquina e sua derivada hidroxicloroquina, com 
toxicidade atenuada, são indicadas para tratamento de pacientes com 
malária, artrite reumatóide e lúpus. No entanto, um estudo do Instituto 
de Virologia de Wuhan, de fevereiro de 2020, apontou a eficácia da 
cloroquina no controle da infecção pelo vírus da covid-19 in vitro. 
O objeto cloroquina representado, primeiramente, pelo signo estudo 
do Instituto de Virologia de Wuhan, gerou interpretantes diversos a 
partir dos signos adjacentes proporcionados pela experiência colateral 
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dos diferentes intérpretes: organizações de saúde, entidades de classes 
ligadas à saúde, médicos, governantes, conglomerados de mídia e 
demais cidadãos. Alguns resultados da semiose e seus vários processos 
de significação foram reunidos na tabela abaixo (Tabela 1).

Tabela 1
Fatos sobre a Cloroquina e a Hidroxocloroquina

Data Fato Fonte

04/02/2020
Pesquisa publicada na revista Nature, realizada por 

cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, apontam 
eficácia da cloroquina no controle da infecção pelo 

vírus da covid-19 in vitro.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

eIS79

03 a 
10/03/2020

Interpol realiza operação Pangea para desmantelar 
grupos organizados internacionais que falsificam e 
contrabandeiam equipamentos médicos e remédios 
ligados à covid-19. Em comparação com a mesma 
operação de 2018, houve um aumento de 100% nas 

apreensões de cloroquina não autorizada, o que pode 
ser conectado à pandemia.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

mGTX6

16/03/2020

Estudo publicado no International Journal 
of Antimicrobial Agents apontou redução ou 

desaparecimento da carga viral em pacientes com 
covid-19 que usaram hidroxicloroquina associado 
a azitromicina. A pesquisa, realizada por cientistas 

franceses liderados pelo infectologista Didier Raoult, 
da Universidade de Medicina de Marselha, foi 

realizada em uma amostra de 30 pacientes. A melhora 
clínica desses pacientes não foi avaliada, apenas a 

carga viral presente na mucosa do nariz.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/
kprPS, encurtador.
com.br/oHTZ5 e 

encurtador.com.br/
ejUY4

19/03/2020

Trump diz, em coletiva, que medicamento será 
disponibilizado para tratar a covid-19. “Ele existe 
por muito tempo, então saberemos se algo não sair 
como o planejado. Não vai matar ninguém” disse, 

acrescentando que buscava a segurança e o bem-estar 
dos estadunidenses.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

vOR05

Anvisa publica nota esclarecendo que cloroquina e 
hidroxocloroquina são registrados para o tratamento 

da artrite, lúpus eritematoso, doenças fotossensíveis e 
malária. Diz não existirem estudos conclusivos sobre 
a utilização do medicamento contra Covid-19 e alerta 

sobre os perigos da automedicação.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

mnosv
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20/03/2020

Anvisa publica nota reforçando que não há estudos 
conclusivos sobre a eficácia de hidroxicloroquina e 
cloroquina para o tratamento do novo coronavírus 

nem recomendação da agência para a sua utilização. 
Informa, ainda, que os medicamentos passarão a ser 
de controle especial para evitar desabastecimento no 

mercado.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ABFQY

Lagos, na Nigéria, registrou casos de intoxicação 
por cloroquina. Ore Awokoya, assessora especial de 

saúde do governo, relaciona o fato ao pronunciamento 
de Trump durante coletiva. Disse, ainda, que houve 

corrida às farmácias para a compra do medicamento.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

zGMQ0

21/03/2020
Em tuíte, presidente Jair Bolsonaro traz vídeo 

relatando que vai ampliar a produção da cloroquina 
pelo Exército e que Anvisa proibiu exportação da 

substância.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

jFNX8

23/03/2020

Em sua coletiva diária, Donald Trump diz que a 
cloroquina pode ser "uma dádiva de Deus" se for 

bem-sucedida contra o novo coronavírus. "Há uma boa 
chance de que isso possa ter um grande impacto. Seria 

uma dádiva de Deus se funcionasse. Isso realmente 
mudaria a situação"

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

avwP3

24/03/2020

Matéria da CNN relata que um morador de Phoenix, 
nos Estados Unidos, morreu e sua mulher foi internada 

depois que os dois tomaram fosfato de cloroquina. 
Ambos teriam se medicado, na verdade, com um 
aditivo usado em aquários para limpar tanques de 

peixes. A mulher relatou ter descoberto a conexão da 
cloroquina com o coronavírus durante uma entrevista 

coletiva de Donald Trump. 

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

hjBV3

25/03/2020

Em entrevista coletiva, o então ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, anuncia que pacientes graves 

com Covid-19 serão medicados com cloroquina e 
hidroxocloroquina. O tratamento deveria ser realizado 

durante 5 dias apenas em hospitais.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

bdm24

26/03/2020
Ministério da Saúde começa a distribuir aos 

estados 3,4 milhões de unidades de cloroquina e 
hidroxicloroquina que serão usados em pacientes com 

formas graves da Covid-19.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

krFG3

27/03/2020

Entra em vigor protocolo que libera a substância para 
uso apenas em pacientes hospitalizados em caso grave. 

Protocolo foi assinado por Sandra de Castro Barros, 
diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica 

e Insumos Estratégicos, e por Denizar Vianna de 
Araújo, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Insumos Estratégicos em Saúde.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ftxVX

28/03/2020
Food and Drug Administration (FDA), agência norte-

americana de vigilância sanitária, liberou o uso dos 
medicamentos para o tratamento de pacientes graves 

internados em hospitais.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

eozG7
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30/03/2020

Facebook e Instagram apagam vídeo publicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no dia 29/03 por promover 
desinformação. No vídeo, o presidente conversava 
com um vendedor ambulante em Taguatinga, no 

Distrito Federal e, em um dos trechos, diz “Aquele 
remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em 

tudo o que é lugar".

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

anzFK

31/03/2020

Em pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro 
cita os medicamentos como possíveis tratamentos, 

mas lembra que ainda faltam testes para uso na 
população geral. Disse, novamente, que o governo 
pretende produzir o medicamento em laboratórios 

químicos-farmacêuticos militares. “Em 12 dias, serão 
produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, 

além de álcool em gel”, acrescentou.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

wHNUV

16/04/2020

Parecer nº 04/2020 do Conselho Federal de Medicina 
estabelece critérios e condições para a prescrição 

de cloroquina e de hidroxicloroquina em pacientes 
com diagnóstico confirmado de covid-19. O parecer 

reconhece não existirem certezas sobre o uso das 
drogas na prevenção e tratamento da doença, mas 
diz que, diante da excepcionalidade da situação, 

recomenda a prescrição em três situações (paciente 
com sintomas leves descartadas outras viroses, 

paciente com sintomas importantes sem necessidade 
de cuidados intensivos e paciente crítico em cuidados 

intensivos), a partir da avaliação do médico, em 
decisão compartilhada com o paciente.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

nBHQ1

08/05/2020

Jornais relatam estudo publicado pela revista britânica 
The New England Journal of Medicine (encurtador.

com.br/aiuvT) que investigou a eficácia do tratamento 
da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados 
com Covid-19 no Presbyterian Hospital, em Nova 

York. Participaram do estudo 1.376 pessoas em 
quadro moderado a grave avaliado a partir do nível 

de saturação de oxigênio no sangue inferior a 94%. A 
conclusão foi de que o risco de entubação ou de morte 

não foi significativamente maior ou menor entre os 
que receberam hidroxicloroquina em comparação aos 

que não receberam

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

nBHQ1

11/05/2020

Pesquisa publicada no Journal of the American 
Medical Association – JAMA indica que a 

hidroxicloroquina não evita mortes pela covid-19 
e pode causar problemas no coração, tanto sozinha 

como quando associada à azitromicina. Participaram 
do estudo 1.438 pacientes de 25 hospitais do estado de 
Nova Iorque, nos EUA, internados há pelo menos 24 

horas 

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

vxLWZ
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15/05/2020
Demissão do oncologista Nelson Teich do cargo 

de Ministro da Saúde. Um dos motivos seria que o 
médico se recusava a mudar o protocolo de utilização 

da cloroquina e hidroxocloroquina no SUS

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

gAG26

17/05/2020

Folha publica notícia informando que o governo pagou 
pelo quilo da cloroquina em pó quase seis vezes o 

preço de menos de um ano antes. Em 2020, o preço 
do quilo é de R$ 1.304, enquanto, em 2019, era de R$ 
219,98. A compra foi feita sem licitação e como parte 
das ações de enfrentamento à pandemia. Segundo a 

reportagem, a diferença de preço se deve ao aumento 
de custo decorrente da pandemia, do aumento do preço 

dos fretes internacionais e da variação da cotação do 
dólar que se valorizou mais de 40% no ano.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

mnV49

18/05/2020 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 
Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia divulgam 

documento em que não recomendam a utilização de 
hidroxicloroquina, cloroquina e de suas associações 
com azitromicina as quais podem causar, inclusive, 

arritmias. As avaliações foram realizadas em pacientes 
hospitalizados, e, portanto, não há base para o uso das 
drogas em ambulatórios. Assim, a indicação era para 
que os medicamentos fossem utilizados em pacientes 

graves internados e em constante monitoramento.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

lFXYZ e encurtador.
com.br/gpzQ4

Folha publica notícia relatando a existência de 
grupos de médicos em defesa da prescrição precoce 
de cloroquina e hidroxocloroquina, como “Médicos 

pela Vida na Covid-19” (encurtador.com.br/
hyN12 e encurtador.com.br/fjNP7) que, segundo a 

reportagem, permite e estimula o apoio à prescrição do 
medicamento via grupos de WhatsApp. Já em Recife, 

um grupo de médicos autodenominado “Doutores 
de Verdade” passou a ser investigado em sigilo pelo 
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco por 

distribuir cloroquina em comunidades pobres.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

bwFMU

 
19/05/2020

Presidente Jair Bolsonaro diz, em live nas redes sociais 
“Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a 
tomar cloroquina. Quem é de direita toma cloroquina. 

Quem é de esquerda toma Tubaína”.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

imnG2 e encurtador.
com.br/ervyF

20/05/2020

Ministério da Saúde modifica o protocolo para que 
pacientes infectados com sintomas leves ou moderados 
possam receber cloroquina. A prescrição fica a critério 
do médico e é necessário que o paciente ou familiares 
deem o consentimento por meio de uma declaração. O 
novo protocolo passa a valer na rede púbica de saúde.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

wCGU5

Bolsonaro tuíta sobre mudança de protocolo e 
acrescenta: “Ainda não existe comprovação científica, 
mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. 

Contudo, estamos em Guerra: ‘Pior do que ser 
derrotado é a vergonha de não ter lutado’”.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ikosL
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21/05/2020
Secretaria de Comunicação publicou um tuíte em que 

declarava que a “hidroxicloroquina é o tratamento 
mais eficaz contra o coronavírus atualmente 

disponível”

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

GQRX0

22/05/2020

A revista The Lancet publica grande estudo em 
que a segurança e os benefícios da cloroquina e 
da hidroxicloroquina tiveram avaliação ruim no 
tratamento da covid-19. A pesquisa, liderada por 

Mandeep R Mehra, do centro cardiovascular da Escola 
de Medicina de Harvard, analisou dados de 96.032 

pacientes com Covid-19 em 671 hospitais em todo o 
mundo.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

aeGT3

Após a divulgação do estudo, o tuíte da Secretaria de 
Comunicação do dia anterior foi apagado.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

antT4
O Conselho Nacional de Saúde solicita a suspensão da 
recomendação do ministério para o uso de cloroquina 

em casos leves de Covid-19, alegando a falta de 
estudos que comprovem a eficácia da cloroquina.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

byNZ8

A Organização Mundial de Saúde (OMS) suspende 
temporariamente o uso da substância, em pesquisas 
sob sua coordenação, para reavaliar a segurança da 

droga. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, justificou a ação em função dos 
resultados do estudo publicado na The Lancet.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

vBPSY

29/05/2020

Cento e quarenta médicos e pesquisadores de 
diferentes países enviam uma carta à Lancet para 

solicitar transparência em relação ao estudo publicado 
no dia 22. No documento, eles apontam vários 

problemas com relação à metodologia, aos dados e ao 
processo de revisão e solicitam a validação da pesquisa 

por um comitê independente indicado pela OMS.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ijEIL

31/05/2020

O governo dos EUA comunica que mandaria duas 
milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil 

como uma ação de solidariedade, segundo o Ministério 
das Relações Exteriores. O ministério diz, ainda, que 

o medicamento seria usado como profilático para 
profissionais de saúde no país e para o tratamento de 

infectados.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

bcrD4

Fim de 
maio

Matéria do The Guardian revela que a Surgisphere, 
empresa que forneceu os dados dos hospitais para a 
pesquisa publicada no dia 22, não possuía histórico 

relevante na área e contava com somente seis 
funcionários, sendo um escritor de ficção científica 
e uma modelo de conteúdo adulto. O médico Sapan 

Desai, um dos autores, é executivo-chefe da empresa.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

imwHW

02/06/2020
The Lancet retrata-se dizendo que as informações 

estavam sendo questionadas e que o estudo passava 
por uma auditoria externa

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

fkALY
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03/06/2020

OMS avisa sobre retomada dos testes com a 
hidroxicloroquina, alegando que revisou dados de 
seus próprios estudos e não encontrou aumento na 
mortalidade entre os pacientes. Incentivou, ainda, 

pesquisa com a droga, desde que devidamente 
monitoradas.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

lBR04

Pesquisa da Universidade de Minnesota publicada 
no The New England Journal of Medicine conclui 
que o remédio não é eficaz contra coronavírus para 

prevenção ou tratamento e causa graves efeitos 
colaterais. O estudo foi realizado com 821 pacientes 

dos EUA e Canadá.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ityZ2

04/06/2020

The Lancet publica uma retratação dos três autores 
que escreveram com Sapan Desai, em que os 

pesquisadores justificaram não terem conseguido 
acesso aos dados completos usados na pesquisa e, por 
isso, não garantiam a veracidade das fontes. Também 

solicitaram que o estudo fosse retirado do ar.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ityZ2

11/06/2020

Postagens no Facebook informam que a secretaria 
municipal de Saúde de Porto Feliz (interior de São 

Paulo) distribuía kits com cloroquina e azitromicina 
aos infectados, evitando registros de mortes por 

Covid-19 na cidade. No entanto, nesta data, o boletim 
epidemiológico apontava 354 casos confirmados e 6 

óbitos .

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

ltFLT

15/06/2020

FDA revoga a autorização para o uso de cloroquina 
e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, 

alegando que não está comprovada a eficácia dos 
medicamentos e que evidências apontam efeitos 
colaterais. No entanto, os médicos ainda podem 

prescrever os medicamentos contra a Covid-19 se 
desejarem, já que elas permanecem disponíveis para 

tratar outras doenças. 

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

TUX89

18/06/2020

Notícias informam que o Ministério Público de Contas 
pediu ao TCU que abra investigação para averiguar se 
houve superfaturamento na compra de insumos para 
produção de cloroquina pelo Exército. A solicitação 
pede avaliação, ainda, da gestão de risco envolvida 

na decisão e da responsabilidade direta de Bolsonaro 
na orientação e determinação para a ampliação da 

produção, mesmo sem comprovação científica sobre 
a eficácia da droga contra a Covid-19. Para justificar 
o pedido, são apresentadas reportagens da Folha de 
S.Paulo e da revista Época sobe o preço pago pelo 
governo nos insumos do medicamento e sobre o 

aumento na produção do remédio.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

drHMU
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29/06/2020

Ofício desta data, do Ministério da Saúde para a 
Fiocruz, enfatiza a importância do tratamento precoce 
contra a covid-19 com uso de cloroquina e solicita a 

ampla divulgação do medicamento. Além da Fiocruz, 
o documento foi destinado para o INI (Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas) e ao IFF 
(Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e 

do Adolescente Fernandes Figueira).

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

gtwW4

04/07/2020

O conselho diretivo do projeto Solidarity da OMS, 
responsável pelos estudos da Cloroquina no combate 

à Covid-19, recomendou paralisar definitivamente 
os testes. Os resultados apontaram que pacientes 

hospitalizados não têm benefício e correm o risco, 
ainda que raro, de arritmia cardíaca. A decisão 

refere-se às pesquisas com pacientes hospitalizados, 
mas não impede a possibilidade de estudos em doentes 

fora dessa condição ou como profilaxia pré ou pós-
exposição para a Covid-19.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

twGH2 e encurtador.
com.br/muJKP

07/07/2020
Bolsonaro, diagnosticado com Covid-19, divulga 
vídeo nas redes sociais dizendo que tratamento 

contra o coronavírus com hidroxicloroquina estava 
funcionando. No vídeo, ele toma um comprimido. 

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

hHU04

08/07/2020
Bolsonaro tuíta: “Aos que torcem contra a 

Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, 
lamento informar que estou muito bem com seu uso e, 
com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

pzBT4

09/07/2020
Bolsonaro aparece sozinho e sem máscara em 
sua live semanal e volta a recomendar o uso da 

hidroxicloroquina.

Recuperado de: 
https://youtu.be/
SFLD7xpDmuY

16/07/2020

Postagem no Twitter mostra kit enviado de brinde 
a profissionais de saúde por filial da administradora 

de planos de saúde Unimed, em Brusque, Santa 
Catarina. O kit traz remédios supostamente para 

serem usados na prevenção da Covid-19, entre eles, 
a hidroxicloroquina. A operadora afirmou seguir 

protocolo utilizado pela prefeitura de Porto Feliz, em 
São Paulo.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/
chE79 e encurtador.

com.br/ajILU

Estudo realizado em 40 estados americanos e 3 
províncias do

Canadá não observou melhora nas condições de saúde 
nem diminuição de óbitos entre pacientes medicados 

com hidroxicloroquina. Relatam, ainda, a existência de 
efeitos adversos. Já uma pesquisa espanhola avaliou 

a redução da carga viral e a melhora dos sintomas dos 
pacientes e diminuição da hospitalização, concluindo 

que não houve benefícios.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/
ilpS6 e encurtador.

com.br/qxAB2

17/07/2020

A partir dos estudos publicados na véspera, a SBI 
(Sociedade Brasileira de Infectologia) divulga um 

informe reforçando posição contrária ao uso da 
hidroxicloroquina como profilaxia ou em pacientes 

hospitalizados.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

fEJ14
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19/07/2020
A AMB (Associação Médica Brasileira) divulga nota 

esclarecendo que os estudos não são conclusivos sobre 
o uso da cloroquina e defendendo a autonomia dos 

profissionais para receitar o medicamento.

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

lnt23

13/08/2020

Em evento no Pará, Bolsonaro diz: “Eu sou a prova 
viva que deu certo [o uso da cloroquina]. Muitos 

médicos defendem esse tratamento, e sabemos que 
mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso 

tivessem sido tratadas lá atrás com esse medicamento, 
poderiam essas vidas terem sido evitadas”

Recuperado de: 
encurtador.com.br/

cegmA

Elaboração própria

Conforme podemos perceber, o estudo de Wuhan gerou possibilidade 
para várias interpretações, mostrando a presença do interpretante 
imediato, que funciona como um convite a participação do processo 
interpretativo, como explica Alzamora (2018). No interpretante dinâmico 
surgem demais pesquisas, ações governamentais, notas de conselhos, 
notícias falsas, investigações, aumento no preço dos insumos, entre 
outras, mas apenas porque novos signos foram associados por meio da 
experiência colateral.

Líderes políticos, por exemplo, passam a falar sobre o remédio e 
incentivar o seu uso em discursos, entrevistas coletivas e nas redes 
sociais. Comunicações oficiais pedem a órgãos de saúde divulgação 
extensiva da cloroquina, medidas são tomadas para ampliar a produção 
da droga e para a criação de um protocolo oficial relativo à utilização do 
medicamente no combate da doença. É possível que esses governantes 
estejam em um contexto de grande crise econômica em seus países 
(já vivenciada ou muito previsível) além de, provavelmente, possuírem 
pensamento anticientificista.

Já agências reguladoras e conselhos de classe, conhecedores dos 
efeitos adversos que podem ocorrer e temendo o desabastecimento 
para os que realmente dependem do medicamento, alertam a população 
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sobre a indicação da droga e os perigos a ela associados. Também 
tomam atitudes para evitar o falta do medicamento e orientar a possível 
utilização pelos infectados.

Assim, os repertórios diversos, de cada mente interpretadora, originam 
novas combinações e relações que, por sua vez geram novas semioses. 
Por exemplo, a partir do incentivo de governantes, que começaram a 
citar a cloroquina após o estudo chinês, cidadãos compram e usam a 
droga na esperança de profilaxia. Conteúdos com desinformação sobre 
o remédio passam a circular e, como consequência, são retirados do 
ar pelas redes sociais digitais. Os próprios órgãos públicos apagam 
postagens após publicação de novas pesquisas que desmentem o que 
foi publicado anteriormente. O preço dos insumos para a fabricação 
da droga passa a ser superfaturado, fato que, por sua vez, começa a ser 
investigado pelos órgãos competentes.

Nesses processos, também podemos verificar a presença dos 
interpretantes emocional, energético e lógico. A motivação para a ação 
se dá no interpretante emocional, por exemplo, o medo dos políticos 
em terem avaliação ruim caso ocorra uma crise econômica, o medo dos 
cidadãos em contrair a doença e até morrerem e a confiança em seus 
governantes. No caso do grupo de médicos que se unem nas redes sociais 
para defender o medicamento no combate à Covid-19, a motivação pode 
ser um sentimento de fidelidade ao presidente, por exemplo.

Já o interpretante energético, que gera o esforço de participação, 
leva os governantes e demais órgãos a se manifestarem. Também gera 
a criação de protocolos para a utilização do medicamento atrelado à 
Covid-19 e modificação dos mesmos a partir de pesquisas ou da vontade 
política, a auto-demissão de ministros da saúde, o compartilhamento de 
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conteúdo com desinformação, a união para a defesa do medicamente 
ou para a argumentação contrária a ele.

Por fim, oo interpretante lógico é o que permite a tais atitudes 
formarem um todo coerente, por exemplo, os governantes incentivam 
o uso da cloroquina, pois temem impopularidade se houver crise 
econômica. Os EUA doaram doses de Cloroquina ao Brasil, porque 
em poucos dias retirariam a recomendação para a utilização da droga 
no tratamento da Covid-19.

Por fim, no Interpretante Normal está a nossa busca por alcançar 
uma verdade final sobre a utilização do medicamento relacionada à 
doença causada pelo SARS-CoV2.

CONCLUSÃO

Conforme observamos, a semiótica de Peirce apresenta as ferramentas 
necessárias para a compreensão da dinâmica transmídia em contextos 
diversos, como na pandemia de Covid-19 e no contexto da Cloroquina 
explicitado acima. Também foi possível esclarecer que a dinâmica assim 
denominada por Jenkins (2003) está inserida no contexto multicódigos, 
em que os signos representam seus objetos por meio de texto, áudio, 
vídeos e meios táteis (como o kit distribuído aos médicos em Porto Feliz).

Assim, a partir dos aspectos aqui apresentados, esperamos realizar 
estudos mais aprofundados que trabalhem mais minuciosamente não 
só os interpretantes adicionais gerados, como no estudo de Pimenta e 
Ferreira (2019), mas também os diferentes tipos de signos envolvidos 
nesses processos, por exemplo. Acreditamos, também, ser possível 
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ampliar as pesquisas para trabalhar a dinâmica transmídia a partir de 
outras ideias do pragmaticismo de Peirce.
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ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS 
NARRATIVAS DE LA PROPUESTA 

TRANSMEDIAL MALVINAS30

Ma. Celeste Marrocco1

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo procuramos abordar el análisis de la propuesta 
transmedial Malvinas 30 (Liuzzi, 2012). La propuesta surgió con ocasión 
de celebrarse el 30 aniversario de la Guerra de Malvinas. Presenta el 
resultado del trabajo de un equipo de investigación dentro de la Facul-
tad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de 
La Plata que se adentraron tempranamente en experimentar con narra-
tivas digitales y en tiempo real. El equipo, dirigido por Álvaro Liuzzi, 
había realizado con anterioridad otros proyectos, entre los cuales se 
destaca Proyecto Walsh (Liuzzi & Berghella, 2011), también centrado 
en el trabajo en tiempo real, rescatando la figura de Rodolfo Walsh 
recurriendo a medios digitales tramados como una narrativa única. 
Esta preocupación queda de manifiesto en las declaraciones de su autor 
al resumir su objetivo en responder el cuestionamiento sobre “cómo 

1. Licenciada en Cine y TV – Especialista en Video y Tecnologías Digitales On 
Line/Off Line.

 Universidad Nacional de Córdoba
 Macele4@gmail.com 
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podemos usar las plataformas digitales para contar de una manera más 
novedosa la historia argentina” (Liuzzi, 2014). 

En este caso el proyecto se centra en dos vertientes: la experimental 
y la histórica, se realiza con recursos de poco costo como WordPress, 
plataforma sobre la que se desarrolló la página principal de la propuesta. 
Como consecuencia de este proyecto el equipo fue convocado por el 
diario La Nación para generar una propuesta similar, pero a menor 
escala sobre el regreso de la democracia con ocasión de su aniversario. 
El proyecto se registró dentro de la modalidad Creative Commons, 
como forma de derechos de autor libre para poder ser compartida y 
citada desde cualquier lugar. 

A partir de allí, con un espíritu de respeto por los excombatientes, 
pero también como forma de hacernos vivir esa experiencia inmersiva 
en la historia argentina reciente, construye su entramado. La realidad 
actual nos muestra a muchos excombatientes que han permanecido 
olvidados, poco visualizados y por fuera de los sistemas de contención. 
Muchos de ellos aún sufren las consecuencias físicas y psíquicas de 
esos meses de guerra. 

Paralelamente se descubren manipulaciones en la información que 
se difundía, aún se desconoce el destino de muchas de las donaciones 
realizadas para los soldados y se mantiene una tensa sensación de esta-
tismo en la acción oficial. 

Sin embargo, este episodio es aún más complejo de analizar por 
formar parte del final de un proceso militar dictatorial, sangriento y 
con numerosas víctimas del que aún se sufren coletazos ideológicos y 
políticos. Estos temas abiertos como heridas sin cicatrizar hacen que 
el contexto de producción de este proyecto haya sido un momento de 
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particular sensibilidad ante ese aniversario, en donde muchos se ven 
conmovidos por la problemática abordada por cuanto se constituye en 
un punto particularmente fértil para una experiencia de este tipo. 

La propuesta se diseña con dos funciones centrales: por un lado, 
ser de interés para las generaciones más jóvenes por medio de formas 
de comunicación que estas generaciones consideran propias; por otro 
lado se espera poder organizar una memoria digital de fácil acceso al 
material de difusión propio de esta época, siempre desde una selección 
que evidencia la mirada de los realizadores. 

2 ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA TRANSMEDIAL 

Al abordar un texto transmedial nos estamos sumergiendo en un 
“lenguaje que transforma las estructuras narrativas al proponer diversos 
mensajes presentados en diversas plataformas de lenguaje, independien-
tes entre sí, pero relacionados y que en conjunto construyen un nuevo 
contenido (o significado)” (Renó, 2020), a lo que el autor agrega que se 
pueden adoptar plataformas físicas o de lenguaje diversas, permitiendo 
su navegación física, geográfica y cognitiva. La mayoría de los analistas 
que proponen modelos para abordar el análisis de obras transmedia-
les, se han centrado en el soporte material, las vinculaciones entre las 
plataformas. Consideramos que el análisis de la trama textual que pro-
pone una propuesta transmedia requiere descomponer ese entramado, 
analizando y clasificando cada una para luego recomponerlo como un 
todo significante, como un objeto cultural cargado de sentidos por la 
sociedad en la que se mueve y distribuye. 
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Al revisar cada una de sus partes podremos descubrir los entramados 
narrativos que atraviesan en tejido transmedial completo, reconociendo 
las obras nucleares y las periféricas en su estructura. De esta manera al 
reconstruir el texto a partir del análisis de sus partes, podremos extraer 
su sentido, y la forma en que ese sentido ha sido afectado por el contexto 
que rodeo a su autor y a su receptor. 

Por otro lado, el carácter fragmentario del relato que se expande a lo 
largo de filmes, series, libros y diversos medios más, hacen que su recep-
ción sea segmentada y discontinua y se hace necesario poder eliminar 
el “ruido” que interfiere sus procesos de construcción de sentido. Tener 
claro estas particularidades nos permite como señala Hermida Bellot: 
“acotar el texto a aquellos momentos decisivos –por significativos y 
por recurrentes–, eliminando el ruido causado por la continuidad, frag-
mentación y tramas irrelevantes” (Hermida Bellot, 2012). 

De la misma manera, y considerando la importancia que la interac-
ción de los usuarios tiene dentro de una Transmedia, revisaremos el 
espacio de participación que se construye desde la propia creación de 
la franquicia, y las apropiaciones particulares que los públicos realizan 
de estas obras.

2.1 Mapa de medios: Clasificación según su estructura 

Comenzaremos por revisar cuales son las obras que componen la 
propuesta Malvinas 30: 
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Tabla 1 
Ficha técnica Malvinas 30 

Malvinas 30 
Período de 
distribución 

Desde Hasta Responsable 
creativo:

TM Planeada si TM Desarrollada -- Marzo 
2012

Junio 
2012

Álvaro
Liuzzi

Estructura de Medios: 

Producto Medio Año de 
producción 

Responsable 
FAN
Canónico

Carácter 
expansivo,
comprensivo, o 
de divulgación 
de la franquicia

Tipo de Producción

FAN Canónico

Hipotexto o 
macrohistoria: 

Sitio web 2012 Guadalupe 
López Obra seminal XPágina Web 

www.
malvinastreinta.
com.ar 

Intertextos 
o Textos 
derivados: 

 

Redes sociales 
de difusión 
Facebook 
Twitter y 
Google + 

Redes 
sociales 2012 Álvaro 

Liuzzi modificación X

Twitter perfil: 
@soldado/M30 Flog 2012 Álvaro 

Liuzzi expansivo X

Twitter perfil: 
@dosdeabril2 Flog 2012 Gabriel 

Beber expansivo X

Correo 
electrónico 

Casilla de 
correo 2012 Álvaro 

Liuzzi modificación X

Material 
de archivo 
artículos 
periodísticos, 
documentales 
y propagandas 
1982 

Archivo 
On line de 
recursos 
multimedia 

Reco
pilación 

2012 
Álvaro 
Liuzzi compresión X

Infografía 
interactiva interactivo 2012 Guadalupe 

López modificación X
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Pieza editorial 
digitalizada 

Informe de 
guerra 2012  expansión X

Web tv en vivo 
Transmisión 
en tiempo 
real 

Reedición 
2012 

Álvaro 
Liuzzi expansión X

Creaciones de 
prosumidores 

Redes 
sociales 2012  expansión X

Entrevistas 
a soldados y 
periodistas 
Material de 
archivo 

Canal de 
Vimeo 2012 Álvaro 

Liuzzi Expansión X

Geolocalización 
del camino del 
soldado 

Aplicación 
para móviles 
Forsquare 

2012 Álvaro 
Liuzzi expansión X

Campaña fotos 
que buscan 
dueño 

Interacción 
con 
prosumidores 
por redes 
sociales 

 Álvaro 
Liuzzi expansión X

Elaboración própia

Director:
Álvaro Liuzzi 

Producción y realización: 
Guadalupe López 
Ezequiel Apesteguia 
Tomas Bergero Tripin 

PÁGINA WEB: Concentra todos los recursos de la propuesta, con un 
encabezado de noticias que se van desplazando automáticamente para 
ver las últimas publicaciones cuando uno ingresa a la página. Incluye 
los perfiles de redes sociales, acceso al archivo, la publicación de la 
prensa, entrevistas, la infografía y las transmisiones en vivo. 
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REDES SOCIALES: Perfiles que reunieron tanto la información 
respecto a las noticias del proyecto para su difusión, como la parte 
informativa del mismo publicando las entrevistas, material de archivo 
y todo tipo de novedades sobre la propuesta. 

FLOG EN TWITTER: Flog empleado para contar la vivencia de un 
“colimba2” de 19 años de La Plata, que deja familia y novia para ir a 
la guerra 

TWITTER: PERFIL PROSUMIDOR: Flog de prosumidor que desa-
rrolló importante intervención en la propuesta narrativa.

TODOS SOMOS MALVINAS30: Casilla de mail que reunió el mate-
rial enviado por los prosumidores para ser incluido en la propuesta. 

ARCHIVO: Material de archivo que seleccionó el equipo con amplia 
información sobre publicaciones relacionadas y de época. Incluye: 
libros, documentales, películas, enlaces a sitios web y a archivos de 
acceso on line. 

INFOGRAFÍA INTERACTIVA: Informe gráfico sobre las caracte-
rísticas, el hundimiento y la tripulación del General Belgrano 

PIEZA EDITORIAL DIGITALIZADA: A partir de una entrevista en 
video y su editorial por escrito se podía acceder a la lectura completa de 
este informe que despertó muchas polémicas a lo largo de estos 30 años, 
no accesible en su versión completa con anterioridad. 

WEB TV EN VIVO: En los horarios exactos en que 30 años se habían 
emitido se reeditaron diversos informes y transmisiones, las cuales 
también eran visionadas por SoldadoM30, como el mensaje de la Junta 
Militar del 24 de marzo de 1982, el mensaje de Galtieri en Plaza de 

2. Forma coloquial empleada en Argentina para señalar el Servicio militar que se 
prestaba al Estado durante un período de tiempo
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Mayo por cadena nacional el 2 de abril del mismo año, ediciones del 
Noticiero 60 Minutos, entre otros.

CREACIONES DE PROSUMIDORES: Fueron muchos los artícu-
los, fotos y textos que compartieron los prosumidores y se publicaron 
en el sitio como la nota “Otra Historia nunca contada” escrita por el 
excombatiente Daniel Di Fini, que relata su estadía y regreso de la 
guerra, Gabriel Beber, creador de la cuenta @dosdedabril2, compartió 
muchas de sus fotografías y correspondencias de guerra con el equipo 
realizativo que afectaron el desarrollo de la propuesta. Estos aportes y 
otros como la línea de tiempo interactiva realizada por Danila Terragno, 
donde se comparan las publicaciones argentinas y británicas; no fueron 
previstas por los responsables, pero ayudaron a expandir el contenido. 

ENTREVISTAS A SOLDADOS Y PERIODISTAS: PUBLICACIONES 
ESCRITAS Y CANAL DE VIMEO: En la página se publican los artículos 
escritos (en esta forma de visualización al pasar el mouse por encima 
de las fotos leíamos la temática) y se enlazaban las publicaciones en 
Vimeo que incluyeron entrevistas contemporáneas y material de archivo 
seleccionado 

GEOLOCALIZACIÓN DEL CAMINO DEL SOLDADO: Con la 
Aplicación Forsquare3 se podía seguir el camino del soldado M30 en 
vivo según se desplazó desde la Plata a Malvinas 

3. Foursquare es un servicio basado en localización web aplicada a las redes 
sociales. La geolocalización permite localizar un dispositivo fijo o móvil en una 
ubicación geográfica.
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CAMPAÑA FOTOS QUE BUSCAN DUEÑO: Las fotos encontradas 
en Malvinas por un Kelper4 de soldados argentinos circularon por 16 
mees en busca de sus dueños originales. 

En el desarrollo de una narrativa transmedial surgen diferentes estra-
tegias para expandir el universo que se está construyendo, clasificadas 
por Carlos Scolari de la siguiente manera (Scolari, 2013): 

• Creación de microhistorias intersticiales: en el caso de esta 
serie ubicadas entre las temporadas por medio de comics, 
clips para web, videojuegos o webpisodios 

• Creación de historias paralelas: se trata de historias narradas 
en la misma diégesis y en un tiempo paralelo a la historia 
principal 

• Creación de historias periféricas: se trata de textos que 
tienen una relación con la historia principal, pero se trata 
de historias que rodean a la principal, e incluso pueden 
convertirse en spin-off de la serie principal 

• Creación de contenido generados por usuarios: blogs, 
wikis, etc., espacios donde se pueden crear historias, anali-
zarlas o enriquecerlas 

Estas categorías nos permiten pensar los tipos de historias que se 
van generando dentro de la franquicia, los cuales pueden ser resumidos 
en intersticiales, paralelas y periféricas dentro de los medios canónicos, 
y por otro lado los contenidos generados por los usuarios. 

Entre estos medios, sin embargo, hay un lazo de unión sostenido por 
los personajes, temas y estéticas de ese mundo ficcional. Estos atributos 
particulares pueden ser trasladados en diferentes lenguajes y medios, e 

4. Término coloquial que funciona como gentilicio para referirse a un habitante de 
las Islas Malvinas
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incluso pueden ser adoptados por los fanáticos para sus producciones, 
creando nuevos personajes y situaciones. Esta jerarquía de estéticas y 
valores estarán presentes en todos los textos que conforman la expe-
riencia transmedia. 

Gráfico 1

(García Carrizo, & Heredero Díaz, 2016, p. 278)

Comenzaremos nuestro análisis diferenciando la obra seminal de 
la obra núcleo, las cuales pueden o no coincidir. La obra seminal es el 
origen de la narración, el producto que le da el punto de partida, puede 
que a partir de ella se generen expansiones narrativas, pero también 
puede suceder que desde esa obra se genere otra producción que logre 
el lugar de obra núcleo, ya que es en torno a esta en que se aglutinan 
el resto de las producciones que tejen el universo transmedial de esa 
narración. Partiendo de esta clasificación como primer paso, hemos 
decidido tomar la propuesta de mapa de medios de García y Heredero 
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Díaz, a partir de los desarrollos de Belsunces Gonçalves(Belsunces 
Gonçalves, 2011). En la cual se pone en relación el medio o soporte 
con su lugar dentro de la trama transmedial completa (García Carrizo 
& Heredero Díaz, 2015). 

Podemos ver que se plantea el concepto de Macrohistoria, entendida 
como la narración completa que constituye la totalidad de la franquicia. 
En el primer contenido que es la narración seminal de la franquicia, a 
partir de la cual se despliegan el resto de los relatos derivados, clasificán-
dolos a estos según su lugar en el relato en su totalidad como historias 
preliminares, paralelas, intersticiales, periféricas, secuelas, profundiza-
ción de los personajes, y aquellas que completan aspectos de la historia 
no narrados anteriormente. El gráfico también permite identificar las 
producciones canónicas de las producidas por los prosumidores. 

Gráfico 2

Mapa de Medios de Malvinas 30 (2012)
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(Liuzzi, 2012)

Como vemos en este mapa de medios, la mayoría de las piezas 
estuvieron disponibles durante toda la experiencia. Sin embargo, cabe 
aclarar que no fueron iguales a lo largo de la misma, cada una de ellas, 
páginas, archivos, redes sociales fueron actualizándose para rescatar 
esa sensación de tiempo real que preocupaba a los realizadores. En este 
mismo sentido la publicación continua de las tapas de diarios y artículos 
de la época fue un constante flujo que iba modificando la narración en 
el tiempo del relato. Justamente este factor era decisivo para lograr la 
sensación de inmersión buscada. Veamos también la importancia de 
las transmisiones en vivo como momento de reunión sincrónica de 
seguidores. 

2.2 Análisis de discurso: Diégesis: espacio- tiempo 

A la hora de pensar en la construcción del universo de una narrativa 
transmedial creemos que la definición que desarrollan Lisbeth Klastrup 
y Susana Tosca puede ser apropiada para nuestro objetivo: 

Transmedial worlds are abstract content systems from which a reper-
toire of fictional stories and characters can be actualized or derived 
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across a variety of media forms. What characterizes a transmedial 
world is that audience and designers share a mental image of the 
“worldness” (a number of distinguishing features of its universe). 
The idea of a specific world’s worldness mostly originates from 
the first version of the world presented but can be elaborated and 
changed over time. Quite often the world has a cult (fan) following 
across media as well. (Klastrup & Tosca, 2004)

De esta forma, se entiende que cada nueva actualización de ese 
universo, en el medio que sea, será comprendida por su audiencia y 
creadores, como parte de un mismo mundo, sin importar si es un nuevo 
desarrollo o una adaptación desde otro medio, evoca en la imagina-
ción de la comunidad un mundo específico, con sus reglas, tiempos y 
espacios. Cabe destacar que esa idea de mundo puede ser reelaborada 
y modificada a lo largo del tiempo. 

Debido a este acuerdo común, los espectadores siguen ese universo 
reconociéndolo en sus diversos soportes debido a sus propiedades abs-
tractas y diferenciadoras. Estos universos permiten a los participantes 
construir sus propias historias interactuando en un contexto conocido, 
y ampliando con ello el propio universo de la ficción que cada uno siga. 
Las autoras proponen tres elementos básicos como componentes de los 
universos transmedia: 

• Mythos: se trata de la historia de fondo que constituye el 
universo que se está recorriendo, y que se necesita para 
poder interpretar e interactuar con los eventos y personajes 
de ese universo. Describe los conflictos, batallas, personajes, 
criaturas, historias y rumores. 

• Topos: se trata del mundo específico, en un tiempo explícito 
y con una geografía detallada. Se puede extender el universo 
en diversas actualizaciones del relato en tiempos anteriores o 
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posteriores, pero no cambiando su lógica interna. Se puede 
decir que incluye la “física y la navegación” en el universo 
transmedial que se recorre, el lenguaje, la poesía y la tradición. 

• Ethos: se refiere al código ético y moral que atraviesa ese 
universo, estableciendo que comportamientos pueden ser 
aceptados o rechazados en un personaje concreto dentro 
de un universo específico. Manifiesta la actuación del bien 
y el mal, y las conductas apropiadas. Es el conocimiento 
indispensable para saber cómo comportarse en el mundo. 

Aplicando estas categorías a la propuesta Malvinas 30, podemos 
analizarla de la siguiente manera: 

Mythos: los hechos que nos llevaron como país a la Guerra de 
Malvinas nos son conocidos a todos, pero en el caso particular de 
esta propuesta se toma como hilo narrativo la narración particular de 
una joven colimba, que estaba cumpliendo con su Servicio Militar 
Obligatorio en la Ciudad de La Plata para 1982. Se trata de un joven 
que con 19 años para ese momento está de novio, y cuando sale del 
cuartel vive con su familia. Admira a Maradona y su padre a Kempes, 
es amigo de sus compañeros y se juegan muchas bromas por deporte. 
No sabe mucho de lo que pasa con las Islas, pero si está convencido de 
que son argentinas, apoya a las movilizaciones gremiales y participa 
en sus manifestaciones. 

Una noche sin previo aviso, lo hacen abordar con sus compañeros 
un avión con rumbo desconocido y nuevo equipo con ropa de abrigo, 
llegan a la Patagonia y recién entonces puede avisar a sus padres que 
ha sido movilizado y está rumbo a Malvinas. 

Lo llevan a las Malvinas y está feliz de ello, allí comienza a armar su 
posición, poco a poco el alimento y el abrigo disminuye. Las condiciones 
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climáticas se vuelven cada vez más duras, y los habitantes de las Islas 
escapan de ellos, desde su mirada ve como se enferman sus compañe-
ros, y los llevan al hospital de campaña, pero rápidamente los regresan. 
En un momento un compañero roba un cordero para comerlo con sus 
compañeros, y relata cómo es estacado para castigarlo. El ataque inglés 
es cada vez más fuerte y recibe noticias de lo que está pasando a su 
alrededor. Sabe que los jefes comen bien y ellos no, extraña su hogar 
y ve con desesperación como todo empeora. 

Llega el momento de la rendición, y es trasladado a pie hasta la 
Ciudad, donde lo hacen dormir en unos galpones, al día siguiente lo 
embarcan a Puerto Madryn, todos amontonados en un bar del barco. 
Al llegar a tierra los llevan a Campo de Mayo en Buenos Aires, allí 
reciben de comer y una notificación que les prohíbe hablar de lo que 
pasó. Desde allí puede volver a su casa. 

Por otra parte, las entrevistas narran la experiencia de uno de los 
periodistas que llega antes de la guerra a hacer una nota y está en casa 
del gobernador inglés cuando las Islas son tomadas por los argentinos, 
cuenta como fotografía poniendo en riesgo su vida la rendición inglesa, 
logrando las fotos que recorren el mundo poco después con los soldados 
ingleses entregándose. Pero teme entregar los negativos, así que cuando 
viajan a Malvinas algunos periodistas durante un día a cubrir la toma, él 
se mezcla con ellos y sube al transporte sin que los militares se percaten 
de ello, regresando a tierra. Una vez en el continente la revista Gente le 
ofrece llevarlo a Buenos Aires y un domingo abrir sus laboratorios para 
revelar el material. Así se hace y esa misma tarde se envía al extranjero, 
siendo las primeras fotos de ese momento en publicarse. 
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Como esta se narran otras historias personales, de políticos que 
estaban en el extranjero, o de familiares de combatientes. Se muestra 
material de archivo donde se pueden ver las campañas de recaudación 
de fondos, tanto como la preparación de las raciones, haciendo hincapié 
en las pequeñas historias personales. Se puede conocer también algu-
nos detalles del hundimiento del Manuel Belgrano, pero no es relatado 
como historia, sino brindando sus datos. También se narra la historia del 
Informe Rauchbart que genera tanta polémica a posteriori de la Guerra. 

Paralelamente, desde los prosumidores conoceremos la historia de 
otra colimba que vive situaciones muy similares, además de la de un 
niño de 7 años que ve la historia por la televisión y lo que le cuentan 
en la escuela. 

Topos: esta narración se enmarca en el territorio argentino, reco-
rriendo, incluso por geolocalización desde la Capital y La Plata a la 
Patagonia y las Islas Malvinas. El clima y la topología de cada lugar son 
un elemento significativo de la historia afectando el desarrollo del relato 
y su desplazamiento. Cabe destacar que las Islas Malvinas, geográfica 
e históricamente territorio argentino, han sido motivo de disputa entre 
Inglaterra y Argentina. 

Ethos: Históricamente Argentina para ese momento atravesaba uno 
de sus momentos más tensos con el incipiente final de un largo proceso 
de Golpe de Estado Militar que estaba marcado por las tensiones y los 
cuestionamientos políticos, pero sobre todo por el enfrentamiento armado, 
y múltiples cuestionamientos sobre el respeto de los derechos humanos. 

Esta problemática ha sido durante los 30 años que pasaron hasta la 
realización de Malvinas 30 fuente de enfrentamientos diversos y deba-
tes complejos. Sin embargo, hay una sensación generalizada de que la 
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Guerra fue una decisión tomada para tratar de mantenerse en el poder 
por parte de la Junta de Gobierno, de la misma forma que favoreció la 
imagen pública de Margarette Thatcher, Primer Ministro de Inglaterra 
en la época. El posicionamiento que se deja traslucir en el relato es que 
se trataba de soldados muy jóvenes, mal provistos y poco entrenados 
que tuvieron que enfrentar a una maquinaria de guerra inmensa, bien 
entrenada y con gran aprovisionamiento. En esta propuesta no se hace 
referencia a otros aspectos como la realidad de los oficiales de la Fuerza 
Aérea u otras ramas de las Fuerzas Armadas, tampoco se muestran 
personajes, ni ideas afines a la posición favorecedora a la guerra. 

A nivel de manejo de la temporalidad esta propuesta presenta una 
interesante variación, destaquemos primero que no cuenta con medios 
narrativos tradicionales, ni audiovisuales, ni editoriales. El manejo del 
tiempo se basa en las publicaciones en redes sociales y las retransmi-
siones en vivo. De esta forma se dan dos tipos de manejos temporales: 

Tiempo real: las noticias fueron republicadas exactamente a la misma 
hora y el mismo día que se dieron 30 años antes apuntando a lograr 
una inmersión sólida por parte de los seguidores. La misma mecánica 
se tomó para la publicación de las tapas de revista de la época, que se 
compartieron el mismo día que habían salido 30 años atrás. Esto se 
repitió en el caso de la cuenta flog donde se fueron publicando los even-
tos que vivió esta colimba a medida que se podrían haber presentado, 
incluyendo geolocalización y respetando esa sensación de tiempo real, 
la cual también se respetaba en las conversaciones con los seguidores 
que quisieran interactuar con el personaje. 

Tiempo concatenada: por otro lado se realizaron entrevistas, como 
la de Rodolfo Terragneo, que comentó su experiencia viviendo su exilio 
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en Inglaterra durante ese momento, o a Rodolfo Carrizo excombatiente 
que se completó con la geolocalización de su movilización; la Campaña 
Fotografías que Buscan Dueño; informes como el del hundimiento del 
Belgrano, análisis desde diferentes periodistas que elaboraron informes 
para la página, como Guadalupe López, o la entrevista sobre el informe 
Rattembach además de su digitalización, o aportes de seguidores como 
el de Danila Terragneo que desarrolló una evolución histórica de los 
acontecimientos. Todo este tipo de materiales, sumado al archivo de recur-
sos, presentan una concatenación de hechos propios del enfrentamiento 
bélico, pero también sus análisis posteriores y diversas consecuencias. 

Por este motivo se ve una forma temporal particular, que va sumando 
puntos de vista sobre un tiempo que trata de emularse en tiempo real, 
reconstruyendo una mirada sobre la guerra que pretende dar autonomía 
de lectura al participante, sin embargo, el punto de vista ideológico, 
como veremos más adelante, es claramente marcado por la selección 
de los materiales que se compartes durante la experiencia. 

2.3 Pistas de Migración y Capacidad Negativa 

Para lograr poner en acción a los espectadores, se emplearán dos 
conceptos que son determinantes a la hora de diseñar una propuesta: 
la capacidad negativa (negative capability) y las pistas de migración 
(migratory cues) (Gallego Aguilar, 2001). 

Con capacidad negativa nos referimos a las estrategias que permiten 
generar brechas que evoquen un sentido de incertidumbre, misterio, o 
duda en la audiencia. Pueden ser referencias a personajes no mostrados, 
a lugares que no son presentados en la obra en particular, o eventos 
externos que influyen en el universo. Esto genera un empoderamiento 
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en la audiencia para completar los espacios, para estimular la curiosidad. 
El concepto de pistas de migración, propuesto por Ruppel (Ruppel, 2006), 
plantea el uso de señales visibles al interior de un texto que conducen 
a contenidos presentes en otros canales. 

La capacidad negativa y las pistas de migración se complementan 
para crear experiencias de profundización en el relato por parte de las 
audiencias; de esta forma se plantean elementos que motivan la parti-
cipación y apuestan por la interactividad. 

Por otro lado, están las Pistas Migratorias internas o narrativas de 
conectividad, ubicadas a lo largo de la historia, operan exclusivamente 
por y a través de los personajes, lugares, temporalidades y eventos del 
universo narrativo. Se desarrollan en un sitio y soporte diferente pero 
dentro de la misma lógica y continuidad del mundo ficcional. Su con-
tenido depende del mismo creador o responsable de la narración en 
general, no serán expresas en el texto, sino que la conciencia de las 
mismas dependerá del bagaje que tenga 

Vemos en estos casos los apelativos del soldado @SoldadoM30 a 
visualizar o entrar en otras plataformas para ver su desarrollo, ya fuera 
una transmisión en vivo desde la página, la geolocalización o tapas de 
revista, igual que sucedió con las fotografías que iban ilustrando su 
viaje, que se podían visualizar en Hootsuite. 

Desde este perfil se republicaron también los comentarios de los 
prosumidores que buscaron interactuar con el personaje, convocando 
a otros a que lo hicieran para ser parte de esta propuesta, incluyendo 
incluso algunas propuestas de acción concreta 

Dentro de la página veremos apelativos a la acción sobre el menú 
lateral para visitar el resto de los recursos como el informe Rattebach 
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o la infografía del Belgrano, pero sobre todo la convocatoria a partici-
par enviando material al mail de la propuesta, al igual que la campaña 
Fotografías en Busca de Dueño. 

Se trata de una serie de llamados a la acción internos que direc-
tamente proponían al espectador sumergirse en la narración como un 
analista o como un interactor según su interés durante todo el tiempo 
que duró la propuesta. 

2.4 Viaje del Prosumidor 

La principal meta que se proponen las narrativas transmedia es la 
construcción de experiencias que sumerjan al interactor en una nueva 
forma de vivenciar las historias. Es por ello que en este punto nos 
interesa revisar las formas en que se ha diseñado la participación del 
prosumidor, su recorrido de la experiencia, y en qué puntos el público 
ha modificado su reacción, ya sea ampliando esa participación o por el 
contrario dejando de participar. 

Pratten propone algunas recomendaciones sobre el diseño de la 
propuesta transmedial interactiva en general, que permiten analizar 
Malvinas 30. Cuando creamos una historia, se plantean conflictos entre 
los personajes que actúan en ella, pero deben estar pensadas para moti-
var la participación de la audiencia también, generando reacciones que 
a su vez pueden resultar en mayores descubrimientos, comentarios y 
debates, hasta incluso apoyar a un personaje u otro, motivando el com-
promiso de la audiencia que a su vez demandará mayor conocimiento 
de la historia y por lo tanto, la sumerge cada vez más en la experiencia 
que se está desarrollando (Pratten, 2015). 
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El mismo autor remarca la importancia que puede tener lograr una 
experiencia personal y única, que estimule a los participantes a compartir 
y comentar con otros, desarrollando un viaje emocional que los lleve 
a sumergirse en la experiencia propuesta. En este viaje que emprende 
cada uno de los prosumidores, vamos a estar hablando entonces de tres 
etapas el descubrimiento, la experiencia y la exploración, según Acuña 
y Caloguera (Acuña & Caloguerea, 2012). 

En Malvinas 30 la participación de los prosumidores se realizó de 
forma individual, pero con un sentido comunitario y colaborativo que 
se reforzó permanentemente desde la propuesta canónica. En el caso 
particular del prosumidor @dosdeabril2 se trató de una participación 
que logró un alto nivel de compromiso llegando a participar del propio 
desarrollo del universo. 

La difusión del proyecto fue limitada, y principalmente se realizó 
dentro de círculos relacionados con la problemática a trabajar, justamente 
evocando las repercusiones emocionales de este conflicto en la concien-
cia colectiva, motivando así un compromiso por parte de la audiencia 
con la propia propuesta. Seguir la vida del soldado o las noticias que se 
iban difundiendo motivaba claramente en los participantes el deseo de 
recibir mayor información y poder profundizar ciertos aspectos, todo 
lo cual fue puesto a disposición dentro de la misma propuesta. La pro-
pia vivencia de esta realidad estimuló la interacción de los seguidores 
con el personaje principal por una parte y con el equipo de realización 
por la otra, con perfiles que se vinculaban con el soldado en el primer 
caso, y brindando datos, recursos e información en el segundo. A su vez 
esto despertaba interacciones entre la propia audiencia además de las 
que se realizaban con la propuesta. Generando una fuerte reacción de 
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compromiso que estimulaba nuevas participaciones y mayor difusión 
de la idea, logrando una importante comunidad que reaccionaba ante 
el desarrollo de esta historia. 

Se cumplen así las etapas de descubrimiento, experiencia y explora-
ción, de las que hablamos antes, donde a partir de esa limitada difusión, 
pero con una fuerte identificación a nivel emocional con la temática, 
se logra una base de audiencia que crecerá a lo largo de la experiencia. 
Malvinas 30 nace y se desarrolla fuertemente cimentada en la partici-
pación de los prosumidores, su compromiso emocional y su inmersión 
en el tiempo que trata de hacerse presente durante toda la puesta. 

Se alcanza un compromiso alto, y un grado de participación que va 
más allá de lo previsto incluso por los autores, logra interactuar con sus 
prosumidores de forma que ellos mismos afecten el desarrollo del relato 
significativamente y logrando mayor interés y desarrollo de la trama. 

Las características que definen la experiencia propuesta se basaron 
en la idea de reconstruir la experiencia en tiempo real: 

Redes sociales: la propuesta toma como plataforma núcleo la página 
web, pero para la creación de la experiencia las redes sociales fueron un 
elemento central que permitió narrar el conflicto respetando la dimen-
sión temporal del mismo, ya que las noticias se publicaban respetando 
el tiempo y momento que fueron difundidas treinta años antes, además 
de poner una voz protagonista en primera persona, la del @soldado 
M30, convocando a la interacción y participación de los prosumidores. 

Debido a esta razón es que se presentaron dos cuentas de Twitter, 
@Malvinas30 y @Soldado 30, en la primera se accede a una reedi-
ción de las noticias de la guerra tanto en la prensa argentina como en 
la extranjera. Mientras la segunda cuenta, muestra la experiencia de 
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una colimba de 19 años que desde su lugar narra la guerra, agrupando 
crónicas y testimonios de excombatientes construyendo una memoria 
colectiva de ellos traducida en este personaje. 

Broadcasting: recurriendo a material de archivo se reeditaron las 
emisiones de canales de televisión y radio, de forma que coincidieran 
exactamente con el día y la hora en que fueron transmitidos, pero 30 
años después, visualizando una estrategia comunicativa gubernamental 
que buscaba llegar y emocionar a esa construcción que llamaron “el 
ser nacional”. Se incluyeron noticieros, programas de TV, y cadenas 
nacionales de la época. 

Documental Transmedia: se apuntó a reconstruir diversos aspectos 
del conflicto mediante entrevistas a excombatientes, historiadores, 
periodistas y otros actores sociales que se vieron sumergidos en esta 
experiencia, insumos que junto con las ediciones de archivo de la prensa 
nacional y extranjera, permitieron a lo largo de los 4 meses que duró el 
proyecto, generar una sensación de inmersión, casi de viaje en el tiempo 
para quienes desde el presente podían acceder a esa información de 
forma vicaria a cómo sucedió en su momento. Estos testimonios serán 
también parte de los insumos que alimenten la experiencia del soldado 
@soldadoM30 

Todos somos Malvinas30: por medio de una casilla de mail, y las 
redes sociales se procuró brindar un espacio para los aportes y partici-
pación de los usuarios, recolectando historias, fotografías, anécdotas, 
y publicaciones de diverso tipo, que a su vez permitieron alimentar los 
contenidos del resto de la experiencia. 
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R. Pratten propone tres dimensiones a considerar a la hora de guionar 
esta experiencia que pueden sernos de utilidad para abordar el análisis 
de propuestas transmediales (Pratten, 2015): 

• Social: incluye la vinculación, la cooperación y socialización 
de información sobre el universo, pero también la compe-
tencia con otros participantes. 

• Emocional/Dramático: incluye simulaciones físicas, men-
tales, emocionales que puede experimentar el prosumidor 

• Expresión/Desafío: desafíos físicos o mentales, expresión 
de los prosumidores y la creatividad 

Malvinas 30 a lo largo de su desarrollo, logra trabajar las tres 
dimensiones de las que habla Pratten, desde lo social las redes y los 
espacios de participación, sumado a iniciativas como “Fotografías que 
buscan dueño”, lograron estimular la participación y el compromiso 
de los prosumidores. Esta iniciativa surgió a partir de una periodista, 
Alejandra Conti, ajena al proyecto, perteneciente al diario La Voz del 
Interior, quien viajó a Malvinas para cubrir una nota y allí recibió de 
parte de un Kelper, Derek Pettersson5, una serie de fotografías, que 
según el relato el hombre pudo recobrar de una cámara descartable que 
encontró el 17 de junio de 1982, tirada en una calle de Puerto Argentino, 
al revelar el negativo se dio con que se trataba de fotos de soldados 
argentinos, las cuales guardó y le entregó años después a esta periodista 
para que llegaran a sus dueños. La periodista se puso en contacto con los 

5. Pettersson oficiaba de chofer manejando desde Puerto Argentino hacia Darwin 
para visitar el cementerio de los soldados argentinos. Durante el recorrido le relató 
la historia a Conti y coordinaron intercambiar las imágenes, al día siguiente las 
fotografías iniciaron su viaje hacia las páginas del periódico cordobés. 
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responsables del proyecto y emprendieron una campaña de difusión de 
las imágenes para encontrar a los protagonistas de las mismas. Pasaron 
16 meses siendo compartidas en la campaña iniciada en el proyecto 
cuando recién se encontraron datos certeros y las fotografías pudieron 
volver a sus dueños, un año y medio después de haber culminado la 
experiencia. 

A su vez, el encontrar a los dueños de esas fotografías ocupó ese 
lugar de desafío de la que habla Pratten, de forma que los mismos usua-
rios compartieron la publicación más de 4000 veces en busca de esos 
soldados retratados, comprometiéndose en la búsqueda y en la misma 
experiencia que se estaba proponiendo. 

Estas experiencias, junto con la interacción del @SoldadoM30 con 
los prosumidores lograron un efecto emocional y dramático muy bien 
planificado y obtenido a partir de esta reconstrucción de la vivencia 
de la época. Este compromiso logró que otro excombatiente, Gabriel 
Beber6, que nada tenía que ver con el proyecto, a partir de comenzar 
a ver lo que M30 vivía, interactuara con él enviando comentarios y 
construyendo su propio Flog @dosdeAbril2 donde recuperaba textos 
de sus propias cartas a sus familiares durante la guerra para compartir-
las y enviarlas a @SoldadoM30. Este tipo de interacción y participa-
ción alcanza por completo la expresión y la inmersión necesaria para 
este tipo de propuesta. Cabe destacar que no fue el único prosumidor 
que se comprometió en este sentido, también lo hicieron otros como 
@elchicodelceo, @gumerpile, @leito1979ar, @diabolorojo, @jadelf , 

6. Excombatiente Clase 63 del GADA 601 de Mar del Plata, que comenzó a utilizar 
Twitter en base a su correspondencia de guerra, quien a su vez escribió artículos 
propios para el sitio de núcleo como Malvinas en primera persona 
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el primero de los cuales se comunicaba como ese niño de 7 años que era 
para el momento de la guerra, y le contaba desde ese lugar al soldado 
como se veía el conflicto desde el continente, por ejemplo. 

Las transmisiones en vivo de las cadenas nacionales y diferentes 
programas estimularon la participación sincrónica de los prosumidores, 
y las redes sociales su interacción en solitario tanto como interactuando 
con otros. Si bien no se abrió la posibilidad de personalización, la his-
toria se iba retroalimentando de la participación de los prosumidores 
que compartían sus recuerdos sobre la época, y hasta fotografías de 
monumentos a los combatientes en todo el país. El mundo real se vio 
intervenido por el virtual, como en un viaje por el tiempo a 30 años 
antes, reviviendo una parte de la historia con una mirada analítica y 
revisionista, pero a la vez, inmersiva y conmovedora. 

Se trató por lo tanto de una experiencia de interacción social, viven-
cial que permite la exploración, no competitiva que estimula el trabajo 
colaborativo 

3 VALORACIÓN FINAL 

La premisa de la que parte este proyecto es justamente la oposición 
entre lo difundido por los medios masivos y controlados por el gobierno 
y lo que vivió en primera persona cualquiera de los colimbas que fue-
ron a la guerra. En base a ello es seleccionado el material de archivo, 
organizados los informes y entrevistas, y hasta en ello se basan las 
interacciones y llamadas a la acción de los prosumidores. 

El mundo que sirve de soporte para esa premisa es la Argentina 
de 1982, saliendo de un cruento proceso militar, que daba sus últimos 
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pasos tratando de mantenerse en el poder. Situación que se traduce en 
los personajes que desarrollan este texto, particularmente su protago-
nista y sus antagonistas, desarrollados desde diversos puntos de vista y 
con diferentes géneros que incluyen lo narrativo experimental desde un 
perfil de Twitter hasta lo informativo y periodístico. Esta temática tan 
compleja va a plantear el centro de la historia: la Guerra de Malvinas 
como un evento complejo, comunicado de una forma y vivido de otra 
casi por completo opuesta. 

Los recursos que implementaron para la realización de esta obra 
fueron muchos pero ninguno de ellos tradicional en el discurso narra-
tivo, sino propios del lenguaje periodístico contemporáneo por lo que se 
logra un relato inmersivo de tipo totalmente diferente donde el espacio 
para la interacción y la producción de los prosumidores es amplio y 
permite una expresión cabal de sus ideas y vivencias en forma directa 
y explícita, que les permite interactuar con el desarrollo del relato, 
afectando su fluidez y concreción. 

De alguna manera trata de dar respuesta a la necesidad de una sociedad 
que aún cierra sus cicatrices relacionadas con esta guerra, una sociedad 
que necesita hablar el tema, comunicar sus ideas y descubrir las verda-
des que no le fueron reveladas en ese momento, como una especie de 
reconciliación con esa inocencia que pareció primar durante la Guerra. 

Se trató más bien de un proyecto de experimentación narrativa, 
lleno de inquietudes e intentos de nuevas estrategias expresivas. Logra 
su objetivo y se transforma en una verdadera experiencia para todos 
los que se dejaron seducir por su proceso de inmersión histórica, sin 
recurrir a los medios tradicionales de un tejido transmedial (cine, 
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novelas, televisión) desarrolla una trama argumenta clara e inmersiva 
que emociona y conmueve a toda la sociedad. 
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SAMBA EM CONFINAMENTO: UM OLHAR 
INTERSEMIÓTICO SOBRE A NARRATIVA 

DOS VIDEOCLIPES EM TEMPOS DE 
GLOBALIZAÇÃO, PANDEMIA E OUTRAS 

CRISES

Andressa Zoi Nathanailidis1

Paula Maria Lima Galama2

Introdução

A música no Brasil, sobretudo a música popular, ocupa um local 
privilegiado no que concerne à história das práticas socioculturais. 
Marcos Napolitano (2005, p.7) explica que ela assume, nesse sentido, 
o lugar “das mediações, fusões, encontros de diversas etnias, classes e 
regiões que formam o nosso grande mosaico nacional”. Sob a condição 
de mediadora, portanto, a música guarda em si potências dialógicas 
e tradutórias que possibilitam a interpretação de contextos sociais e 
históricos. Tal fato se torna ainda mais evidente quando abordamos as 
especificidades inerentes à canção popular. A música no Brasil, sobretudo 
a música popular, ocupa um local privilegiado no que concerne à história 
das práticas socioculturais. Marcos Napolitano (2005, p.7) explica que 
ela assume, nesse sentido, o lugar “das mediações, fusões, encontros de 

1. Doutora em Letras. Professora na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/
CEUNES). Email:andressa.nathanailidis@ufes.br.

2. Doutora em Música. Professora na Faculdade de Música do Espírito Santo 
(Fames). E-mail: paula.galama@fames.es.gov.br
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diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico 
nacional”. Sob a condição de mediadora, portanto, a música guarda em 
si potências dialógicas e tradutórias que possibilitam a interpretação 
de contextos sociais e históricos. Tal fato se torna ainda mais evidente 
quando abordamos as especificidades inerentes à canção popular.

O pesquisador José Miguel Wisnik, ao investigar a essência da can-
ção popular, explica: “ (...) as canções absorvem frações do momento 
histórico, os gestos e o imaginário, as pulsões latentes e as contradições, 
das quais ficam impregnadas, e que poderão ser moduladas em novos 
momentos, por novas interpretações”(Wisnik, 1999, p. 214).

Considerando tal propriedade, quando se trata da sociedade con-
temporânea, é preciso considerar que, a canção popular encontrou no 
videoclipe um importante aliado em relação à propagação de seus sig-
nificados de origem. As diversas significações despertadas a partir das 
conexões inter-sígnicas estabelecidas entre imagem e sons (verbais e 
não-verbais) ampliam as possibilidades da canção popular, de modo a 
desvelar importantes aspectos inerentes à história da atualidade.

Em 11 de março de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Tedros Adhanom declarou ao mundo a pandemia 
da COVID-19, enfermidade desencadeada pelo Novo Coronavírus 
(SARS-COV). Diante da inexistência de vacinas ou medicamentos ade-
quados ao tratamento da doença, a Organização passou a recomendar o 
Isolamento Social como principal medida à prevenção da doença. Nos 
países atingidos, apenas os serviços essenciais se mantiveram abertos 
ao atendimento presencial, de modo que os serviços e seus operadores 
tiveram de readequar suas rotinas. Não demorou para que diversos 
artistas ou pessoas ativas da sociedade se organizassem a fim de propor 
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soluções criativas para vencer a angústia, consequência do isolamento 
causado pela pandemia. Face à condição de isolamento e, também, à 
capacidade difusora das informações possibilitada pela internet, vieram 
à tona, videoclipes diversos, elaborados em diferentes partes do planeta 
e cujas temáticas vieram a ser, exatamente, a questão da pandemia e seus 
efeitos — presentes e/ou futuros. Considerando a bagagem histórica 
das manifestações culturais de cunho social, o samba, como gênero, 
não poderia ficar de fora e abarca os dois videoclipes escolhidos para 
esta análise intersemiótica. 

O samba sempre foi o gênero escolhido para dar voz ao “povo 
miúdo” do Brasil (expressão usada por Tinhorão (1998):

E como grande parte dos ex-escravos e seus descendentes trabalha-
dores do campo – que ajudariam a dobrar a população da capital 
em vinte e oito anos, fazendo-a passar de 522.651 habitantes em 
1890 para 1.077.000 em 1918 – continuavam a ser os baianos 
antes trazidos para o Vale do Paraíba com a expansão da cultura 
do café, seria entre tais comunidades (em 1897 acrescidas com a 
desmobilização de tropas recrutadas pelo exército na Bahia para 
lutar contra o fanático Antônio Conselheiro) que iriam surgir no 
Rio as duas maiores criações coletivas do povo miúdo no Brasil: 
o carnaval de rua dos ranchos e suas marchas, e o ritmo do samba. 
(Tinhorão, 1998, p. 264)

Neste artigo, intentamos realizar a leitura crítica de dois videoclipes 
produzidos por artistas brasileiros, a saber: O Mundo Parou (Dudu Nobre, 
Edi Rock, Dexter e Ivo Meirelles) e Samba da Quarentena (Luísa Toller, 
Gustavo de Medeiros e Henrique Cartaxo). Para tanto, será utilizada 
como base teórico-metodológica a teoria da tradução intersemiótica 
desenvolvida por Júlio Plaza (2013). Antes da efetiva realização da 
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leitura em questão, entretanto, discorreremos acerca do videoclipe, 
bem como da fundamentação teórica que norteará a leitura em questão. 

Fundamentos Para a Compreensão Do Videoclipe

Arlindo Machado (2005, p. 173) define o videoclipe como “um for-
mato enxuto e concentrado, de curta duração, de custos relativamente 
modestos se comparados com os de um filme ou de um programa de 
televisão e com um amplo potencial de distribuição”. As origens desta 
ferramenta remontam ao cinema vanguardista do início do século XX, 
tendo este se fixado como gênero televisivo de ampla popularidade em 
meio ao contexto contemporâneo. As primeiras manifestações cinema-
tográficas que estabelecem a sincronia entre som e imagem remetem às 
décadas de 1920 e 1930. Conforme dispõe o pesquisador Thiago Soares 
(2012, p. 21), nesse período as imagens possuíam o acompanhamento 
musical, sendo que a seleção das músicas se dava em função da pro-
jeção realizada. “ (...) a escolha da partitura estava relacionada ao teor 
das imagens apresentadas”. Soares (2012, p. 21) explica que, neste 
período, havia também uma grande influência do jazz, gênero musical 
que buscava se consolidar no mercado. Data dessa época, inclusive, 
o lançamento do primeiro filme cantado da História do Cinema: “O 
Cantor de Jazz”, protagonizado por Al Jolson. 

Com o decorrer dos anos, cresceu o número de experimentações 
fílmicas em que as associações entre vídeo e áudio se davam. Na década 
de 1940, Oskar Fischinger desenhou a sequência animada “Fantasia”, da 
Disney. Já na década de 1950, com o surgimento da televisão, emerge 
outro exemplo de fundamental importância: Paul Whiteman’s Teen 
Club, da Rede Americana ABC. (Soares, 2012).
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Em relação ao formato videoclipe, tal como conhecemos na atuali-
dade, os pesquisadores Marildo Nercolini e Ariane Diniz Holzbach (2009) 
explicam que não há um consenso em relação à data de surgimento deste 
produto. Apesar disso, dizem, considera-se os anos de 1970 como marco, 
sendo a produção Bohemian Rhapsody, da banda Queen, considerada 
o primeiro videoclipe pela ‘New Musical Express (NME3) importante 
referência musical europeia. A produção em questão, segundo Nercolini 
e Holzbach (2009), diferenciava-se pelo fato de deter uma intenção: 
a de servir ao lançamento de uma música nos meios de comunicação. 

O desenvolvimento da indústria fonográfica e dos meios de comuni-
cação, em geral, possibilitou ao videoclipe ampla popularidade à década 
de 1980. Nesse sentido, a criação da emissora Music Television (MTV), 
dedicada à exibição ininterrupta de videoclipes, contribuiu em muito 
para tal popularização. Inclusive, foi por meio da MTV que o termo 
“videoclipe”passou a ser utilizado — “clipe que significa ‘recorte’ (de 
jornal, revista, por exemplo), pinça ou grampo, enfoca justamente o lado 
comercial desse audiovisual.” (Soares, 2012, p. 32). Com o decorrer 
dos anos, houve uma reformulação na grade de programação da MTV 
Brasil. Os videoclipes deixaram de ser veiculados em horário nobre, 
passando a emissora a investir em entrevistas, reality shows e outros 
gêneros. Paralelamente a tal fato, a internet expandia cada vez mais seu 
espaço, consolidando-se como uma das principais formas de difusão 
deste gênero, sobretudo, a partir do advento do Youtube (Zanetti; Belo, 
2012).

O tempo permitiu ao videoclipe “roupagens”mais heterogêneas. Se 
inicialmente, a produção do gênero era restrita aos grandes veículos de 
massa, detendo um caráter eminentemente comercial (voltado à venda 



1520

meistudies

e difusão da imagem artística com cenários luxuosos que persuadem 
a partir da sinestesia relacionada a sentimentos de liberdade), com o 
tempo abriu-se espaço para produções mais poéticas, para a videoarte 
(Machado, 2000). Além disso, a realização dessas produções, hoje, 
também é possível de forma autônoma, com custos baixos e utilização 
de aparato tecnológico mais simples e de fácil acesso.

Considerando a multiplicidade relativa à produção dos videoclipes, 
Machado (2000) propõe uma classificação, em que tais produções são 
divididas em três categorias ou grupos; à qual explica:

O primeiro, mais primitivo de todos, é o que faz o clipe promocional 
mais ordinário, mera ilustração de uma canção preexistente. Com 
esse grupo não vale a pena perder tempo. O segundo [...] compre-
ende toda uma comunidade de realizadores oriunda do cinema ou do 
vídeo experimentais e que, aliada a compositores e intérpretes mais 
ousados logrou transformar este formato de televisão num campo 
vasto e aberto para a reinvenção do audiovisual. Mas, há ainda um 
terceiro grupo [...] é aquele que encara o clipe como uma forma de 
audiovisual plena e autossuficiente, capaz de dar uma resposta mais 
moderna à busca secular de uma perfeita síntese da imagem e do som. 
Esse terceiro grupo é formado por um outro tipo de realizadores: são 
em geral, músicos que , além de dar conta de toda a tarefa de com-
posição e interpretação de suas peças musicais, enfrentam também 
eles próprios a concepção visual do clipe. (Machado, 2000, p. 182).

 
Propomos nesta pesquisa a leitura crítica-intersemiótica de audiovi-

suais que, ao nosso ver, integram a terceira categoria, dentre as propostas 
por Machado (2000), uma vez que a estética produzida por estes reforça 
o conteúdo performado em oralidade pelas canções. Historicamente, 
como aponta Godwin (1992), os estudos relacionados ao videoclipe 
privilegiaram os aspectos imagéticos destas produções. Percebemos, 
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entretanto, na atualidade, uma tendência “outra”, ligada à compreen-
são do gênero como estrutura monádica a partir do entendimento das 
conexões entre as diferentes linguagens que o integram.

Acerca da construção semântica que se estabelece em meio à lingua-
gem audiviosual, expõe Norval Baitello Jr, pesquisador que investiga 
o campo da cultura da semiótica e da mídia: 

Ao contrário do que postural a palavra em seu senso comum, uma 
imagem não se esgota apenas no sentido da visão: há imagens olfa-
tivas, auditivas, táteis, gustativas e proprioceptivas. Tampouco são 
as imagens apenas registros sobre suportes externos, pois o intenso 
e complexo trânsito entre os registros no mundo exterior ao corpo 
humano e seu intrincado processamento interior é que merece ser 
observado (Baitello, 2014, p. 22).

Para Baitello (2014, p. 22), prossegue elencando que a questão audio-
visual desperta uma “incubação” de imagens dentro do homem, fato que 
desencadeia uma retroalimentação face a seus processos imaginativos. 

As imagens que se incubam dentro do homem, em suas vísceras, 
sua pele, seus músculos ou seu cérebro, quando emergem, criam 
ambientes de sociabilidades – parcerias, complementariedades, 
cumplicidades – e de cultura – crenças, imaginários, comunhões – 
que, por sua vez, alimentam e estimulam a geração e incubação de 
mais imagens. A este processo chamamos de imaginação: a geração 
de imagens a partir de sentimentos, sensações, percepções e seu 
oposto, a geração de sentimentos e sensações a partir de imagens, 
ou ainda a criação de imagens a partir de imagens, imagem sobre 
imagem, que por sua vez, com sua capacidade de captura, evocam 
emoções, novas ou revisitadas, explosivas ou silentes. 
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Especificamente quanto à questão dos videoclipes, Jeder Janotti Jr. 
e João André Alcântara (2018) afirmam:

O videoclipe mantém características de sua configuração audiovi-
sual englobando aspectos de sua televisualidade, que é perpassada 
pelos gêneros musicais e por um emaranhado de “estratégias de 
comunicabilidade” que agrupam aspectos sonoros e visuais. Não se 
trata somente de imagem associada às músicas, mas do modo como 
certos cenários construídos nas mediações dos gêneros musicais e 
das imagens articulam visualidades musicais. (Janotti; Alcântara, 
2018, p. 23).

Ao assumir, pois, toda a complexidade própria ao gênero audiovi-
sual “videoclipe”, pretendemos apresentar uma leitura que contemple 
as diversas tramas que compõem a semântica performativa deste pro-
duto (sons, imagens, gestos, cores, texturas, etc), de modo a buscar 
compreender possíveis significações despertadas por estes em meio ao 
contexto de pandemia. 

Para tanto, tomaremos como base teórico- metodológica de nossa 
pesquisa exploratória a teoria da tradução intersemiótica, a qual bus-
camos expor a seguir. 

Tradução Intersemiótica: 

A modalidade “tradução intersemiótica” foi definida pela primeira 
vez pelo linguista russo Roman Jakobson (1969, p. 72). Segundo 
Jakobson, tal categoria (também chamada de transmutação)  consiste 
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na interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos 
não-verbais, quando se traduz, por exemplo, “da arte verbal para a 
música, a dança, o cinema ou a pintura”. Jakobson (1969) compreende 
a linguagem como experiência ligada aos aspectos da cognição. Em 
sendo uma experiência cognitiva, pode ser recodificada em função dos 
objetivos que intenta atingir. Nesses termos, afirma:

 

Toda experiência cognitiva pode ser traduzida e classificada em 
qualquer língua existente. Onde houver uma deficiência, a termino-
logia poderá ser modificada por empréstimos, calços, neologismos, 
transferências semânticas e, finalmente, por circunlóquios. (Jakob-
son, 1969, p. 67)

No Brasil, as investigações acerca da tradução intersemiótica 
ganharam profundidade por meio dos estudos de Julio Plaza (2013). 
Baseado em Charles Sanders Pierce, Plaza (2013) expande a concepção 
de Jakobson acerca da tradução intersemiótica, compreendendo que 
não apenas os signos verbais podem ser traduzidos para signos não 
verbais; mas que o contrário também pode acontecer. Desta forma, 
Plaza (2013, p.1) entende que outros sistemas sígnicos também podem 
ser convertidos em sistemas verbais, havendo, assim, neste processo 
tradutório, um caráter dialético. Plaza (2013, p. 14) conceitua a tradução 
intersemiótica à seguinte maneira: 

Tradução como prática crítico-criativa na historicidade dos meios de 
produção e re-produção como leitura, como metacriação, como ação 
sobre estruturas eventos, como diálogo de signos, como síntese e 
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reescritura da história. Quer dizer: como pensamento em signos, como 
trânsito dos sentidos, como transcriação de formas na historicidade.

Em sua concepção, a tradução intersemiótica se estabelece como 
processo criativo dinâmico entre textos, uma forma de retextualização 
sobre um texto pré-existente; um elo criativo entre momentos diversos: 
“passado-presente-futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento 
de transformação de estruturas e eventos”.

O autor compreende que em tal processo tradutório devemos consi-
derar a relação entre os signos e os suportes físico-tecnológicos que 
emergem a cada contexto histórico. Afirma, a respeito: 
(...) as formas da linguagem atual, junto com as formas produtivas, 
contaminam e semantizam a leitura, assim como determinam a 
recepção, ao mesmo tempo em que elas definem sua própria histo-
ricidade. Passado-presente-futuro estão atravessados pelas antigas 
e novas formas tecnológicas (Plaza, 2013, p. 08).  

Plaza (2013, p. 79) institui uma tipologia das traduções, referências, 
algumas vezes simultâneas, que instrumentalizam o exame das tradu-
ções reais. De acordo com o autor, são três possibilidades relativas à 
tradução intersemiótica: 1) tradução icônica ou transcriação, que atua 
por meio da semelhança existente entre estruturas, instituindo analogias 
entre objetos imediatos, gerando significações a partir de semelhanças 
que se relacionam ao objeto de origem. Pode assumir caráter isomórfico 
(formas semelhantes) ou paramórfico (formas distintas); 2) tradução 
indicial ou transposição: determina certa continuidade, no todo ou 
em parte, em relação ao signo original, proporcionando relações de 
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causa-efeito que determinam a interpretação a partir da experiência dos 
sujeitos; 3) tradução simbólica ou transcodificação: focaliza a linguagem 
figurativa, operando a partir de metáforas, símbolos ou outros signos 
de caráter convencional. 

Ao admitirmos o gênero audiovisual como uma ampliação da 
performance cancioneira possível graças ao aparato tecnológico atual, 
reconhecemos também a importância de seu (s) suporte (s), além do 
hibridismo e da complexidade das formas sígnicas que o integram. 
Da mesma forma, em relação às categorias tipológicas propostas por 
Plaza (2013), entendemos que estas se complementam à medida que 
se realizam as leituras de natureza intersemiótica. 

Dado ao conteúdo exposto, passamos, então, à análise proposta, na 
qual discorremos acerca dos videoclipes “Samba da Quarentena” e “O 
mundo Parou”.

Samba da Quarentena

Composto por Luísa Toller, Gustavo de Medeiros e Henrique Car-
taxo, Samba da Quarentena oferece a narrativa do isolamento social e 
seus desdobramentos afetivo-emocionais. 

O vídeo tem início com a imagem focalizada de um recipiente de 
álcool em gel. Em 0’00’’1”’ surge a imagem das mãos de um agente 
humano, realizando a higienização das mãos. Sincronicamente, escu-
ta-se a contagem do tempo musical “um- dois- um”, que prenuncia a 
“entrada”, início da performance em canto. 
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Figura 1 –Recipiente de Álcool em gel. Frame do videoclipe

Fonte: Vídeo de “Samba da Quarentena” no canal Jornalistas Livres no YouTube (2020)

Em 0’0”4”” uma breve introdução é realizada pelo instrumentista 
(violonista). Em 0’0’6”’ tem início a canção pela “união” de vários 
frames, que externam a apresentação de cada artista (instrumentistas e 
cantores) em seu “universo” privado. À primeira estrofe, a linguagem 
verbal descreve o cenário do isolamento, no qual cada um se recolhe, 
mas assume como tarefa a função de levar seu ofício (a arte) adiante.  
Nesse sentido, destacam-se os seguintes versos: “ Cada um na sua/ 
Todo mundo ensimesmado/ Cada um no seu quadrado/ Mas o samba 
Continua”. (grifo nosso). 

A noção do isolamento é ratificada pela imagem desde o início da 
performance. Em 0’0” 11’’’, por exemplo, a imagem (feita de fora para 
dentro) do artista na janela ilustra tal fato: 
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Figura 2 – Isolamento Social. Frame do videoclipe

Fonte: Vídeo de “Samba da Quarentena” no canal Jornalistas Livres 
no YouTube (2020)

A canção prossegue, descrevendo à segunda estrofe um cenário-con-
finamento que é global e a vontade coletiva (e utópica) de que o vírus 
(agente implícito à canção e ameaça à humanidade) seja substituído 
pelo fruir da arte. “Cada um no mundo/ Toda Terra entocada/ Que só 
seja infectada/ Por um samba vagabundo e só”.

À terceira estrofe, as vozes ilocutórias em uníssono descrevem a 
certeza metaforizada de que a realidade de “isolamento cantado” é um 
fato passageiro. “Por um segundo/ Vou fazer minha serenata/Desse 
lado da Janela” (grifo nosso).

A canção prossegue e à quarta estrofe parece demonstrar intenções 
educativas, colocando em prática, de maneira profunda, seu papel como 
instrumento de comunicação. “Por alguns dias, vou conter a batu-
cada/ Também quando a gente zela e vela” (grifo nosso). Nota-se que 
o ato de “conter a batucada” pode ser compreendido metonímicamente 
como isolamento, estado de “cuidado” e “vigília”, necessário a toda a 
população. 
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Esta última ressalta-se, surge atrelada a uma preocupação paralela: 
a falta de empregos, gerada pela crise econômica, fruto da crise da 
saúde, causada pela pandemia. Nota-se, assim, à quinta estrofe, que 
a voz ilocutória emana um desejo em prol da coletividade, no sentido 
de que não falte alimentos a ninguém. “Para que toda pessoa dê um 
jeito/ Que não perca seu direito de encher sua panela” (grifo nosso).

Os “votos” em prol da coletividade permanecem na voz ilocutória 
ao final da primeira exposição, quando à sexta estrofe dispõem: “ Para 
que qualquer pessoa seja parte/ Que se tenha  saúde e arte/ Pra 
gozar a vida bela!” (grifo nosso). Destaca-se à esta estrofe, também, o 
nivelamento atribuído à saúde e à arte, ambas igualmente necessárias 
à plena fruição da vida. Em relação à edição, destaca-se o fato de que 
à medida que a canção se desenvolve, a tela passa a se dividir em dois 
ou mais “frames”- o que pode ter o intuito de despertar face ao receptor 
a noção de que “embora todos estejam em isolamento, haverá sempre 
união”, união esta possibilitada graças à tecnologia e à arte. As imagens 
abaixo ilustram o fato, apontando as cenas de 0’ 1”11”’ (à esquerda) e 
0’1”22’’’ (à direita):

Figura 3 – Divisão Interna de Frames 

Fonte: Vídeo de “Samba da Quarentena” no canal Jornalistas Livres 
no YouTube (2020)
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Apresentada a exposição, a canção é performada novamente, em 
repetição que apresenta pequenas alterações. Entre 0’1”30’’’ e 0’1’’36’’’ 
uma voz masculina falada se contrapõe à continuidade do canto, pare-
cendo intentar uma comunicação direta com o ouvinte, à medida que 
profere os seguintes dizeres: “Cada um na sua/ cada um no seu quadrado/ 
Mas o samba continua”.  Em  0’1”47’’’  a substituição de um termo por 
outro, revela a importância da arte para o artista, que, em isolamento, 
permanece na companhia da arte: “ Canto, enquanto a gente zela e 
vela”(grifo nosso). 

Em 0’2”11”’ surgem sons produzidos por uma bebê que está no colo 
de uma das cantoras (acredita-se, a mãe).  Um personagem, possivel-
mente, o pai da criança surge no canto do vídeo com olhar brincante. A 
imagem da família ilustra um (dentre todos os outros) ambiente intimista 
e harmônico no qual a gravação se faz. 

Figura 4 – Família. Frame do videoclipe

Fonte: Vídeo de “Samba da Quarentena” no canal Jornalistas Livres 
no YouTube (2020)
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A canção prossegue até o fim com o mesmo estilo de edição em 
vídeo e todos os cantores performando em uníssono o refrão: “laiá- laiá.. 
Cada um na sua e o samba continua”. Em 0’2’’ 45’’’ chama a atenção 
de um artista utilizando-se da panela como instrumento de percussão, 
mais uma vez, fato que ressalta o ambiente caseiro da produção.

Figura 5 –Panela, instrumento de percursão. Frame do videoclipe

Fonte: Vídeo de “Samba da Quarentena” no canal Jornalistas Livres 
no YouTube (2020)

Finaliza-se a performance e, após os créditos do audiovisual, em 
0’3”44’’’ uma voz grita, em orientação: “Lava a mão!”. (grifo nosso).

O Mundo Parou

O Mundo Parou é um videoclipe que integra a campanha Favela 
Contra o Vírus, lançada pela organização Central Única das Favelas 
(CUFA), com a direção de Celso Athayde. A canção, escrita a 4 mãos 
por Dudu Nobre, Edi Rock, Dexter e Ivo Meireles, tem a temática de 
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uma enfermidade que acomete e paralisa o mundo, deixando a popu-
lação, em sua diversidade, em condição vulnerável e apegada à fé.  A 
performance em audiovisual tem início com uma curta introdução, em 
que se exibe a hashtag “#favelacontraovírus sobreposta à imagem da 
favela, aos 0’0’’1’’’. 

Figura 1 –Uso de hashtag em tela inicial. Frame do videoclipe

Fonte: Vídeo de “O Mundo Parou” no canal da WFA Music

Em 0’0’’7’’’, tem se início a exposição em cato. A tela é dividida em 
frames também sobrepostos à imagem da favela e desvela a participação 
de vários artistas. Cada um, sob a condição de isolamento, performa 
o samba que se faz performance única por meio da edição.  Além dos 
compositores já citados, participam também do vídeo conhecidos intér-
pretes da Música Brasileira, a exemplo de Alcione, Sandra Sá, Karol 
Conka, Márcio Alexandre e Leo Santana.  Às três  primeiras estrofes, 
tem-se o refrão, no qual as vozes ilocutórias proferem: “O mundo parou/ 
Jesus Cristo, Alá, Oxalá, Oh meu Deus, eu peço piedade/ O livro 
sagrado procuro razão pra essa enfermidade/ Poderosos e ignorantes 
vão pedir socorro/ Imagine o povão lá no Morro/ passando mais 
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fome e necessidade” (grifo nosso). Percebe-se, aqui, que, perante adver-
sidade, há um certo nivelamento entre os homens, de modo que sujeitos 
vindos de diferentes classes sociais clamam pelo auxílio de uma força 
maior. A música nos põe à reflexão face a (ainda maior) dificuldade a 
ser atravessada pelas camadas que vivem nas periferias do Brasil — 
milhões de pessoas, em condições “normais” já vivem em condições 
de subalternidade no Brasil, sem saneamento e destituídas de direitos 
básicos. Perante a pandemia, a canção ressalta uma potencialização 
máxima dessas dificuldades à medida que põe o expectador a refletir 
acerca dessa possibilidade (Imagine?). 

Há também referências à diversidade etnicorracial e matrizes reli-
giosas, características do território brasileiro. Percebe-se, além disso, a 
aplicação de efeitos especiais que tornam a movimentação dos frames 
sobre a tela algo mais dinâmico, bem como trabalham a iluminação das 
cenas.   Destacam-se, ao fundo, detalhes que compõem a decoração do 
ambiente em que estão situados os artistas. Quadros, estantes, mobili-
ários e instrumentos musicais pendurados na parede também compõem 
a estética da produção. 

Em 0’0’’22’’’, nota-se a utilização, mais uma vez, da linguagem 
verbal— recurso que, deste ponto em diante, passa a ser recorrente 
em meio à produção. Nota-se que os versos que compõem a letra da 
música dividem a tela com a imagem do artista, Xande de Pilares. As 
letras,“serifadas”, parecem conservar a intenção de um reforço perante 
a mensagem transmitida. 
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Figura 2 – Uso de Linguagem verbal e visual

Fonte: Vídeo de “O Mundo Parou” no canal da WFA Music

Chama atenção, em 0’0’’ 46’’’, a entrada de artistas ligados ao Movi-
mento Hip-Hop, cujo berço, transnacional, são as regiões periféricas. 
Neste instante, inicia-se o desenvolvimento da canção, ponto em que 
o ritmo se transforma, convertendo-se em um samba-rap de vertente 
ideológica, voltado à orientação das massas. O propósito “educativo” 
inicia-se à quarta estrofe da canção³. “É verdade, Dudu/ Oh, o mundo 
parou/ Bem melhor prevenir do que remediar”. O vocativo “Dudu” traz 
à canção o tom da informalidade, como se houvesse ali uma conversa, 
seguida de um “aconselhamento”direto, estabelecido à quinta-estrofe. A 
canção educa, enquanto profere orientações básicas relativas à prevenção 
da doença. “Faça o certo/ é necessário se conscientizar/ Lave as mãos 
com sabão/ Fuja da aglomeração/ Cada um, Cada qual/ Fortalecendo 
a si próprio/ Fortalece Geral/ Enquanto não há saída, mano, a saída 
é você/ A razão é o nosso viver e dever”. (grifo nosso).

Nota-se a aplicação da função conativa ou apelativa da linguagem, 
caracterizada pelo uso do modo imperativo e dos vocativos, função esta 
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que conserva o propósito da persuasão e do convencimento. Em relação 
à estética apresentada, ao longo da produção há referências visuais que 
remetem à cultura afrodescendente. 

Ressaltamos, nesse sentido, as cenas de 0’0’’ 50’’’(à esquerda) e 
0’0’’ 58’’’ (à direita) nas quais os cartazes nos trazem a exaltação da 
tradição africana:

 

Figura 3 – Sequência de frames em que se externa a cultura 
afrodescendente

Fonte: Vídeo de “O Mundo Parou” no canal da
WFA Music

A canção prossegue. O refrão é reapresentado e à sexta estrofe, sur-
gem outras orientações para evitar o vírus e manter, também, a saúde 
mental: “ É lavar bem as mãos/ Proteger os idosos/ Permanecer 
em Casa/ Mas não Ociosos/ Ligar pros amigos/ Vencer essa etapa/ 
Já já esse vírus vai sumir do mapa/ Não Sair Comprando/ Nada vai 
acabar/ Manter a calma/ E não se desesperar/ Pacientemente, seja 
chapa quente/ Siga em frente, aguente”.  (grifo nosso). Neste trecho, 
nota-se uma modalização discursiva epistemológica que transmite 
conhecimentos e,ao mesmo tempo, esperança. Destaca-se aqui também 
a relevante dialogia, espelhamento do estético face ao real, uma vez 
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que, ao ser noticiada a pandemia, cena recorrente era a de supermer-
cados lotados, com pessoas estocando alimentos sob o recear da falta. 
A canção chega ao fim com a reexposição do refrão, quando a imagem 
é a da repartição da tela em múltiplos frames que cedem à recepção a 
noção de ser uma produção coletiva. Ilustramos este argumento com 
a cena de 0’2”14””, quando a imagem do sambista Márcio Alexandre 
surge ao centro, tendo ao fundo ilustrações que remetem ao Rio de 
Janeiro. A estética parece priorizar a imagem do Cristo Redentor em 
frente aos Arcos da Lapa, o que indiretamente desperta o imaginário 
coletivo para uma associação entre o Rio de Janeiro e a presença das 
favelas. Ressaltamos, também, mais uma vez o uso da linguagem verbal, 
quando se apresenta a logomarca da entidade organizadora, Cufa, bem 
como seu endereço eletrônico. 

Figura 4– Referências múltiplas: Cristo Redentor, Arcos da Lapa, 
artistas, uso da linguagem verbal

Fonte: Vídeo de “O Mundo Parou” no canal da
WFA Music
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A produção chega ao fim em 0’2”36’’’, quando os créditos são exi-
bidos sobrepostos à imagem da favela e margeados, mas uma vez, pela 
logomarca da Cufa, a hashtag da campanha, bem como seu endereço 
eletrônico.

Considerações Finais

As leituras apresentadas neste artigo evidenciam a potencialidade 
do videoclipe — extensão da canção — como instrumento gerador de 
múltiplas significações e procedimentos identificatórios em relação ao 
público receptor, uma vez que suas questões partem e dialogam com a 
realidade contemporânea. 

A temática da pandemia e seus desdobramentos — o isolamento, as 
dificuldades, os medos, a fé —são abordados nas produções, a partir de 
um viés que é, ao mesmo tempo, educativo e esperançoso. Em Samba 
da Quarentena, as inferências por parte do leitor se dão por meio de 
exigências interpretativas que partem de maior subjetividade e plasti-
cidade. A imagem do indivíduo manipulando o recipiente de álcool em 
gel educa a conduta coletiva, bem como os versos, ditos em primeira 
pessoa (“Por alguns dias, vou conter a batucada”), associados à estética 
caseira da produção, cedem o exemplo ao receptor de que a adesão ao 
isolamento social se faz precisa e necessária.  

Em O Mundo Parou, a comunicação se estabelece de maneira mais 
direta, literal. Destaca-se, nesse sentido, a aplicação da função conativa 
da linguagem, conforme já expusemos. Ambas as produções trabalham 
ritmos— samba, rap— que integram o arcabouço cultural e o imaginário 
coletivo do brasileiro; ritmos cuja raiz se dá em contextos periféricos 
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e, justamente, em função disso, parecem deter maior amplitude no 
que concerne à eficácia do potencial comunicativo perante as massas 
populacionais. 

Instrumentos artísticos produzidos coletivamente — ressaltamos, 
nesse sentido, o quão preterida, historicamente, é a esfera da arte em 
nosso país e o quão necessária à sobrevivência e à manutenção da saúde 
mental esta tem sido nestes tempos de pandemia—  as produções aqui 
apresentadas mostram-se, acima de tudo, capazes de interferir como 
formas conscientizadoras da população, levando criativamente a espe-
rança aos brasileiros.
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CULTURA VISUAL E FAKE NEWS: 
REALIDADES SUGERIDAS

Carla Luzia de Abreu1

Nossa história de desenvolvimento social foi caracterizada pelo fas-
cínio pelo visual. As imagens, entendidas como formas de representação 
da experiência humana, estiveram presentes na organização das estruturas 
sociais ao longo do tempo e sempre ocuparam um lugar de destaque 
nas relações de poder (Mirzoeff, 2011). Hoje, a diferença, é que esse 
fascínio foi massificado e as imagens já não atuam de forma discreta 
e seletiva, elas se incrustaram na cena cotidiana de forma definitiva e 
voluptuosa. Atualmente, em todo o mundo, milhares de imagens são 
produzidas diariamente e passam a circular nas redes digitais e canais 
de comunicação na mesma velocidade com a qual foram produzidas. 
O resultado são olhos viciados que olham, mas não veem, gerando 
experiências que modificam a relação entre ver e conhecer, olhar e 
interpretar o que se vê. 

Nos caminhos percorridos por essa velha senhora, a imagem, apren-
demos a não duvidar de suas representações, olhá-la como um espelho da 
realidade, como garantia de acesso ao real: “não me contaram, eu vi!”, 
diz o ditado popular. Essa frase, uma entre as muitas que se referem ao 

1. Doutora em “Artes y Educación”, pela Universidade de Barcelona, Espanha. 
 Pesquisadora e professora da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes 

Visuais, Brasil. 
 carlaabreu@ufg.br



1539

meistudies

poder da visão, associa a imagem ao fato, isto é, ao o que é verídico. 
A imagem não engana, ou não enganava! Historicamente, começamos 
a duvidar dessa soberania nas últimas décadas do século XX. A Cultura 
Visual como área de conhecimento surgiu na década de 1980, com a 
tarefa de analisar o papel das imagens nas estruturas sociais e os signi-
ficados que são criados por meio das práticas cotidianas de ver. 

Os estudos da Cultura Visual entendem que as visualidades formam 
parte do patrimônio cultural coletivo e estão associadas não apenas às 
condições sociais e materiais do visível, mas também as representações 
de mundo e as realidades contextuais que são construídas a partir delas. 
O historiador de arte Hall Foster (1988), no prefácio do livro Vision and 
Visuality, se referiu a visão e visualidade como elementos vinculados a 
fatores sociais e ambos pertencentes ao universo cultural das sociedades. 
Nesse sentido, o autor anuncia que a visão, assim como as visualidades, 
também possui seus mecanismos de racionalidade social, a diferença, 
explica Foster, é que a visualidade envolve o corpo e a psiquê. Isso 
acaba instituindo, também, as distinções entre como vemos, o que somos 
capazes de ver, quem está autorizado a ver e o que foi intencionalmente 
pensado para estar invisível (Foster, 1988, p. ix). 

A visualidade, portanto, não se refere apenas aos códigos sociais 
sobre os modos de ver, mas, também, às circunstâncias em que as rea-
lidades são elaboradas a partir das práticas sociais que conformam e 
domesticam o olhar. 

Mirzoeff (2011), ao traçar a história das visualidades, destaca como 
as estruturas de poder privilegiam o visual, usando-o para exercer o 
controle e a vigilância. Os estudos da Cultura Visual se dedicam a 
analisar criticamente a construção desse olhar normatizado e apontam 
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para um campo social expandido, multidisciplinar, em que a mediação 
visual informa a variedade dos agentes que interferem na construção 
dos significados socioculturais. Olhar, nesse sentido, faz parte de um 
processo performativo e está diretamente associado às convenções e 
as dinâmicas de poder que fazem uso das visualidades para estabelecer 
hierarquias e naturalizar o olhar. 

Em contextos altamente visuais e com inúmeros visualizadores, a 
imagem agora é aliada da propagação de fake news, um fenômeno atual 
que aposta na crença e poder de veracidade das imagens, para difundir 
desinformações, enganar ou sugerir realidades construídas. A noção 
sobre o que hoje entendemos como fake news “é um fato estruturante 
da vida contemporânea, que não pode ser simplesmente eliminado 
com as ferramentas críticas tradicionais da historiografia ou compre-
endido apenas como manipulação falsificadora”. (Araújo, Pereira, & 
Klem, 2020, p. 13)

Essa prática cria verdades artificiais em que a ambiguidade dá a 
tônica dos complexos de visualidades. Mas de que verdade estamos 
falando? A quem servem? Para que são criadas? Segundo o dicionário 
Oxford que em 2016 elegeu o termo “pós-verdade” como a expressão 
daquele ano, o termo se refere a um aglomerado de práticas, nas quais 
“fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as 
emoções e as crenças pessoais” (Hancock, 2016).

Este artigo busca refletir sobre o papel das imagens na manutenção 
das relações de poder e na difusão de conteúdos e notícias intencio-
nalmente criadas para enganar ou confundir. Imagens que continuam 
a serviço do poder; mas, agora, reinventam-se em muitos lugares e 
formatos, graças ao alcance de difusão tecnológica da informação no 
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tempo presente. Assim, interessa, aqui, pensar a imagem para além de 
sua materialidade, para refletir também a invisibilidade sobre o que 
se vê, ou seja, aquilo que está encoberto pela visualidade dominante.

FAKE NEWS: A MENTIRA IMPLANTADA

A mentira requer movimentos cautelosos, pois trata-se de uma ação 
arriscada, afinal, “a verdade sempre pode vir à tona”, como diz outro 
conhecido dito popular. No século 21, boatos, calúnias e mentiras 
disfarçadas de verdade viraram dispositivos de controle das subjetivi-
dades coletivas e têm como principal suporte as ferramentas digitais 
que facilitam o trabalho de manipular dados e imagens, “borrando 
ainda mais as fronteiras entre o real e aquilo que foi manuseado para 
transparecer como verdade” (Abreu, 2020, p. 97). A imagem, após a 
inserção de tecnologias que facilitam a adulteração intencionada da 
representação, deixou de ser um certificado confiável de veracidade e 
de reflexo factual do real.

Uma vítima frequente de mentiras e fake news é Manuela D’Ávila 
(PCdoB) que, em 2018, foi candidata à Vice-Presidência da República 
na chapa de Fernando Haddad (PT), tendo como principal concorrente, 
Jair Bolsonaro. Às vésperas das eleições, sua imagem usando uma 
camiseta com os dizeres “Jesus é travesti” e logo abaixo o desenho 
de um arco-íris, foi amplamente compartilhada nas redes sociais e 
aplicativos como o WhatsApp. Na foto original, postada pela própria 
Manuela em seu perfil no Twitter, no dia 2 de outubro de 2018, a can-
didata usava uma camiseta onde se lia “Rebele-se!”. A mentira veio 
à tona, o fato foi revelado, mas, seus efeitos, podem ter reverberado 
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de forma irreversível, não só na carreira política de Manuela, mas no 
próprio resultado das eleições.

Figura 1
Manuela D’Ávila expõe a montagem com sua foto.

https://twitter.com/ManuelaDavila

Mesmo diante da prova real da mentira manipulada, a propagação da 
imagem original pareceu não ter valor como fato. A credibilidade foi posta 
à dúvida. A imagem manipulada cumpriu sua função de insinuar uma 
falsa realidade, indo muito além daquilo que foi visto e compartilhado. 
Ganhou uma narrativa própria e tornou-se parte do regime de visualidades 
que ajuda na manutenção do controle dos corpos e dos discursos que 
instauram realidades de acordo com as conveniências dos jogos de poder. 
“A imagem nunca é uma realidade simples” (Rancière, 2012, p. 14). 
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Interpretá-la requer colocar em intersecção um conjunto de elementos 
que atuam em conjunto, como explica Jacques Rancière: 

Uma imagem nunca está sozinha. Pertence a um dispositivo de 
visibilidade que regula o estatuto dos corpos representados e o tipo 
de atenção que merecem. A questão é saber o tipo de atenção que 
este ou aquele dispositivo provoca (2014, p. 96)

Para Rancière, política e arte (e aqui, também considerando as ima-
gens) são elementos associados. Para o filósofo, a política é essencial-
mente estética e, nesse casamento de conveniências, o que está em jogo 
é a reconfiguração dos lugares e tempos, do visível e do invisível, do 
dizível e do silêncio. As imagens ganham existências e identificações que 
as impedem de serem pensadas de forma isolada, porque estão imersas 
em imaginários e regimes visuais. E, é desse lugar onde os significados 
são criados e as relações são estabelecidas. Entre os afetos e os efeitos 
delas decorrentes, a relação dos sujeitos com as imagens é uma estrada 
de muitas vias, na qual não é possível identificar onde está a agência. 
Se é por meio das experiências que atribuímos significados ao mundo 
e ao que vemos, as relações podem ser múltiplas e é impossível atribuir 
uma ideia universal ou unificadora da percepção visual e o fascínio que 
as imagens provocam nas espectadoras e espectadores, cujas buscas por 
sentido são perpassadas pelas vivências de cada pessoa. 

Ainda segundo Rancière (2012), o que está em jogo não é a relação 
entre imagem e realidade, mas sim como as imagens interagem com 
outras imagens e com o contexto em que elas surgem. Dessa forma, as 
atribuições diretas e referenciais podem se mover em várias direções. 
As imagens “são operações: relações entre um todo e as partes, entre 
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uma visibilidade e uma potência de significação e de afeto que lhe é 
associada, entre as expectativas e aquilo que vem preenchê-las” (2012, 
pp. 11-12). A imagem, de acordo com Rancière, está associada à noção 
de regime e relacionada com aquilo que está visível e o que pode ser 
dito sobre o que se vê. Nessa direção, essas operações “vinculam e 
desvinculam o visível e sua significação, ou a palavra e seu efeito, que 
produzem e frustram expectativas” (2012, p. 13), trazendo para a discus-
são as qualidades, identificações e afetos que elas produzem, dentro de 
um regime de relações e possibilidades que os conteúdos visuais podem 
provocar nos sujeitos. Dessas relações imersas em tensões, contradições 
e ambivalências surge o local onde as significações são geradas.

As imagens adulteradas intencionalmente para enganar os olhos 
(e as significações decorrentes da ação de vê-las) apontam para um 
campo social expandido do visual e sugerem que, hoje, para entender 
o que ocorre nas práticas de produzir imagens e notícias falsas com 
as quais temos contato diariamente, é importante focar nas maneiras 
pelas quais as práticas de olhar informam os modos de estar nos grupos 
sociais, considerando um mundo cada vez mais mediado e constituído 
pelo visual. 

Nesses contextos, onde a proliferação das imagens informa os 
movimentos do mundo, principalmente por meio das redes sociais, as 
afetações e identificações variam, indo das subjetividades altamente 
pessoais às públicas e, nessas operações, é comum não pararmos, não 
darmos o tempo necessário para que a reflexão sobre o que foi visto 
possa surgir. Esse olhar viciado, aquele que olha e não vê, é consequ-
ência das práticas incorporadas ao cotidiano de consumir e produzir 
imagens de forma incessante. 
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Essa é uma tendência bem recente. Basta lembrar que a câmera 
doméstica da década de 1970, usada para momentos especiais e álbuns 
de família, foi substituída pelas câmeras acopladas aos celulares a 
partir de 2000 e, desde então, tirar fotografias tornou-se, para muitos, 
um hábito banal. De fato, centenas de bilhões de fotografias são tira-
das a cada ano. A cada minuto, dezenas de milhares são carregadas 
no Instagram e mais de 200.000 são postadas no Facebook2. Em uma 
hora, mais imagens são compartilhadas do que as produzidas em todo 
o século XIX. Com esses novos hábitos, as fotografias pessoais, antes 
restritas ao ambiente doméstico, passaram a ser potencialmente públicas.

O campo social expandido do visual se refere às práticas cotidianas 
de consumir e produzir imagens. As visualidades - entendidas como 
determinações discursivas inscritas nas imagens e dirigidas a um grupo 
ou sociedade -, se impõem como uma condição do cotidiano, em que as 
relações, os afetos, desafetos, as interações, as experiências e os compar-
tilhamentos são representados através do visual. Visualidades, assim, se 
referem a um “fato social” (Foster, 1988). Incluem não apenas códigos 
sociais sobre o que pode ser visto e quem é capaz e autorizado a ver, mas, 
também, a construção de contextos específicos construídos em relação 
às práticas de ver o mundo por meio do visual. A visualidade é, portanto, 

2. De acordo com os dados da edição de 2020 do gráfico Data Never Sleeps, da Domo, 
na Internet, a cada minuto, 347 mil novos Stories são postados no Instagram, 147 
mil fotos são publicadas no Facebook e 41 milhões de mensagens são trocadas 
no WhatsApp. O Spotify inclui 28 novas músicas ao seu catálogo, o YouTube 
ganha 500 novas horas de vídeo enviados pelos usuários e o Twitter recebe 319 
novos usuários. Além disso, em apenas um minuto, 69.444 pessoas se candidatam 
à alguma vaga no LinkedIn, enquanto a Amazon envia 6.659 encomendas, 
enquanto o TikTok é instalado 2.704 vezes em novos dispositivos. Em 2020, 
ão 4,5 bilhões de pessoas (aproximadamente 61% da população mundial) com 
algum nível de acesso à Internet, crescimento expressivo diante dos 4,3 bilhões 
estimados em 2018. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8
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um termo que se refere às formas complexas como o poder se utiliza de 
meios psíquicos e emocionais para controlar e distribuir privilégios e 
definir faixas de consumidores privilegiando os artefatos visuais.

Nessa direção, as visualidades definem não apenas as condições 
do visível, mas, principalmente, o funcionamento do sistema político 
e econômico nas sociedades (ocidentais) contemporâneas. Trata-se de 
uma condição generalizada de estar no mundo, cujo poder de atuação 
nos envolve sem nos dar conta, por meio das práticas de ver. As visu-
alidades, portanto, orientam as formas de comunicar com o mundo, 
percebê-lo, e são componentes cada vez mais importantes nas formas 
de nos instituir e viver como seres políticos e culturais. Mas, essa 
característica, não significa, fundamentalmente, que todas as pessoas 
interpretam, decodificam ou criam significações novas a partir daquilo 
que lhes chegam, ou daquilo que veem. 

Apesar de haver espaço para as negociações, as narrativas e os 
significados presentes nas visualidades, de forma direta ou implícita, 
são produzidas e eleitas de forma criteriosa, impostas e direcionadas 
para atender determinados fins e grupos sociais. Não interessa às dinâ-
micas do poder que as pessoas possam decifrar as imagens alteradas 
ou construídas para enganar os olhos. Dessa forma, exercitar um olhar 
crítico, transformar a experiência com o visual, não se dará a partir da 
naturalização das práticas de ver e nem na aposta da homogeneização 
ou universalização das interpretações sobre os significados presentes 
nas imagens. 

As ferramentas digitais, como dito anteriormente, facilitaram a 
adulteração das imagens e inclusive de documentos, para conduzir e 
operacionalizar os jogos de poder. Um exemplo conhecido, descrito 
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com detalhes em uma reportagem do The Intercept Brasil (Dias & Lotfi, 
2019), é do então Secretário de Estado do Meio Ambiente de São Paulo 
e, hoje, Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles que, em 2016, 
associado à Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), comandou 
uma operação para adulterar um mapa ambiental, sob o argumento que 
o zoneamento da região não estava adequado para delimitar a extensão 
da Área de Proteção Ambiental. Em realidade, a finalidade era aten-
der interesses de mineradoras que pretendiam atuar na região, como 
demonstrou a referida matéria. 

Tal operação foi denunciada ao Ministério Público de São Paulo e 
Salles foi condenado por improbidade administrativa em 1° instância, 
entrou com recurso e as expectativas de que se livre da condenação 
são promissoras, como aponta a reportagem do Intercept Brasil: “a 
condenação saiu no dia 18 de dezembro de 2018. Duas semanas depois, 
ele assumiu o cargo de ministro do Meio Ambiente na gestão de Jair 
Bolsonaro.” A crença na impunidade fortalece os discursos de certos 
políticos que se sentem à vontade para defender o que chamam de 
“fatos alternativos”.

Nesse cenário, paradoxalmente, o discurso sobre a “verdade” 
reverteu-se em ferramenta para negação e a manipulação de dados. 
[...] Mais do que o simples falseamento de acontecimentos e infor-
mações, nos deparamos com um fenômeno que também consegue 
articular dados corretos, acontecimentos às interpretações subjetivas 
e manipulações mal-intencionadas sobre conteúdos e informações. 
(Meneses, 2020, p. 39)

Mesmo com a apresentação de provas sobre as falsificações mani-
puladas digitalmente, desvelando as mentiras e más intenções das 
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adulterações, em geral, os significados pretendidos são alcançados por 
meio da visualização massiva desses materiais e validadas por meio de 
milhares de likes e compartilhamentos nas redes sociais e nos aplicati-
vos de comunicação, legitimando as mentiras produzidas, cujas provas 
parecem não ter valor factual. 

Outro elemento importante na produção e disseminação de fake news 
é a estratégia de apelos emocionais e sensacionalistas para dar ênfase 
à credibilidade da mensagem. A roupagem emocional torna a narrativa 
mais atrativa (ou conveniente) e é empregada para difundir, confundir 
e manipular a psiquê, bem como, controlar os significados almejados. 

Figura 2
Postagens de um vídeo postado no Twitter nos perfis de Ricardo Salles 
e Hamilton Mourão para criar uma falsa narrativa sobre as queimadas 
na Amazônia.

Postagens já retiradas dos perfis.

Recentemente, no início de setembro de 2020, quando o mundo 
assistia perplexo imagens e vídeos sobre as queimadas na floresta 
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amazônica e no pantanal mato-grossense, Ricardo Salles, o ministro do 
Meio Ambiente, compartilhou em sua conta no Twitter um vídeo para 
contradizer as várias denúncias no Brasil e no exterior de paralisia e 
ineficácia do Governo para combater as queimadas. A postagem, logo 
em seguida, também foi compartilhada pelo vice-presidente Hamilton 
Mourão, também por meio do Twitter.

Logo após a publicação do vídeo3 por duas importantes autorida-
des brasileiras, a mentira, novamente veio à público e vários canais de 
informação deram o alarde4. No vídeo, algumas imagens mostravam, 
na verdade, a Mata Atlântica – presente principalmente no sudeste bra-
sileiro, ou seja, a milhares de quilômetros da Amazônia – e, nelas, um 
animal típico deste ambiente: um simpático mico-leão-dourado, símbolo 
desse habitat natural. O vídeo, com narração em inglês (aparentemente, 
com a voz de uma criança) e legendas em português, é assinado pela 
Associação de Criadores do Pará (Acripará), formado por pecuaristas 
do Estado. No final do vídeo, em tom emotivo, a pergunta: “De qual 
lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula 
seus sentimentos?”. Essa falácia já foi repetida por vários membros 
deste Governo, inclusive pelo próprio Bolsonaro, em seu discurso na 
75ª Assembleia Geral da ONU5, ocorrida em 22 de setembro de 2020.

3. O vídeo ainda pode ser visto em algumas contas privadas no YouTube, como 
esta https://youtu.be/b7JxLNDKLVg

4. Entre várias denúncias na impressa brasileira, algumas delas: ClimaInfo (shorturl.
at/tyRS9); Correio Brasiliense (shorturl.at/oxyY0) e G1 Globo (shorturl.at/
npKSV)

5. O discurso, na íntegra, pode ser lido neste endereço:
 h t t p s : / / a g e n c i a b r a s i l . e b c . c o m . b r / p o l i t i c a / n o t i c i a / 2 0 1 9 - 0 9 /

presidente-jair-bolsonaro-discursa-na-assembleia-geral-da-onu
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Desmentidos, Salles e Mourão apagaram suas postagens, não antes 
de também serem replicadas por opositores do Governo. Mas, mesmo 
com a ampla divulgação da inveracidade do vídeo, as duas publicações 
nas redes sociais receberam milhares de likes e compartilhamentos e 
muitos foram às redes defender Salles e Mourão contra aqueles que 
contestavam as postagens, inclusive levantando a hashtag #StopFake-
NewsAboutAmazon, no Twitter, promovida por algumas pessoas e 
centenas de robôs automatizados. 

Esse contexto paradoxal reflete a sociedade brasileira: de um lado, 
as pessoas que duvidam e se informam sobre a disseminação de fake 
news e, de outro, aquelas que acreditam em qualquer coisa e, mesmo 
diante de provas sobre as mentiras criadas, preferem negar a realidade 
dos fatos.

A PÓS-VERDADE: “SELEÇÃO AFETIVA DE IDENTIDADE”

Eu não preciso ler jornais
Mentir sozinho eu sou capaz
(Fragmento da canção Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas, 1987)

Segundo o historiador Leandro Karnal6, em entrevista ao Programa 
Ponto a Ponto, a pós-verdade é uma “seleção afetiva de identidade” e 
se difere totalmente da mentira. Para ele, a pós-verdade é algo mais 
complexo e pressupõe a perda da necessidade do vínculo com o real, 
com o factual. Trata-se, explica o historiador, de uma característica 

6. Programa Ponto a Ponto, exibido na Band News, em 20 de março de 2017, https://
www.youtube.com/watch?v=2EkrD3eNe5c
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contemporânea em que algumas pessoas passam a pensar o mundo de 
forma autocentrada, narcísica, em que a opinião pessoal, o critério indi-
vidual, é mais importante do que qualquer outra opinião contrária à sua. 

Essa característica, obviamente, facilita a propagação de fake news, 
bem como a manipulação dos fatos por parte das narrativas hegemô-
nicas, justamente porque, as provas, a verdade, a objetividade, o bom 
senso, já não são elementos relevantes. No contexto da pós-verdade há 
uma inversão de valores e as realidades são construídas sem nenhum 
discernimento ou compromisso com a verdade. Inclusive, nem é preciso 
criar fatos irreais, basta sugeri-los, contar meias-mentiras e deixar que 
o boato seja disseminado. O importante é que a notícia falsa chegue 
ao maior número de pessoas e que elas acreditem e comprovem seus 
pontos de vista preconcebidos e considerados relevantes desde suas 
próprias opiniões, mesmo que a narrativa seja completamente delirante.

O jornalista Matthew D’Ancona (2018), no livro “Pós-verdade. 
A nova guerra contra os fatos em tempos de Fake News”, explica que 
a pós-verdade é uma reação de parte da população em função de uma 
desilusão, em que o indivíduo não se sente mais representado pela 
classe política. Refere-se também a um sentimento de descrédito em 
relação às imprensas oficiais que comumente distorcem os fatos para 
atender seus próprios interesses e de grupos econômicos. Por último, 
a mais absurda: a negação da ciência como resultado do conhecimento 
acumulado ao longo do tempo pela humanidade. 

Essa tendência comportamental privilegia as crenças e as ideologias 
sob a concretude da realidade e da própria materialidade do fato, em 
favor de opiniões e escolhas pessoais. Entre os muitos desatinos, esse 
movimento defende o denominado “terraplanismo”; questiona a eficácia 
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de vacinas, colocando em risco a saúde da população mundial; nega 
fatos históricos, como o nazismo e a crueldade do período escravocrata. 
Pessoas ligadas a esse movimento também são, frequentemente, da 
ultradireita, racistas, homofóbicas, eugenistas, xenofóbicas, moralistas 
e machistas; uma verdadeira ode à mediocridade e à intolerância. 

O negacionismo (histórico e científico) é um fenômeno global, 
especialmente em países com políticas neoliberais mais agressivas. 
Mas, no Brasil, a pós-verdade vai além do negacionismo. Há uma 
verdadeira onda rumo ao obscurantismo, em que a ignorância e a estu-
pidez de muitos indivíduos, o fundamentalismo religioso, a ambição 
de empresários, banqueiros e de segmentos políticos que visam seus 
próprios interesses, passam a definir os rumos do país, com consequ-
ências trágicas para a educação, a arte e a cultura. De acordo com as 
palavras de Sônia Meneses:

Assim, proliferaram na cena pública discursos reativos que se sus-
tentam na difusão de notícias e conteúdos deliberadamente criados 
para enganar, confundir ou desqualificar lugares da produção do 
conhecimento e, consequentemente, da história. Abusos sobre as 
leituras do passado, mas também, abusos das ideias de verdade que 
têm servido para sustentar posições reacionárias, cujo ponto alto, no 
caso do Brasil, foi a eleição de um político de extrema direita para 
a presidência do país. (2020, p. 40)

Prevalece um desinteresse entre a população de buscar informa-
ções corretas, basear-se em pesquisas fundamentadas, ou ler textos 
mais alongados. Além disso, há uma dificuldade de grande parte da 
população de ouvir críticas ou opiniões contrárias, não há espaço para 
o dissenso. Para esses indivíduos, o diálogo e a troca de experiências 
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não são bem-vindos. Consequentemente, perde-se a oportunidade de 
aprendizagens e deslocamentos.

O governo de Bolsonaro sabe muito bem se beneficiar da pós-verdade 
tanto para manter a adesão de segmentos sociais de tendência fascista, 
quanto para se valer da fé e da ignorância de parte considerável da popu-
lação brasileira, desprovida de acesso à educação básica de qualidade, 
às informações confiáveis, ao saneamento e à garantia de poder contar 
com a saúde pública7. Aliado à sua política conservadora, difamatória, 
irresponsável e aos seus discursos conspiratórios, a coalisão política em 
torno de Bolsonaro conta ainda com um exército de robôs informáticos 
que ajudam na propagação da notícia falsa, simulando a legitimidade e 
a credibilidade do governo.

Todo esse movimento tem intenções claras: implementar uma agenda 
neoliberal no país e de interesse próprio, além de gerar um estado de 
instabilidade social, política e econômica, minar a esperança por um 
estado mais justo e igualitário e apostar na violência das narrativas que 
cumprem o papel de desinformar a população e deixa-la vulnerável às 
necropolíticas governamentais.

As estratégias de Bolsonaro, de sua família e grande parte de 
membros de seu governo sabem do poder da hegemonia do visual na 
vida cotidiana e recorrem frequentemente às imagens para valorizar a 
mensagem pretendida. Nessa triste parte da história do Brasil atual, o 
Governo claramente é consciente do poder da representação para que 

7. No momento em que escrevo as linhas finais deste texto, em outubro de 2020, Jair 
Bolsonaro anunciou na imprensa nacional que, apesar de mais de 154 mil mortos 
no país por Covid-19, a vacina não será obrigatória. Fonte: G1 Globo, em 19 de 
outubro de 2020, recuperado de https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/19/
bolsonaro-diz-que-vacinacao-contra-a-covid-19-nao-sera-obrigatoria.ghtml
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suas narrativas tenham êxito e usam as visualidades para afiançar suas 
ações e discursos. Com outras palavras, tudo indica que o bolsonarismo 
conhece bem o poder performativo e os efeitos epistemológicos das 
visualidades para a compreensão de mundo e para a criação de “reali-
dades alternativas”. 

Esse cenário desorientador indica a importância de observar mais 
atentamente aquilo que nos chega por meio da experiência visual e que 
aponta para a necessidade de converter os estudos da cultura visual em 
um campo denso, pragmático e efetivo, cobrando o protagonismo da 
educação em sentido amplo, em especial, das escolas e, particularmente, 
da disciplina de Artes Visuais, cujas ferramentas, conteúdos e métodos 
têm muito a contribuir para romper com a desautomatização do olhar e 
gerar as condições para criar novas narrativas, outros significados e esta-
belecer novas relações entre ver e conhecer, ver e acreditar, ver e sentir. 
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PROJETAR TRANSMÍDIA: EXPERIMENTAÇÃO 
DE ARTICULAÇÕES DE CONTEÚDOS, 
NUM TRABALHO EXPERIMENTAL NO 

LABORATÓRIO DE HUMANIDADES DIGITAIS.

Glaucia Davino1

1. HUMANOS E DIGITAIS

As fronteiras entre a ambiência digital/computacional/tecnológica 
e a existência humana já começa a se desenhar por contornos tênues, 
tendendo para uma simbiose mecânica e intelectiva em direção à supe-
rinteligência (Kutzweil, 2019), sem que percebarmos ao certo. A ideia 
de ruptura seca e incisiva entre modos culturais anteriores e atuais é 
ilusão de ótica (...) e o que é variável é a velocidade de uns e outros, a 
responder pela intensidade da mudança (Coelho, 2020, p. 01). A sen-
sação de impacto ocorre para aqueles que tomam conhecimento e se 
dão conta das mudanças quando vários movimentos na construção de 
novos conhecimentos já foram experimentados, estudados, expostos, 
quer tenham tido continuidade ou tenham sido abandonados 

Não é novo e faz parte da História a permeabilidade entre o que a 
ciência classifica como campos dos saberes tecnológicos, o campo de 

1. Doutor em Ciências da Comunicação, pela Universidade de São Paulo. Docente 
no PPG em Educação, Arte e História da Cultura e no curso de Letras, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 glau.dav@gmail.com; glaucia.davino@mackenzie.br
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investigação das humanidades e as repercussões intrínsecas nos padrões 
de funcionamento das sociedades. Apenas há uma classificação hie-
rárquica e pragmática, para que tenhamos referenciamento no grande 
mapa das ciências e humanidades. As metodologias, até então utilizadas, 
exigiam recortes específicos, a partir dos recursos e epistemologias da 
ocasião para se alcançar profundidade de conhecimento em qualquer 
tema. Daí os trabalhos interdisciplinares, que estabelecem parcerias 
com diversas áreas do saber para a observação ou invenção de um 
novo conhecimento. Também não temos dúvidas quanto à capacidade 
de processamento, armazenamento, transformação, multiplicação e 
transmissão de informações pelos aparatos tecnológicos digitais con-
temporâneos e a transversalidade que assumem em todos os campos 
das ciências, atividades profissionais e vida cotidiana.

No grande campo das Humanidades (Colégio de Humanidades, 
segundo a CAPES/Brasil), que abriga as Ciências Humanas, Ciências 
Sociais Aplicadas e a Linguística, Letras e Artes (CAPES, 2014), 
diversos pesquisadores viram, no que era chamado de Informática e/ou 
Ciências da Informação (dentre outras denominações), possibilidades, 
métodos, formas de refletir e temas que dariam às suas investigações e 
projetos perspectivas inovadoras, quer utilizando recursos (hardwares 
e softwares) já existentes, como formando parcerias para a solução 
específica de um objetivo, articulando metodologias, materiais e pro-
cessos tradicionais, novas e/ou mistas. As Humanidades Digitais surgem 
do reconhecimento dessas transformações (Schreibman et al., 2016), 
da utilização do código binário, pelos próprios pesquisadores que a 
criaram, em direção a seu reconhecimento, num movimento contínuo. 
Trata-se de uma área ainda em construção, por sua própria natureza 
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e por adesões contínuas de pesquisas e pesquisadores a essa grande 
área, as Humanidades Digitais, às possibilidades interdisciplinares e de 
hibridização. Pesquisadores, que não estavam em contato com àqueles 
que se dedicam a dar substancialidade e consistência às Humanidades 
Digitais, passaram a reconhecer que suas atividades muito se assemelha-
vam nos procedimentos, forma de pensar, ferramentas e metodologias 
sem denominá-las de Humanidades Digitais (Alvez, 2016).

 Um dos vieses dos estudos culturais passa pelo uso de quantida-
des bastante grande de dados, quer para fins quantitativos como para 
interpretações qualitativas, incluindo relações das movimentações de 
informações trocadas entre usuários, na internet e processamento de 
linguagens (Manovich, ). No Brasil, verificamos nove grupos de inves-
tigação que enquadram e se denominam humanistas digitais, de acordo 
com os dados do diretório de grupos de pesquisa do CNPq (tabela1), 
Devemos considerar que, fora dessa listagem, há os grupos que não são 
específicos das humanidades digitais, mas as têm de forma transversal 
aos seus interesses e atuação de pesquisas.

2. LINGUAGENS E TECNOLOGIAS

Doze encontros de quatro horas, no primeiro semestre de 2020, foi 
o tempo dedicado a abordar, discutir, refletir e relacionar Humanidades 
Digitais aos respectivos repertórios individuais e projetos de pesquisa 
interdisciplinares de cada participante de um grupo de alunos de pós-
-graduação e para desenvolver a proposta de um projeto vivencial e 
coletivo final, que pudesse remeter a alguma temática dentro do vasto 
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espectro das Humanidades Digitais. Trazemos, portanto, o relato e as 
reflexões sobre essa experiência.

Nesse grupo de trabalho, as Humanidades Digitais foram exploradas 
primeiramente no seu contexto amplo Se debruçram sobre referencial 
bibliográfico a respeito das humanidades digitais, sob a diversidade 
de olhares e práticas, trazendo para o posto de sua definição, concei-
tos distintos a partir da área de quem fala (Alves, 2016), suas origens 
(Barttscherer, 2011; Lane, 2017; That Camp, 2012), da datificação e 
análise massiva de dados culturais (Schäfer & Van Es, 2017), implicações 
metodológicas e científicas (Rogers, 2015), diferentes pontos de vista, 
exemplos de atividades em centros de pesquisas no Brasil e no mundo e 
outros assuntos da atualidade. Debates, apresentações, relações com as 
atividades individuais e produção de textos foram impulsionados nessa 
trajetória para o desvendar, de forma crítica, o significado e implicações 
das Humanidades Digitais. 

Verificamos que foram as áreas das Letras e História as que 
tiveram maior identificação formal com as Humanidades Digitrais. 
Berry (2011, pp. 3-4, conforme citado em Oliveira & Martins, 2011, 
pp. 17-18) explicou a ocorrência de duas primeiras ondas, internacional-
mente. A primeira, focada nos repositórios digitais, i.e., na digitalização 
e disponibilização nas redes de textos, documentos, acervos de livros, 
de objetos, etc. e a segunda voltada para a ferramentalização digital de 
análises e a mudança na maneira de conceituar, proceder e refletir sobre 
os temas próprios das áreas das humanidades, pois a cultura digital já 
seria parte intrínseca do processo da pesquisa e que permeia toda a 
sociedade. O levantamento dos grupos de pesquisa brasileiros, dedicados 
às Humanidades Digitais, listados no quadro abaixo, organizado em 
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ano de formação, nome do grupo, instituição de de ensino e pesquisa e 
respectivas áreas, mostrou constituir o índice que reitera os contextos 
vistos acima. As áreas das linguagens artísticas e comunicacionais 
(novas mídias) não apresentam as Humanidades Digitais como o tema 
do grupo, mas sim como eixo transdisciplinar. Quando aparecem, são 
na forma de eixos transversais, descritos em projetos ou palavras-chave, 
mas não no nome do grupo.

Tabela 1
Tabela elaborada a partir das informações do Diretório de Grupos de 
pesquisa do CNPq, pela autora, em outubro de 2020

Ano de 
formação Grupo/Universidade Área das 

Humanidades

2008
Estudos Interdisciplinares em Humanidades 
Digitais, Filologia e Acervos de Escritores/ 

UEFS
Letras

2014 Imago e humanidades digitais/ UFPE Ciências da 
Informação

2015 Representação e Humanidades Digitais/ 
UFSCAR

Ciência da 
Informação

2018 Laboratório de Humanidades Digitais da 
UFBA/ UFBA Sociologia

2019 Humanidades Digitais e Comunicação de 
Interesse Público (HD-CIP)/USCS Comunicação

2019 Idade Média e Humanidades Digitais/USP História
(http://dgp.cnpq.br)

Como dissemos, na primeira metade dos encontros os diversos autores 
e respectivos textos foram discutidos, incluindo atualidades nas mídias 
e publicações acadêmicas, olhando para o tema num leque panorâmico 
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e abrangente, pois não é simples compreender o empreendimento de 
cada segmento do conhecimento, como dito acima. Na segunda metade 
dos encontros e, a partir do sétimo, foi lançado o desafio de adentrarmos 
nas interações, nos procedimentos e nos conteúdos das linguagens, não 
apenas verbais, na complexidade expressiva das diversas mídias (texto, 
imagens, sons, vídeos, etc.), seus horizontes e/ou limitações procedi-
mentais no universo digital, com o propósito laboratorial, experimental, 
i.e. como forma de apreensão das estesias ao provocar uma construção 
de significações. 

Narrativas, mídias e a rede que as relaciona tornou-se o nosso enfoque, 
i.e., saímos dos campos das primeiras ondas das humanidades digitais 
para o conjunto das mídias digitais, da modelização ou das simulações 
do imaginário sob as interoperações de algoritmos do que chamamos de 
novas mídias . In recente years, a variety of digital humanities projects 
and research centers have taken a range of approaches to the study of 
vídeo games ... and transmedia storytelling (Schreibmen, Siemens, & 
Unsworth, 2016, pp. 91- 92). E foi sob essa inspiração e sob o enfoque 
da disciplina na linha de linguagens e tecnologias que se estabeleceu o 
nosso ponto de partida, a concepção de um projeto de uma narrativa a 
ser expandida na forma transmidiática. A experimentação laboratorial 
prática constituiu a essência para a apreensão do conhecimento desse 
complexo campo, considerando a diversidade e o equilíbrio das relações 
que as plataformas midiáticas e respectivas linguagens estabelecem 
numa criação.
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3. O CAMINHO DO EXPERIMENTO – CONSCIÊNCIA DO 
UNIVERSO, DA NAVEGAÇÃO, DOS RECURSOS, LIMITES E 
O HUMANO

A segunda metade dos encontros foram dedicados à formulação de 
um projeto coletivo e criativo transmídia, com outro suporte bibliográ-
fico e específico (Irigaray & Lovato, 2015; Jenkins, 2003; Massarolo 
& Mesquita, 2013; Renó & Renó, 2015), a exploração de exemplos 
consagrados e experimentais nacionais e internacionais explorados pelos 
próprios alunos que compunham o grupo e exercícios de adequação das 
linguagens aos conteúdos, realizados num processo semelhante a uma 
sala de roteiro: com encontros de discussões, brain storms, reflexões 
sobre as linguagens, suas especificidades e seus suportes midiáticos nas 
diversas plataformas, divisão de funções e encontros2 para fechamento 
de ideias, com a intenção de experimentação expressiva na interação 
das mídias da cultura digital. Devemos considerar que o prazo de 
execução foi um dos fatores limitadores para o projeto, i.e., o estado 
final denota até onde foi possível o desenvolvimento das ideias, com 
um grupo inexperiente nas mídias digitais e oriundos de diversas áreas 
do conhecimento. Vejamos abaixo o tema e as propostas que o grupo 
conseguiu erigir nesse contexto e nesse período de seis encontros para 
a concepção do projeto. Embora as peças não tenham sido produzidas, 
foram iniciados alguns esboços para apresentação final do curso.

• Tema: Violência Doméstica

2. Cabe notar que esse processo foi impactado com a pandemia e o sistema de 
isolamento social, causados pelo Covid-19, quando os encontros e evolução dos 
trabalhos passaram a ser realizados na forma online, em outra dinâmica e ritmo.
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• Conto: Os olhos dos Mortos (ficção), do autor moçambicano 
Mia Couto (2009; 69-72). 

• Blog jornalístico: Mulheres que matam. Jornalista publica 
casos verdadeiros de mulheres que sofreram violência domés-
tica e/ou mataram seus parceiros motivadas pela violência 
sofrida. Portanto, é um blog com participação aberta dos 
usuários (narrativas reais)

• Serviço: site de Apoio espiritual de Capelania

• Links para outros sites, arquivos e/ou banco de dados sobre 
o tema escolhido

• Diário: (ficcional) da personagem feminina do conto, con-
tendo sua vida pregressa.

• Álbum de fotografias: (ficcional) da personagem feminina 
do conto

• Série: (ficcional)

• Monetização: não foi considerada, para os fins do experimento

3.1 Tema

Las experiencias transmedia siempre son propuestas narrativas para 
conversar de algo ... sobre que vamos a conversar? ... La forma en 
que se desplegará el tema (se partirá de uma historia, de un aconteci-
mento, de un problema? Como se dará el desarrollo de los elementos 
narrativos? (Ardini & Caminos, 2018, p. 29) 

Na época da elaboração do projeto, o grupo já estava trabalhando 
em regime de isolamento social, devido à pandemia, e um dos assuntos 
decorrentes da situação que se destacava era o aumento da violência 
doméstica nessa época em que o convívio no lar se tornou mais extensivo 
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O tema surgiu e foi proposto, como ponto de partida, o conto Os olhos 
dos mortos, de Mia Couto. Sinteticamente, a protagonista é uma mulher 
que, na voz em primeira pessoa, confessa estar feliz e relata que assas-
sinou o marido, para livrar-se do longo, permanente domínio, humi-
lhação, degradação psicológica e violência que ele exercia sobre ela. 
Logicamente que ler o conto, a leitura propriamente, como sabemos, é 
uma experiência que vai além dos fatos aqui sinteticamente narrados, é 
uma vivência imaginária, uma experiência dos sentidos construídos na 
distribuição das palavras, seu ritmo sintático e das inferências do leitor.

3.2. Literatura/ conto – Livro papel/ Livro digital

Imediatamente, o conto não apenas foi a fonte de inspiração do 
projeto, mas tornou-se parte dele. Ele faz parte do livro de contos O fio 
da missanga (2016), de Mia Couto3 e que pode ser encontrado nas ver-
sões impressa e digital (Kindle) em diversas edições. Estamos falando 
aqui da escolha da primeira linguagem para abordar o tema, a verbal e 
escrita, em língua portuguesa. A literatura é uma das formas mais anti-
gas e tradicionais de expressão, tendo passado pela diversificação de 
movimentos e estilos, ao longo da história, como sinais de suas épocas. 
Portanto, sob o aspecto midiático, o conto tem o suporte livro (físico 
e digital), que pertence ao autor e sua editora e que pode ser acessado 
apenas em plataformas que não foram elaboradas dentro do projeto. 
A experiência oferecida, portanto, foi elaborada por um autor externo 
ao projeto. Coube ao grupo a escolha, a curadoria dessa peça literária. 

3. António Emílio Leite Couto, escritor moçambicano e ganhador de prêmios 
literários em língua portuguesa.
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3.3 O Blog

O blog, intitulado Mulheres que matam, é jornalístico e foi concebido 
para ser uma plataforma de troca com o público. A jornalista do blog, 
na realidade é um avatar de jornalista, além de investigar e entrevistar 
mulheres que mataram para se livrarem da violência, condenadas ou 
não, e receberia histórias reais de leitores para publicá-las em forma 
de jornalismo literário, i.e., se propôs a contar histórias verdadeiras, 
baseadas em relatos reais.

Figura 1
Esboço da parte inicial do blog (em construção) – Material produzido 
para a disciplina Humanidades Digitais, em maio de 2020. As imagens 
são provisórias (acesso restrito)
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Com o desdobramento das outras plataformas do projeto, o blog 
passou também a ser o único dos suportes tecnológicos e a oferecer, mas 
de forma discreta no final da página, botões de acesso hipermidiático 
às outras plataformas, centralizando-as. Essa opção se justificou pela 
dimensão social do blog. Esboçou-se sua formatação com hiperlinks 
para as outras linguagens e conteúdos aqui desenvolvidos. 

3.4 Site de apoio espiritual - Capelania

O site de apoio espiritual (cristão) de Capelania Corporativa, de 
cosmovisão religiosa, é voltado ao acolhimento de quaisquer pessoas. 
Foi criado para conceber outro universo transmídia, de apoio humano 
espiritual. Atuando em diversas áreas (família, trabalho, infância, etc.), 
articulou com o Mulheres que matam um ponto de intersecção, o espaço 
exclusivo de apoio espiritual dedicado às mulheres que sofreram ou 
sofrem violência doméstica. 

 3.5 Diário de Maria – da personagem feminina do conto Os olhos 
dos mortos

Diário de Maria é uma obra ficcional. Nele, em formato de diário, 
Maria contaria sua vida, seus sentimentos e o que aconteceu com ela, 
muitas coisas que não estão no conto. Acontecimentos, esperanças, 
planos e os mais íntimos dos sentimentos da personagem ao longo do 
tempo afloram e justificam a decisão de assassinato. O acesso visual ao 
Diário seria através da tela, mas sua aparência/visualidade simularia um 
caderno escrito à mão, com o recurso de virar as páginas, com textos 
em estilo de fluxo de narrações e pensamentos mais livres, podendo 
ser acompanhado de desenhos, colagens, com anotações, cores de 
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canetas diversas e/ou lápis e algumas páginas mais gastas pelo tempo 
ou manchadas.

3. 6 Álbum de fotografia – do casal do conto Os olhos dos mortos

O álbum de fotografia, também ficcional, seria composto por foto-
grafias de um período da vida pregresso do casal, das famílias, da casa 
nova, dos animais, até o momento do casamento. Acompanhando as 
fotografias, estariam datas e legendas, dando dicas de nomes de pessoas 
e ocasião. Com o álbum, é construída uma narrativa daquilo que ambos 
registraram para a memória familiar pública - o sonho de um casal feliz. 

3.7 A série TV– Mulheres que matam

Com título homônimo ao blog, foi concebida uma série de oito epi-
sódios independentes sobre situações complexas de violência doméstica 
e mulheres envolvidas em crimes como consequência. 

Figura 2
Esboço para inspiração de abertura da série– Material produzido para 
a disciplina Humanidades Digitais, em maio de 2020. As imagens são 
provisórias (acesso restrito) 
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Figura 3
Exemplo de sinopse da série. – Esboço episódio 8 - Material produzido 
em aula pelos alunos (acesso restrito)

A série carrega traços de sensacionalismo, crime, mistério e inves-
tigação. Foram escritas oito sinopses ilustradas por fotografias, com os 
títulos (Figura 2).

3.8 Links externos

Figura 4
Esboço do espaço reservado para os botões para links, no blog – Material 
produzido para a disciplina Humanidades Digitais, em maio de 2020. 
As imagens são provisórias (acesso restrito)
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Uma das características originárias dos blogs, desde 2000, eram os 
permalinks, que permitiam que o usuário pudesse navegar entre blogs 
com semelhanças, temas e/ou interesses em comum. Mantendo esse 
espírito original da plataforma blog, supôs-se a criação de links para 
blogs ou sites de terceiros, externos à produção proposta, que pudessem 
contribuir com o universo tratado. No entanto, a curadoria para essas 
escolhas ficaria para outro momento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo procurou trazer para os participantes da disciplina 
Humanidades Digitais uma experiência em que a narrativa transmídia 
passou a ser um desafio, não apenas na sua especificidade intrínseca 
- de expansão de histórias dentro de um universo, como negócio ou 
entretenimento - mas como um dos recortes possíveis para refletir sobre 
as mídias contemporâneas, os fluxos das informações vinculadas aos 
modos como os usuário se relacionam com as linguagens e o leque de 
escolhas de plataformas que eles têm. 

Nenhuma das pessoas do grupo conhecia ou havia realizado inves-
tigações no âmbito das humanidades digitais, nem sequer tido contato 
com produções transmidiáticas. Então, tratou-se de uma experiência 
inédita. Essa opção fez parte da estratégia laboratorial em que o nível 
de competência pudesse prescindir do conhecimento algorítmico, da 
linguagem de computação e da engenharia dos dispositivos digitais 
implicados na experiência. 

Partimos das possibilidades da incorporação das relações de diversas 
mídias, agora gerenciada por algoritmos, considerando o exercício de 
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reconhecimento e da ciência da articulação dos conteúdos, dos fluxos que 
os relacionam, os tornam interdependentes na construção de sentidos e 
na compreensão de para as diferentes mídias, plataformas e linguagens, 
i.e., estamos falando da materialização de processos mentais, mesmo 
considerando que os limites dos padrões de programação pudessem 
gerar resultados previsíveis e/ou semelhantes a outras realizações 
(Flusser, 1985). A finalidade da iniciativa foi a de não limitar a constru-
ção de conhecimentos ao referencial bibliográfico e às discussões gerais 
sobre o campo das humanidades digitais que se incumbiram mais forte-
mente das questões de arquivo, banco de dados, análises de informações 
textuais, com exceções, baseadas em suporte bibliográfico, oferecendo 
experiência singular e atuante dos alunos dedicados à disciplina, com 
foco no processo de experimentação, compartilhamento e integração 
entre os atores desse trabalho, oriundos de diferentes áreas do saber, 
considerando as plataformas de vivência contemporâneas conhecidas 
e dentro do período disponível.

Buscamos alcançar coerente e eficaz interrelação para a solução 
de integração entre as expressividades e sua aplicabilidade nas plata-
formas digitais, com o tema Violência Doméstica contra as mulheres, 
promovendo ambientes de entretenimento (ficções), de esclarecimentos 
(histórias reais e serviço) e de apoio (serviço). 
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NARRATIVA TRANSMÍDIA EM DESENHOS 
ANIMADOS: DE GRAVITY FALLS A 

A CASA DA CORUJA

Vicente Gosciola1

Ingrid Schmidt2

1 INTRODUÇÃO

Os séculos XIX e XX foram extensivamente marcados pelo surgi-
mento de novos meios de comunicação que remodelaram o comporta-
mento da sociedade, como o cinema, a televisão e a internet. Esses meios 
rapidamente ultrapassaram sua função básica enquanto transmissores de 
informações, vindo a ser considerados como formas de entretenimento. 
Partindo de suas peculiaridades constitutivas, formam hoje aquilo que 
entendemos por “indústria midiática” — um modelo de produção e 
negócio baseado em comunicação, informação, arte e entretenimento 

1. Pós-doutor pela Universidade do Algarve-CIAC, Portugal, Doutor em Comunicação 
pela PUC-SP., Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, Professor 
Titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi 
Morumbi e Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Narrativas Tecnológicas.

 vicente.gosciola@gmail.com
2. Mestranda em Comunicação Audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi. 

Linha de Pesquisa: Processos Midiáticos na Cultura Audiovisual.
 contatoingridschmidt@gmail.com.
 Projeto desenvolvido com apoio do PROSUP/INSTITUCIONAL - CAPES, 

EDITAL 001/2020. 
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para a grande audiência, uma derivação do conceito de “indústria cul-
tural”3 proposto por Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985).

Thomas Elsaesser (2018, p.184) acredita que tecnologias como o 
controle remoto, o videocassete, o equipamento de DVD, a internet e 
o telefone celular teriam redefinido o uso e a função das imagens em 
nossa sociedade. Entretanto, elas não representariam uma obsolescência 
do meio cinematográfico, mas sim imporiam um novo desafio, fazendo 
com que os conteúdos audiovisuais tivessem que se adaptar para uma 
nova realidade de consumo. A rápida adoção da internet no início dos 
anos 2000 teria proporcionado um cenário em que os consumidores 
são mais ativos e envolvidos com os conteúdos, contribuindo para a 
formação de uma verdadeira cultura de fãs. “A ubiquidade da internet 
permitiu que os fãs adotassem uma inteligência coletiva na busca de 
informações, interpretações e discussões narrativas complexas que con-
vidam à participação e ao engajamento. (Mittell, 2012, p. 35). Com isso, 
as narrativas puderam – e tiveram - que se transformar para engajar a 
audiência e se destacar frente à crescente concorrência. 

Em 2006, Mittell trouxe pela primeira vez o conceito de complexidade 
narrativa, definindo como “uma redefinição nas formas episódicas da 
narração em série (...) Recusando a necessidade de fechamento da trama 
em cada episódio, que caracteriza o formato episódico convencional” 
(Mittell, 2012, p. 36). Para ele, a complexidade narrativa “privilegia 
estórias com continuidade e passando por diversos gêneros.” (Mittell, 
2012, p. 36). Para Mittell, as mudanças teriam demorado a ocorrer 

3. O termo “Indústria Cultural” refere-se a um modelo de produção de arte e cultura 
que utiliza técnicas do sistema capitalista e se aproxima da ideia de produção em 
massa, tendo como objetivo o lucro e a manutenção do pensamento dominante. 
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porque a complexificação iria contra a lógica tradicional da indústria 
televisual que “assumia que a inconstância do público a narrativas 
seriadas semanalmente e as pressões relacionadas a direitos favoreciam 
a manutenção de episódios de sitcoms convencionais e de dramas pro-
cessuais intercambiáveis.” (Mittell, 2012, p. 34). 

Por mais que essas tecnologias não tenham sido o único fator que 
provocou o surgimento da complexidade narrativa, elas foram respon-
sáveis por elevar o papel dos consumidores, transformando-os em fãs 
ativos e engajados que não só discutem e interpretam as narrativas, 
mas também produzem conteúdos relacionados a elas. “A televisão 
narrativamente complexa encoraja e às vezes até mesmo precisa de 
um novo modelo de engajamento do público.” (Mittell, 2012, p. 48). 
As narrativas complexas não podem mais se limitar ao meio televisual 
e devem se expandir para outros meios a fim de alimentar esses fãs 
engajados e curiosos e, dessa forma, se manterem “vivas”.

Mais recentemente, um novo meio de comunicação viria a remodelar 
mais uma fez as formas de se consumir conteúdo audiovisual: as pla-
taformas de streaming. A tecnologia de transmissão contínua surgiu na 
primeira metade da década de 1990, mas ganhou força quando a Netflix, 
fundada como uma locadora digital de filmes e séries, passou a disponibi-
lizar seu conteúdo on demand com um modelo de assinatura mensal. Em 
2018, a plataforma lançou House of Cards, sua primeira série original, 
cuja primeira foi disponibilizada na íntegra. Surgiu, então, um novo 
modelo de consumo audiovisual denominado como “binge-watching,” 
que consiste em assistir os episódios de uma temporada obra seriada 
sem intervalo, de maneira contínua, sem a necessidade de esperar a 
semana seguinte. Esse novo modelo reconfigura as práticas de conteúdo 
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televisual não só porque a narrativa deve ser pensada de forma mais 
contínua e objetivando a renovação para a temporada seguinte, mas 
também porque esse modelo é intrínseco aos serviços de streaming e, 
portanto, possibilitam um consumo ainda mais personalizado, imediato 
e financeiramente acessível que a televisão. 

No streaming, os fãs têm muito mais facilidade de pausar e rever 
os conteúdos que consomem em busca de pistas e informações extras, 
o que fortalece a construção de narrativas complexas como definidas 
por Mittell. Ademais, as plataformas têm acesso direto aos números 
reais de exibições dos episódios e, de acordo com a Vice-Presidente de 
Produtos Originais da Netflix, Cindy Holland (2019) os têm como base 
para definir a renovação ou o cancelamento de cada série. Dessa forma, 
o processo de re-visualização de episódios passa a ter uma importân-
cia ainda maior, e os criadores de conteúdo precisam adotar modelos 
narrativos que levem os fãs a assistirem mais de uma vez suas obras 
favoritas e, assim, colaborem para o crescimento dos números e a 
renovação da série. 

2 A NARRATIVA TRANSMÍDIA E SUAS FERRAMENTAS 

Em 2001, Henry Jenkins elaborou um modelo denominado “nar-
rativa transmídia”, que consiste no ato de “comunicar diferentes tipos 
e níveis de informação narrativa, usando cada meio que melhor possa 
fazer para contar sua parte da história.” (Gosciola, 2019, p. 36). Apesar 
de o conceito de transmídia já vir sendo utilizado por outros autores 
em outros contextos, Jenkins foi o primeiro a uni-lo ao termo narra-
tiva, continuando a utilizá-lo dessa forma em seus futuros trabalhos. 
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É intrínseca ao modelo transmidiático a existência de um conteúdo 
central em um meio principal que norteie todos os outros, enquanto os 
conteúdos complementares levam a audiência de volta para o principal. 
“Para criadores, a narrativa transmídia deve sempre apoiar e fortalecer 
a experiência da narrativa televisual. (Mittell, 2014, p. 255). 

Posto isso, a narrativa transmídia coloca-se como uma possibili-
dade para os criadores de conteúdo televisual na atualidade, visto que 
contempla as necessidades de provocar discussões entre grupos de fãs, 
fomentando uma cultura participativa, e de convidar os espectadores 
a assistirem de novo aos conteúdos, elevando assim os números de 
audiência. Todavia, para que um conteúdo televisual possa utilizar uma 
narrativa transmídia de um modo que faça a audiência sempre retornar ao 
conteúdo central, é preciso que os conceitos que McKee (2006) denomina 
de “elementos da estória” tenham como objetivo engajar os fãs com 
o universo ficcional para além da televisão. A estrutura, o ambiente, o 
gênero, a personagem e os significados da estória (McKee, 2006) devem 
refletir esse aspecto transmidiático por meio de ferramentas específicas 
que intensifiquem a experiência e o envolvimento da audiência. 

Um exemplo destas ferramentas é o easter-egg, um termo originado 
da área da programação, onde “partes não essenciais de códigos eram 
incluídas em programas para nada além de marcar o trabalho de seu 
autor, mas que logo passou a ser aplicado a outros tipos de mídia para 
se referir a qualquer elemento que esteja mais ou menos em segredo 
sob a superfície.” (Clarke, 2012, p. 145). No meio cinematográfico, 
esse termo geralmente se refere a elementos extra-diegéticos que são 
incluídos em algumas obras de forma a dialogar com o espectador 
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e convidá-lo para uma investigação com informações para além das 
fornecidas aos personagens. 

Por mais que o termo easter-egg tenha sido “emprestado” da progra-
mação na atualidade, a ideia de se colocar elementos extra-diegéticos 
em filmes a fim de que o espectador os procurasse enquanto assiste a 
obra é quase tão antiga quanto o cinema em si.

No início dos anos 1910, quando se dizia que o então chamado 
“cinema de atrações” daria lugar ao “cinema de integração narrativa”, 
um direto alemão, Joe May, iniciou uma moda de sucesso, apesar de 
curta, do que chamava-se de “Preisrätselfilme”, ou “filmes-desafio-
-prêmio” como um subgênero do filme de investigação (de inspiração 
dinamarquesa), onde pistas eram plantadas sem serem reveladas até 
o final. Ao contrário, prêmios eram oferecidos aos espectadores que 
os identificavam. (Elsaesser, 2009, p. 16)

Entretanto, o modelo de narrativa transmidiática e as tecnologias 
contemporâneas reconfiguraram o conceito de easter-egg. Não se trata 
mais apenas de uma “caça ao tesouro” com um possível prêmio, mas 
sim de um mistério a ser desvendado que impacta diretamente na reso-
lução da trama. O espectador é convidado a resolver o mistério junto 
ou mesmo antes que o protagonista. As comunidades de fãs na internet 
se transformam em verdadeiras agências de detetives, combinando as 
diferentes pistas e informações que identificaram para chegarem a uma 
solução conjunta antes que a revelação se dê em tela. 

Elsaesser acredita que esse tipo de narrativa com easter-eggs que 
envolvem o espectador numa espécie de jogo podem ser classificadas 
como “Filmes de Jogo Mental e não meras narrativas complexas.” 
(Elsaesser 2009, p. 40) e que a narrativa complexa, de Mittell, seria 
apenas uma ferramenta utilizada pelos roteiristas e produtores para 
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“brincar” com as mentes dos espectadores. Ele define os Filmes de 
Jogo Mental como:

filmes que estão “brincando” em dois níveis: há filmes em que um 
personagem é feito de brinquedo, sem saber disso ou sem saber quem 
está brincando com ele (...) Então, há os filmes em que é a audiência 
que está sendo feita de brinquedo, porque informações cruciais são 
omitidas ou apresentadas de forma ambígua. (Elsaesser, 2009, p. 14).

Para Elsaesser, ao assistir esse tipo de série, os espectadores não se 
importariam em “serem feitos de brinquedo” (being played games with), 
mas na verdade gostariam da sensação, mesmo quando há reviravoltas 
que eles não conseguem prever. De fato, quando se trata de uma narrativa 
ficcional que busca engajar os espectadores de maneira transmidiática, 
faz sentido que o processo deva ser entendido como um jogo, e que os 
espectadores entendam e aceitem que estão participando de um desafio. 
Para isso, é preciso que eles levem a estória e o mundo fictício da obra 
a sério e não a tratem totalmente como uma ficção. 

Frank Zipfel (2009) compara a relação de um espectador com uma 
obra de ficção a um jogo de “caubóis e índios” de um grupo de crianças, 
em que seria necessário “fazer de conta” que aquilo é real para se ter 
um verdadeiro engajamento.

Uma característica dos jogos que é especialmente importante nas 
teorias de ficção é a “atitude dupla”. Por um lado, eles precisam que 
as pessoas se engajem no jogo – ou seja, levem o mundo do jogo 
a sério e se comportem de acordo com suas regras – e, por outro, 
as pessoas precisam manter uma noção de que o mundo do jogo é 
um mundo imaginário e não o mundo real ou verdadeiro. (Zipfel, 
2009, p. 106)
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Conclui-se, portanto, que para que uma narrativa transmidiática se 
expanda e engaje seus fãs por uma estratégia de Filmes de Jogo Mental, 
é necessário fazer com que eles se sintam parte daquele mundo. Uma 
vez motivados a resolver o mistério por conta própria, os fãs buscarão, 
pistas e informações nos conteúdos disponibilizados pelo estúdio em 
outros meios de comunicação.

3 O CASO GRAVITY FALLS

Tal como as séries televisuais passaram por mudanças cruciais, 
também os desenhos animados têm se reconfigurado e buscado imple-
mentar características que Mittell classifica como mais complexas. 
Durante o século XX, era comum que as animações possuíssem narra-
tivas procedurais, apresentando episódios isolados com começo meio 
e fim. Era perfeitamente possível, por exemplo, que um personagem 
morresse em um episódio e reaparecesse no seguinte sem nenhuma 
explicação, e isto não era de se estranhar, pois a cada episódio era como 
se o universo da animação reiniciasse. Observou-se, contudo, na última 
década, o surgimento de desenhos com narrativas que se aproximam do 
nível de complexidade entendido por Mittell (2012), com tramas que 
se estendiam ao longo de temporadas e mistérios que movimentavam 
os diálogos entre fãs na internet.

É nesse contexto que surgiu Gravity Falls (2013-2016), criado por 
Alex Hirsch e exibido no Disney Channel. O desenho acompanha os 
irmãos gêmeos Dipper e Mabel que chegam à cidade de Gravity Falls 
para passar o verão com seu excêntrico tio-avô Stanley em sua “Cabana 
do Mistério”. A estória já se apresenta como um mistério a ser revelado 



1581

meistudies

desde o primeiro episódio, quando Dipper encontra um diário escondido 
na floresta, com o número 3 na capa, que revela vários segredos sobre-
naturais da cidade, como olhos flutuantes que observam os habitantes 
ou morcegos-vampiros-gigantes.

Figura 1
Primeiras páginas do “Diário” 3

Aoshima, J. (Diretor). (2014). Gravity Falls [Seriado]. Los Angeles: Produtora Disney 
Channel, 2014. 1 DVD (130 min.), son., color

O autor do diário – cujo nome foi arrancado da folha de rosto – 
escreveu que foi à cidade de Gravity Falls a fim de estudar as anomalias 
que afetam a cidade, e alerta quem estiver lendo para “não confiar em 
ninguém.” A partir de então, alguns mistérios são estabelecidos tanto para 
os personagens quanto para os espectadores: quem é o autor do diário? 
O que aconteceu com ele? Por que não se pode confiar em ninguém? 
Por que essas anomalias afetam a cidade de Gravity Falls? Onde estão 
os diários 1 e 2? O mistério se intensifica na cena final do primeiro 
episódio, em que vemos Stanley, o tio-avô das crianças, abrindo uma 
passagem secreta em sua loja de artefatos e adentrando-a de maneira 
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suspeita, ao mesmo tempo que a narração de Dipper diz “Nosso tio-avô 
disse que não havia nada de estranho nessa cidade, mas quem sabe quais 
são os outros segredos que estão esperando para serem descobertos?”.

Figura 2

Stanley revela a passagem secreta.

Aoshima, J. (Diretor). (2014). Gravity Falls [Seriado]. Los Angeles: Produtora Disney 
Channel, 2014. 1 DVD (130 min.), son., color

A partir de então, o mistério se divide em duas partes, e os espec-
tadores passam a ver uma camada que permaneceria escondida dos 
protagonistas. Stanley passa a ser um suspeito para quem assiste o 
desenho, mas não para Dipper e Mabel. Isso coloca os fãs à frente dos 
protagonistas na competição para descobrir todos os mistérios levantados 
no primeiro episódio e os incentiva a procurar mais pistas ao longo da 
obra para fomentar a investigação. Com isso, Gravity Falls passa a se 
encaixar em uma das definições de Elsaesser de Filme de Jogo Mental, 
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na qual “um protagonista participa em, ou testemunha, eventos cujas 
consequências lhe escapam: junto a ele, o filme pergunta: o que exata-
mente aconteceu?” (Elsaesser, 2009, p. 17).

Ainda nesse primeiro episódio, os criadores inseriram um elemento 
extra-diegético com o objetivo de fomentar ainda mais as investigações 
da audiência: um código secreto que é exibido nos segundos finais dos 
créditos do episódio. Esse elemento não faz parte da trama e não tem 
significado pelos personagens, funcionando, segundo Clarke (2012), 
como um diálogo direto entre o autor e os espectadores. 

Figura 3
Código apresentado nos créditos do primeiro episódio de Gravity Falls

Aoshima, J. (Diretor). (2014). Gravity Falls [Seriado]. Los Angeles: Produtora Disney 
Channel, 2014. 1 DVD (130 min.), son., color

Essa mensagem havia sido criptografada utilizando a Cifra de 
César, uma técnica simples de criptografia em que cada letra do alfa-
beto corresponde a uma outra letra. Entretanto, para desvendá-lo, 
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seria preciso que os fãs soubessem quais letras equivaleriam umas às 
outras no contexto da série. A Cifra de César não foi a única técnica 
de criptografia utilizada na série. Ela aparece apenas nos seis primei-
ros episódios da primeira temporada, sendo substituída pela Cifra de 
Atbash4 nos episódios 7 a 13 e então pelo sistema A1Z26 nos episódios 
13 a 20. A revelação de quais cifras estavam sendo utilizadas ocorreu 
no último episódio da temporada, quando Dipper e Mabel descobrem 
que há mensagens escondidas no diário que só podem ser lidas sob luz 
negra. Em uma cena muito curta, é possível ver uma página do diário 
que contém as três cifras. A partir disso, os fãs puderam descobrir o que 
estava escrito em cada frase. Algumas não tinham nenhum significado 
relevante, mas outras, como “Stan não é o que parece” (Stan is not what 
he seems) e “Bill está assistindo” (Bill is watching) funcionavam como 
pistas importantes sobre o andamento da trama, reforçando a ideia de 
que “esse modelo narrativo encoraja os fãs forenses com a premissa 
de eventuais revelações uma vez que todas as peças sejam colocadas 
juntas.” (Mittell, 2014, p. 273).

As tecnologias da época de exibição do desenho permitiam que os 
fãs interagissem de maneira mais direta com os conteúdos, podendo 
gravar episódios para assistirem quando quisessem e pausar em deter-
minados momentos. Essas ferramentas, assim como os fóruns digitais e 
as redes sociais, foram essenciais para o desenvolvimento da narrativa 
transmidiática de Gravity Falls, uma vez que os fãs podiam pausar 
cenas específicas dos episódios para analisá-las e procurar pistas para 

4. A Cifra de Atbash faz parte das cifras hebraicas, utilizadas em textos religiosos 
na antiguidade, como o livro do profeta Jeremias. Trata-se de um sistema de 
substituição no qual a primeira letra do alfabeto é trocada pela última, a segunda 
letra pela penúltima e assim sucessivamente
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a resolução dos mistérios. Tendo isso em mente, os criadores não limi-
taram os códigos secretos aos créditos dos episódios, mas também os 
espalharam visualmente ao longo do desenho. Também foi criado um 
alfabeto próprio para o desenho, que compunha um quarto código, o 
“código do autor”, introduzido no 19º episódio. O Disney Channel então 
adotou uma estratégia verdadeiramente transmidiática e disponibilizou a 
decodificação do código em seu website, incentivando os fãs a buscarem 
informações em outro meio, mas ainda mantendo em vista o objetivo 
de reforçar a mídia central – a série televisual. 

Figura 4
Cifras utilizadas nos códigos do desenho.

Aoshima, J. (Diretor). (2014). Gravity Falls [Seriado]. Los Angeles: Produtora Disney 
Channel, 2014. 1 DVD (130 min.), son., color

Dessa forma, ao final da primeira temporada do desenho, todos os 
códigos já haviam sido decifrados pelos fãs. Por conta disso, para a 
segunda temporada, os produtores adotaram uma estratégia que tor-
nava mais difícil decifrá-los: as cifras muitas vezes eram combinadas 
entre si, necessitando utilizar duas ou três diferentes para resolver um 
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único código. Além disso, foi introduzido o quinto sistema, a Cifra de 
Vignére, uma série de cifras de César em que cada letra depende de 
uma palavra-chave fornecida pelo episódio. Os códigos secretos de 
Gravity Falls funcionavam de maneira transmidiática e não ficavam 
limitados aos episódios do desenho. Estavam presentes também em 
curtas lançados no canal do YouTube do Disney Channel, jogos online 
e mobile, no DVD da série e mesmo em livros que foram lançados após 
o fim do desenho. 

Figura 5
Decodificação do “código do autor” de Gravity Falls

https://bit.ly/34lICyf Recuperado em 29 de abril, 2020

Na segunda temporada, foi introduzido um novo elemento. Após a 
sequência de abertura, um frame muito rápido a cada episódio, mostrava 
parte de uma imagem que ao ser completada trazia uma profecia sobre 
o retorno do demônio Bill Cipher e uma pista de como detê-lo. Essa 
pista consistia em um círculo com desenhos que representavam persona-
gens específicos que os fãs deveriam encontrar. Alguns desenhos eram 
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mais óbvios, como o pinheiro do boné de Dipper ou a estrela cadente 
do casaco de Mabel, mas outros ainda precisavam ser encontrados, o 
que envolveu os fãs em mais um mistério que só seria desvendado no 
episódio final da série. 

Figura 6
A profecia do demônio Bill Cipher, como mostrada em Gravity Falls

https://bit.ly/37D8APT Recuperado em 29 de abril, 2020

A utilização de easter-eggs em desenhos animados não é um fenô-
meno recente. Os episódios de She-Ra (1985) convidavam o espectador 
a encontrar o personagem Geninho escondido em alguma cena, e sua 
localização era revelada no final de cada episódio. Em Hora De Aven-
tura (2010-2018), os fãs competiam para encontrar o caracol escondido 
em cada episódio. Entretanto, os códigos secretos de Gravity Falls 
reconfiguraram o conceito de easter-egg, uma vez que sua resolução 
tinha relação direta com a trama e funcionava como forma de engajar 
os fãs no mistério. Essa estratégia permitiu que o desenho se tornasse 
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um verdadeiro Filme de Jogo Mental, como proposto por Elsaesser 
(2009) e criasse uma espécie de caça ao tesouro transmidiática. O 
canal no YouTube The Roundtable destaca que “Gravity Falls não 
era um programa que você assistia, era uma experiência na qual você 
participava e uma comunidade da qual você se sentia parte.” (https://
bit.ly/2A347Yc, recuperado em 29 de abril, 2020).

Assim como propõe o conceito de Filme de Jogo Mental de Elsaesser, 
Gravity Falls também deu pistas ambíguas que serviram para despistar 
os fãs da resposta verdadeira. Os códigos e algumas cenas da primeira 
temporada indicavam que o tio-avô dos protagonistas, Stanley, estava 
escondendo alguma coisa importante, e que, portanto, ele poderia ser 
o autor do diário. Na segunda temporada, foi revelado que o autor não 
era Stanley, mas sim seu irmão gêmeo Stanford, o dono original da 
“Cabana do Mistério”, que havia sido transportado para outra dimensão. 
Stanley havia, então, assumido o lugar do irmão – portanto, “não era 
quem parecia ser” – e passado os últimos anos tentando trazê-lo de volta. 
Essa reviravolta teve uma recepção positiva dos fãs, comprovando a 
ideia de Elsaesser de que, ao participar ativamente de um Filme de Jogo 
mental, eles não se importariam – e talvez até gostariam – de serem 
“feitos de brinquedo” pelo autor. Além disso, a revelação os motivou 
a procurar indícios da existência de Stanford em episódios anteriores, 
que de fato foram encontrados. Por exemplo: o personagem Stanford 
possui seis dedos em cada mão, assim como a mão na capa do diário 
e algumas luvas encontradas em seu laboratório, enquanto Stanley 
possuía apenas cinco.

Ao longo de três anos, os fãs de Gravity Falls foram convidados a 
decifrar códigos visuais espalhados pelos episódios a fim de desvendar 
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profecias sobre o futuro da trama junto com os protagonistas. Com o 
fim a série televisual, a investigação dos fãs ganhou um novo patamar 
por meio de uma verdadeira caça ao tesouro, realizada no mundo real, 
entre julho e agosto de 2016. Os créditos do último episódio do dese-
nho traziam a imagem de uma estátua do demônio Bill Cipher e uma 
mensagem de que havia um “tesouro enterrado nas profundezas da 
floresta” e uma estátua “para além dos portões enferrujados”. No dia 20 
de julho de 2016, essa mensagem se converteu em um ARG (Alternate 
Reality Game) denominado #CIPHERHUNT. O criador da série, Alex 
Hirsch, anunciou que a estátua de Bill estaria de fato escondida em 
algum lugar do mundo real e postou uma imagem em seu Twitter com 
dicas de como encontrá-la por meio de códigos espalhados em lugares 
públicos não só em vários estados dos Estados Unidos, mas também 
na Rússia e no Japão. 

Figura 7
Parte da imagem postada por Alex Hirsch para anunciar a #CIPHERHUNT. 

https://bit.ly/3eUNs8a, recuperado em 29 de abril, 2020.
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Fãs ao redor do mundo se reuniram para desvendar os códigos e 
conseguiram encontrar a estátua. Junto a ela, havia um gravador com 
uma mensagem em áudio na voz de Stanley. A gravação estava inver-
tida, e quando colocada na ordem certa, revelava ser uma mensagem 
de parabenização a quem completou a busca. Contudo, os fãs come-
çaram a especular que a mensagem em si seria um código do demônio 
Bill Chiper, preso na mente de Stanley após o fim do desenho, uma vez 
que ela começava com a letra de “We’ll Meet Again” (Vera Lynn, 1939), 
a mesma canção que Bill havia cantado no episódio final da série. 

Figura 8
Fãs de Gravity Falls com a estátua de Bill Cipher.

https://bit.ly/30mf8if, recuperado em 29 de abril, 2020
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Mesmo depois dessa grande caça ao tesouro no mundo real, a nar-
rativa transmidiática continuou a se estender para outras mídias, com o 
lançamento de livros e quadrinhos que não só recontavam acontecimentos 
da série, mas também complementavam a trama com estórias próprias 
e informações inéditas dialogando com a ideia de que as narrativas 
transmidiáticas “buscam estender a ficção canonicamente, explicando 
o universo com uma precisão coordenada e, possivelmente, expandindo 
o conhecimento do mundo da estória.” (Mittell, 2014, p. 273). Alguns 
deles possuíam leituras interativas que permitiam que o leitor chegasse 
a diferentes finais com base em suas escolhas, ressaltando o aspecto de 
jogo dessa narrativa transmidiática. 

Elsaesser (2009) acreditava que a narrativa complexa de Mittell (2012) 
era capaz de atingir apenas um público nichado, mas engajado. Entre-
tanto, Gravity Falls provou que é possível ter uma narrativa extrema-
mente complexa e ainda assim envolver uma grande audiência, tendo 
se mantido presente em diversos meios anos após o encerramento da 
série televisual, e tendo sido nomeada como uma das melhores séries 
da década por veículos relevantes do meio. Gravity Falls não só refor-
mulou completamente o conceito de easter egg, mas também traçou 
um novo caminho para uma categoria de desenhos animados com nar-
rativas transmidiáticas e jogos mentais, que já começa a ser observado 
nas produções mais recentes do Disney Channel. 

4 UMA NOVA ERA?

Em janeiro de 2020, o Disney Channel estreou nos Estados Unidos 
o desenho A Casa da Coruja (The Owl House). A trama gira em torno 
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da jovem Luz Noceda, que é transportada para a dimensão das Ilhas 
Escaldadas, um mundo mágico onde bruxas, demônios e outras criaturas 
são reais. Luz é recebida pela bruxa Eda e seu amigo demônio King, 
e decide passar as férias de verão lá para aprender magia. A animação 
tem, desde sua concepção, fortes relações com Gravity Falls: a cria-
dora e showrunner Dana Terrace não só trabalhou no time de arte de 
Gravity Falls, mas também está em um relacionamento com o criador do 
desenho, Alex Hirsch. Alex, por sua vez, dá voz a dois personagens do 
elenco principal de A Casa da Coruja, como já havia feito em Gravity 
Falls com os irmãos Stanley e Stanford, e o demônio Bill Cipher. Além 
disso, muitos dos membros da produção de A Casa da Coruja vieram 
de Gravity Falls. 

Todavia, a conexão entre esses dois desenhos vai além de uma 
equipe e um estúdio em comum. Desde o começo, o desenho já apre-
senta mistérios a serem desvendados pelos espectadores, como uma 
maldição de origem desconhecida que transforma Eda em demônio, 
uma nova forma de se fazer magia que é descoberta por Luz, e a real 
identidade do Imperador Belos, que governa as Ilhas Escaldadas de 
forma ditatorial. Em seus primeiros episódios, A Casa da Coruja já 
apresenta um código próprio, baseado no alfabeto fonético. O código, 
que foi decifrado logo pelos fãs por meio do site Fandom (https://bit.
ly/3dRhslH), traz uma profecia sobre as irmãs Eda e Lilith, que viria a 
ser concretizada no episódio final da temporada.

Gravity Falls foi lançado em 2013, o mesmo ano em que a Netflix 
lançou sua primeira série original no modelo de binge-watching. Na época 
de sua exibição, por mais que os ambientes de fóruns digitais já fossem 
bem desenvolvidos e amplamente utilizados para discussões pelos 
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fãs, havia limitações no que dizia respeito à interação com o conteúdo 
propriamente dito. Com episódios lançados única e exclusivamente 
na televisão, os fãs precisavam recorrer a meios ilegais ou aguardar o 
lançamento dos DVDs para poder estudar os episódios minuciosamente 
e assim encontrarem os códigos produzirem suas próprias hipóteses 
sobre o desenrolar da trama. 

Figura 9
Resultados do termo “TOH Spoilers” no Twitter.

https://bit.ly/3jnvtcf, recuperado em 9 de outubro, 2020.

A Casa da Coruja, entretanto, nasce em um contexto no qual as 
plataformas de streaming são muito mais presentes utilizadas. Segundo 
o site Fortune, hoje, nos Estados Unidos, mais pessoas pagam por 
serviços de streaming do que por televisão por assinatura (https://bit.
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ly/2HxafuY). Os episódios de A Casa da Coruja são lançados primei-
ramente no aplicativo Disney Now, sempre à meia noite, estreando na 
televisão horas depois, durante o horário nobre do Disney Channel. 
Esse modelo de lançamento permite que os fãs assistam aos episódios 
no momento que quiserem e podendo fazer as pausas necessárias para 
análises, intensificando, assim, a velocidade com que as discussões 
acontecem. Um reflexo do sucesso dessa estratégia foi o termo “TOH 
SPOILERS” (The Owl House Spoilers, ou Spoilers de A Casa da Coruja) 
ter ocupado altas posições nos assuntos mais comentados do Twitter 
durante toda a exibição da segunda metade a primeira temporada do 
desenho. 

Ainda não há nenhum anúncio oficial de publicação de livros ou 
quadrinhos de A Casa da Coruja, mas a Disney disponibilizou um jogo 
temático do desenho em seu website no intervalo entre as duas partes 
da primeira temporada. É possível entender esse lançamento como um 
reflexo do modelo binge-watching que, por mais que não se aplique 
a esse desenho em específico, reforça a necessidade de se preencher 
lacunas entre os períodos de lançamento de episódios a fim de manter 
os fãs engajados com a obra. O jogo “Witch’s Apprentice” além de 
cumprir essa função, trazia 19 “relíquias” que representavam cada um 
dos episódios da temporada, funcionando, assim, como pistas para as 
investigações dos fãs sobre os episódios que ainda estavam por sair, e 
fomentando as discussões online. 

Apesar da queda na audiência dos episódios na televisão na segunda 
metade da temporada, o engajamento online cresceu e se manteve 
mesmo após a exibição do episódio final: em Setembro, a criadora 
Dana Terrace fez uma sessão de perguntas e respostas no Reddit (https://
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bit.ly/3dNpFYa, recuperado em 9 de outubro, 2020) – site utilizado 
pelos fãs para suas discussões – e obteve mais de cinco mil comentários 
em um intervalo de duas horas e meia. Na semana seguinte, Dana fez 
uma transmissão ao vivo em seu canal na plataforma Twitch (https://
bit.ly/2TiR5M8, recuperado em 9 de outubro, 2020) que alcançou mais 
de quarenta mil visualizações. 

Todas essas informações colaboram com a ideia de que Gravity 
Falls estabeleceu um novo paradigma para os desenhos animados da 
Disney que pode também ser explorado por outros estúdios. Como se 
pode observar em A Casa da Coruja, as mudanças mais recentes no 
meio audiovisual, como o crescimento das plataformas de streaming 
e do modelo de binge-watching colaboraram para o fortalecimento da 
narrativa transmídia e apontam para um futuro de narrativas complexas 
não só em desenhos, mas em qualquer forma seriada de conteúdo. 
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TRANSMEDIACILINA: COMBATE SÍNTOMAS 
DE PANDEMIA

Otniel López Altamirano1

Wendy Montes Ponce2

El brote epidémico que estallara en Wuhan (China) durante el 2019 
y que rápidamente se disipó entre los grandes centros urbanos alrededor 
del globo, visibilizó la interconexión entre diferentes ecosistemas que 
trascienden fronteras físicas y virtuales de nuestra contemporaneidad. 
Nos encontramos frente a un fenómeno internacional que nos obliga 
a entender los diferentes actores que en él intervienen y se afectan: el 
actor económico- comercial, el social- laboral, el político, el ecológico, 
el educacional, el sanitario y el que traemos aquí para análisis, el infor-
mativo- mediático; entre otros más que se desdoblan a partir de los antes 
mencionados. Si bien, el virus SAR- CoV- 2 (COVID-19) es el que 
acapara mayores reflectores en este cruce de discusiones, no es sino tan 
solo, el factor disruptivo que ha obligado a replantear las actividades, 
así como las formas de pensar inherentes a una sociedad globalizada. 

A lo largo de la historia, diversas civilizaciones sufrieron catastróficas 
crisis sanitarias que redujeron su tasa poblacional y que además fueron 
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determinantes sobre los procesos de transformación social. Cabe destacar, 
que cualquier pandemia significa la propagación mundial de una nueva 
enfermedad y su gravedad puede cambiar con el tiempo y ser distinta 
en diferentes lugares y poblaciones. Una constante que identificamos 
en todo evento de contingencia ha sido la presencia de plataformas 
mediáticas híbridas tanto análogas, digitales y presenciales, empleadas 
como herramientas en el combate y prevención de catástrofes naturales, 
de violencia y de tipo sanitaria. 

A partir de lo arriba mencionado, entendemos que toda crisis local- 
global, significa un desequilibrio entre los elementos que conforman un 
ecosistema, desencadenando una serie de repercusiones en retrocesos, 
pero también en avances significativos. Un fenómeno disruptivo en la 
historia fue la peste bubónica, misma que acabó con el feudalismo e 
impulsó el Renacimiento europeo en el que surgiría la imprenta, lo que 
permitió la producción en masa de libros en el mundo occidental, este 
hecho a su vez ayudó en la difusión de ideas cada vez más rápido en 
un periodo de florecimiento artístico, tecnológico, científico, cultural, 
religioso y social. De modo que, esta renascencia dice McLuhan (2012) 
“surge como un efecto entorpecente de un evento espectacular, es un 
efecto colateral de una acción o evento que ocurre de la precipitación 
de otros lugares. Por tanto, algunas nuevas tecnologías entran en escena 
y radicalmente remodelan la percepción”. 

Bajo un análisis descriptivo discutimos la presencia, función y aportes 
de algunos medios de comunicación durante eventos de contingencia 
sanitaria, reflexionamos sobre el papel que hoy la transmedia ocupa 
en acciones frente a los actuales escenarios de la pandemia en el que 
algunas plataformas mediáticas toman nuevas dimensiones para volverse 
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esenciales, permitiendo que surjan espacios, grupos organizados y pro-
ducciones en los que dialogan e interactúan sus mismos participantes, 
a través de datos y contenidos informacionales para mitigar los efectos 
generados por este tipo de crisis global. 

PANDEMIA

Según la OMS (2020) se le llama pandemia a la propagación mundial 
de una nueva enfermedad y su gravedad puede cambiar con el tiempo y 
ser distinta en diferentes lugares y poblaciones. En ese mismo sentido, 
sus futuras valoraciones dependerán de uno o varios factores, tales 
como: cambios del virus; vulnerabilidades subyacentes, o limitaciones 
de las capacidades en los sistemas de salud.

Tal fue el caso del combate a la viruela, que con frecuencia representó 
manifestaciones epidémicas, “descrita por diversos observadores como 
sinónimo de miseria, muerte y desolación, llevó a que las autoridades 
civiles y eclesiásticas procuraran contener su propagación con la impo-
sición de rígidos cordones para mantener en aislamiento forzoso a los 
enfermos”, argumenta Agostoni (2011). En su misma investigación, 
esta autora apunta que una vez ya elaborada la vacuna para erradicar el 
virus patógeno, emergieron desafíos en la Nueva España (México), uno 
de ellos, fue la frecuente negativa y resistencia del público para recibir 
dicha vacuna, siendo este un importante reto a vencer para generacio-
nes de funcionarios sanitarios y médicos diplomados, en subsecuentes 
campañas de vacunación durante los años de 1880 a 1940.

El Día de la Vacuna, formó parte de las actividades de la Semana 
de Salubridad, la cual buscó dar a conocer las virtudes de esta y 
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aplicarla al mayor número de capitalinos, además de informar al 
público en general sobre las consecuencias que sobrevendrían en 
la niñez no vacunada. (Agostoni, 2011. p. 464)

Las estrategias de las campañas de vacunación y educación en higiene 
se realizaron bajo diversos formatos, tanto audiovisuales, presenciales, 
así como híbridos. Entre los que se contemplaron: charlas informativas 
en espacios públicos; medios impresos como las notas periodísticas, 
los volantes y posters; del mismo modo el cinema proyectó películas al 
aire libre y en locales cerrados con títulos como “Viruela”, “Tifoidea”, 
“Qué es una enfermedad”, o bien, el documental producido por Disney 
“Defensa contra la invasión3”, lanzada en 1943. 

Por otro lado, los profesores fueron invitados para participar en 
las tareas de convencimiento y persuasión, además, Agostoni (2011) 
enfatiza que, gracias al apoyo de los representantes de las comunidades 
indígenas locales, solicitaron que los llamados “cancioneros” dieran a 
conocer las bondades y virtudes de la vacuna por medio de canciones 
en la lengua indígena local. 

Además de lo mencionado arriba, se implementaron mecanismos 
de persuasión informativa, así como, unidades móviles de atención 
médica para zonas rurales o de difícil acceso, las cuales podrían seme-
jarse a consultorios sobre ruedas, con mobiliario, equipos básicos y 
farmacéutica, bocinas para perifoneo y proyección de filmes; en otras 
palabras, una plataforma móvil médica-audiovisual. Cabe mencionar 
que en ciertas comunidades rurales de México el “perifoneo” ya está 

3. 
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constituido como una tradición entre el conocimiento colectivo, pues 
ha significado una efectiva herramienta informativa en la difusión de 
comunicados y avisos para los mismos habitantes locales. 

Por tanto, la presencia de una amenaza de tipo sanitaria ha signifi-
cado un giro disruptivo en toda actividad y comportamiento social, en 
la que los individuos se ven obligados a reconfigurar sus dinámicas y 
percepciones frente a un mundo cambiante. Ejemplo de ello lo describe 
Vicent (2016) quien atribuye que la peste bubónica fue una pandemia 
que asoló Europa en el siglo XIV. La trajeron desde Oriente las pulgas 
de las ratas que venían en los barcos de la ruta de la seda, de ese modo, 
la pandemia acabó con la mitad de la población europea. Este mismo 
autor, se apoya en la opinión de algunos historiadores sobre que esta 
peste acabó con el feudalismo e impulsó el Renacimiento.

TODA CRISIS TRAE UN RENACIMIENTO 

El columnista Argullol (2020) defiende que tras la Peste Negra lo 
decisivo fue la atmósfera espiritual que se apoderó de la ciudad (refi-
riéndose a Florencia) y en el siglo XV, en ella se concentraría la mayor 
densidad de talento creativo que se ha dado nunca. Los artistas, lo lla-
maron Renacimiento. Este mismo hecho, dice Dickson (2017) marcó el 
florecimiento europeo en el arte, la arquitectura, la literatura, la ciencia, 
la música, la filosofía y la política (…) se le ha interpretado como la 
época que hizo que el mundo moderno fuera realmente moderno.

Un evento radical en la era de la comunicación se presentó a par-
tir de la invención de la imprenta, la cual permitió la producción en 
masa de libros en el mundo occidental, a la vez que ayudó de maneras 
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incalculables sobre la difusión de ideas a gran velocidad. Además de 
ello, Martín Luther apeló a que la Biblia debía estar disponible no solo 
en latín, hablado por una élite, sino democráticamente disponible en 
los idiomas locales, permitiendo así la producción en serie de versio-
nes basado en un mismo contenido. En consecuencia, Dickson (2017) 
apunta que “Esto aumentó las tasas de alfabetización, lo que significa 
que más personas tenían acceso a la educación y al nuevo pensamiento”. 
Johnson (2012) defiende que “A medida que los libros se volvieron más 
abundantes y económicos, podían ser adquiridos por cualquier persona 
(…) Eso preparó el palco para el Renacimiento, periodo de desarrollo 
artístico, científico, cultural, religioso y social que cubrió a toda Europa”. 

Bajo esa misma perspectiva, McLuhan trae al frente la idea de lo 
que él llama “renascencia”: 

Surge como un efecto entorpecente de un evento espectacular (…) 
es un efecto colateral de una acción o evento que ocurre de la pre-
cipitación de otros lugares. Algunas nuevas tecnologías entran en 
escena y radicalmente remodelan la percepción; de la misma forma 
en que un terremoto submarino puede repercutir en una onda de 
tsunami. (McLuhan. 2012, p. 12)

Lo que propone el autor arriba mencionado, es asimilar al movimiento 
renacentista, como un estado mental para en consecuencia, actuar sobre 
la transformación intrínseca que potencializará o bien, sintetizará el 
comportamiento intelectual, social y productivo como un nuevo estilo 
de vida, tal como Burgos (2014) lo entiende, “cualquier tecnología que 
modifique profundamente nuestra forma de interactuar con el mundo 
y sea incorporada a nuestro cotidiano, debe tener impacto en nuestro 
cerebro y, por consiguiente, en nuestra forma de pensar”.
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Así entonces, Sampedro (2019) complementa lo anterior, apuntando 
que “la práctica científica implica cada vez más colaboración inter-
disciplinaria (…) tendremos que emplear a fondo todos los recursos 
cognitivos que tengamos a mano, incluidos los filósofos y los artistas. 
(…) tendremos que volver a ser personas del Renacimiento”.

DOSIS DE TRANSMEDICILINA

El detrimento a la fragmentación de grupos sociales posterior a 
una contingencia dice Moriset (2013), trae el surgimiento de espacios 
y grupos organizados como resultado a una demanda de profesionales 
independientes y autónomos por romper el aislamiento y formar un 
ambiente de convivio que favorece a reuniones y que fomenten la 
colaboración, así como la interacción. En esa misma línea de reconfi-
guración social y estructural, Flusser (2008) considera que la idea de 
un autor individual pertenece al pasado, la creatividad gana un nuevo 
sentido y es en ese, que la creación colaborativa viene ganando espacio 
en la contemporaneidad. 

Por tanto, lo que proponen ambos autores es establecer dinámicas en 
las que dialoguen diversos lenguajes y saberes. Dado que, en esa medida 
el desarrollo creativo, así como el desarrollo social se verá enriquecido 
al adoptar un carácter de diversificación productiva. 

Entre todo lo aquí descrito, un punto a destacar es el factor industrial, 
el cual busca dice Bonsiepe (2011), generar economías con productos 
de valor agregado (…) la industrialización es un medio indispensable 
para democratizar el consumo y permitir, a un amplio sector de la 
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población, el acceso a un universo de productos técnicos para mejorar 
la vida cotidiana en sus diferentes dominios. 

Por tanto, de la yuxtaposición entre sociedad, información y tecno-
logías comunicacionales, surge la convergencia mediática, la cual se 
desdobla a través de un lenguaje complejo, integral y articulado deno-
minado Transmedia. Campos (2012) entiende a la transmedia como “la 
forma en que el contenido se comporta entre diferentes ambientes. Es 
como si el contenido fuese un líquido que en vasos comunicantes y se 
adapta a los formatos de cada soporte”.

COMPONENTES ACTIVOS DE LA TRANSMEDIACILINA

Expansión y Profundidad- La expansión es determinada como 
el compromiso activo del usuario para hacer circular los con-
tenidos a través de las redes sociales, virtuales y no virtuales. 
Por otro lado, la Profundidad entendida por el usuario- fan se 
refiere a buscar, zambullirse, intentar reunir todas las piezas que 
le permitirán tener una visión total de la historia y un conoci-
miento global de la misma. 

Continuidad y Multiplicidad- La continuidad es entendida 
como la coherencia propia de todo texto; pues no por el hecho 
de ser compleja y fragmentada deja de ser una historia, una nar-
ración, un texto. Es un mundo interpretativo y participativo por 
los usuarios, que deriva en obras e interrupciones por parte de 
ellos, de su libertad, compromiso y conocimiento de la historia. 

Inmersión y Extracción- En la inmersión, el usuario- fan ingresa 
al interior del mundo de la historia. Al contrario de la Extrac-
ción, el usuario exporta partes de la historia a la vida cotidiana, 
en donde los seguidores se visten con ropa de sus personajes 
favoritos. La extracción es interesante por la traslación online- 
offline, por tanto, se considera que esta es uno de los aspectos 
más relevantes de la transmedia. 



1606

meistudies

Construcción de mundos- Un mundo narrativo, el mundo 
storytelling, ofrece la oportunidad de contar con una plataforma 
en que se envuelven diversos personajes y situaciones para ser 
desarrollados en cada una de las narrativas.

Serialidad- Historias contadas por fragmentos que permiten 
introducir tensiones, conflictos y expectativas en los usuarios- 
fans. Esta posibilita la extensión del tiempo en la narrativa. Es 
una cualidad muy vinculada con la narrativa digital fragmentada 
y de rápido consumo que posibilita y fomenta la internet.

Subjetividad- Un punto de entrada en la historia. Cada perso-
naje es una posible identificación por los usuarios- fans. Esa 
característica podría y debería ser incluida en la construcción de 
mundos; por tanto, adquiere un valor fundamental en la narrativa.

Ejecución- Se refiere concretamente al aspecto del diseño, el 
mecanismo que hace a los usuarios envolverse para generar comu-
nidades y contenidos. Así también la realización de estrategias 
que se deben planear para que todo eso suceda. (Jenkins, 2009, 
online).

Los elementos aquí enunciados como “componentes activos” de 
la transmedia, tienen la capacidad de incentivar reacciones, esto como 
resultado de los estímulos a los que son susceptibles todos aquellos par-
ticipantes inmersos en actividades proyectuales de contenidos informati-
vos, interactivos, participativos, narrativos e incluso de entretenimiento. 

A continuación, se presentan dos proyectos desarrollados durante 
la primera fase de esta pandemia. El primero de ellos surgió como una 
estrategia de entretenimiento narrativo soportada por Roald Dahl4 para 
la recaudación de fondos a modo crowfunding destinada a Partners 

4. https://www.youtube.com/user/officialroalddahl
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In Health, la cual es una organización de atención médica sin fines de 
lucro con sede en Boston fundada en 1987. 

La segunda producción ya existía años previos a la contingencia 
sanitaria en Kibera, una de las mayores concentraciones urbanas con 
rezagos en infraestructura, servicios e inclusión social en Kenia. Dicha 
producción lleva por nombre MapKibera, la cual es una fuente gráfica 
georeferencial con informaciones sobre el rastreo y medición de casos 
por Covid-19, disponible en formato digital para toda la población de 
Kibera.

Los proyectos aquí descritos, ambos atendieron en un mayor o 
menor alcance algunos de los elementos transmedia antes enlistados, 
con el objetivo de producir contenidos tanto de entre entretenimiento, 
así como, procesamiento de información sanitaria. 

ENTRETENIMIENTO Y CROWFUNDING “JAMES AND THE 
GIGANT PEACH”- TAIKA & AMIGOS

Este proyecto contiene: Continuidad/ Inmersión/ Construcción de 
mundos/ Serialidad/ Subjetividad.

Los elementos que caracterizan a la tridimensionalidad narrativa con 
forme indica Jenkins (2009) fueron identificados algunos de ellos en el 
proyecto “James and the Gigant Peach”- Jim y el Durazno Gigante, 
presentado en Youtube durante la primera mitad del confinamiento en 
2020.

Dicho proyecto fue reelaborado por el director y actor cinemato-
gráfico de origen neozelandés Taika Waititi, reconocido en el medio 
del entretenimiento por dirigir cortos y filmes, principalmente en los 
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Estados Unidos, entre los que se encuentran Avengers Endgame (2019), 
Linterna Verde (2011), Jojo Rabbit (2019), entre otros. Así, a partir del 
mes de abril de este 2020, Waititi en conjunto con el creador Roald Dahl 
desarrollaron la lectura de esta novela infantil. 

Sobre la proliferación existente de lecturas y otras versiones narra-
tivas en nuevas plataformas Landow argumenta lo siguiente: 

Cuando uno piensa en la historia de la literatura antigua y de la 
cultura popular reciente, la figura del lector-escritor no parece en 
lo absoluto nueva, especialmente desde que la teoría de la cultura 
clásica y neoclásica urgió a los autores neófitos a aprender su oficio 
leyendo a los maestros e intentando conscientemente escribir como 
ellos. (…) Como cabría esperar el desarrollo de la World Wide Web ha 
estimulado aún más la lectura y uno puede encontrar muchas obras 
realizadas por lectores que quieren escribir -sus versiones- de los 
materiales publicados comercialmente. (Landow. 2009, pp. 29-31)
Las obras de Internet, sin embargo, aparecen en un contexto muy 
diferente de aquel en el que surgen los libros impresos (…) pudiendo 
encontrar explicaciones de su mundo imaginario y listas de enlaces a 
relatos similares. En otras palabras, el vínculo hace inmediatamente 
visible a la comunidad virtual creada por esos lectores activos. 
(Landow. 2009, p. 32).

Además de ello, el mismo autor arriba complementa que “existen ya 
transliteraciones al hipertexto de poesía, de ficción y de otros materiales 
originalmente concebidas para la tecnología del libro”. Landow (2009).

Ejemplo de lo aquí mencionado se ilustra en la figura 1.
En cada uno de los episodios dirigidos por Taika Waititi se reunieron 

a destacadas figuras públicas del entretenimiento cinematográfico, de la 
música, al igual que de la Corona Inglesa, prestando sus voces e inter-
pretaciones para cada personaje asignado en la novela. Un interesante 
punto para destacar es que cada uno de los participantes se localizaba 
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en diferentes localidades geográficas y horarios, así como, con variados 
acentos lingüísticos. 

Figura 1
EP1: Chris Hemsworth, Liam Hemsworth y Nick Kroll junto a Taika 
Waititi para la lectura de James & the Giant Peach.

Roald Dahl HQ. https://www.youtube.com/watch?v=29LDBdpNMRc

La narrativa hipertextual claramente toma un amplio abanico de 
formas, que pueden ser mejor entendidas en ejes: 1) elección, 
intervención y potenciación del lector, 2) inclusión de textos extra-
lingüisticos (imágenes, movimiento, sonido), 3) complejidad de la 
estructura de red, y 4) grados de multiplicidad y variación en ele-
mentos literarios tales como la trama, la caracterización, el formato. 
(Landow. 2009, p. 274)

Esta producción se desarrolló a partir de diversos recursos inmer-
sivos o textos extralingüísticos como señaló antes Landow; tales como 
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la música, interpretada por el reconocido violinista Yo- yo Ma y Taika 
Waititi, sonidos ambientales alusivos a la trama, así como, la ilustración 
de personajes por Quentin Blake publicadas en el libro bajo el mismo 
título. 

La salud pública no se limita solo a la salud física y psíquica, sino 
también a una salud de conocimiento y esparcimiento intelectual. Es 
así, que el proyecto “James and the Gigant Peach” se alineó con lo que 
Johnson (2012) propone sobre la creación de contenido y la autoexpre-
sión digital por medio de la elaboración de un contenido de texto, de 
audio o de video, los cuales son componentes esenciales de una dieta 
de información saludable. 

GEOINFORMACIÓN- MAP KIBERA

Este proyecto contiene: Continuidad y Multiplicidad/ Inmersión/ 
Subjetividad

Como en un inicio se explicó, Kibera es uno de los asentamientos 
más poblados y pobres en Nairobi, Kenia. El desarrollo del mapa geo-
localizable surgió en 2009 empoderando a los jóvenes residentes de esta 
comunidad para crear el primer mapa digital en su localidad. Hoy en 
día este es un completo proyecto de medios e información ciudadana, 
en el que utilizan herramientas tales como mapas, SMS, blogs y video.

Al inicio de los brotes por Covid-19, Map Kibera extendió sus 
servicios incorporando el rastreo de casos en todo el país, ver figura 2.
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Figura 2
Kenia rastreo de casos por Covid-19.

https://kenyacovid19.ushahidi.io/views/map

El contenido y morfología del producto Map Kibera presenta las 
siguientes características:

Noticias relacionadas e iniciativas clave en curso para ayudar a 
los ciudadanos. Este mapa tiene detalles sobre muchos recursos 
relacionados con Kibera y está trabajando con otras organizaciones 
con el fin de unir esfuerzos en todo el país para ayudar a prevenir la 
propagación del virus y abordar las dificultades de las restricciones 
sociales. (Hagen, 2020, online).
Cubrir los efectos de la pandemia en video y cómo esta afecta a 
las personas en Kibera; Compartir información y disipar rumores 
a través de su grupo de transmisión de WhatsApp. Los residentes 
están haciendo preguntas a KNN- Kibera News Network5- sobre el 
virus, y este comparte actualizaciones diarias referente a recuentos 
de casos y las últimas iniciativas gubernamentales, consejos de 
salud, recursos, etc. (Hagen, 2020 online).

5. https://www.youtube.com/user/KiberaNewsNetwork
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La administración de contenido en este soporte informacional cruza 
y clasifica datos disponibilizandolos para su consulta en tiempo real, 
atendiendo a la demanda por parte de los usuarios que se interesan por 
suplementos referentes a su localidad, bajo un sistema de registro gráfico 
y en algunos casos audiovisual, tal como destacan los siguientes autores 
que entienden la estructura del mapeo informacional.

El mapa es definido como el – probablemente más sofisticado 
procedimiento para registrar, producir y transmitir conocimientos 
– Los mapas no reproducen la realidad: ellos no son instrumentos 
miméticos, pero hacen aparecer una nueva realidad. El proceso del 
mapeo incluye la - visualización, el registro, la presentación y la crea-
ción de espacios, utilizando recursos gráficos-. (Cosgrove, 1999 p. 1)

Por su parte Goddy (2000) defiende la opinión sobre que los mapas 
ofrecen “estructuras de datos y colocan a disposición herramientas para 
encontrar resultados, del mismo modo, sirven para presentar conoci-
mientos en un espacio audiovisual, un espacio perceptivo dentro del 
cual se puede adquirir conocimientos y producir comprensión”.

CONCLUSIÓN

Como fueron aquí presentados, los componentes activos que contiene 
la Transmediacilina pueden reducir significativamente algunos de los 
efectos nocivos causados por el actual fenómeno global del SAR- CoV-2 
(COVID-19), además de ello se sugiere el consumo de esta, frente a 
contingencias por cualquier otro tipo de evento que amenace al bienestar 
social. La estructuración transmedial viabiliza una mayor absorción de 
información procesada para todos aquellos usuarios y productores de 
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contenidos interesados en establecer un dialogo entre sociedad, medios 
de comunicación y principalmente información, tal como pudimos obser-
var en los proyectos que se vincularon con instituciones profesionales 
dedicadas al combate de esta pandemia. 

Ya sea desde el entretenimiento audiovisual hasta la visualización 
de datos georeferenciales, ambos proyectos sociales manifestaron el uso 
apropiado de la transmediacilina, la cual consideramos, potencializa el 
performance de los proyectos que se apoyan en herramientas comunica-
cionales análogas, virtuales o híbridas, de tal modo que recientemente 
las audiencias participan e interactúan en ecosistemas cibernéticos 
debido al actual confinamiento social.

La Organización Mundial de la Salud ha identificado a grupos 
sociales más vulnerables en su recuperación al haber contraído el 
virus, puesto que son aquellos con desordenes de tipo alimenticio, lo 
que lleva a entender que una dieta balanceada, además de un sistema 
inmune en optimas condiciones aumenta las probabilidades de una 
rápida recuperación del paciente. Al igual que en una dieta nutricional, 
la transmediacilina es indicada en el consumo de información mediática 
equilibrada y de calidad, las suficientes porciones transmediales enri-
quecen el desarrollo creativo y el intelecto colectivo, del mismo modo 
en que reduce los síntomas de infoxicación por datos distorsionados 
alrededor de la contingencia mediática informacional. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRODUCCIÓN 
TRANSMEDIA “MUJERES EN VENTA” DESDE 
UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y COMUNITARIA

Lizandro Angulo Rincón1 

INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza críticamente el documental transmedia “Mujeres 
en venta: trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina” 
del año 2015 para conocer sus estructuras profundas de significado y 
significación, desde una perspectiva social y comunitaria.

ECOLOGÍA DE MEDIOS

Se puede considerar a la ecología de los medios como una teoría 
generalista de la comunicación, porque se trata de una propuesta exten-
siva que une el mundo de la biología, abarca casi todos los procesos de 
comunicación, y estudia las transformaciones que sufren las economías, 
los medios y los sujetos a partir de su exposición a las tecnologías de 
la comunicación, como lo explica Scolari (2017):

La ecología de los medios no se concentra en ningún medio en espe-
cial ─es una teoría transmedia a todos los efectos─ ni a un periodo 

1. Doctor en Comunicación.
 Profesor e investigador de la Universidad del Tolima (Colombia).
 langulo@ut.edu.co
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de tiempo limitado: su reflexión comienza con la aparición del 
lenguaje, sigue con la transición de la oralidad a la escritura, llega 
hasta nuestros agitados días de vida digital y en algunas ocasiones 
no renuncia a delinear escenarios futuros. (p. 18)

Luego de clasificar la ecología de los medios como una teoría 
generalista de la comunicación, podemos acercarnos a las dos líneas de 
interpretación que ofrece la ecología de los medios, según Scolari (2017): 
los medios como ambientes y los medios como especies. La inter-
pretación de los medios como ambientes parte del argumento de que 
“las tecnologías —en este caso, las tecnologías de la comunicación, 
desde la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes que 
afectan a los sujetos que las utilizan” (p. 29), es decir, los medios crean 
un ambiente que contiene al sujeto y determina su percepción, cognición 
y visión de mundo.

Y la interpretación de los medios como especie que parte del 
argumento de que “los medios de comunicación son como «especies» 
que viven en el mismo ecosistema y establecen relaciones entre sí” 
(Scolari, 2017, p. 30), es decir, que los medios adquieren su significado 
y existencia, nacimiento, adaptación o desaparición, en la interacción 
o competencia constante con otros medios.

COMUNICACIÓN DIGITAL

Con la aparición del internet y la revolución tecnológica del último 
siglo, la lógica de la comunicación se ha visto afectada en su esquema 
tradicional: emisor, mensaje y receptor, que se veía fortalecida en 
formas, estilos y canales, como la radio, la prensa y la televisión cuyo 
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principio era la unidireccionalidad, la jerarquía, y que iba de un indi-
viduo a muchos. Ese sistema ha evolucionado con los nuevos medios, 
en los que los procesos de comunicación transformaron la pasividad 
del receptor convirtiéndolo en un transmisor activo que retroalimenta el 
mensaje y los desarrolla en otra estructura en red, utilizando un espacio 
infinito mediado por la tecnología.

Así, hablamos de comunicación digital que, en palabras de Sánchez 
Upegui (2006), se define como “el proceso de producción, circulación 
y puesta en juego de sentidos, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, TIC, con base en el código binario: bit”. 
A partir de allí, los procesos de comunicación cambiaron su esquema 
básico a un esquema mucho más caótico, transversal, multidireccional 
y virtual. Con estas nuevas formas, la humanidad ha evolucionado y 
ha configurado nuevos conceptos, nuevas narrativas y nuevas formas 
válidas para un objeto de análisis. Aquí revisamos conceptos básicos 
de la comunicación digital. Estos son: narración digital; hipertexto, 
hipermedia e interactividad.

Narrativa digital (ND). Para llegar al concepto de ND se debe explo-
rar el significado de su génesis (la narrativa). Es un concepto ligado a 
los procesos tradicionales de la comunicación que entrevé la aplicación 
de nuevas prácticas generadas a partir del uso de nuevas tecnologías. 
La narración se define como “un texto que es un todo finito y estructurado 
que se compone de signos lingüísticos. Un texto narrativo será aquel 
en el que un agente relate una narración” (Bal, 1990, p.13). La ND, 
entonces, es todo aquello que implica narración, que busca contar algo.

La definición de narración permite entender los alcances de lo que 
sería una narrativa digital, la cual, como lo señala Arrieta (2011), potencia 
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los nuevos elementos que entran a funcionar como signos para contar 
algo en el medio digital.

La narrativa digital es aquello que da cuenta de una nueva forma de 
contar, usando diversas tecnologías. La narrativa digital toma forma 
en un mar de información, tecnologías y artefactos, que se combinan 
y recombinan permanentemente; la abundancia de lo digital posibi-
lita narrativas audiovisuales, soportadas en estructuras hipermedia 
que potencian lo interactivo, lo participativo y lo colectivo. (p. 31)

La llegada de internet y el uso de las tecnologías han desarrollado y 
evolucionado la narración, pues facilita la convergencia de medios, el 
uso de la hipertextualidad, las posibilidades de interactividad y parti-
cipación de los públicos y audiencias en la creación de contenidos con 
los que “el lector puede intervenir en la obra y hacia la construcción 
colectiva de ella” (Arrieta, 2011, p. 32). Lo anterior se soporta en un 
medio digital que puede generar otras bondades tales como la multili-
nealidad, multimedialidad e intertextualidad.

Hipertexto, hipermedia e interactividad. El hipertexto se asimila a 
expresiones como “caminos que posibilitan una navegabilidad, gama 
de nodos neuronales”, así como también alude a lectura horizontal, 
elaboración textual con lectura expandida y textos entrelazados en un 
laberinto de posibilidades (Renó & Flores, 2012, p. 46). Los autores 
consideran que una definición acertada de este concepto es el de “un 
ambiente de lectura no lineal que ofrece al usuario la posibilidad de 
crear sus propios caminos de arquitectura de lectura” (p. 46).

La hipermedia, entre tanto, se piensa como un entorno hipertextual 
que incluye informaciones multimediales diversas (infografías, anima-
ción, fotos, audios, videos, texto), con lo cual el usuario elige sus propios 
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caminos narrativos. De manera que tanto hipertexto e hipermedia se 
fundan en la interactividad, puesto que el usuario escoge una variedad 
de caminos para adquirir nuevas experiencias de navegación, con base 
en sus necesidades informativas.

Para Morales (2010), el hipermedia suministra la intertextualidad, 
en tanto que el autor puede integrar, mediante enlaces, otros textos 
distintos a su propia creación, otras fuentes literarias, otras lecturas que 
configuren su obra, en una sucesión parecida a la biblioteca de Borges. 
Por tanto, agrega Morales, de la creación a la producción colectiva 
sólo hay un paso, si los avances de las telecomunicaciones comparten 
la composición del texto con otros autores.

Para Renó y Flores (2012), no hay unanimidad entorno a la defi-
nición de interactivdiad, dado que para algunos lingüistas el hecho de 
interpretar un libro supone un proceso interactivo entre la obra y el 
lector. Sin embargo, según Aparici, García, Fernández y Osuna (2012), 
la interactividad se entiende como el control, relativamente parcial, que 
los usuarios poseen sobre la presentación de la información en docu-
mentos digitales, y como la posibilidad de establecer un diálogo entre 
la información digital y las personas conectadas con ella sincrónica o 
asincrónicamente.

TRANSMEDIA

Las nuevas narrativas constituyen un terreno semántico inestable 
que se fisura alrededor de términos de origen periodístico como multi-
media y crossmedia; de procedencia comunicativa como plataformas 
múltiples y medios híbridos; y de origen económico como interacciones 
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transmediales y mercancía intertextual (Scolari, 2013, p. 25), conceptos 
que orientaron el surgimiento del término storytelling acuñado por el 
investigador norteamericano Henry Jenkins, en la columna Transmedia 
Storytelling (2003), quien afirmó que: “hemos entrado a una nueva era 
de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos 
a través de múltiples canales”.

Para Renó (2020), no obstante, el transmedia se diferencia con el 
crossmedia en que el primero la historia se expande con nuevos datos, 
nuevas historias, las cuales se publican en distintas plataformas y cuen-
tan con procesos interactivos en los que el usuario tiene la oportunidad 
de consumir y producir contenidos; mientras que el segundo significa 
contar la misma historia en distintas plataformas, como efectivamente 
lo hace la comunicación publicitaria.

Los aportes de Manovich (2008) sobre el concepto de hibridación 
también son pertinentes. Lo que este autor esgrime es que en la tercera 
etapa de la evolución del metamedio computacional, nos encontramos 
con que los medios, al ser traducidos en software, se expresan como 
especies en una ecología común, en un entorno compartido de software, 
pero, luego, una vez que se soltaron de ese ambiente, comenzaron a 
interactuar, mutar y hacer híbridos, así como combinaciones para contar 
una historia desde distintas perspectivas textuales y gráficas. 

En la producción transmedia, ya no se encuentran medios en estado 
puro, esto es, la fotografía no sólo es impresión, sino interactividad, 
movimiento. Los mapas no son esquemas fijos, sino un conjunto de rela-
ciones, de canales comunicantes entre las naciones y regiones. Utilizar 
todos estos recursos híbridos, es una buena estrategia, siempre que 
fortalezca la historia y que los medios no se solapen o sean reiterativos.
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Según Scolari (2013), para Jenkins las Narrativas Transmedia, muy 
cercanas al mundo del mercado del cine comercial, deben cumplir con 
los siguientes conflictos:

1. Expansión vs profundidad. El concepto de profundidad 
hace referencia a la penetración del relato en la audiencia 
hasta encontrar los seguidores que lo amplíen con sus pro-
ducciones, y el término de expansión se relaciona con la 
extensión del relato a través de las prácticas virales de los 
simpatizantes en las redes sociales, aumentando su capital 
simbólico y económico.

2. Continuidad vs multiplicidad. El concepto de continuidad 
se relaciona con la fluidez del relato a través de diferentes 
lenguajes, medios y plataformas, y el término multiplicidad 
a la creación de experiencias narrativas no controladas o 
aparentemente incoherentes, que amplían el relato original.

3. Inmersión vs extraibilidad. El concepto de inmersión se 
refiere a la pérdida de la noción del tiempo y el espacio real 
por parte de los seguidores al consumir el relato, y el término 
extraibilidad a la capacidad que adquieren los simpatizan-
tes para extraer elementos del relato y llevarlos al mundo 
cotidiano como objetos.

Y deben contar con los siguientes principios:

4. Construcción de mundos. El concepto de construcción de 
mundos se vincula con la elaboración de una atmósfera a 
partir de los escenarios, los objetos y los detalles que dan un 
escenario al relato y entregan un conjunto de conocimiento 
a los seguidores. 

5. Serialidad. Esta expresión se refiere a la tendencia de los 
relatos a tomar algunos elementos de la industria cultural 
del siglo XX, como la estructura lineal, para adecuarla, 
ampliarla y circular sus fragmentos en una red de textos que 
abarca varios medios.
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6. Subjetividad. El concepto de subjetividad se relaciona con 
el cruce de perspectivas, miradas y voces externas, de los 
creadores y de las voces, acciones y vivencias internas de 
los personajes de los relatos, que exigen al lector un trabajo 
extra de recomposición.

7. Realización. El término de realización se refiere a los sim-
patizantes que promueven el consumo del relato o se trans-
forman en productores o prosumidores de contenidos, para 
ampliar la estructura de la historia en la red.

Renó y Ruiz (2012), sugieren que lo interesante de los contenidos 
transmedia es que sean producidos por producidos por dispositivos 
móviles, como teléfonos móviles o celulares, tabletas y que el prosu-
midor se implique en el proceso, especialmente interactuando con el 
contenido a partir de los conceptos de interactividad.

MUJERES EN VENTA: TRATA DE PERSONAS CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ARGENTINA

Esta producción hace parte del proyecto documedia-periodismo social 
multimedia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 
y fue concebido en el año 2008 por la Dirección de Comunicación 
Multimedial, perteneciente al mismo centro de educación superior 
(Durr, 2016).

“Mujeres en venta: trata de personas con fines de explotación sexual 
en Argentina” (2015), es una pieza periodística de alta calidad que 
indaga sobre las redes de explotación sexual en Argentina, mediante 
los testimonios de las víctimas y de las personas e instituciones que 
tratan de resolver o paliar el problema. Todo el proceso investigativo 
se recrea a partir del documental para televisión y, de ahí, se expande 
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por medios análogos y digitales. Este producto transmedia ha sido 
ganador de premios nacionales e internacionales en los ámbitos de la 
comunicación digital y el periodismo de investigación.

METODOLOGÍA

Esta investigación emplea el estudio de caso, considerado una con-
cepción metodológica que incluye métodos y técnicas de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo para analizar un fenómeno en el presente, 
en la dinámica del mundo real y en contextos naturales (Weerakkody, 
2012). En esta investigación, no obstante, se hará énfasis en el análisis 
e interpretación de los resultados desde la perspectiva cualitativa, en 
tanto que estos estudios se enfocan en el significado del mundo social 
mediado por la tecnología; en contextos naturalistas donde se desen-
vuelven cotidianamente las personas; y en sujetos interpretativos de la 
realidad propia y ajena (Jensen, 2014).

El método que permite indagar distintas fuentes es, en este caso, 
la etnografía digital, la cual comprende el análisis, descripción y, ante 
todo, explicación de la complejidad de las prácticas y las culturas digi-
tales (Barajas & Carreño, 2019). Cabe resaltar que este método usa 
las herramientas de análisis e interpretación que provee el análisis de 
contenido cualitativo (análisis textual).

El análisis textual analiza críticamente los recursos narrativos y esté-
ticos de la producción transmedia “Mujeres en venta: trata de personas 
con fines de explotación sexual en Argentina”, con el fin de identificar 
sus estructuras profundas de sentido y significación. De acuerdo con 
los ocho tipos de análisis textual propuestos por Neuendorf (2002): el 
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retórico, narrativo, del discurso, estructuralista, interpretativo, conver-
sacional, crítico y normativo, aquí se recurre a los fundamentos teóricos 
que aporta el narrativo, el cual se centra en la estructura diegética del 
contenido de “Mujeres en venta”, afín de conocer la incidencia que 
tienen el narrador, actores y situaciones en la configuración del mensaje 
y en la creación de la experiencia transmedia en el usuario.

Las muestras que se utilizan son algunos componentes de la produc-
ción transmedia “Mujeres en venta”, especialmente llamativos por su 
carácter interactivo y audiovisual. Estos son: el documental de televisión, 
el mapa con datos georreferenciados, el capítulo 1 de la serie de comics, 
un afiche de realidad aumentada, el micro número 1 para televisión 
denominado “Víctimas”, y el movisodio 1 titulado “Engañadas” y des-
tinado a recepción móvil celular. Estos componentes hacen parte de lo 
que Hernández et al. (2014) llaman una muestra diversa. Para efectuar 
el análisis, se tendrá en cuenta el modelo que se presenta en esta tabla.

Tabla 1
Modelo de análisis para la producción transmedia

Documentación Descripción Interpretación
Organización y 
clasificación del 
material

Función dramática del 
componente

Parámetros 
contextuales

Personajes e historia
Hipertexto, hipermedia 
e interactividad

Interpretación del 
analista

Ubicación temática 
del componente 
transmedia (medio de 
comunicación)

Relato, narración, 
diégesis
Temporalidades Mensaje

Gómez (2010); Gutiérrez (2010); Renó y Flores (2012)
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La organización y clasificación del material: la documentación 
implica la organización y clasificación del material, etapa indispensable 
para proceder a la descripción e interpretación. En este punto se incluye, 
igualmente, la ubicación temática del capítulo en el contexto general 
de la producción. Por ejemplo, se incorpora la duración, el título y el 
tema del componente transmedia (medio de comunicación).

La descripción presenta la función dramática de los componentes, 
mediante el detalle de sus planos, angulaciones de cámara, secuencias 
y relatos más sugerentes, para identificar los momentos dramáticos y 
álgidos de la narración que van configurando el mensaje central trans-
media. Adicionalmente, estos recursos estéticos y expresivos determinan 
la temporalidad y el espacio donde transcurre el relato. Los actores/
personajes son relevantes en la medida en que dan significado y sen-
tido a la estructura diegética del componente, con la aplicación de los 
recursos hipertextuales, hipermediales e interactivos.

La interpretación tiene en cuenta el lugar donde se desarrolla la 
historia y se trata de establecer vínculos de esos sitios con el mensaje 
de los componentes (muestra elegida) con un contexto económico, 
político, cultural y social más amplios. Así pues, se establece, desde 
la óptica del analista, cuál es el sentido del relato con sus significados 
y significantes, y se identifica cuál es el mensaje que la producción 
transmedia quiere transmitir al prosumidor.

RESULTADOS
Documental transmedia “Mujeres en venta”

Esta pieza audiovisual es creada para la web y para televisión y 
tiene una duración de 26 minutos, 24 destinados al relato y dos más 
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para los créditos. La función descriptiva y dramática se presenta en la 
siguiente tabla:

Tabla 2
Función dramática de “Mujeres en venta”

Categoría Descripción

Intro sobre el 
documental

Presenta, con música dramática, la situación de mujeres 
víctimas de la captación y tráfico de mujeres para la 
prostitución en Rosario, Argentina, país, así lo dice el intro, 
donde las mujeres son captadas, traficadas, desparecidas, 
etc. (mensaje enfático).

Maltratos y 
pobreza

El perfil de las mujeres captadas es de situación de 
vulnerabilidad (pobreza y marginación), lo cual se nota 
en los sitios donde viven y en cómo están vestidas.

Narración de 
los abusos

El contenido del documental transmedia se basa en la 
narración de los abusos de los proxenetas a las mujeres 
y de los engaños a que se ven sometidas para reclutarlas.

Violencia y 
escapatoria

La narración de los abusos tiene un componente dramático 
basado en violencia, castigos, explotación laboral y sexual.

Corrupción y 
complicidad

Las mujeres no tienen voz, no pueden denunciar porque 
a las casas de citas van policías y políticos corruptos, que 
utilizan los servicios sexuales de las mujeres.

Sentencias 
injustas

El final no es reivindicativo. Por el contrario, las que, 
al parecer, tomaron la justicia por sus manos fueron 
sentenciadas a años de cárcel, pero los jueces no escucharon 
la historia de vejaciones que padecieron.

Elaboración propia

La carga dramática de esta producción es alta y a ello contribuye la 
música y el relato que transcurre únicamente con el testimonio de tres 
víctimas mujeres, adultas ya, pero explotadas sexualmente siendo muy 
jóvenes. Una forma de separarlos es a partir de transiciones, esto es, 
imágenes breves que expresan metafóricamente el daño causado. Las 
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emociones que genera son las de dolor, compasión, impotencia y empatía, 
las cuales son potenciadas con planos medios y primerísimos planos 
que detallan la crudeza de los relatos en los rostros de las protagonistas. 
Un primer plano del recipiente donde se toma mate, ubica al televidente 
sobre Argentina, país donde transcurren los hechos. Unas frases con 
generador de caracteres se sitúan en la parte izquierda de la pantalla 
para resumir el padecimiento de la víctima. Se invita a los ciudadanos 
a denunciar el delito, llamando al teléfono 145.

Las declaraciones de las tres mujeres suelen darse en sus propias 
viviendas, que connotan vulnerabilidad, pobreza y periferia. Se puede 
establecer que el mensaje es propiamente el de denuncia, pues, de hecho, 
este trabajo se puede ubicar en el periodismo social.

Mapa

Es un elemento interactivo en el que el ciudadano puede conocer 
datos georreferenciados, agrupados en tres categorías: mujeres desa-
parecidas, mujeres rescatadas y lugares de explotación.

Son datos fríos sobre cabarets, bares, entre otros sitios, donde se 
produce la explotación sexual, el nombre de las mujeres desaparecidas, 
fecha de ocurrencia del fenómeno, y registro de mujeres rescatadas. 
Los personajes son las féminas que han sido captadas y explotadas 
sexualmente y la historia es creada por el ciudadano, en la medida en 
que pincha la información disponible en el mapa. Adicionalmente, se 
le invita a reportar un caso relacionado con este delito en Argentina, 
lo cual permite que el mapa se vaya actualizando permanentemente.

Es, sin duda, una herramienta interactiva que implica al internauta 
en el seguimiento y construcción de la historia, y que cumple con la 
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función social de los medios de denunciar hechos que atentan contra 
la dignidad de las personas en el contexto argentino, sobre la base de 
que “cuanto más sabemos, más prevenimos”.

Cómic – Capítulo 1

El cómic es el medio que, con su capacidad artística expresada en el 
trazo, el color, el guion y los planos, potencia la investigación periodís-
tica alrededor de la trata de mujeres. La historia se cuenta en 19 viñetas.

Los personajes son, fundamentalmente, la mujer vulnerable en 
condición de pobreza, de nacionalidad paraguaya, y el captador o 
reclutador de mujeres, sin nacionalidad definida. El puente internacional 
“San Roque González” de Santa Cruz, que comunica a la ciudad de 
Posadas, Provincia de Misiones, Argentina -noreste de Argentina-, con 
la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, Paraguay, sur de 
Paraguay, simboliza el paso de un lugar donde la víctima vive con bajos 
ingresos a otro donde supuestamente mejorará su calidad de vida y la 
de su pequeño hijo. Otro sitio es el pueblo paraguayo, no identificado 
en el cómic, donde transcurre la vida cotidiana de la mujer y que no 
ofrece oportunidades para salir adelante.

El relato transcurre en dos temporalidades: la primera, en marzo de 
2009, cuando la mujer regresa a Paraguay sin documentación, puesto que 
le fue robada su cédula, al parecer, por los traficantes y, la segunda, en 
enero de 2009. Es decir, mediante la estrategia diegética del flashback 
se cuenta la historia de quien regresa vencida, llega a la frontera y los 
agentes de inmigración le niegan la entrada a su país natal por carecer 
de documentos de identificación y, luego, va al pasado para narrar qué 
le ocurrió en ese lapso de tres meses, cuando atraviesa la frontera hasta 
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Argentina. Predominan los planos descriptivos como el panorámico, 
general y contrapicado para identificar el pueblo y el puente, así como 
el ingreso a la oficina de migración, y los planos expresivos donde se 
evidencia la carga dramática: planos medios y primeros planos que 
muestran la insatisfacción de la mujer de 17 años con su estado de 
pobreza y vulnerabilidad y el sufrimiento al recordar las vicisitudes que 
tuvo que afrontar en tres meses de posible explotación laboral y sexual. 

El mensaje del cómic es claro: cómo se produce la captación o 
reclutamiento de mujeres en la frontera con Paraguay, mediante tres 
episodios: el puente y el pueblo que simboliza el cambio de un lugar con 
menos oportunidades a otro que sí las provee, la condición de vulnera-
bilidad de las mujeres cabezas de familia, y el hombre que se aprovecha 
de esa situación para persuadir y engañar con trabajos que no son los 
que se ofrecen (mejor salario) y que esconden tiempos calamitosos de 
explotación laboral y sexual.

Gráfico + realidad aumentada

Los gráficos, en total 75 afiches o vallas, hicieron parte una cam-
paña difusionista para concienciar a los argentinos, particularmente a 
los habitantes de Rosario, ciudad donde se instalaron esos medios de 
comunicación, sobre la existencia de la trata de mujeres con fines de 
tráfico y explotación sexual. El mensaje de la campaña, que se desa-
rrolló durante 15 días, entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2015, 
enfatizaba en que “Las redes de trata no descansan: vos podés ayudar 
a detenerlas”, con lo cual se trataba de involucrar al transeúnte en el 
problema. 
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El recurso creativo se evidenciaba con el uso de la realidad aumen-
tada para que el peatón, además de observar las vallas durante sus 
desplazamientos por Rosario (realidad real), tuviera la posibilidad de 
interactuar con el gráfico mediante la realidad virtual que consistió en 
la descarga al móvil celular de un mensaje escondido en las vallas en 
un código QR. En él, aparece una mujer en plano medio y las frases 
“En la lucha contra la trata no alcanza con las leyes… Necesitamos 
producir cambios en la sociedad… Difundimos, sabemos, prevenimos, 
erradicamos”.

Los transeúntes podían ver dicho contenido descargando la aplica-
ción juna.io en su teléfono móvil celular. Esta estrategia de medios se 
caracteriza por su creatividad, en la medida en que trata de comprometer 
al ciudadano con el conocimiento del delito de la trata de mujeres que 
se presenta en las calles de su ciudad. Y, para ello, apela a la reiteración 
del mensaje de conocimiento, prevención y erradicación durante el des-
plazamiento cotidiano del peatón y observancia de las vallas (realidad 
real) y durante el visionado permanente del celular donde se reproduce 
el video de realidad virtual aumentada.

Los personajes de esta campaña son el transeúnte, los gráficos y 
el video de la realidad aumentada, componentes que, al combinarse, 
generan una carga dramática inferior a la del documental web transme-
dia y el cómic, puesto que están más orientados a identificar el delito, 
conocerlo e involucrarse en su denuncia y erradicación.

“Víctimas”: micro número 1 para televisión

El micro para televisión tiene una duración de cinco minutos, de 
los cuales 30 segundos son para el intro y otros 30 para los créditos. 
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Los cinco micros producidos se transmitieron por el canal 3 de Rosario 
durante mayo de 2015. La estructura diegética de la pieza audiovisual 
transcurre con base en estas categorías y descripciones.

Tabla 3
Estructura diegética de “Víctimas”

Categoría Contenido

Intro del micro 
“Víctimas”

Presenta, con música dramática, la situación de 
mujeres víctimas de la captación y tráfico de 
mujeres para la prostitución en Rosario, Argentina, 
país, así lo dice el intro, donde las mujeres son 
captadas, traficadas, desaparecidas, etc. (mensaje 
enfático).

La necesidad/
vulnerabilidad

La pobreza, la falta de empleo y oportunidades 
se relatan como circunstancias que producen 
vulnerabilidad y éstas son aprovechadas por 
los traficantes, los cuales captan a adolescentes 
de universidades y de cualquier estrato 
socioeconómico. 

Modus operandi para la 
captación

Los traficantes ponen avisos que dejan entrever el 
ofrecimiento de comercio sexual. Algunas caen, 
a sabiendas del engaño. Puede más la necesidad 
que la desconfianza y el temor.

Modus operandi para la 
captación

El ocultamiento de la información, la manipulación, 
el deseo de anonimato del traficante se hace evidente 
cuando se cita a una mujer en un sitio inadecuado. 
Algunas mujeres se dan cuenta de que algo no va 
bien en el aviso donde, supuestamente, se ofrece un 
trabajo sin que corra peligro la dignidad humana.

Modus operandi 
cuando son captadas

El modus operandi, cuando ya son captadas, se les 
despoja de amigos, redes sociales, de cualquier 
posibilidad de comunicación con alguien que las 
pueda ayudar.
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Caso de una mujer 
desaparecida

Testimonio de la madre sobre cuándo fue la última 
vez que ella se comunicó con su padre. Carga 
dramática al ver los rostros desconsolados de los 
padres y, al parecer, de una hermana.

Caso de una mujer 
desaparecida

Madre cansada de tocar puertas, de pregunta por 
ella; no va a cesar de buscarla. Sólo renunciará a 
hacerlo cuando se muera. Y cuando ella fallezca, 
aspira a que su esposo e hijos continúen la búsqueda.

Elaboración propia

El poder del micro “Víctimas” radica en que se describe el modus 
operandi de los delincuentes, de manera que las mujeres pueden estar 
alertas ante anuncios de trabajos falsos, que someten a las mujeres 
a explotación sexual. Así lo atestigua una mujer blanca, rubia, que 
se salvó de ser captada, cuando descubrió que había sido citada para 
una entrevista de trabajo en un lugar no apropiado y que el supuesto 
empleador nunca dio su nombre. 

También queda en evidencia que, a pesar de que una mujer sospecha 
que el trabajo no es el que se ofrece (recepcionista…, por ejemplo), 
puede más el deseo de suplir una necesidad apremiante que la des-
confianza o el temor que le pueda generar laborar en un lugar donde 
vulneren sus derechos.

Las protagonistas son todas mujeres: la posible víctima, acadé-
micas, funcionarias, lideresas de redes ciudadanas contra el delito de 
trata y la madre de una chica desaparecidas, las cuales se presentan 
en planos medios, primer plano (plano entrevista) y grandes primeros 
planos para informar sobre cómo se produce el delito. En algunos tes-
timonios aparecen frases al lado izquierdo de la pantalla, con las que 
se invita a denunciar algún caso de tráfico o desaparición de mujeres. 
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Las transiciones con imágenes alusivas a lo que se está contando, se 
muestran con frecuencia para separar un testimonio de otro.

La carga dramática está representada en la familia, cuya hija se 
encuentra desparecida desde hace cinco años. La impotencia de no 
encontrarla, pese a múltiples búsquedas y consultas con distintas 
instituciones, es la emoción que se resalta, junto con el deseo de no 
claudicar en ese empeño.

“Engañadas”: movisodio capítulo 1

El movisodio, pensado para consumo en el teléfono móvil celular, 
dura 3 minutos, de los cuales 20 segundos se destinan para el intro 
y otros 20 segundos para los créditos finales. Los cinco movisodios 
producidos se transmitieron en forma seriada por youtube y las redes 
sociales del proyecto. La historia transcurre mediante las siguientes 
categorías y descripciones.

Tabla 4
Estructura diegética de “Engañadas”

Categorías Contenido
Intro del 
movisodio

Imágenes de carreteras que pasan rápido por la aceleración 
de la proyección, plano general. Simboliza el traslado de 
mujeres que son llevadas engañadas a un sitio ignoto.

Caso personal de 
Sarita

Religiosa, que dirige un lugar de apoyo llamado “Infancia 
robada” de la provincia de Corrientes, cuenta la historia 
de Sarita. 

Engaño amoroso: 
estrategia de 
captación

Sarita conoció a un hombre en un boliche y fue enamorada/
engañada por un hijo de un policía argentino
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Caso personal de 
menor de edad

El sargento de policía de Córdoba cuenta que ella fue 
engañada y fue transportada a Bolivia y en la ciudad 
de Santa Cruz de ese país quedó embarazada durante 

su trabajo en una whiskería.
Sometimiento Los dueños de la whiskería le quitan a la hija y se 

llevan a su retoño hasta el Paraguay, cuenta el policía 
de la provincia de Córdoba, mientras que la religiosa 

habla de Sarita, quien fue persuadida a través del 
engaño amoroso.

Desenlace 
positivo del caso 
de la menor

La policía de Argentina recupera a la menor que había 
sido robada y trasladada al Paraguay.

Sometimiento 
por drogas

Religiosa cuenta cómo después de cuatro meses de 
salir del hospital, Sarita es secuestrada por hombres 
en una camioneta negra y es sometida mediante el 

consumo de drogas. Ella escapa porque hacía que se 
tragaba las pastillas, pero en realidad las escupía en el 

baño.
Desenlace 
positivo del caso 
de la menor

Sargento cuenta que fueron por la niña cuando 
recién cumplía 11 años y se la entregaron a la madre, 

episodio muy emocionante para el uniformado.
Invitación a 
denunciar y 
erradicar la trata

Invitación a denunciar para erradicar la trata, llamando 
al número 145. Se garantiza el anonimato.

Elaboración propia

La característica de este movisodio es que existe el desenlace posi-
tivo, es decir, se presenta dos historias de mujeres que fueron rescatadas 
por la organización de una comunidad religiosa y por la policía de la 
provincia de Córdoba, Argentina.

Los protagonistas son, en efecto, una religiosa y un sargento de la 
policía, los cuales presentan sus testimonios en planos medio y primer 
plano, y separados por transiciones que ilustran la historia de las dos 
mujeres víctimas de trata. Una de esas transiciones consiste en una casa, 
al parecer, donde trabajaba la menor que laboraba en una whiskería en 
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Santa Cruz, Bolivia, y alrededor de esa imagen se ve un fondo negro 
que se ilumina al encender un bombillo rojo.

El movisodio ilustra cómo operan los traficantes para obligar a las 
féminas a prostituirse: engaño amoroso y sometimiento con drogas, 
pero la pieza audiovisual por momentos confunde al usuario, puesto 
que no queda claro si son dos historias iguales (la de Sarita contada, 
por la religiosa, que es acaso la misma de la menor de edad a quien le 
roban a su hija, contada por el policía) o separadas. Durante los planos 
de las entrevistas, surgen estadísticas que informan que entre el 2008 
y el 2015 fueron rescatadas 3166 mujeres explotadas sexualmente en 
Argentina, lo cual reduce la carga dramática de las vicisitudes de las 
víctimas y aumenta la esperanza entre los televidentes de que el delito 
se puede erradicar. Un primerísimo primer plano de la oreja de una 
menor de edad (acaso Sarita), acariciada por la religiosa da a entender 
que ella está a salvo y que el movisodio terminó.

CONCLUSIONES

El producto transmedia “Mujeres en venta: trata de personas con 
fines de explotación sexual en Argentina”, se incorpora a las piezas 
periodísticas cuyo fin es prevenir, denunciar y tratar de erradicar un 
delito con mucha incidencia en cualquier sociedad, como en la Argen-
tina. A través de los medios analizados (documental, mapa, gráfico 
más realidad aumentada, cómic, micro para televisión y movisodio), el 
ciudadano común, las instituciones gubernamentales, las organizaciones 
sociales y las posibles víctimas, pueden tener un panorama detallado de 
cómo funcionan las bandas criminales de captación y tráfico de mujeres 
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(modus operandi) y, adicionalmente, pueden denunciar estos casos e 
identificar mujeres que estén sufriendo estos vejámenes.

Otro aspecto para destacar en “Mujeres en venta” es que, a pesar de 
que aparece una historia central, la sensación en el usuario es que son 
muchas las historias desplegadas, sin que haya una que predomine, es 
decir, es tan significativa la información que resulta difícil encontrar 
cuál es la más relevante. Así, lo que se observa es un trabajo real de 
narrativa transmedia, en la medida en que la historia se expande y se 
divide en varias partes, distribuida en distintos medios (Gosciola, 2015) 
y tratando de que una de ellas o su conjunto expresen profunda y crea-
tivamente un hecho periodístico. Es, en otras palabras, un juego de 
convergencias que, como lo señala Jenkins (2008), existe un flujo de 
contenido en diversas plataformas mediáticas, como si cooperaran entre 
sí, facilitando la migración de las audiencias que van tras la historia 
más provocadora.

La fragmentación llena de perspectivas de análisis al usuario sobre 
la trata de mujeres y permite que las piezas transiten hacia la calidad 
periodística, en tanto que, además de las distintas plataformas y soportes 
que se utilizan, se consultan diversas fuentes conocedoras de la situación, 
bien porque son víctimas, bien porque hacen parte de instituciones que 
investigan o ayudan a las mujeres que han sido explotadas sexualmente.

Se puede sintetizar que el éxito de esta producción transmedia, 
estriba en una combinación armónica de lenguaje digital, periodismo de 
investigación y arte, lo cual se evidencia en la expansión de la historia 
mediante distintos recursos narrativos; la hondura con que se muestra 
la condición de vulnerabilidad de las mujeres captadas, el modus ope-
randi de los delincuentes y los desenlace felices y no tan felices; y la 
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creatividad con que se maneja el lenguaje audiovisual (mapa, cómic, 
productos audiovisuales para distintos artefactos). Todo ello contri-
buye al cumplimiento de varios objetivos del periodismo social: crear 
conciencia del riesgo y mostrar las herramientas para que las personas 
prevengan, mitiguen o erradiquen un mal que afecta a una comunidad.

Uno de los medios que, particularmente, llama la atención es el 
gráfico más realidad aumentada, puesto que es una forma para que las 
personas interactúen e involucre en ese problema social que afecta a 
Rosario, Argentina, a través de las vallas instaladas en las calles y del 
video descargado en los celulares mediante el escaneado de un código 
QR impreso en los gráficos, con lo cual produce la interacción entre 
la realidad real y la realidad virtual. No obstante, una reflexión que 
subyace es si la aplicación Juna. io empleada tiene la capacidad de 
contabilizar el número de personas que escanean el código para que el 
mensaje sea incorporado a sus celulares. Porque si lo hace, se puede 
hacer seguimiento a la efectividad de la campaña.

Otro concepto de Jenkins que está presente en esta producción trans-
media es la de inteligencia colectiva, concepto que se entiende como: 
(1) una respuesta alternativa al poder que tradicionalmente han detentado 
los medios de comunicación por su carácter vertical y unidireccional, 
aspecto que ya había sido diagnosticado y denunciado los teóricos crí-
ticos y los estudiosos de la cultura; y (2) como una reivindicación del 
conocimiento popular, denostado muchas veces por la academia, ya que 
desarrolla la capacidad para construir historias propias, con ingenio y 
excelencia, a tal punto que, en muchas ocasiones, pueden superar el 
trabajo de los guionistas y productores originales.
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Estas ideas parten, justamente, de lo expresado por Jenkins (2008) 
en su libro Convergence Culture: la cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación.

La inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa 
de poder mediático. Estamos aprendiendo a usar ese poder mediante 
nuestras interacciones cotidianas en el seno de la cultura de la con-
vergencia. Ahora mismo estamos empleando este poder colectivo 
principalmente a través de nuestra vida recreativa, pero pronto des-
plegaremos esas habilidades para propósitos más «serios». En este 
libro, exploro cómo la creación colectiva de significados dentro de 
la cultura popular está empezando a cambiar los modos de operar 
de la religión, la educación, el derecho, la política, la publicidad e 
incluso el mundo militar. (p. 15)

En “Mujeres en venta”, las víctimas dan su testimonio, mientras que 
las instituciones que las defienden tratan de evitar el delito y muestran 
los caminos para salir del problema, pero el control, supuestamente 
sigue estando en los productores del transmedia, puesto que son los 
encargados de mostrar el camino discursivo, sin que haya un papel 
protagónico de los actores sociales en la modificación del relato.

El concepto de cultura participativa de Jenkins entra en el eterno 
debate de si los destinatarios realmente intervienen de manera real y 
efectiva en la diversificación de los contenidos o si existen niveles de 
participación, plenamente identificados por la academia. En “Mujeres 
en venta”, la participación ciudadana se da en un nivel, quizás el de 
promover el insumo de la historia, su propia experiencia, su propia 
denuncia, pero su objetivo no es seguir la pauta del divertimento, sino 
denunciar un flagelo social.
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Respecto al producto Mujeres en venta, éste es una pieza periodística 
impecable, con recursos que cooperan para que la historia sea, además 
de atractiva, bien narrada y reflexiva. Sin embargo, en ella surgen dos 
dudas en los ámbitos periodístico y periodístico-científico.

En lo periodístico, se observa que la carga dramática de Mujeres en 
venta es alta porque se enfatiza en el sufrimiento, en la victimización, 
pero menos despliegue tiene en la salida al problema por las víctimas. 
Al menos, así se observa en las muestras de medios estudiadas. Es decir, 
no es tan evidente una historia en la que la mujer víctima del delito 
haya superado el trauma, mediante la ayuda institucional y sus propios 
recursos cognitivos y actitudinales. 

Otra duda es respecto a la convivencia entre el periodismo y la 
investigación científica y apunta a la naturaleza misma de contar his-
torias transmedia: hasta qué punto siempre hay que expandir, expandir 
y expandir y hasta qué punto es mejor cerrar. Cuando se observa en la 
página web que vienen audios, surge la pregunta de si es conveniente 
continuar usando más recursos mediáticos -con lo que se corre el riesgo 
de ser reiterativo- o si es mejor investigar, mediante un estudio de recep-
ción, verbigracia, que dilucide qué tan efectiva fue la campaña, cuántas 
interacciones promovió y qué cambios produjo en los imaginarios de 
los ciudadanos sobre la trata de las féminas.

Finalmente, el producto transmedia “Mujeres en venta: trata de 
personas con fines de explotación sexual en Argentina” es un retrato fiel 
de las condiciones socioeconómicas de muchas mujeres de Latinoamé-
rica, las cuales se convierten en blancos vulnerables para delincuentes, 
como los captadores y traficantes del comercio sexual. Ser cabezas de 
familia, con sueldos miserables, sin oportunidades para desarrollar sus 
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talentos, provoca que ellas acepten trabajos de dudoso destino, pese a 
tener sospechas del riesgo y del engaño. “Mujeres en venta” abre el 
debate sobre el destino de estas mujeres, genera conciencia sobre la 
necesidad de ayudar y erradicar el delito de trata e inspira a comunica-
dores transmedia a producir piezas periodísticas con un enfoque social 
y comunitario.
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LOVE, VICTOR: TRANSMÍDIA, CROSSMEDIA 
OU O QUÊ?

Luis Felipe de A. Custódio1

Vicente Gosciola2

INTRODUÇÃO
O audiovisual traz a muito tempo a representatividade para grupos 

considerados minorias, se sentir retratado em um projeto audiovisual 
faz o indivíduo se sentir aceito. E é esse o papel que carrega o objeto de 
estudo deste trabalho, principalmente a série Love, Victor da empresa 
americana de streaming HULU. A série está dentro do gênero LGBTQI+, 
como uma comédia dramática, que fala sobre explorar a sexualidade, 
descobertas, desbloqueios e experimentações de um adolescente. 
A mesma faz parte de um conjunto de obras da autora Becky Albertalli, 
que denominou como Simonverse, ou em tradução livre universo do 
Simon, todos os materiais, dentre eles livros, série e filme, que fazem 
parte desse conjunto. 

Dada a importância da representatividade do tema abordado e 
levando em consideração o sucesso que foi o filme, que inspirou a série, 
Love, Simon em bilheteria, faturando mais de 66 milhões de dólares 
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e sua grande notoriedade nas redes sociais, com relatos de jovens que 
aceitaram sua sexualidade inspirados pela película. Em virtude também 
que teve como inspiração livros e o filme que se passam dentro do mesmo 
universo, Simonverse, o presente trabalho tem o intuito de investigar 
se a mesma possui o conceito de transmídia.

Tem-se como objetivo conceituar as definições de um projeto 
transmídia e averiguar se a produção, objeto deste estudo, pode se 
caracterizar como um sendo transmídia, através da definição e mapeamento 
da estratégia da série. Seguindo como metodologia a pesquisa será 
dividida em três partes, pesquisa quantitativa com o levantamento dos 
dados e características narrativas, pesquisa qualitativa analisando as 
qualidades envolvidas e competentes à série e pesquisa bibliográfica 
com definições de conceitos de transmídia e outros pertinentes a área.

SER OU NÃO SER TRANSMÍDIA ?

Há um bom tempo fala-se de transmídia, esse conceito que também 
pode ser considerado um modo narrativo, que tem sua história datada 
desde os primórdios da humanidade, que no século XVII já havia o 
exemplo de produção transmidiática visto que utilizava de dois pilares 
relacionados, a experiência do usuário e o de engajamento e participação 
direta (Gosciola, 2019, p. 34). Para iniciarmos vamos à definição de 
conceito, que tem diversas interpretações comuns nos campos de 
conhecimento da arte, design e cinema: “O conceito é uma síntese de 
alguma realidade [...] e a sua história é a história que queremos contar” 
(Gosciola, 2019, p. 34).
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Em uma pesquisa em dicionário, recebemos como resposta do 
significado de conceito: “1- [FILOS] Representação mental das 
características gerais de um objeto. 2- [FILOS]. Conforme o racionalismo 
ocidental, a manifestação da essência do mundo real. 3- Compreensão 
que se tem de uma palavra; definição, noção” (Michaelis, 2015). 
Abordaremos então a nossa definição de transmídia através de referências 
bibliográficas de grandes escritores do tema, como Henry Jenkins, 
Vicente Gosciola, entre outros.

Segundo Gosciola (2012, pp. 8-9) a definição de transmídia começou 
a ser escrita em 1975, por Stuart Saunders Smith, onde tratou do 
conceito do tema em feiras e festivais hippies da década de 70, com a 
pluralidade artística e posteriormente relacionando a música, e como 
a cada apresentação a música se tornava diferente pela participação 
única de cada músico.

Mas na área de estudo da comunicação só apareceu em 1989, com 
o livro Making Meaning de David Bordwell, tratando especificamente 
do cinema. Alguns anos à frente foi tratado também por Marsha Kinder, 
que em 1991, publicou o livro em que desenvolveu o que chamou de 
transmedia intertextuality, considerado um importante estudo nas 
produções científicas. Já no ano de 2000, Brenda Laurel escreveu um 
artigo em que definia a transmídia “para cada projeto, as mais diversas 
histórias se relacionavam de modo complementar, sem se repetir entre 
as plataformas” (Gosciola, 2019, p. 34).

Mas foi em 2001, que Henry Jenkins, considerado um dos maiores 
- se não o mais importante - pesquisador sobre transmídia, escreveu 
seu artigo com a primeira parte da sua definição do conceito que só foi 
completada em 2003. 
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Em 2006, Jenkins publicou o livro Cultura da Convergência, o 
qual será base e que vai nortear essa pesquisa, em que define que para 
um bom projeto transmídia é necessário um universo ficcional rico em 
informações e detalhes, uma boa storytelling e uma boa construção de 
personagens.

A série que será objeto deste estudo se chama Love, Victor (2020) do 
serviço de streaming HULU, criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, 
que também são roteiristas do filme Love, Simon (2018) no qual a 
série também é baseada. Love, Victor retrata a história de um menino 
chamado Victor Salazar, 16 anos, que é o personagem principal da trama 
interpretado pelo ator Michael Cimino, que acaba de se mudar com sua 
família religiosa do Texas, um estado conservador, para Geórgia que 
se passa na mesma cidade e colégio do protagonista do filme Love, 
Simon. Ele vê nessa mudança uma oportunidade de se abrir e ser aceito. 
Para passar por essa trajetória ele conta com os conselhos de Simon, 
que é interpretado por Nick Robinson, que também é produtor da série.

Tanto o filme quanto a série são baseados em uma série de livros 
da escritora Becky Albertalli, que reflete todo o universo, não só um 
livro, mas uma tetralogia. Esse universo é nomeado pela autora como 
“Simonverse” ou em tradução livre universo simon. 

Toda trama dessa comédia dramática, se passa ao redor dos 
dilemas, autodescoberta e jornada da descoberta da orientação sexual 
do protagonista. Retrata muito bem as dores de um adolescente com 
esses dilemas, numa das fases da vida de um humano que é considerada 
a mais difícil, a puberdade. A série não somente se inspira no filme, 
como também faz o uso de crossover para ligar ainda mais o universo 
criado pela Becky Albertalli. 
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Criando uma ordem cronológica dos eventos relacionados ao 
Simonverse, começamos pelos livros que deram o início de todo esse 
universo, são eles Simon vs. the homo sapiens agenda que foi lançado 
em 2016 e no ano seguinte The Upside of Unrequited (2017), o terceiro 
livro do universo Leah on the Offbeat foi lançado 2018 que foi o mesmo 
ano do lançamento do filme Love, Simon. Em 2020 foi lançada a série e 
poucos dias depois o mais recente livro Love, creekwood que também 
faz parte do mesmo universo. Temos então quatro livros, um filme e 
uma série que retrata o universo do Simon. Em cada livro a autora conta 
sobre um ponto de vista diferente desse universo passado em Creekwood. 

E foi em uma das visões mostradas, através do livro “Simon vs. The 
Homo Sapiens Agenda” que conta a história de um adolescente Simon 
em sua trajetória para se assumir gay, que foi transformada no filme 
Love, Simon. 

É nítida a semelhança entre série e vídeo desde a identidade visual dos 
dois projetos, que pode ser vista na imagem 1 (a esquerda) onde temos a 
capa do filme e na imagem 1 (a direita) a capa da série. Desde a cor de 
fundo escolhida para a capa dos projetos, as roupas dos protagonistas 
e até mesmo fonte usada não deixam negar que ambas as peças fazem 
parte do mesmo universo. Sendo que na série um ponto relevante foi a 
escolha de um ator negro para o papel principal, trazendo muito mais 
representatividade a série.

Imagem 1
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direita: IMDb, 2020, disponível em https://www.imdb.com/title/tt10166602/. a esquerda 
IMDb, 2018, disponível em https://www.imdb.com/title/tt5164432/)

TRANSMÍDIA, CROSSMÍDIA E MULTIMÍDIA

Dentre os diversos entendimentos sobre o que é transmídia 
encontramos que transmídia são “histórias que transcendem os limites 
de uma única mídia, estabelecendo conexões com outros textos em 
diferentes plataformas, tanto por iniciativa das instituições e autores 
originais, como também pela participação do público” (Kinder, 1991, 
como citado em Sens, 2018, p.7) sendo essa participação do público 
podendo ser decodificando, mixando ou criando conteúdos novos a 
partir do objeto. O que muitas vezes pode ser confundido com um outro 
conceito, o da crossmídia que “surge em âmbito industrial no intuito de 
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denominar projetos comunicacionais que se distribuem simultaneamente 
ou atravessam (cross) diversas mídias (impressos, televisão, rádio, 
internet)” (Lusvarghi, 2007, como citado em Sens, 2018, p. 7).

E é por essa proximidade entre os significados desses conceitos que 
por diversas vezes falta clareza, mesmo dentro da obra de uma mesma 
autoria, mas que apesar das divergências se aproximam do que coloca 
Boumans (2004, como citado em Sens, 2018, p. 7) como definição de 
transmídia “compreendem as produções integradas em mais de uma 
mídia com um propósito, mensagem ou história em comum”.

Entre os conceitos de Transmídia e Crossmídia temos também a 
concepção de multimídia que está relacionado às estratégias mercadológicas 
de lançamentos simultâneos de vários produtos relacionados a um filme, 
como camisetas, brinquedos e programas televisivos (Lévy, 2010, como 
citado em Sens, 2018, p.8). Apesar da semelhança, o que caracteriza 
um projeto multimídia é simplesmente o fato de retratar aquele projeto 
em diversos lugares (mídias) sem uma coesão específica ou narrativa. 
“Neste sentido, o significado se distancia drasticamente, já que sequer 
trata de múltiplas mídias, mas de uma única mídia que fornece diferentes 
modos de expressão e interação” (Sens, 2018, p. 8)

O marco da mudança de pensamento da indústria da comunicação 
com o surgimento de “estruturas e estratégias menos hierarquizadas que 
se apropriam de diferentes plataformas para construção das narrativas” 
(Dena, 2009; Arnaut et al., 2011, como citado em Sens, 2018, p. 8) faz a 
disrupção do que era considerada a única forma, ou monomídia, e abriu 
espaço para novas estratégias e estilos narrativos que se apropriam de 
diversas mídias. 
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A comunicação, a criação de conteúdo, a narrativa fica mais dinâmica 
com a participação do público, as companhias deixam de ser somente 
emissoras e o público passa a dividir o papel entre receptor e emissor. 
O conceito de um consumidor que produz conteúdo foi definido muito 
precocemente, como lembra Gosciola:

O conceito de comunicação de massa vem recebendo questionamen-
tos, desde antes das novas mídias, quando Décio Pignatari definia o 
“produssumo”, em 1969, como a substituição do mundo do consumo 
pelo mundo da informação, antecipando em mais de uma década a 
Alvin Toffler quando criava o termo prosumer. (Gosciola, 2010, p. 28)

A ainda quem empenha-se em caracterizar e diferenciar ao máximo os 
conceitos de transmídia, crossmídia e multimídia, como Holmes (2011, 
como citado em Sens, 2018) que formula a multimídia como uma 
narrativa única que é reproduzida sincronicamente em diversas mídias, 
que obtemos a compreensão completa consumindo o conteúdo em 
todas as plataformas. Crossmídia que por vez é também uma história 
única, interpretada de formas independentes em mídias diversas, como 
adaptações de livros para filmes, onde não há a necessidade de um para 
a compreensão do outro, não funcionando como um quebra-cabeça. Já 
a transmídia pondera sobre diferentes histórias narradas em múltiplas 
mídias, passada em um universo único. 

CONCEITOS COMPARADOS DENTRO DO SIMONVERSE

Ainda sobre o conceito de transmídia que é considerado “um 
complexo ecossistema multiplataforma que contemple espaços físicos e 
virtuais interligados onde se apresentem ou se construam personagens, 
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eventos e ações dentro de um senso de coerência” (Toolan, 2009, como 
citado em Sens, 2018, p. 9). E sobre a permissão e estímulo que carrega 
a transmídia cedendo informações cada vez mais complexas e profundas 
sobre o universo narrativo, personagens e eventos. (Jenkins, 2011, como 
citado em Sens, 2018).

Quando aplicamos esses conceitos sobre a série Love, Victor e sobre 
o conjunto de obras pertencentes ao Simonverse, temos os primeiros 
traços de que se trata de uma produção transmidiática. A riqueza nos 
detalhes de cada personagem que praticamente materializam uma persona 
completa, e as diversas plataformas (livros, cinema, streaming, redes 
sociais) que está presente.

Apesar disso encontramos dificuldade ao nos depararmos com a 
conceituação de crossmídia que fala que a adaptação “está associada a 
uma readequação estética e comunicacional de uma história em outra 
mídia, como no desenvolvimento de uma série televisiva baseada em 
uma graphic novel (Long, 2007, como citado em Sens, 2018, p. 10). 
Que se defronta no que também pode ser considerado a série Love, 
Victor, afinal foi também inspirada em uma série de livros. Porém 
em uma adaptação podem surgir novos fragmentos, informações para 
substanciar a obra com a finalidade de melhor adaptá-la, que por sua 
vez é defendida “como um fenômeno transmídia” (Dena, 2009, como 
citado em Sens, 2018, p. 10)

Já Jenkins (2011, como citado em Sens, 2018, p. 10) emoldura 
a adaptação “em um contexto mais elementar de um contínuo de 
manifestações narrativas que inclua o conceito de “extensão” como 
algo maior, que transcenda uma compreensão aditiva de uma única 
história” e ainda mais descreve os elementos pertencentes “a partir da 
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apresentação e movimentação de novas perspectivas, arcos dramáticos, 
eventos, entre outros elementos narrativos, de modo a gerar um efetivo 
processo de construção de mundo (worldbuilding)” (Jenkins, 2011, 
como citado em Sens, 2018, p. 10).

O conceito de criação de mundo, ou em inglês worldbuilding é 
um dos elementos fortes que ajudam a classificação de transmidiático 
ou não. “Marsha Kinder, com absoluto domínio teórico da narrativa 
transmídia resume toda esta aventura com a ideia de que transmídia é 
sobre continuidade, coerência e profundidade.” (Gosciola, 2019). E ainda 
fala como essa construção de universos se beneficia de detalhes em um 
espaço/tempo imaginário. 

Na contínua busca por definições e características únicas pertencentes 
a cada modalidade, um novo agrupamento é proposto: “além da adaptação 
e extensão, inclui a expansão, de modo a sofisticar as possíveis variações 
narrativas multimidiáticas” (Dowd et al., 2013, como citado em Sens, 
2018, p. 10). Ampliando mais essa nova proposta de categorização de

adaptação apenas a replicação, sem qualquer contribuição substancial 
a narrativa. Já a extensão envolve um aprofundamento dramático 
de um arco preexistente, sem a introdução de novos elementos fun-
damentais a história. A expansão, por sua vez, caracteriza-se pela 
adição de novas informações, perspectivas e storylines. (Dowd et al., 
2013, como citado em Sens, 2018)

Ao sobrepor o conceito de adaptação sobre a série Love, Victor 
comparado ao filme Love, Simon podemos notar muitos elementos e 
eventos semelhantes e até iguais. Como no caso da imagem 2, à esquerda 
temos uma cena do filme que se passa eu um festival na cidade de 
Creekwood, onde o personagem principal está em uma cena romântica 



1655

meistudies

e a direita temos uma cena da série Love, Victor que se passa também 
uma roda gigante, uma cena romântica no mesmo festival. Mas apesar 
disso, podemos notar que existem diferenças entre elas, enquanto Simon 
já estava decidido sobre sua orientação sexual, do outro lado a série 
mostra exatamente a jornada de Victor pela sua orientação sexual.

Imagem 2

Rachael Varina, 18 de junho de 2020, disponível em https://www.elitedaily.com/p/
these-love-simon-easter-eggs-in-love-victor-will-make-you-so-happy-22977897

Ainda assim, sobre a transmídia temos outra subdivisão proposta 
por Dena (2009, como citado em Sens, 2018) que separa em 
intercomposicionais que são autônomas e não dependem de outra parte 
para a compreensão; e intracomposicionais que são obras distintas, 
porém dependentes para uma compreensão completa da obra. Nesse caso 
Love, Victor se caracteriza por partes relacionadas a outra obra, mas 
que não depende dela para compreensão, e que ao mesmo tempo, se 
consumido integralmente o conteúdo de todas as mídias a experiência 
é integral, mais robusta e completa. Afinal, todas as obras se passam 
no Simonverse, e quanto maior o contato com o universo, maior é a 
compreensão e intimidade adquirida.
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Para concluir um trecho na íntegra onde Sens (2018) resume as 
divisões propostas: 

Os eventos intercomposicionais são tratados como “franquias”, nos 
quais os múltiplos espaços narrativos se distribuem entre variadas 
mídias. Os intracomposicionais são denominados de “amálgamas” 
(portmanteaus)15, pois designam os projetos que apresentam um 
único espaço narrativo fragmentado entre as instâncias midiáticas. 
Existe ainda uma terceira modalidade denominada pelo autor como 
complexo (ou franquia-amálgama) que se referem aos de configuração 
híbrida, formada tanto por manifestações intra e intercomposicionais 
(Sens, 2018, p. 12)

Ao justapor os conceitos sobre o Simonverse podemos categorizar como 
complexo, já que apesar do filme e série poderem ser compreendidos, não 
integralmente, mas os livros são obras dependentes para a compreensão 
da mensagem. 

Muito da não compreensão integral da obra de Simonverse relacionada 
a filme e série se dá pelo crossover entre as obras. Conceito esse que 
abordaremos agora superficialmente, apenas para título de compreensão 
do que está sendo mencionado. “Esta prática é uma importante ferramenta 
para conectar enredos e personagens inseridos em universo transmídia” 
(Affini & Souza, 2017, p.124). Porém é necessário mencionar que 
somente a existência de um ou mais crossovers não são o suficiente para 
caracterizar um conjunto de obras em transmiático ou não. Mas é um 
instrumento importante para fazer uma ponte entre duas ou mais obras, 
“o crossover, portanto, ao mesclar acontecimentos e personagens, [...] 
amplia a imersão do consumidor [...]. O cruzamento dos fragmentos 
dispersos nas diversas narrativas amplia a compreensão do universo 
ficcional” (Affini & Souza, 2017, p. 124).
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Esse evento crossover acontece na série Love, Victor onde o 
personagem principal da série, Victor, encontra pessoalmente o Simon, 
personagem principal do filme. Como podemos ver na imagem 3, take 
de uma cena onde os personagens se cruzam na rua.

Imagem 3

HULU, 2020, https://www.hulu.com/series/love-victor-3cb4c446-d459-41a2-97d2-
2ea9ed164ab7

Imagem 4

HULU, 2020, https://www.hulu.com/series/love-victor-3cb4c446-d459-41a2-97d2-
2ea9ed164ab7

É também nessa cena que Simon dá ao Victor uma das peças mais 
emblemáticas do filme, a jaqueta jeans que usa na capa do filme, como 
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pode ser visto na imagem 1. Aqui na imagem 4 podemos ver o momento 
onde Simon entrega a jaqueta, transformando essa cena mais do que 
um simples crossover, Simon estava passando seu legado ao Victor. 

Para melhor compreensão do termo, “Crossover é a ação que 
permite a união de duas narrativas diferentes por meio de um ou mais 
personagens, que não possuem qualquer relação anterior ao momento 
em que se cruzam em um novo universo narrativo” (Santos & Pereira, 
2018, p. 9). Esse é um dos crossovers presente na série, ainda podemos 
citar a professora de teatro que agora é diretora do colégio, o ex-diretor 
do colégio que não aparece em cena, mas é citado ao explicar o destino 
do personagem, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração todos os levantamentos feitos acerca dos 
conceitos de transmídia, crossmídia, multimídia, etc. Tomamos como 
unificação dos conceitos o que fala Sens em seu artigo: “Crossmídia: 
estruturas ou eventos narrativos multimidiáticos formados por adaptações 
de uma mesma história [...] e que não direcionem para um senso de 
mundo” e também que “Transmídia: estruturas ou eventos multimidiáticos 
que apresentam extensões e/ou expansões de histórias que favoreçam a 
construção da percepção de um mundo narrativo.” (Sens, 2018, p. 14)

Através desses apontamentos podemos concluir, que apesar do 
Simonverse não conter todos os elementos que podem ser pertinentes para 
categorizar como transmídia, tem elementos excedentes para classificá-la 
como crossmídia. Logo, concluo que a série e o Simonverse trata-se 
de um projeto transmidiático, dado diversos fatores como crossovers, 
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a criação de um universo comum entre as obras, Simonverse, e ainda a 
produção de conteúdos advindas do fandom. Como exemplo cito o site 
Love-Simon wiki e o canal do Youtube Love, Victor a série (imagem 5) 
onde fãs realizaram a dublagem de diversas cenas, já que a mesma ainda 
não foi lançada no país e portanto não existe dublagem profissional.

Imagem 5

Canal Love, Victor - A série, 2020, disponível em https://www.youtube.com/channel/
UCrqr07uE1xYYePZMv8eDClg
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REPORTAGENS EM QUADRINHOS NA WEB: 
AS NARRATIVAS HIPERMIDIÁTICAS DO SITE 

QUATRO MARIAS

Laura Sanábio Freesz Rezende1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz discussões sobre o jornalismo em quadrinhos, 
tendo como foco os materiais produzidos especificamente para a web. 
Serão levados em conta aspectos da linguagem híbrida, que permite que 
as notícias sejam dadas pelo viés da convergência digital. Partindo da 
hipótese de que o jornalismo em quadrinhos na web exige conteúdo e 
formato diferenciados em relação aos produtos impressos, o objetivo é 
entender como esses materiais permitem que novas formas de narrativas 
sejam contadas e que outras histórias sejam visibilizadas. Como suporte 
teórico, serão utilizados autores como Jenkins (2009) e Santaella (2014), 
a fim de abordar os aspectos da convergência midiática. Para falar da 
relação entre quadrinhos e narrativas independentes, serão utilizados 
conceitos sobre a nova realidade dos quadrinhos, através de Neco (2009), 
Boff e Vergueiro (2016).

1. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Bolsista da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa (CNPq) Narrativas Midiáticas e Dialogias. 
Orientanda da Profª. Draª Cláudia Thomé.

 laura.sanabio@gmail.com
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A proposta é desenvolver uma pesquisa sobre o potencial dos 
quadrinhos para construir narrativas jornalísticas, especialmente em 
contexto de conflito. É relevante pensarmos na importância de estudar 
jornalismo em quadrinhos, principalmente quando produzido para a web. 
Esse tipo de material vem ganhando espaço nos últimos anos, fato que 
é corroborado pelo número de prêmios conquistados por reportagens 
quadrinísticas no ramo jornalístico. Na América Latina temos alguns 
exemplos, como a HQ brasileira “Meninas em Jogo”, da Agência Pública 
de Jornalismo Investigativo, que venceu, em 2014, o Prêmio Tim Lopes, 
destinado a grandes reportagens investigativas. Em 2017, a historieta 
mexicana “Buscadores en un país de desaparecidos” venceu o prêmio 
Gabo2 na categoria “Imagem”. No mesmo ano, os quadrinhos “El hábito 
de la mordaza” também conquistaram a competição como “Inovação”.

A intenção do trabalho é entender como os novos meios de 
comunicação, principalmente os hipermidiáticos, permitem que novas 
formas de narrativas sejam contadas. Parte-se da hipótese de que as 
narrativas híbridas ganham espaço no jornalismo em quadrinhos (JQ) ao 
se apropriarem de convergências transdisciplinares. O JQ adota estratégias 
narrativas para dar veracidade às informações, utilizando elementos e 
convenções das histórias em quadrinhos para contar o factual. Esses 
princípios dos quadrinhos, como a estética quadro a quadro e o uso 
de balões, seriam reconhecidos como reportagens através de aspectos 
jornalísticos, como a proteção da fonte e a utilização de dados oficiais.

O jornalismo em quadrinhos, segundo autores como Beltrão (1985) 
e Marques de Melo (2003), pode ser considerado um gênero híbrido 

2. Prêmio concedido pela fundação Gabriel García Márquez como reconhecimento 
do jornalismo para as línguas portuguesa e espanhola.
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que possibilita que novas linguagens surjam dentro do jornalismo. Além 
de buscar reproduzir e fazer uma leitura do cotidiano, o jornalismo 
em quadrinhos ainda tem a preocupação com a forma de produção da 
notícia. Apesar de encontrar apoio em outras áreas, como literatura e 
cinema, as reportagens em quadrinhos devem levar em conta um fator 
em especial: o compromisso ético jornalístico. A fim de evidenciar os 
estudos sobre as técnicas do jornalismo em quadrinhos, a pesquisa traz 
análises sobre o quadrinho documental, através dos conceitos defendidos 
por Muanis (2019), Boff e Vergueiro (2016). 

O gênero do jornalismo em quadrinhos é uma construção narrativa 
informativa que tem a arte sequencial como um suporte (Eisner, 1999). 
Esse material mistura manifestações artísticas para criar um enquadramento 
que possibilita novas maneiras de contar histórias, através de imagens 
e elementos narrativos específicos. 

Dentre os produtos que podemos destacar nessas narrativas híbridas, 
podemos citar as webcomics, que são quadrinhos pensados e feitos para 
serem veiculados na internet (Jenkins, 2009). O intuito é, de uma forma 
hipermidiática, tentar mostrar histórias de não ficção através de uma 
narrativa mais próxima e interativa. Durante o artigo, serão abordadas 
as relações entre as reportagens em quadrinhos feitas para a web, bem 
como suas respectivas linguagens, e o jornalismo independente, que 
tem se apropriado das produções digitais.

Para efeito de análise, serão utilizados conceitos de Luiz Gonzaga 
Motta (2013), em relação à análise crítica da narrativa, e de Vera 
Figueiredo (2010), que teoriza as narrativas híbridas. O estudo será feito 
de forma aplicada, tendo como objeto o site “Quatro Marias”. 
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O JORNALISMO EM QUADRINHOS

Os primeiros trabalhos gráficos da imprensa brasileira foram publi-
cados nos anos de 1830 em Recife, através dos jornais “ O Carcundão” 
(1831) e “O Carapuceiro” (1832) (Vergueiro, 2011. p.42). Na década 
seguinte, surgiram, no Rio de Janeiro, as primeiras caricaturas, lançando, 
também, o humor gráfico no Brasil. 

A partir de 1960, as autobiografias de memórias de guerra passaram 
a ganhar destaque no mundo dos quadrinhos. Nessas histórias, os autores 
reconstroem suas experiências pessoais naquela zona de guerra, seja 
como combatentes ou como testemunhas. Uma das obras mais famosas 
desse estilo é “Maus”, de Art Spiegelman. Além de reconstruir a narrativa 
do holocausto através do testemunho biográfico do pai, Spiegelman se 
inclui nos desenhos, fazendo deles uma reconstrução da própria expe-
riência confessional. O relato autobiográfico sobre os sobreviventes do 
Holocausto se divide entre a história do pai e a experiência do próprio 
autor. A narrativa em primeira pessoa também absorve aspectos do jor-
nalismo para construir a trama (Neco, 2009). A série, que foi publicada 
entre 1980 e 1991, foi compilada em 1992 no livro “Maus”. No mesmo 
ano, a obra recebeu o prêmio Pulitzer, na categoria Prêmio Especial. 

Em 1993, a publicação de “Palestina”, do jornalista maltês Joe Sacco, 
deu origem à expressão “jornalismo em quadrinhos” (JQ ou JHQ). 
As imagens e os desenhos, alinhados ao texto jornalístico testemunhal 
do autor, mostrou os conflitos na Bósnia e na Faixa de Gaza entre o 
final de 1991 e o início de 1992. No Brasil, “Palestina” foi publicada 
com o título de “Iraque”, na “Folha de S.Paulo” no dia 19 de agosto 
de 2007, ocupando cinco páginas da edição de domingo (Imagem 1). 
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Imagem 1
Capa da reportagem “Palestina”, publicada no Brasil como “Iraque”. 
Jornal Folha de S. Paulo, 19/08/2007.

Acervo Folha de S. Paulo do dia 19/08/2007. https://acervo.folha.com.br/leitor.
do?numero=17268&anchor=5482468&origem=busca&originURL=&pd=0ba5eaa-
75f23183ed1791ac0e1a7d858

Apesar de as técnicas das JQs já terem sido aplicadas antes do 
surgimento da nomenclatura, foi a partir da popularização das obras de 
Joe Sacco que houve maior aproximação entre quadrinhos e jornalismo, 
fazendo com que outros autores se aventurassem nesse novo gênero 
(Neco, 2009. p.03). 

No Brasil, as temáticas relacionadas ao jornalismo em quadrinhos, em 
sua maioria, giram em torno de pautas sociais, dando voz a movimentos 
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populares. Em junho de 2007, Leandro Silveira, Caio Coutinho e 
Fábio Franco, na época estudantes3 de jornalismo, apresentaram a 
reportagem em quadrinhos “Vanguarda: histórias do movimento 
estudantil da Bahia”, que, posteriormente foi publicado no jornal 
baiano “A Tarde”. Através de depoimentos e pesquisadas histórias, as 
30 páginas do material narram episódios do movimento estudantil entre 
1942 e 2003, no estado da Bahia. 

Cinco anos depois da publicação de “Vanguarda”, a Revista Fórum 
começou a investir 

Na iniciativa de fazer jornalismo em quadrinhos no Brasil (Medeiros 
&Gomes, 2013. p.09). Em 2012, ano em que foi inaugurado, o peri-
ódico publicou 11 edições, todas com viés social.  A primeira edição 
contou com a apresentação da história de Renata Nery, moradora da 
zona leste de São Paulo e uma das muitas pessoas que foram despejadas 
por causa das obras para a realização da Copa do Mundo no Brasil, que 
aconteceu em 2014. 

Também relacionada à Copa do Mundo no país, a HQ“ Meninas 
em Jogo”, publicada em 2014, conquistou prêmios nacionais e inter-
nacionais. O quadrinista Alexandre de Maio e a jornalista Andrea Dip 
venceram o prêmio Tim Lopes de Jornalismo investigativo daquele ano 
(Sanábio, 2018). Através da premiação, a pauta original da Agência 
Pública de “Jogo sujo: Copa faz crescer ameaça de exploração sexual 
infantil”, pôde obter os recursos financeiros para ser produzida.

3. A reportagem em quadrinhos foi realizada como Trabalho de Conclusão de Curso 
de Jornalismo do Centro Universitário da Bahia (FIB), que foi feito na linguagem 
dos quadrinhos.



1668

meistudies

Apesar de serem materiais distintos, todas as reportagens em quadri-
nhos citadas acima têm uma preocupação em comum, que é a de tentar 
representar a realidade. Por isso, a narrativa constrói as características 
dos personagens, misturando-as ao repertório do leitor, que, através 
de suas próprias experiências, passa a se identificar com determinados 
traços de cada um daqueles personagens. Uma das formas de aproxi-
mação é o desenho dos rostos dos entrevistados na história. Através dos 
quadrinhos, é possível abrir espaço para o imaginário do espectador e 
reconstruir cenários que não poderiam ser fotografados ou representados 
em imagens de vídeo. 

Essa realidade de reconstrução de narrativas é potencializada pelo 
suporte da internet. Através de um processo de migração e de adequa-
ção, os elementos são modificados, possibilitando maiores interações 
(Jenkins, 2009). Com essa revolução, houve uma mudança não só na 
linguagem do jornalismo em quadrinhos como também o modo de 
consumo dessas produções. 

As novas tecnologias permitiram que informação e entretenimento 
coexistissem harmonicamente no ciberespaço. Isso só foi possível graças 
ao fenômeno da convergência midiática (Jenkins, 2009), assunto que 
será abordado com maior profundidade no capítulo a seguir. 

AS NARRATIVAS NA INTERNET E A CONVERGÊNCIA 
MIDIÁTICA

No meio teórico, existem definições diferentes acerca da definição de 
convergência midiática. Para Jenkins (2009), “convergência” é o nome 
dado ao fenômeno de fluxo de informações em diferentes plataformas. 
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Canavilhas (2012), utiliza conceitos abordados por Jenkins (2009) e 
acrescenta uma questão importante, a do tipo de conteúdo. 

Consideramos que este [o conteúdo] é o elemento fundamental na 
identificação de um processo de convergência porque a existência 
de conteúdos com linguagens específicas adaptadas ao meio implica 
necessariamente que nos campos situados a montante se tenham 
verificado as restantes convergências. (Canavilhas, 2012, p. 08)

Mesmo com algumas divergências, o que todos os autores defendem 
em relação à convergência midiática é a necessidade de um produto final 
com características únicas e uma linguagem específica. Dessa forma, 
ela não seria uma simples distribuição de conteúdos em plataformas 
distintas. 

Dentro desse conceito da convergência, Edgar Franco (2000) surgeriu 
o termo “HQtrônicas” para se refirir às histórias em quadrinhos digitais 
híbridas. Um outro conceito importante ao falarmos da relação entre a 
cultura midiática e os quadrinhos é a webcomic. 

As webcomics são quadrinhos produzidos para serem veiculados 
especificamente na internet (Jenkins, 2009), de forma hipermídiática, 
multimidiática ou transmidiática. A hipermídia é a junção não sequencial 
de imagens, sons, textos, animações e vídeos (Santaella, 2014). Em um 
ambiente imersivo, as produções hipermidiáticas podem justapor outras 
páginas, permitindo que o leitor tenha a possibilidade de criar seu pró-
prio ritmo de leitura. Já a multimídia é a mistura de mídias, através de 
seus códigos, signos e linguagens. 

As narrativas transmídia também unem diferentes mídias para 
contar histórias, mas de uma forma diferente em relação à multimídia. 
Os conteúdos são expandidos para outros meios, mas não como uma 
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mera adaptação. Cada suporte é explorado com suas características 
únicas, permitindo que o consumo de cada material possa ser feito de 
forma autônoma (Jenkins, 2009). Um exemplo de transmidialidade é a 
saga Harry Potter. A franquia proporciona experiências em diferentes 
formatos, como filmes, livros, jogos e parques de diversão, criando 
o “Universo de Harry Potter”. Jenkins (2009) também atribui essas 
características às produções de “Matrix”, “assegurando que todos os que 
investiram tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento 
mais rica” (Jenkins, 2009, p. 49). 

Como é possível perceber, a reconfiguração das informações na 
internet fez com que as obras passassem a ser cada vez mais abertas 
a intercessões com outros meios (Figueiredo, 2010). A rede digital se 
transformou em um canal de distribuição e de compartilhamento de 
conteúdos, que permite maior cooperação entre as empresas e interação 
direta da audiência com os produtos (Jenkins, 2009), inclusive aqueles 
que se encontram fora da produção original, através dos hipertextos. 

Esses hipertextos permitem a ligação cruzada entre diversos 
documentos, fazendo com que o leitor tenha acesso a matérias 
relacionadas, sem a obrigatoriedade de seguir uma linearidade (Santaella, 
2007). A possibilidade de acesso a outros sites e conteúdos dá lugar 
à customização, personalização ou individualização do conteúdo 
(Mielniczuk, 2003, p. 44), permitindo que os leitores configurem os 
produtos de acordo com seus interesses. 

Em relação às possibilidades de interação e os leitores, 
Mielniczuk (2003) define três gerações do jornalismo dentro da web. 
A primeira fase se deu com a partir da digitalização do material impresso 
e sua disponibilização na rede. Na década de 1990, com o conteúdo 
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passando a ser pensado já para o formato da internet, houve o início da 
segunda geração, que começou a explorar os hipertextos e elementos 
de interação. A terceira etapa é a do webjornalismo atual, que não faz 
uma versão digital das matérias, mas, sim, um conteúdo interativo 
exclusivo para o meio. 

Pensando na interatividade da terceira geração, Palácios (2002) cita 
os chats e os e-mails como formas de o leitor participar mais da produ-
ção dos materiais. Além do fator da participação dos consumidores de 
produtos, Palácios (2002) ainda comenta sobre duas outras caracterís-
ticas das produções da internet, que são a memória e a instantaneidade. 
Ainda segundo o autor, o compartilhamento instantâneo permite uma 
“atualização contínua do material informativo” (Palácios, 2002, p. 02). 

Esse fluxo de informação contínua, muitas vezes, elimina a necessi-
dade de um intermédio entre a publicação e o autor do conteúdo, o que 
favorece as produções independentes. Dessa forma, é possível afirmar 
que discursos que, por vezes, não possuem visibilidade na mídia tra-
dicional passem a ser acessados com maior facilidade, como é o caso 
das narrativas femininas, assunto do capítulo seguinte.

A VISIBILIDADE NA WEB E O AUMENTO DAS 
PRODUÇÕES FEMININAS

A popularização da internet possibilitou a inserção de alguns setores 
que, antes, eram invisibilizados pela indústria hegemônica. A partici-
pação feminina nos quadrinhos tornou-se ainda mais notável com o 
desenvolvimento das tecnologias. Um exemplo dessa realidade é a 
própria reportagem em quadrinhos estudada neste trabalho. “Quatro 
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Marias: uma reportagem em quadrinhos sobre as realidades do aborto 
no Brasil” é um material jornalístico pensado para a web, como vamos 
ver com mais detalhes no capítulo seguinte. 

Existem diferentes realidades em relação às produções femininas. 
Apesar de o alcance dos trabalhos variar de acordo com a localidade, o 
perfil socioeconômico e até mesmo com o tipo de assunto abordado, é 
correto afirmar que as possibilidades criativas no trabalho dos quadri-
nhos têm sido ampliadas com a internet (Boff; Vergueiro, 2016). A web 
alavancou as produções independentes, preenchendo “uma carência por 
canais para divulgação de uma produção artística que se encontrava 
represada, tolhida mesmo, nos ambientes mais tradicionais - entenda-se, 
impressos- de publicação e divulgação” (Boff & Vergueiro, 2016, p. 82).

Além de impulsionar a produção de quadrinhos femininos, o mundo 
virtual também facilita a divulgação e a reprodução de obras impres-
sas, como é possível observar no website “Universo HQ”. Nele, existe 
uma aba chamada “Reviews”, onde estão hospedados comentários e 
indicações sobre materiais em quadrinhos. Dentro dessa divisão, é 
possível encontrar produções como “O mundo de Aisha - a revolução 
silenciosa das mulheres no Iêmen” (2015), da fotojornalista francesa 
Agnes Montanari e do roteirista italiano Ugo Berotti. Os dois produtores 
da HQ viajaram durante alguns meses pelo Iêmen para tentar contar a 
história do país pelo ponto de vista das mulheres, que não têm represen-
tatividade e garantia de direitos (Brandão, 2017). A narrativa mistura 
fotos reais e ilustrações para narrar a vida de jovens como Sabiha, que 
foi obrigada a se casar aos 11 anos, Hamedda, uma viúva que passou a 
trabalhar para manter seu sustento, e Aisha, uma jovem estudiosa que 
não quer se casar antes de formar em uma faculdade. 
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Outra HQ que originalmente foi feita impressa e que está disponível 
na internet é “Persépolis” (2000). O relato autobiográfico da autora 
Marjane Satrapi, envolve testemunhos de guerra e denúncias de opres-
são e de violência durante e após a Revolução Islâmica (Senna, 2013). 
Os quadrinhos, feitos em preto e branco, trazem temas como tradicio-
nalismo, preconceitos e, principalmente, machismo. 

Enquanto isso, outros sites e veículos de comunicação que passaram 
a pensar suas reportagens já voltadas para os formatos da web, como 
é o caso da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Em 2014, a 
Pública lançou sua primeira reportagem em quadrinhos. “Meninas em 
jogo”, de autoria da jornalista Andrea Dip e do quadrinista Alexandre 
de Maio, denunciou a exploração sexual de meninas no Ceará durante a 
Copa do mundo de 2014, sediada no Brasil. Os cinco capítulos da produ-
ção denunciaram a exploração sexual de crianças e jovens no Ceará, no 
período da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil (Sanábio, 2018). 

A Agência Pública, que foi fundada por repórteres mulheres em 2011 
e se apresenta como um veículo independente sem fins lucrativos, conta 
com uma aba exclusiva para reportagens em quadrinhos em seu site. 
Ao todo, são nove produções, e em três delas as personagens femininas 
e as denúncias de violência contra a mulher entram em destaque. Além 
de “Meninas em jogo”, é possível ter acesso à “A história de Meera” 
(2015), que conta o drama real de uma jovem nepalesa que foi vítima 
de uma rede de tráfico de pessoas, e à reportagem “Os pesadelos de 
Guantánamo” (2015), que mostra as violências físicas e simbólicas sofri-
das por militares mulheres que trabalhavam na prisão de Guantánamo 
(Musse, Thomé, Sanábio, & Magnolo, 2020). 
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Além de auxiliar os mecanismos de denúncia, as HQs na internet 
ajudam a abordar temas como sexualidade, política e feminismo, 
como é possível observar na página “Mina de HQ”, criada em 2015. 
Anna Mancini, conhecida como Manzanna, e Gabriela Borges fun-
daram o site para dar mais visibilidade ao protagonismo feminino, 
incluindo mulheres cis, trans e pessoas não binárias de diferentes partes 
do mundo. No endereço eletrônico da “Lady´s Comics”, criado por 
jornalistas mulheres, também é possível ter acesso ao“BAMQ - Banco 
de Mulheres Quadrinistas”. 

AS REPORTAGENS DAS QUATRO MARIAS 

Como afirma Motta (2013), é impossível pensar uma narrativa fora da 
intencionalidade. Toda narrativa é argumentativa e não existe um texto 
neutro ou imparcial. Por isso, é relevante pensar em como criamos as 
representações e as apresentações do mundo, como as narrativas criam 
os imaginários e os símbolos. Neste trabalho, os objetos em destaque 
são a obra “Quatro Marias: Uma reportagem em quadrinhos sobre as 
realidades do aborto no Brasil” (2016) e suas intencionalidades. 

A publicação, hospedada no site “quatromarias.com”, narra as 
realidades de quatro mulheres, com vivências distintas, mas com um 
ponto em comum, que era o desejo da interrupção da gravidez. Por se 
tratar de um tema delicado, as jornalistas, seguindo o código de ética, 
trocaram os nomes das entrevistadas para “Maria”. 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010, é o nome feminino mais comum no país. Dentro do site, 
na aba “Sobre” Helô D´Ângelo e Joyce Gomes, autoras da reportagem, 
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reforçam o porquê de terem escolhido “Maria” como denominação para 
as personagens:

Todo mundo conhece pelo menos uma mulher que abortou. Aqui, 
nós apresentamos as histórias em quadrinhos de quatro anônimas 
– quatro mulheres com quem você pode muito bem já ter cruzado 
na rua. Uma delas pode até ser sua amiga. Uma delas pode até ser 
sua mãe”. (D´Ângelo; Gomes, 2016)

A grande reportagem é dividida entre os bastidores e as histórias das 
quatro Marias. Cada uma recebeu um segundo nome, relacionado à forma 
como se deu o aborto. Maria Julieta engravidou de um homem pelo qual 
estava apaixonada e realizou um aborto clandestino. Maria Mudança 
é uma jovem filha de membros da elite que pôde pagar para realizar 
um procedimento seguro e, depois disso, passou a entender e a rever 
seu lugar de privilégio. Maria Memória fez dois abortos, no fim dos 
anos de 1970, e contou como era abordado o assunto naquela época. 
Maria Dentro da Lei foi a única a conseguir fazer um procedimento 
legalizado, pois a gravidez foi fruto de um estupro. 

No Brasil, de acordo com o Código Penal Brasileiro, o aborto é 
considerado crime contra a vida humana, sendo permitido por lei apenas 
em três situações: quando há risco de vida para a gestante, quando a 
gravidez é resultado de um estupro ou quando o feto for anencefálico, ou 
seja, não possuir cérebro. Essas informações constam na aba “perguntas 
frequentes sobre o aborto”, dentro do site da reportagem Quatro Marias. 

Essa categorização da própria página, apesar de não estar escrita em 
quadrinhos, fazem parte do que Soster (2015) chamam de jornalismo 
midiatizado. Nele, as jornalistas passam a ser protagonistas, no processo 
que recebe o nome de atorização. 
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Mesmo não estando presentes nas cenas dos acontecimentos, as 
jornalistas assumem um importante papel em relação à construção da 
memória das vítimas. Essa validação do discurso sem a necessidade da 
presença é possível com o certificado de fabulação, termo defendido 
pelo pesquisador brasileiro Felipe Muanis (2019):

Defendem-se aqui, portanto, a validade e a potência do que se poderia 
chamar, não em oposição, mas em complementaridade à proeminência 
da presença, de um possível certificado de fabulação como força 
dos discursos documentais. A fabulação se encontra na montagem, 
na pesquisa, na síntese, na tradução, na busca de uma certa “espi-
ritualidade” do acontecimento e da realidade, em suma, na própria 
imaginação. É o reconhecimento da validade de estratégias outras 
não tributárias apenas da argumentação que exige uma autenticidade 
como um valor da imagem documental. (Muanis, 2019, p.186)

Os relatos biográficos das Quatro Marias são construídos através dos 
depoimentos e dos testemunhos. Eles garantem a descrição dos fatos 
dentro da realidade da narrativa, permitindo que as vítimas tenham 
um espaço para fazerem seus relatos. Atrelados aos testemunhos, os 
documentos são importantes aliados nas reportagens de denúncia. 
Os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde e 
das demais fontes oficiais são respaldadas por comprovações. Na internet, 
ainda é possível criar hipertextos para que sejam acessadas informações 
adicionais. Os hipertextos, segundo Santaella (2014), são conexões não 
lineares que permitem que os usuários estabeleçam seu próprio percurso 
de leitura, através do acesso outras páginas e materiais. No caso das quatro 
Marias, palavras-chave como “Código Penal”, “Constituição Federal” 
e “Centro de Referência às Vítimas de Violência” são sublinhadas, 
destacando que, ali, existem esses hipertextos clicáveis (Imagens 2 e 3).
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Imagem 2
Aba “Perguntas mais frequentes sobre aborto” com palavras destacadas 
como hiperlinks.

https://quatromarias.com/faq-do-aborto/

De acordo com Muanis (2019), essa possibilidade de criar novas 
narrativas, dependendo da forma de leitura, também altera a temporalidade. 
Ao visualizar mais de um elemento ao mesmo perto, o leitor pode 
deslocar seu olhar pelas páginas, criando seu próprio ritmo de leitura. 

No caso dos quadrinhos analisados, é possível acessar quadros que 
se passam em momentos distintos através de uma mesma página. Essa 
possibilidade reconfigura, também, os espaços de memória dentro da 
reportagem, e a importância do testemunho se mostra ainda maior, como 
afirma Casadei (2009): 

O engajamento e o desejo de contribuição começam a fazer parte das 
expectativas comunicacionais trazidas pelas novas mídias – expec-
tativas estas que não se confinam aos meios on-line de comunicação, 
sendo trazidas mesmo para os meios tradicionais, como os jornais 
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impressos e a televisão. Neste contexto, portanto, a importância do 
testemunho é elevada, pois ele passa a se configurar mesmo como 
uma expectativa (Casadei, 2009, p. 22).

Imagem 3
Continuação da aba “Perguntas mais frequentes sobre aborto” com 
destaque para os hiperlinks.

https://quatromarias.com/faq-do-aborto/

As testemunhas ajudam a construir as narrativas através de seus relatos 
biográficos. Na maioria das vezes, essas histórias são presentificadas, ou 
seja, são marcadas, predominantemente por verbos no presente, mesmo 
que a ação tenha ocorrido no passado. Essa característica, que é uma das 
marcas do jornalismo, é acentuada no ambiente da web. Há, segundo 
Casadei (2009), um atravessamento das barreiras de espaço e de tempo, 
fazendo com que a informação ganhe um caráter de atemporalidade. 
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Na reportagem das “Quatro Marias”, os testemunhos foram divulgados 
seguindo alguns direcionamentos éticos, justificados pelas próprias 
autoras. Na aba “Processo de criação”, as jornalistas Helô D´Ângelo 
e Joyce Gomes afirmaram que “as quatro entrevistas foram feitas 
pessoalmente, em lugares escolhidos pelas próprias fontes; os nomes 
de todos os personagens foram trocados e nenhum lugar que aparece na 
matéria é real” (D´Ângelo; Gomes, 2016). Portanto, as identidades das 
vítimas não foram reveladas, e os desenhos não poderiam se aproximar 
dos rostos das mulheres que foram entrevistadas. Esse cuidado com a 
preservação das fontes é justificado durante a abordagem dos bastidores, 
presentes na aba sobre o “Processo de Criação”. 

É possível perceber que durante toda a produção há uma preocupação 
com relação à transparência das informações e até mesmo dos processos 
de produção. Como também aparece na descrição do “Processo de 
Criação”, as autoras organizaram as divisões do conteúdo antes mesmo 
de sua execução. Por ter sido um produto pensado exclusivamente para 
a web, a reportagem “Quatro Marias” pode ser classificada como uma 
webcomic, termo que mostramos durante o desenvolvimento do artigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornalismo em quadrinhos vem ganhando destaque nos últimos 
anos, e a possibilidade de que esse material seja disponibilizado 
gratuitamente na internet pode ter sido um dos fatores principal para o 
aumento dessa visibilidade. O acesso gratuito e irrestrito às plataformas 
impulsionou as produções independentes, que ainda encontram barreiras 
no mercado editorial tradicional. 
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Ao usarem as redes digitais como canais de distribuição e de 
compartilhamento das notícias, as reportagens em quadrinhos na web se 
adaptam ao aumento da necessidade de adaptação digital ao aparecem 
como formas alternativas de passar a informação explorando aspectos 
da convergência midiática (Jenkins, 2009). 

Na produção “Quatro Marias: uma reportagem sobre as realidades 
do aborto no Brasil”, as jornalistas não abriram mão do compromisso 
ético jornalístico. Além de preservarem as identidades das vítimas, as 
autoras também levantaram pesquisas, dados e documentos oficiais, 
mantendo a credibilidade jornalística exigida e esperada em uma 
reportagem. Os hiperlinks, principalmente aqueles que direcionam o 
leitor para sites de órgãos institucionais e para a legislação brasileira, 
funcionam, na matéria estudada, como certificadores de veracidade em 
relação aos fatos e aos dados descritos na narrativa. 

Conclui-se, portanto, que as reportagens em quadrinhos na web 
surgem como produtos híbridos que reconfiguram as matérias jornalísticas 
ao se apropriarem das técnicas dos quadrinhos e aliarem jornalismo e 
quadrinhos dentro da realidade da convergência midiática. 
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FICCIÓN TRANSMEDIA EN ARGENTINA. 
ANÁLISIS DEL CANON DE LA SERIE GO: VIVE 

A TU MANERA

Chantal Arduini Amaya 1

INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas cada vez resulta más frecuente hallar 
estudios sobre narrativas transmedia. Universos inmersivos que se 
expanden y amplían en múltiples medios junto a comunidades de fans 
activas, creativas y divulgativas caracterizan el actual ecosistema con-
vergente. Una convergencia mediática convive con una sociocultural. 
Una industria mediática ejerce fuerza hacia abajo (top down) y allí 
encuentra como respuesta un movimiento ascendente (bottom up) de 
la mano de los prosumidores. 

En tiempos de transmedia no hay distinción entre emisor y recep-
tor o entre creador y audiencia, dado que ocupamos ambos lugares. 
Por momentos, somos fans dispuestos a visitar cualquier sitio que nos 
permita adquirir mayor contenido; por otros momentos, decidimos 
comentar, compartir y crear los propios.

1. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, 
Doctoranda en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y docente 
de la Universidad Nacional Guillermo Brown. 

 yantyarduini@gmail.com
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En este escenario cobra sentido analizar casos de ficciones transmedia, 
en general, y experiencias nacionales, en particular. Argentina no posee 
en su haber una vasta cantidad de series con esta impronta y, por lo tanto, 
este artículo se propone contribuir a un área científica en desarrollo y 
de gran potencial. 

MARCO TEÓRICO

De acuerdo a Gosciola (2012) el origen del término transmedia 
proviene de la música. En 1975 el compositor Stuart Saunders Smith 
denominó de esta manera la composición de melodías y ritmos dife-
rentes ejecutados al mismo tiempo por varios instrumentos. Años más 
tarde, el concepto fue aplicado al campo de la comunicación y así, en 
1991 Marsha Kinder utilizó el término intertextualidad transmedia en 
su trabajo Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: 
From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles.

Ya llegado el siglo XXI, Henry Jenkins se aproximó a una definición 
de transmedia en su artículo Transmedia storytelling y señaló que, en 
este tipo de narrativas, cada medio hace lo que sabe hacer mejor, de 
manera tal que las plataformas mantienen su independencia. Asimismo, 
destacó que el transmedia invita a los usuarios a zambullirse en una 
historia inmersiva.

Al tiempo, el autor desarrolló el concepto en Cultura de Convergencia: 

Una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples 
plataformas mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución 
específica y valiosa a la totalidad. En la forma ideal de la narración 
transmediática, cada media hace lo que se le da mejor, de suerte que 
una historia puede presentarse en una película y difundirse a través 
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de la televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede explo- 
rarse en videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones. 
Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de forma que 
no sea preciso haber visto la película para disfrutar con el video- 
juego y viceversa. Cualquier producto dado es un punto de acceso 
163 a la franquicia como un todo. El recorrido por diferentes medios 
sostiene una profundidad de experiencia que estimula el consumo. 
La redundancia destruye el interés de los fans y provoca el fracaso 
de las franquicias. (Jenkins, 2006, p. 101)

Otros referentes de la materia como Scolari (2013) afirman que las 
narrativas transmedia son expansivas, pero, a su vez, compresivas. En su 
libro, el autor reconoce cuatro operaciones provenientes de la retórica, 
posibles de aplicar a universos transmedia: 

1. Adición. Es la expansión de la narrativa. Ejemplos: precuela, 
secuela, spin off, finales alternativos, mobisodios.

2. Omisión. Es la sustracción de elementos de un relato. Ejem-
plos: avances y recaps.

3. Transposición. Es la modificación del orden de los elementos. 
Ejemplos: sincronizaciones y secuencializaciones.

4. Permutación. Es la sustitución de un componente por otro. 
Ejemplos: falsos avances, mashups, recontextualizaciones 
y parodias.

En sintonía con estos aportes, resulta elocuente incluir los siete 
touchpoints o puntos de entrada que posee toda serie televisiva, pos-
tulados y definidos en la tesis de Maestría de Ivan Askwith (2007), co 
dirigida por Henry Jenkins. 

1. Acceso expandido al texto televisivo. Son las plataformas 
y dispositivos por donde se puede ver la serie.
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2. Contenido adaptado. Productos que no aportan nada narra-
tivamente nuevo. Su objetivo es orientar al espectador oca-
sional y reavivar el interés del fan. Aquí se incluyen: guías 
de episodios o temporadas, biografías de personajes, teasers, 
avances, aplicaciones para Tablet y móviles.

3. Contenido expandido. Aquel que es inédito, no está presente 
en la serie y amplía la información del espectador. Se divide 
en:

a. Extensión textual. Es la expansión del universo del 
relato que puede ser: una extensión narrativa (spin off, 
secuelas, precuelas) o bien una extensión diegética 
(artefactos que amueblan la narración como diarios 
íntimos de personajes o álbumes de fotos).

b. Información relevante. Conocimiento enciclopédico 
dentro de la ficción.

c. Información extratextual. Datos sobre el equipo de 
producción, backstages, comentarios de los guionistas 
y actores, detalles sobre las locaciones de grabación 
y el casting. 

4. Productos de la marca. Merchandaising de la marca que 
pueden ser: objetos gratuitos (fondos de pantalla, tarjetas 
de cumpleaños, gifts, stickers para Whats App, posters de 
personajes) o también objetos a la venta (llaveros, tazas, 
camisetas, álbum de figuritas).

5. Actividades relacionadas. Aquellas que requieren del espec-
tador una mayor participación.

a. Actividades tematizadas: juegos temáticos y rompe-
cabezas. 

b. Actividades experienciales: videojuegos.

c. Actividades productivas: colocan al espectador en 
su rol de productor de contenidos. Aquí se incluyen 
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creaciones del fandom, tales como: fan fiction, fan 
vid, recaps, mashups, wikis, etc.

d. Actividades competitivas: demuestran las destrezas 
del jugador/ espectador sobre la serie. Ejemplo de 
ellas pueden ser: juegos de preguntas, trivias, cha-
llenges, etc. 

6. Interacción social. Es la movilización de los fans en Internet 
a partir de:

a. Relación horizontal entre espectadores en redes socia-
les, foros, páginas web y You Tube.

b. Relación vertical entre los espectadores y los integran-
tes que protagonizan y producen la ficción.

c. Relación diagonal: interacción entre los espectadores 
y los personajes de la historia. 

7. Interactividad. Es el intercambio recíproco entre dos o más 
actores.

a. Interacción mecánica. Interacción física entre el dispo-
sitivo de consumo de la serie (TV, PC, móvil, tablet) 
y el espectador.

b. Activación de contenido. Interacción entre la serie y 
el espectador.

c. Interacción de contenidos. Interacción entre el espec-
tador y la serie con un impacto verdadero. Pueden 
ser contribuciones reconocidas, aunque no alteren 
los acontecimientos de la ficción, es decir, el usuario 
realiza su contribución y la producción lo recompensa 
a través de premios, regalos y twits en las redes 
oficiales. Por otra parte, se ubican las interacciones 
influyentes (creaciones de fans) que sí modifican el 
curso de la historia.
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En función de este apartado teórico analizaremos el caso de la serie 
GO: vive a tu manera haciendo especial énfasis en los productos que 
conforman su canon.

MARCO METODOLÓGICO

Concebimos esta investigación desde un diseño flexible en conso-
nancia con un abordaje cualitativo. De aquí se sigue que las decisiones 
de selección, recolección y análisis hayan sido tomadas a lo largo del 
proceso de investigación en función de lo que se fue presentando.

La investigación cualitativa se caracteriza por trabajar con un pequeño 
número de unidades de información, que nunca son elegidas por 
criterios muestrales estadísticos. (…) Su objetivo es la generalización 
analítica, que se refiere a la posibilidad de mejorar la comprensión 
y explicación de los fenómenos vinculados a preguntas del tipo 
“cómo” y “por qué” (Lozares & Verd, 2016, pp. 113- 114)

Por otra parte, consideramos que, el despliegue de la estrategia 
del estudio de caso único resulta acertada en este análisis, dado que 
nos proponemos conocer en profundidad una experiencia concreta de 
ficción transmedia desarrollada a nivel nacional. Así, se seleccionó 
Go: vive a tu manera como unidad de análisis en función del criterio 
de accesibilidad. En efecto, la ficción data del 2019 y su universo se 
encuentra en expansión, por lo que resulta viable el acceso a la totalidad 
de sus productos.

La selección del caso, entonces, nunca se realiza por azar como en 
los métodos estadísticos (…) El proceso de selección está basado en 
criterios teóricos, en experiencias de observación y en las expectativas 
depositadas en la unidad seleccionada en términos de su potencialidad 
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para proveer una base empírica relevante para la interpretación y 
comprensión del fenómeno estudiado. (Archenti et al., 2018, p. 246)

De acuerdo a Stake (1994) se trataría de un estudio de caso instru-
mental en donde: 

Se parte de la idea de que se examina un caso con el fin de proveer 
conjeturas en torno de un problema o para perfeccionar una teoría. 
El caso representa aquí la excusa para comprender un fenómeno 
en particular y, en este sentido, sería secundario. (Piovani et al., 
2011, p. 3)

Para recolectar los datos se aplicó la técnica de la observación y, en 
tanto perspectiva de análisis, escogimos la descripción y el análisis de 
contenido cualitativo. Complementariamente, al situarnos en un para-
digma interpretativo, los vínculos entre el objeto empírico y el marco 
teórico se fueron tejiendo a medida que avanzamos en la investigación, 
donde el investigador ocupó un rol principal en la construcción del 
conocimiento.

EL UNIVERSO DE GO: VIVE A TU MANERA (2019)

La franquicia narra la historia de Mía, una adolescente con talento 
en la música cuyo sueño es ingresar al prestigioso colegio Saint Mary. 
Tras ganar una beca, la joven logra su cometido y se embarca en un 
sinfín de aventuras con amigos, profesores, música y competencias 
intercolegiales.

La nave nodriza de la ficción es la serie compuesta de dos tempora-
das con 30 capítulos cuya duración es de 40 minutos cada uno. La pri-
mera se estrenó el 22 de febrero del 2019, mientras que la segunda fue 
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lanzada el 20 de junio del mismo año. En este producto se presentan 
los personajes y se desarrollan las tramas principales de la historia, las 
cuales versan en torno a la música, la amistad, el primer amor y la vida 
de adolescentes en un colegio pupilo. Conocemos a Mía, Juan Manuel, 
Álvaro y Lupe, los protagonistas, que luchan por cumplir sus sueños 
en el exigente y prestigioso taller GO del Saint Mary.

La expansión de la historia continúa en otros medios, uno de ellos, 
el teatro. El 20 de julio del 2019 se presentaron en Orbis2. El elenco de 
jóvenes cantó y bailó las canciones de la primera temporada (Just feel it, 
Don´t give up, Pase lo que pase, GO -versión acústica-, GO –versión 
Lupe-, Llegó la hora, Tonight, Hoy se encuentran a las tres, Si te atre-
ves a soñar, Voce e´demais, See you, Somos uno). Asimismo, la obra 
incorporó las canciones de la segunda temporada (Siempre van a hablar, 
Si no es ahora, No tú no, Ya no más –dueto-, Voy a creer, Yo soy quien 
soy, No tengo miedo de amar, Ven junto a mí). El show duró una hora 
y media.

Meses más tarde se grabó la secuela de la serie: GO la fiesta inolvi-
dable (capítulo especial de una hora disponible en Netflix). Las clases 
terminaron y los chicos se preparan para despedir el año en un hotel 
lejos de la ciudad. Es un producto que narra las vacaciones de verano.

El 1 de diciembre del 2019 se presentaron en el Luna Park3. Cantaron 
y bailaron las canciones de las dos temporadas y del capítulo especial. 
En cuanto a la primera temporada, el show ofreció: Just feel it, Pase lo 
que pase, GO –versión Lupe-, Llegó la hora, Tonight, Si te atreves a 
soñar, Voce e´demais, See you y Somos uno. Por su parte, aparecieron 

2. Teatro ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
3. Teatro ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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las canciones de la segunda temporada: Siempre van a hablar, Si no 
es ahora, No tú no, Ya no más –dueto-, Voy a creer, Yo soy quien soy, 
No tengo miedo de amar y Ven junto a mí. Por último, se incluyeron las 
canciones de La fiesta inolvidable: Hola, qué tal, Lo supe desde que te 
vi, Eres como yo, Tú y yo lo sabemos y 3,2,1 GO. Cabe destacar que 
el público pudo escuchar la versión en cumbia de la canción Ya no más 
realizada por DJ Alex. La duración fue una hora y media.

A este universo se le suman los dos Cds de 13 canciones cada uno 
que corresponden a la serie y al capítulo especial. Toda la música de la 
marca Go está disponible en varias plataformas digitales (Apple Music, 
Spotify, Deezer, Amazon, Napster, Google Play y Tidal). En Spotify, por 
ejemplo, se hallan tres tipos de versiones: las originales, las remixadas 
y las “modo karaoke”. 

En último lugar, pero no menos relevante, la ficción tiene usuario en 
las redes sociales. Las cuentas oficiales en Twitter, Instagram, Facebook 
y You Tube fueron creadas dos meses antes del estreno de la primera 
temporada, es decir, en diciembre del 2018. El objetivo fue promocionar 
la ficción y ofrecer adelantos de la misma para configurar una comu-
nidad de fans fieles que luego consumieran el resto de los productos.

A mayo del 2020 el canal de You Tube aloja 145 videos y cuenta 
con 946.000 suscriptores, le siguen Instagram con 575.831 seguidores, 
Facebook con 25.704 y Twitter con 8.816. Estas plataformas son muy 
activas puesto que, al menos una vez por día, postean contenidos tales 
como: adelantos de episodios, trailers, tutoriales de diversas temáticas 
(maquillaje, cómo tocar la guitarra, juegos de playa, cocina, pijamadas, 
peinados), memes, gifs, videos de karaoke y coreografías, backstages, 
historias con los cumpleaños de los actores y actrices, entre otros.
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Antes de concluir este apartado descriptivo, en la Figura 1 se siste-
matiza el universo de Go mediante una red conceptual. 

Figura 1
Universo de GO: vive a tu manera

ANÁLISIS DEL CANON DE GO: VIVE A TU MANERA

Cada producto mantiene su independencia y es posible ingresar a la 
franquicia desde cualquiera de ellos sin necesidad de consumir los demás. 

Por otra parte, no todos los formatos de Go amplían la narrativa, 
algunos reiteran lo visto en otros productos, por lo tanto, se combina 
lo transmedial con lo multiplataforma y los contenidos online con los 
offline. De un lado tenemos: las redes sociales, el canal de YouTube, la 
serie y el capítulo especial (contenidos online). Del otro lado encontra-
mos: los espectáculos teatrales y los cds (contenidos offline).
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Tanto los shows como los cds y, en mayor o menor medida, las 
redes sociales ofrecen el mismo contenido: personajes, música e his-
toria. No obstante, Go contiene una secuela y expansiones narrativas 
de diverso tipo (spin off, mobisodios, webisodios, etc), las cuales se 
detallan en las tablas 1 y 2 confeccionadas en función de los aportes de 
Askwith (2007) y Scolari (2013).

Tabla 1
Puntos de entrada reconocidos por Askwith (2007) aplicados a Go.

Touchpoints GO: vive a tu manera

Acceso expandido Netflix

Contenido adaptado

Memes, trailers / adelantos de temporada y 
capítulo especial, biografía y sueños de los 
personajes, filtros de Instagram, videoclips 
de canciones de la serie, promoción de 
contenido en Spotify y avisos de shows.

Contenido 
expandido

Extensión 
textual

Extensión 
narrativa

• Spin off en You Tube. “Episodio especial 
parte 1 y 2” protagonizado por Nicolás y 
Federico.

•  Secuela. Capítulo Especial (continuación 
de la serie).

• Mobisodios en Instagram, Facebook y 
You Tube. “Videollamadas” y “Reglas 
de convivencia” ambientadas en las 
vacaciones de verano de GO: la fiesta 
inolvidable.

Extensión 
diegética

Gossip GO, Horóscopo, Versus entre 
personaje y actor, Sofi comenta, acústicos 
de canciones, tutoriales de cocina, de 
bromas y de juegos de verano, batallas de 
rap.

Información relevante No presenta.

Información extratextual a) Evento lanzamiento, backstages de la 
serie, los shows y el capítulo especial.
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Productos de la marca

• De pago: posters, remeras, llaveros, 
gorras, tazas y bandanas.

• Gratuitos: fondos de pantalla, gifs, 
stickers, tarjetas de cumpleaños y posters 
de personajes.

Actividades 
relacionadas

Actividades tematizadas Bingo y mundial de canciones.

Actividades experienciales No presenta.

Actividades productivas

Es preciso recordar que resulta imposible 
dar cuenta de la totalidad de Contenido 
Generado por el Usuario que puede hallarse 
en torno a una ficción. Aun así, en este 
análisis podemos precisar que, por un lado, 
las productoras propiciaron un espacio 
de contención de fandom en Instagram 
llamado GO fan Art, y, por otro lado, en 
este universo el fandom tiene un desarrollo 
importante. Basta con buscar “Alvaria” o 
“Juanma y Mía” en las redes sociales para 
hallar un abanico de recaps, videos, fan vid, 
fan fiction, entre otras creaciones.

Actividades competitivas
En las redes sociales se hallan trivias y 
challenges (mochila, cantá con GO, dance 
along, Bailá tu nombre con el Balecedario)

Interacción 
social

Relación horizontal

En las redes sociales se producen 
votaciones: mejor outfit, mejor acústico y 
mejor beso de GO.
La productora invita al fan a opinar acerca 
de una escena, capítulo, actitud de un 
personaje y shows. También le pregunta por 
sus sueños. 

Relación vertical

En las redes sociales, los fans pueden 
desearles feliz cumpleaños a los actores. 
Asimismo, éstos suben videos agradeciendo 
a sus seguidores el compromiso con GO.

Relación diagonal Se le hacen preguntas a los personajes en 
las historias de Instagram.
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Interactividad

Interacción mecánica
Entre el usuario y tablets, Smart TV, Pc y 
dispositivos móviles que permiten acceder 
a Netflix.

Activación de contenido No presenta.

Interacción 
de 
contenidos

Contribución 
reconocida

La productora realizó sorteos de entradas 
para los shows. Además, seleccionó y 
subió en las historias del Instagram oficial 
algunos fans arts y videos de fans cantando, 
de esta manera, reconoció públicamente la 
actividad por parte del fandom. 

Interacción 
influyente No presenta.

Tabla 2
Estrategias de expansión y compresión de acuerdo a Scolari (2013) 
aplicadas en Go.

Estrategias de 
expansión y 
compresión

Tipos GO: vive a tu manera

Adición

Precuela No presenta.

Secuela Capítulo especial (continuación de la 
serie).

Spin off

“Episodio especial parte 1 y 2” 
protagonizado por Nicolás y Federico. 
En formato de dos webisodios de siete 
minutos cada uno disponibles en You 
Tube. 

Mobisodios

Disponibles en You Tube, Instagram y 
Facebook. Son ampliaciones de Go: la 
fiesta inolvidable.
“Videollamadas” (dos videos de 
un minuto cada uno) y “Reglas de 
convivencia” (tres videos de tres 
minutos cada uno). 

Finales alternativos No presenta.
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Omisión
Avances/ Trailers De las temporadas y del capítulo 

especial.
Recaps

No presenta.

Transposición
Sincronizaciones

Secuencializaciones

Permutación

Falsos avances

Mashups

Recontextualización
Parodias

CONSIDERACIONES FINALES

Go: vive a tu manera es un transmedia nativo argentino que ha 
sabido aprovechar eficazmente los lenguajes de cada medio en el que 
se expande la historia. Esto se desprende tanto del análisis efectuado 
sobre el canon como de la entrevista en profundidad que tuve oportu-
nidad de realizar a la Directora de Contenidos María Eugenia Muci en 
agosto del 2019, quien señaló que por detrás de GO hay un equipo de 
producción muy atento a la diversificación del contenido en función 
del target al que está dirigida cada plataforma. Así, hallamos conteni-
dos más adultos en You Tube y Facebook, mientras que en Instagram 
encontramos contenidos más juveniles.

La planificación de la estrategia transmedia en GO está a la vista, la 
influencia de Netflix en la misma es también notable. Tres productoras 
(dos argentinas y una foránea) se unen para llevar adelante una marca, 
la piensan como transmedia desde el comienzo, ofrecen mobisodios, 
spin off, espacios de contención para fandom, habilitan el contacto 
entre personajes/ actores y fans, comprenden, en suma, de qué se trata 
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el actual escenario convergente y cuáles son las reglas del juego. Su 
postura como industrias mediáticas no es prohibicionista, sino, por el 
contrario, colaboracionista -en términos de Jenkins (2006)- y, este factor, 
a mi parecer, hace que una franquicia transmedia pueda desarrollarse 
en su máximo esplendor. Por supuesto que hay todavía mucho camino 
por recorrer. Go cuenta con un enorme potencial para crear recaps, 
parodias, mashups, finales alternativos y precuelas; asimismo, presenta 
una comunidad de fans fieles capaces de ampliar la narrativa y trabajar 
juntos en pos de nuevos contenidos. En relación a esto último, para 
futuras investigaciones sería sugerente analizar en profundidad los 
tipos de Contenidos Generados por el Usuario, es decir, puntualizar en 
el fandom de GO, el cual, a simple vista, se muestra muy significativo.

Las narrativas transmedia de ficción llegaron para quedarse, al menos 
por ahora, y seguirán desarrollándose cada vez más a medida que pase 
el tiempo. Este artículo constituye, entonces, un pequeño aporte a los 
estudios argentinos de esta nueva manera de contar historias. 
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JORNALISMO TRANSMÍDIA EM 
REPORTAGENS HIPERMÍDIA: DISTRIBUIÇÃO, 

INTERAÇÃO E EXPANSÃO DE CONTEÚDO

Liliane de Lucena Ito1

INTRODUÇÃO

Assim como os demais formatos jornalísticos, a reportagem também 
migra para o ambiente on-line e em rede com o advento da Internet. 
A convergência característica do meio permite experimentações e ino-
vações que até então eram impossibilitadas devido, principalmente, à 
arquitetura não-hipertextual dos outros meios de comunicação.

O webjornalismo de terceira geração (Mielniczuk, 2003) tem na 
hipermídia a sua característica principal e definidora. De fato, a hiper-
mídia corresponde a uma etapa mais avançada do webjornalismo, em 
que cada vez mais se produz hipertextos enriquecidos com vídeos, 
áudios, infografias animadas, entre outros elementos, que colaboram 
para o delineamento de uma fase em que técnica e discurso são aper-
feiçoados e voltados à exploração das características próprias do meio 
Internet. Como afirma Scolari (2008), “o hipertexto sempre incluiu a 
hipermídia [...] estava destinado a conter e enlaçar não só documentos 

1. Doutora em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP). Mestra em Comunicação e jornalista, também pela UNESP. 
Professora e coordenadora do curso de Jornalismo no Centro Universitário 
Sagrado Coração (UNISAGRADO), em Bauru/SP.

 lilianedelucena@gmail.com
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escritos, senão também fotografia, gráficos, sons e representações tri-
dimensionais” (Scolari, 2008, p. 219). 

Para Larrondo Ureta (2009), que se atém especificamente à reporta-
gem hipermídia, a interatividade oferecida pelo hipertexto e o papel ativo 
do usuário vão além, possibilitando uma metamorfose do gênero que, 
assim como em publicações em meios anteriores, continua sendo o de 
maior liberdade estilística e aprofundamento da informação. Entretanto, 
na Internet, passa por evoluções visíveis no que se refere ao processo 
de recepção das mensagens pelos usuários.

Segundo a autora, a reportagem hipermídia é um metagênero 
vinculado ao hipertexto, ao suporte multimídia e interativo e também 
ao receptor, que atua como um coautor da mensagem, já que este é o 
responsável final na construção de sentido cujo conteúdo, apesar de 
ser produzido pelo jornalista, é livremente consumido na ordem dese-
jada pelo usuário. Afirma também que a reportagem hipermídia é um 
macrogênero, uma vez que, graças à característica reticular e arbórea 
na disposição de hiperlinks, pode abrigar outros gêneros que tradicio-
nalmente acompanham informações relevantes com a finalidade de 
contextualização, como é o caso de entrevistas, crônicas, galerias de 
vídeos e imagens, entre outros elementos; estes, por sua vez, podem 
estar mesclados a formatos de comunicação específicos da Internet, 
como a convergência com posts do Twitter ou áreas que funcionam 
como fóruns de discussão on-line, por exemplo.

Outra característica das reportagens hipermídia é a imersão. A repor-
tagem, desde sempre, é o formato jornalístico em que a imersão do 
receptor é facilitada e induzida, graças à maior liberdade na condução da 
narrativa em que se permite a inserção de recursos próprios da literatura, 
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como digressões, descrições detalhadas de ambientes e acontecimentos, 
narrativas segundo o olhar de personagens, entre outros. Soma-se a isso 
o fato de que, aliado à narrativa textual ou verbal, há o uso de recursos 
imagéticos de impacto, algo que também contribui para a característica 
imersiva da reportagem enquanto gênero jornalístico diferenciado. 

As tecnologias digitais ampliaram tais possibilidades de se narrar 
histórias de forma a envolver o receptor completamente. Segundo 
Murray (2003), 

“Imersão” é um termo metafórico derivado da experiência física de 
estar submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologica-
mente imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no 
oceano ou numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma 
realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o 
ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema 
sensorial. [...] num meio participativo, a imersão implica aprender 
a nadar, a fazer as coisas que o novo ambiente torna possíveis. 
(Murray, 2003, p. 102)

No jornalismo, recursos imersivos são a aposta de periódicos de peso, 
como The New York Times, El País e The Guardian (Anderson, 2017). 
As reações dos espectadores, dependendo da realidade simulada, são 
emocionalmente impactantes.

O POTENCIAL TRANSMÍDIA

Além de imersivas, hipermidiáticas (e, portanto, hipertextuais e 
interativas), reportagens hipermídia têm o potencial de serem transmi-
diáticas. Potencial pelo fato de que nem todas apresentam os elementos 
que definem o jornalismo transmídia conforme o que defendem autores 
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como Renó (2014) e Scolari (2013), principalmente no que se refere 
à participação ativa do usuário na construção do material jornalístico, 
perspectiva comum a diversos outros autores tanto sobre narrativa 
transmídia quanto sobre, mais especificamente, jornalismo transmídia. 

O conceito de jornalismo transmídia tem sido bastante discutido na 
contemporaneidade. Com obras do cinema de ficção, como Tartarugas 
Ninja, Star Wars e Matrix, a narrativa transmídia foi se desenvolvendo 
como forma de oferecer ao público cativo universos ficcionais que não 
se limitavam apenas ao filme em si, mas transcendiam o espaço da tela 
dos cinemas, indo parar em produtos diversificados, como o gibi que 
conta mais sobre a vida de um dos personagens, a atração no parque 
de diversões que simula um dos mundos citados em determinada his-
tória ou a criação de jogos de videogame que se desenrolam a partir 
da trama original. É deste campo, o do entretenimento, que surgem 
também os primeiros estudos sobre narrativa transmídia: segundo 
Renó e Flores (2012), a transmidiação como definição metodológica é 
proposta, pioneiramente, por Marsha Kinder, em 1991, que realizou a 
análise narrativa de Tartarugas Ninja em plataformas e meios distintos. 

Com a chegada e a popularização da Internet, abre-se espaço bas-
tante propício ao desenvolvimento, publicação e consumo de peças 
transmidiáticas, uma vez que a web é um ambiente de hibridização de 
linguagens e de convergência. É, portanto, naturalmente um espaço em 
que os usuários se movem de maneira livre em busca dos conteúdos 
relacionados a uma obra que lhes cause interesse. Por conta disso, 
narrativas transmídia da atualidade obrigatoriamente passam pelo cibe-
respaço. É a partir da estrutura horizontalizada da Internet que se torna 
possível a participação do público, característica igualmente apontada 
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por autores como Jenkins (2008), Renó e Flores (2012), Renó (2014), 
Scolari (2013), Rost e Bergero (2016), entre outros, acerca tanto da 
narrativa transmídia como, por consequência, do jornalismo transmídia. 
Como lembra Renó (2014, p. 5): “transmídia é uma linguagem contem-
porânea e social construída por vários conteúdos através de diferentes 
mídias com significados independentes, mas coletivamente oferecendo 
um novo significado”. Segundo o autor, a participação é essencial, prin-
cipalmente num contexto em que mídias sociais e dispositivos móveis 
tornam-se elementos particularmente importantes para a comunicação 
contemporânea bem como para a produção de conteúdo.

Em relação ao consumo, o planejamento de narrativas transmídia 
gera, consequentemente, lucratividade aos produtores. A existência de 
conglomerados de mídia em nível mundial facilita a criação de campa-
nhas transmidiáticas, como lembra Scolari: “As NTs2 são decorrentes 
também do fato de as grandes produtoras serem grandes corporações 
com investimentos simultâneos em cinema, em televisão, em videoga-
mes etc. Em outras palavras, as NTs fazem sentido economicamente” 
(2015b, p. 10). O autor também lembra que, além das produtoras de 
cinema e entretenimento, a indústria publicitária vem utilizando com 
sucesso a criação de universos possíveis a fim de fortalecer o branding 
de empresas e marcas.

Jenkins (2009a, 2009b) esmiúça com mais detalhes as características 
de narrativas transmídia em seu blog, ao citar sete princípios fundamentais 
para produções do tipo. Todos relacionam-se diretamente à capacidade 
criativa dos produtores, como por exemplo a construção de universos 

2. Sigla de Narrativas Transmídia.
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relacionados e a possibilidade de se criar extensões subjetivas, como a 
narração da história a partir do ponto de vista de um personagem secun-
dário, por exemplo. Entretanto, há também o princípio da performance, 
que não se relaciona somente à capacidade criativa dos produtores, 
mas sim às ações de fãs e espectadores, podendo ser autônomas ou 
impulsionadas pelos criadores da história. Fanfictions, narrativas livres 
escritas por fãs no intuito de estender ou mesmo transformar o enredo 
original, encaixam-se no princípio apontado por Jenkins como sendo 
o da performance. Algumas delas tornam-se extremamente populares, 
oferecendo visibilidade nunca antes possível a autores do tipo. 

Retoma-se aqui, então, o aspecto participativo das narrativas trans-
mídia, uma vez que este é considerado como um ponto de diferencia-
ção em relação a terminologias próximas ao conceito de transmídia. 
No jornalismo, tal característica – a participação – se mantém e, para 
autores como Rost e Bergero (2016) o grau de participação chega a ser 
o elemento distintivo do jornalismo transmídia. Conforme defendem, o 
jornalismo transmídia se vale de meios, suportes e plataformas distintas 
para narrar uma história, na qual cada mensagem tem sua autonomia 
e, por outro lado, expande o universo informativo. Na concepção de 
Renó (2014), cujo foco é colocado na linguagem, jornalismo transmídia é

uma forma de linguagem jornalística que inclui, ao mesmo tempo, 
diferentes mídias, com diversas linguagens e narrativas oriundas 
de diversas mídias e para diversos usuários. [...] A diferença entre 
Jornalismo Transmídia e outras formas de narrativa jornalísticas é 
que a narrativa transmídia pode tirar vantagem das possibilidades 
comunicacionais da sociedade pós-moderna, em que mobilidade 
e estrutura líquida, em outras palavras, a interatividade, assumem 
importantes papéis no campo da comunicação, ao engajar e atrair o 
receptor para interpretações participativas da mensagem. Este é um 
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dos pontos necessariamente a observar na estrutura transmídia: a 
expansão da narrativa a partir da interatividade. (Renó, 2014, pp. 6-7)

Tal definição é relevante ao mesmo tempo por, em partes, ir ao encon-
tro de definições anteriores, como de Jenkins (2008) e Scolari (2013), no 
que se refere ao papel da participação do usuário para a transmidiação, 
mas também por considerar, mais adiante, o que há por trás da narrativa 
transmídia, ajustando o foco para a questão da produção do jornalismo 
transmídia, algo que exige planejamento e rotinas produtivas diferentes 
do que era tradicionalmente realizado por redações não-convergentes: 
“Não se produz mais como antes. Há uma necessidade distinta de pro-
jetar e planejar caminhos e conteúdos distintos para serem produzidos” 
(Renó, 2014, p. 9).

Para este trabalho, considerou-se relevante observar a presença de 
três elementos necessários para se caracterizar uma narrativa transmídia: 
a expansão do universo de conteúdo; diferentes tipos de mídia utilizados 
de maneira convergente; e, por fim, a possibilidade de participação ativa 
do usuário, que pode ser de nível simples – quando este escolhe seu 
caminho de leitura – ou mais avançado, quando o internauta interage 
enviando conteúdo, por exemplo.

Findadas aqui as articulações teóricas acerca das características mais 
importantes da reportagem hipermídia, a saber, a hipertextualidade/hi-
permídia, a imersão e o seu potencial de transmidialidade, parte-se para 
a descrição seguida de análise sobre a reportagem “O Futuro do Sexo”, 
publicada pelo Uol TAB. 

ANÁLISE: O FUTURO DO SEXO
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Publicada no dia 7 de agosto de 2020, a reportagem “O Futuro do 
Sexo” aborda a questão da sexualidade no período de pandemia de 
coronavírus. Com layout pensado especialmente para a edição, traz uma 
história em quadrinhos (HQ) animada, na qual uma protagonista fictícia, 
em confinamento, precisa lidar com o dia a dia do isolamento social, 
algo que inclui trabalho, novas rotinas e também lidar com sua libido. 

Logo no início da reportagem hipermídia, encontra-se um elemento 
essencial para o jornalismo transmídia: a possibilidade de o usuário 
navegar pelo material de forma aleatória, escolhendo por onde deseja 
iniciar e a partir de então, ir consumindo o conteúdo oferecido. Este 
elemento está disposto no menu inicial, que indica quatro subdivisões 
da reportagem. São elas:

Tabela 1
Menu de navegação da reportagem. 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4
“Solidão, tédio & 
tesão”: carência 
no isolamento 

“Acaba quando?”: 
vibradores e 

bonecos sexuais

“Oi sumida & 
tédio”: sexting vem 
com tudo “Bloco 

do Zoom sozinho”: 
a febre das festas 

virtuais

“Mexe pra cam”: a 
procura por trabalho 

sexual virtual 
“Deslize para a 

direita”: a volta dos 
webnamoros

“Perdão pelo 
vacilo”: furões de 

quarentena “Solidão 
& tesão... ainda”: 
dá pra pensar em 

Carnaval?
Elaborada pela autora.

Caso o usuário deseje, pode iniciar o consumo da reportagem a partir 
de seções aleatórias, sem que haja prejuízos no entendimento do texto, 
como numa peça transmidiática ficcional na qual múltiplos conteúdos 
em variados “pontos de entrada” narrativos são compreensíveis sem o 
consumo do universo transmídia completo. 
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Se, entretanto, parte-se para o avanço vertical da página, a leitura é 
direcionada de forma linear, mostrando a parte 1, de subtítulo “Solidão, 
tédio & tesão”, ilustrada com a HQ animada. Na narrativa, que serve 
de introdução ao texto, a personagem principal, uma mulher, acorda 
assustada com o barulho do despertador e se depara com uma mensagem 
de trabalho, na qual é cobrada por algum tipo de serviço que ainda não 
foi entregue. Entediada, a personagem larga o telefone e se masturba. 

Figura 1
Captura de tela da reportagem “O Futuro do Sexo”, publicada pelo 
Uol TAB.

Uol TAB (https://tab.uol.com.br/reportagens-especiais/o-futuro-do-sexo-primeira-
parte.htm)

Após quatro parágrafos de texto, que estabelecem também uma 
introdução para o tema da reportagem, mais um trecho da HQ animada 
surge na tela, desta vez mostrando outro momento na vida da perso-
nagem que, seguindo o isolamento social, procura num site de buscas 
informações sobre vibradores. Neste momento, ocorre o gancho para 
o próximo trecho do texto, que aborda um estudo do Instituto Kinsey 
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sobre a sexualidade humana durante a pandemia e o crescimento das 
vendas de gadgets sexuais. Aqui, o primeiro hipertexto é alocado: ao 
clicar num link, o usuário pode ler uma matéria do TAB sobre a arquiteta, 
designer e pesquisadora Rita Wu que, inspirada por uma pesquisa da 
Universidade de São Paulo (USP), cujo objetivo é criar próteses sen-
sitivas sexuais para pessoas com deficiências, prototipou uma espécie 
de vibrador controlado a distância, sem fios:

Para a mágica acontecer, o Neurodildo funciona com três dispo-
sitivos, cada um com sensores e microprocessadores ligados sem 
fio. Até aí, a tecnologia já era conhecida com WeVibe, que permitia 
que uma pessoa controlasse à distância a velocidade do vibrador. 
A diferença é que não há um controle remoto e tudo é coordenado 
com a força da mente (Dias, 2020, par. 17)

A matéria é claramente um elemento externo à reportagem hipermí-
dia – não possui o mesmo layout e não faz referência à reportagem – no 
entanto, uma vez nela oferecida, aumenta o conhecimento do usuário 
acerca dos avanços na indústria dos sex toys. Sua leitura não se faz 
obrigatória para o entendimento da reportagem, mas a complementa e 
expande o universo temático da mesma, outro elemento obrigatoriamente 
presente em narrativas transmídia. 

Em sequência, o texto da reportagem aborda o sexo realizado com 
robôs. Outro hipertexto direciona para uma matéria produzida no for-
mato de stories, narrativas imagéticas cuja origem está em redes sociais 
ou aplicativos como o Snapchat e Instagram, os primeiros a adotarem 
a ferramenta. De formato mais verticalizado, os stories são uma seção 
em redes sociais que mostram uma imagem (que pode conter apenas 
imagem, como também texto, gifs, enquetes, entre outros elementos) 
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que fica disponível, geralmente, por 24h no perfil. Após esse período 
de tempo, os stories somem. 

No Instagram, a ferramenta aumenta consideravelmente o engaja-
mento com marcas e perfis pessoais, fazendo muito sucesso na rede social 
desde seu lançamento, em 2016, e passando então a ser estendida para 
outras redes sociais, como o Facebook, a partir de então. No Jornalismo, 
conteúdos e até mesmo reportagens vêm sendo construídos no formato 
de stories, com a diferenciação de que estes não “somem” após 24h, 
sendo perenes e voltados ao consumo via smartphone. 

Um dos primeiros veículos no mundo a adotar narrativas mobile first 
em formato de stories é o The New York Times. Durante as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, em 2016, o jornal norte-americano produziu, com a 
tecnologia das AMP pages (páginas mobile rápidas, criada pelo Google), 
uma reportagem sobre a ginasta Simone Biles. 

Figura 2
Capturas de tela de celular a partir da reportagem “The Fine Line”, 
publicada pelo The New York Times
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 https://www.nytimes.com/interactive/2016/08/05/sports/olympics-gymnast-simone-
biles.html

No Brasil, o site Uol passou a adotar o formato não-regularmente, 
em especiais ou para seções como “Resumo do Dia”, contendo notícias 
que foram destaque durante as últimas 24h de apuração jornalística. 

No TAB em questão, a matéria sobre os robôs sexuais tem 22 pági-
nas, contendo especificamente dados e informações sobre a indústria 
dos robôs destinados a companhia e sexo, os avanços e pesquisas da 
área e o comportamento dos indivíduos que adquirem tais produtos. Foi 
publicada em 3 de agosto de 2020, pouco tempo antes da reportagem 
hipermídia. 

Figura 3
Captura de tela de desktop da matéria em formato de story
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https://tab.uol.com.br/stories/como-funciona-um-robo-sexual/

Seguindo o formato de stories, prioriza imagem estática e em movi-
mento, mas traz também textos informativos. Seu acesso pode acontecer 
não só do celular, como também de outros dispositivos, e apesar de 
ter sido claramente construída para ser um elemento multimídia que 
complementa a reportagem hipermídia “O Futuro do Sexo”, tais stories 
estão disponíveis à parte da mesma, no site que elenca as diferentes 
edições do Uol TAB:

Figura 4
Captura de tela da página “Edições” do portal Uol

https://tab.uol.com.br/edicoes/
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Dando continuidade à sequência linear da reportagem hipermídia, o 
usuário é convidado a conhecer a segunda parte da reportagem. É preciso 
clicar no link, que direciona a uma nova página, com o mesmo layout 
da anterior, cujo subtítulo é “Oi, sumida & tédio”. Tal qual a primeira 
parte, a introdução fica por conta da HQ animada, cuja narrativa evi-
dencia o tédio da personagem e a mediação do sexo via aplicativos de 
mensagens, como o WhatsApp. Após mais quatro parágrafos textuais, 
nos quais aborda-se a “normalização” do sexo mediado por celular no 
momento pandêmico, surge o primeiro elemento multimídia audio-
visual da reportagem: uma entrevista em vídeo com o antropólogo 
Michel Alcoforado. 

A entrevista, no entanto, é um trecho de menos de um minuto de um 
material maior, cuja chamada está em hiperlink na própria reportagem. 
Para acessar a íntegra, basta clicar no link, que abre uma nova janela 
para acessar a matéria “O sexo pós-pandemia: ‘Vamos transar menos e 
gozar mais’, diz antropólogo”. Alcoforado é um dos colunistas do Uol 
TAB. No vídeo, de 6’28’’, aborda-se sobre o sexo durante o isolamento 
social a partir de um olhar antropológico. As falas de Michel são “cober-
tas” com imagens da edição do TAB em questão, o que também indica 
que o material foi feito exclusivamente para estender o conteúdo da 
reportagem hipermídia – uma estratégia transmidiática de comunicação. 

 Todos os conteúdos feitos com o objetivo acima estão dispo-
níveis em outros ambientes – ou seja, não internamente à reportagem 
hipermídia – e a construção transmidiática da reportagem é explicada 
ao final de cada conteúdo independente:

Figura 5
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Captura de tela de trecho final da reportagem sobre Michel Alcoforado, 
publicada pelo Uol TAB.

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/03/o-sexo-pos-pandemia-vamos-
transar-menos-e-gozar-mais-diz-antropologo.htm

Voltando à análise dos elementos que tornam a reportagem hipermídia 
“O Futuro do Sexo” também transmídia, logo após o trecho da entrevista 
de Michel Alcoforado, uma nova seção surge na tela, com o subtítulo 
“Bloco do Zoom sozinho: a febre das festas virtuais”. A HQ animada 
mostra a personagem principal se arrumando para uma festinha on-line 
com direito a amigos e DJ. Ela recebe bebidas em casa, dança e se 
diverte com os amigos, mas cada um em sua casa. Após um tempo, se 
dá conta de que cansou desse tipo de festa mediada pelo computador. 

Seis parágrafos de texto e dois hipertextos dão continuidade à infor-
mação, desta vez abordando o uso de ferramentas como o Zoom para 
trabalho, festas e orgias mediadas pelo computador. Os dois hipertextos 
direcionam para duas matérias distintas que integram conteúdos à repor-
tagem hipermídia. Um deles dá acesso ao texto “Suruba pelo Zoom: em 
tempos de Covid-19, grupos ‘afetivos’ vão além do sexo”, de autoria de 
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Carolina Apple, repórter freelancer, que foi produzida em 30 de abril de 
2020, quatro meses antes de “O Futuro do Sexo” ser divulgada. 

Já a outra reportagem, “Acompanhei uma festa de sexo pelo Zoom 
-- e senti saudade de aglomerações”, escrita por Marie Declercq, do TAB, 
é um relato em primeira pessoa da experiência da repórter em participar 
de uma orgia on-line. A “festa” em questão, no entanto, ocorreu em 
30 de maio, três meses antes da publicação da reportagem hipermídia, 
o que evidencia que um especial transmídia do tipo não é produzido 
de uma hora para outra. Para que a expansão de conteúdo ocorra de 
maneira qualitativa, é essencial que o tema venha sendo trabalhado 
previamente, com linguagens, propostas e formatos diferenciados, a 
fim de ultrapassar o caráter hipermídia da reportagem para se chegar a 
uma verdadeira estratégia jornalística de transmidiação. 

A terceira parte de conteúdo também se inicia com a HQ animada, 
desta vez narrando as dificuldades financeiras da personagem principal 
que, em determinado momento, decide tirar a roupa em frente à web-
cam para “ganhar um trocados”. Apenas quatro parágrafos de texto 
seguem a partir da HQ, e neste trecho, há três hipertextos. O primeiro 
deles direciona a uma matéria de fevereiro de 2020 sobre o trabalho 
“on-demand” de profissionais do mundo da pornografia. Sob o título 
“A ‘uberização’ do pornô: influencers do sexo estão mudando o mer-
cado adulto”, a repórter Marie Declercq esmiúça como o mercado do 
sexo está mudando em tempos de digitalização e aplicativos. O fato 
de ter sido publicada em 2020 e adicionada à narrativa da reportagem 
“O Futuro do Sexo” também é um indicador de que o tema vinha sendo 
trabalhado pela equipe de forma a acumular conteúdos relacionados ao 
mote central da reportagem. 
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O segundo hipertexto direciona para uma reportagem produzida 
também por Declercq, sobre sadomasoquismo. Esta, entretanto, data de 
agosto de 2020, o que pode indicar que fora feita exclusivamente para 
contribuir com a reportagem hipermídia. Sob o título “Dominadoras 
fazem videochamada para escravos sexuais a distância”, aborda-se como 
os adeptos do sadomasoquismo vivenciam suas experiências sexuais 
durante a pandemia. 

O terceiro hipertexto chama para a visualização na íntegra da entrevista 
com a dominadora e antropóloga Paula Antropoalien. Na reportagem, 
tal como o trecho do antropólogo Alcoforado, a fala de Antropoalien 
é bem curta, não chegando a um minuto. Na íntegra, o vídeo de Paula 
tem 7’02’’ de duração. 

Na sequência, outra narrativa visual em HQ animada aparece, mos-
trando a personagem principal utilizando um aplicativo de paquera e 
encontros, como o Tinder. Dois parágrafos de texto conduzem a repor-
tagem para a abordagem da carência sentimental na quarentena: e o 
aprofundamento pode ocorrer se o usuário acessar os dois hipertextos 
ali presentes. Um deles direciona para a matéria “Bateu a ‘carentena’? 
Como a neurobiologia explica a atração sexual”, publicada em maio de 
2020 por Luiza Pollo, repórter freelancer do TAB, e o outro abre uma 
reportagem hipermídia publicada pelo TAB em novembro de 2018, 
denominada “A métrica do desejo”. Neste caso, percebe-se que afora os 
conteúdos produzidos especialmente para expandir o universo temático 
sobre o futuro do sexo, os editores do TAB souberam utilizar também 
conteúdos correlatos ao tema, produzidos em outro contexto e com 
outros objetivos, mas que contribuíram para a criação de um conjunto 
temático de conteúdo. 
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Figura 6
Captura de tela de reportagem publicada pelo Uol TAB.

https://tab.uol.com.br/edicao/relacionamento-desejo/

Finalmente, na quarta e última parte da reportagem hipermídia, 
a protagonista da HQ animada surge em cenas que indicam que ela 
sucumbe ao desejo e se encontra com uma mulher – conhecida por 
aplicativo – para transar. Depois do ato, a protagonista se culpa por 
medo de ter sido contaminada com o vírus Covid-19. 

Dois parágrafos textuais falam sobre situações semelhantes. Neste cur-
tíssimo trecho, há quatro hipertextos, que serão tabulados abaixo para 
melhor compreensão:

Tabela 2
Hipertextos externos à reportagem. 

Hipertexto 1 Hipertexto 2 Hipertexto 3 Hipertexto 4

Título

‘Corona de 
férias’: foliões 
da quarentena 
ostentam selfies 
em festas 

Pandemia: 
“santa ceciliers” 
fiscalizam e 
vaiam pedestres 
do Minhocão

Por que tem 
gente furando a 
quarentena pra 
transar - e por que 
isso é ruim

‘Não é clima de 
festa’: hotel-
sauna gay reabre 
em meio à 
pandemia

Autoria Ana Carolina 
Soares Marie Declercq Tiago Dias Marie Declercq
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Regime de 
trabalho freelancer Repórter da 

equipe
Repórter da 
equipe

Repórter da 
equipe

Data de 
publicação 9/6/2020 27/3/2020 13/5/2020 25/7/2020

Elaborada pela autora.

A abundância de hipertextos que direcionam para matérias externas, 
neste trecho final da reportagem hipermídia, está ligada ao tema tratado 
nestes parágrafos: as escapadelas durante a quarentena. Como muitas 
notícias relacionadas a isso foram produzidas em momentos diferentes 
da pandemia – de março até à data de publicação da reportagem – é 
possível deduzir que tais materiais foram produzidos aleatoriamente, 
conforme critérios de noticiabilidade diversos, e então, posteriormente, 
foram relacionados ao especial transmídia. 

A reportagem é finalizada com o trecho final da narrativa em HQ, 
que mostra a protagonista deitada em sua cama, com olhar fixo para 
cima. Ao lado, seu celular indica que está recebendo várias mensagens, 
que ficam à espera de sua leitura. Dois parágrafos textuais encerram o 
conteúdo da reportagem, com a fala de Jairo Bouer, médico psiquiatra, 
e de Michel Alcoforado, antropólogo. 

Na finalização, bem como em todos os inícios de páginas, é mostrado 
o menu principal de navegação, com as quatro partes da reportagem 
descritas. O último elemento da reportagem são os créditos de produção. 
A partir dos créditos, é possível notar que diversos profissionais, de funções 
e especialidades também distintas, trabalharam no especial transmídia:

Reportagem e texto: Marie Declercq e Tiago Dias
Edição: Olívia Fraga
Adaptação de roteiro e direção criativa da HQ: Carlos Farinha
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Ilustração: Rodrigo Rosa
Edição de vídeo: Mariah Kay
Animação da capa: Leonardo Rodrigues
Direção de arte: René Cardillo 

São oito pessoas creditadas ao final da reportagem, sem contar com 
os textos externos realizados por profissionais freelancers. Essa consta-
tação reafirma o caráter multidisciplinar e complexo de uma reportagem 
hipermídia que é também transmídia: vários agentes, em um espaço 
alongado de tempo de produção, atuam para que tudo se desenvolva 
da melhor maneira. A criação de universos temáticos, no jornalismo, 
requer todos esses elementos: mão de obra qualificada e multidisciplinar; 
planejamento e tempo de produção alongado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na contramão de teóricos e estudiosos que duvidam da existência 
de jornalismo transmídia, o estudo desta reportagem hipermídia mostra 
que sim: a transmidialidade no jornalismo é possível. Não só possível, 
como também inovadora, ao oferecer ao usuário diversos conteúdos 
midiáticos em formatos e linguagens distintas, que se correlacionam e 
se complementam. 

Devido ao tratamento recorrente de pautas relacionadas, ao fato de 
que repórteres que assinam a reportagem fizeram várias outras matérias 
sobre o assunto, bem como freelancers, pode-se deduzir que a equipe 
desenvolveu propositadamente um mindset voltado à temática do sexo 
durante a pandemia – e também sobre como seria o futuro do sexo. 
No entanto, é preciso apontar uma limitação desta análise, pois não 
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foi possível realizar entrevistas com os membros da equipe em tempo 
hábil para o fechamento deste artigo.

Em relação à expansão do universo temático, elemento essencial 
em narrativas transmídia, pôde-se perceber uma mescla de criações 
especiais, feitas para a reportagem, e conteúdos correlatos trazidos 
de outros momentos de produção. Não há, entretanto, a expansão 
que se vê em narrativas transmídia ficcionais, nas quais grupos de fãs 
(fandom) produzem histórias paralelas ou peças de fan art, por exemplo. 
Obviamente, esse tipo de peça transmidiática possui claras diferenças 
em relação às produções ficcionais e de entretenimento. Não foram 
criados personagens e ambientações que possam suscitar a participação 
ativa de fãs – afinal, estamos lidando com jornalismo, preso aos fatos. 
Nem mesmo a personagem da HQ tem nome: sua história é apresentada, 
mas sem fazer menção a um perfil ou nome próprio.

Além de inovador, vale dizer que o jornalismo transmídia é também 
desafiador. Não são todas as empresas de mídia ou todas as notícias 
que possuem o potencial de serem transmídia. Reportagens hipermídia, 
dossiês, webdocumentários e até mesmo podcasts podem ser transmi-
diáticos. O jornalismo hard news, factual, dificilmente seria. Mesmo 
assim, acredita-se que não seja impossível. 
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DE HISTORIA, PATRIMONIO Y NARRATIVA 
TRANSMEDIA

Melisa Busaniche1

1 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo voy a referirme al proyecto educativo trans-
media, destinado a ahondar en parte de la historia del Palacio San José, 
residencia donde el General Justo José de Urquiza pasó sus últimos 
veinte años de vida.

El mencionado patrimonio arquitectónico, Museo y Monumento 
Histórico Nacional Justo José de Urquiza, fue la residencia del primer 
presidente constitucional de Argentina. En la actualidad es un sitio cul-
tural que plantea un recorrido por la historia, por medio de documentos 
auténticos, arte pictórico, arquitectónico y objetos antiguos. Además, el 
Museo brinda charlas, talleres, espectáculos visitas guiadas y mantiene 
un vínculo constante con sus visitantes. 

Este proyecto nace de la “inquietud del Equipo Interdisciplinario del 
Portal @prender2 por recuperar un hecho histórico” (Raminger, 2019, 
p. 1) acontecido en la provincia entrerriana, y narrarlo a través del 

1. Licenciada y Profesora en Comunicación Social (Universidad Nacional de Entre 
Ríos). Locutora Nacional Mat. N° 12.398 (Instituto Superior de Enseñanza 
Radiofónica)

 melibu17@hotmail.com
2. Portal perteneciente al sistema educativo de la provincia de Entre Ríos.
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proyecto transmedia. Se persiguió con el mismo vincular a los estudiantes 
con “la apropiación de un determinado contenido curricular por medio 
de su participación en una narrativa” (Raminger, 2019, p. 1). El obje-
tivo es que los educandos de nivel secundario se vean envueltos con la 
“construcción colaborativa de conocimiento” (Raminger, 2019, p. 1)

Por cierto Carlos Scolari (2013) establece que 

un buen relato y un buen argumento son diferentes, pero ambos 
pueden usarse como un medio para convencer a otro. En el caso de 
la narrativa, no importa tanto que sea verdad sino que sea verosímil. 
Un relato creíble. Las narrativas nos rodean, pero también deambulan 
por los recovecos de nuestra mente. (p. 7)

Ahora bien retomando la idea que nuclea a este proyecto, el hecho 
histórico abordado es la visita al General Justo José de Urquiza, del 
Presidente de La República Argentina Domingo Faustino Sarmiento, 
un 3 de febrero de 1870. Llevada a cabo en la residencia del General, 
el Palacio San José. El mencionado contenido fue recuperado por los 
gestores. Y la historia continúa con posterioridad a la visita mencio-
nada en el desencadenamiento del asesinato de Urquiza y también la 
intervención de Entre Ríos, desplegando cambios en el terreno político 
de la Argentina.

El trabajo fue pensado en diferentes lenguajes, buscando generar un 
conocimiento colaborativo; de acuerdo a lo expresado por Jenkins (2008) 
“donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan 
de maneras impredecibles” (p. 11).

El relato está estructurado de acuerdo a un documental, cuyo eje es 
la visita de Sarmiento; lo cual sirve como explicación para examinar la 
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historia y una ficción donde se presenta un personaje ficticio, Juan Pablo, 
un joven viajero entrerriano y wikipedista”. 

Para hablar sobre este proceso de construcción del transmedia, 
creo necesario retomar lo planteado por Renó, Versuti, Gonçalves 
& Gosciola (2011), quienes establecen que “un texto en un proceso 
comunicacional que puede tener su exhibición vinculada con varios 
medios, de distintas maneras, interfiriendo unas en las otras, comple-
tando, alterando, pasando de una a otra, impregnando el mensaje con 
sus peculiaridades. A este cambio de un medio a otro se le denomina 
transmedia”. (Renó, Versuti, Gonçalves, & Gosciola citado en L. Renó, 
2012, p. 199) 

El trabajo sumo también la ficción para la recopilación de conteni-
dos, para ello utilizó la figura del personaje anteriormente mencionado, 
“quien tiene su perfil en la red social instagram y establece un vínculo 
con los estudiantes que participan del transmedia educativo y le envían 
la información que van recolectando sobre el Palacio así como el con-
tenido histórico abordado.” (Portal Aprender) 

Tal como explica Scolari, teniendo como referencia a Jenkins, en 
las NT cada medio

hace lo que mejor sabe hacer: una historia puede ser introducida en 
un largometraje, expandirse en la televisión, novelas y cómics, y 
este mundo puede ser explorado y vivido. Cada franquicia debe ser 
lo suficientemente autónoma para permitir un consumo autónomo. 
(Scolari, 2013, p. 11) 

Cuenta este proyecto con la elaboración de materiales, recursos y 
actividades diferentes como websodios, que son episodios breves
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de pocos minutos de duración, producido para su distribución en línea 
que puede ser una pieza única o formar parte de una distribución se 
acercan a cero. Uno de los ejemplos más serie (llamada webserie). 
Ambos formatos de presentación pueden estar integrados o no en 
la expansión multiplataforma de un proyecto transmedia. (Scolari, 
2013, p. 166)

Otro de los elementos trabajados es el cuaderno de viaje (bitácora), 
donde se presentan actividades para ser realizadas tanto dentro como 
fuera del aula, con una serie de contenidos referidos a la temática, 
empleando códigos QR y actividades referenciales de la plataforma 
instagram. El material cuenta también con recorridos 360° para conocer 
por dentro las instalaciones del palacio.

Recuperando las palabras de Aaron Smith, (para pensar la propuesta 
del presente análisis), en su tesis Transmedia Storytelling in Television 2.0 

el mundo narrativo transmedia, además de tener una estructura hasta 
cierto punto compleja, debe ser lo bastante grande como para que el 
consumidor pueda explorarlo. De esta manera es posible satisfacer a 
los fanáticos que quieren conocer todo sobre el universo narrativo y, 
al mismo tiempo, contener a los que solo se conforman con recorrer 
una parte e imaginar el resto. (Scolari, 2013, p. 39) 

Para concluir y seguir repensando este fascinante universo narra-
tivo Scolari (2013) nos propone “que lo más interesante de las NT no 
es tanto analizarlas como crearlas. Pero para diseñar buenas NT antes 
debemos conocerlas a fondo, ver cómo funcionan y comprender la 
potencialidad que nos ofrecen los diferentes medios y plataformas de 
comunicación” (p. 8).
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2 DESARROLLO DEL CASO

El universo narrativo del proyecto la guarida del tigre posibilita que 
se trabaje en distintos formatos y plataformas. 

En palabras de Pablo Escandón (2020)

Esta es la vía por la cual los espacios patrimoniales deben contar 
sus historias (in situ y en la Red) para no anclarse en el tiempo 
ni hundirse en las arenas del olvido ni del aburrimiento con sus 
producciones digitales, audiovisuales e impresas, que responden al 
temor de los administradores, guías, conservadores o mediadores 
de los espacios con respecto al cambio constante, a la mutación 
inesperada, no programada ni controlada. En este entorno mediático 
de flujos y rapidez de la información así como de configuración de 
grupos y comunidades en línea, las iniciativas para contar (desde, 
con y sobre) el patrimonio ya no son privativas de las instituciones 
formales de la cultura, el patrimonio y la memoria; están más cercanas 
a la gente, a sus vínculos subjetivos y a las relaciones que establecen 
alrededor de causas, por lo cual los objetos y el imaginario en torno 
a ellos, se constituyen en espacios y objetos de constante mutación. 
(pp. 140-141)

Como mencioné en la presentación, el proyecto esta nucleado en 
un sitio web que ofrece la posibilidad de navegación, contiene a su vez 
las piezas creadas para poner a consideración de los estudiantes. Pero 
también podemos encontrar dentro del Portal Aprender; los diferen-
tes recursos digitales creados para el transmedia que además pueden 
utilizarse de manera independiente. Como por ejemplo las cápsulas 
documentales, “recursos educativos en formato texto, multimedial o 
audiovisual” (Raminger, 2019, p. 2), asimismo los recorridos virtuales 
360° antes mencionados.
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Dentro de estos últimos, nos encontramos con piezas que permiten 
conocer la arquitectura del monumental edificio, acompañada por una 
pequeña síntesis que referencia cada uno de estos espacios emblemá-
ticos. A saber 

Ingreso principal, de acuerdo a lo señalado por Luis A. Cerrudo, 
Profesor de Historia y ex Director del Museo Urquiza Palacio San José, 
esta entrada nos perfila al “Urquiza estadista”. Se puede decir enton-
ces que “la representación arquitectónica está en relación directa a 
la dimensión nacional del proyecto de organización constitucional”. 
(Portal Aprender)

Parque exótico, denominado de esa forma debido a la introducción 
de diferentes especies que se aclimataban junto a la flora autóctona. 
Aún se puede evidenciar la presencia flora centenaria.

Patio de Honor, presenta una galería perimetral, ornamentada con 
arcos sostenidos por columnas toscanas que tienen vista al patio central. 
Ocho magníficas reproducciones de las Batallas de Urquiza, realizados 
por el pintor Juan Manuel Blanes, embellecen las esquinas de la misma. 
“Este amplio espacio fue el escenario de importantes hechos políticos 
y recepciones a personalidades que lo visitaron” (Portal Aprender)

Escritorio Político, allí Urquiza ejerció labores políticas como Director 
Provisorio de la Confederación Argentina, luego como Primer Presidente 
Constitucional de Argentina, y finalmente como Gobernador de Entre 
Ríos. Se puede afirmar que la morada era el centro político de la época. 

Sala de Juegos, Este espacio presenta una imponente mesa de billar 
y era el lugar de los pasatiempos más comunes en el siglo XIX, entre 
otros podemos mencionar los juegos de cartas, ajedrez y backgammon. 
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Comedor Principal, se estilaba en la época reunir a toda la familia 
frente a una gran mesa, contando además con la posibilidad de volverla 
extensible para permitir mayor cantidad de espacios.

Cocina, era uno de los espacios mayormente utilizados durante gran 
parte de la jornada, donde se realizaban las comidas y conservas para 
alimentar a la familia y los invitados. El alimento es una de las cosas 
que más deben preocupar” (Gorriti, 2014, p. 95). Seguramente delicados 
manjares deleitaron los paladares familiares y los de los visitantes al 
majestuoso hogar.

Sala Juan Manuel Blanes, aquí se encuentran las obras realizadas 
por el artista uruguayo, sobresaliendo “ocho lienzos que representan 
diferentes escenas correspondientes a las contiendas militares protago-
nizadas por Urquiza”. (Portal Aprender)

Sala Benjamín Victorica, este último desempeñó numerosos puestos 
durante la primera presidencia constitucional de Justo José de Urquiza. 
En el año 1957 se casa con Ana Urquiza, vinculándose aún más con 
la familia.

Sala de Costura, cuenta con grandes ventanales que permiten observar 
la galería principal, el Jardín Francés y el Parque Lateral.

Habitación Sarmiento, este “dormitorio está compuesto de magní-
ficos muebles adquiridos en Francia y Brasil. Se destaca la canilla con 
agua corriente, colocada, según la tradición, en irónica respuesta tec-
nológica al tratamiento de caudillo bárbaro que le prodigara a Urquiza 
el presidente Sarmiento”. (Portal Aprender)

Sala de baños, durante el año 1856 se realizaron las cañerías para 
brindar “agua a la cocina, la sala de baños y otra habitación.” Esto facilitó 
la posibilidad de contar con un amplio cuarto de baño.



1730

meistudies

Sala de la tragedia, dormitorio principal donde fue asesinado 
Justo José de Urquiza. Tiempo después su esposa decidió transformar 
ese espacio en un oratorio

Patio del Parral, el mismo fue construido hacia 1853, “es el segundo 
de los dos grandes ambientes del Palacio San José”. (Portal Aprender)

Jardín Posterior, espacio que engalana al Palacio, “una de sus ave-
nidas continua el eje central del edificio y comunica la residencia con 
el Parque del Lago”. (Portal Aprender)

Entrada lateral del Palacio, cuenta con un portón que posibilitaba un 
ingreso vinculado con la cotidianeidad de la vida familiar. “Este acceso, 
entre la Capilla y la pulpería, lleva a la avenida del Patio Posterior, y 
al centro del mismo en el sector llamado Los Conquistadores.” (Portal 
Aprender)

Habitación Mitre, este espacio de la casa rememora “la visita 
de Bartolomé Mitre” consumada en el año 1860, “primer aniversario 
del Pacto de San José de Flores”. En ese entonces Mitre era goberna-
dor en Buenos Aires, y le regala al dueño de casa “el bastón de mando 
provincial como símbolo del término de su enfrentamiento”. (Portal 
Aprender)

Dormitorios, posibilitaban recibir las constantes visitas de compro-
misos laborales, políticos y familiares. Otro detalle a tener en cuenta era 
que la familia era muy numerosa, por lo tanto era necesario contar con 
piezas adecuadas. Un detalle no menor, es que cada uno de los cuartos 
contaba con adornos suntuosos y actualmente podemos encontrar parte 
del “mobiliario adquirido en Brasil, Francia y Buenos Aires” (Portal 
Aprender).
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Glorieta del Parque del Lago, “conserva los bancos construidos con 
piedras extraídas de canteras próximas al lugar donde se efectuó el cruce 
del Ejército Grande, en el río Paraná” (Portal Aprender).

Por tanto según lo propuesto por Moreno Sánchez (2015)

Museos in situ, museos virtuales, museos en redes sociales, museos 
en dispositivos móviles reflejan la evolución que se está produciendo 
en el museo. Evolución marcada por las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), pero también por la arquitectura y 
por la redefinición de la museografía tradicional. (p. 3)

Siguiendo en torno a la reflexiones sobre transmedia, estimo perti-
nente destacar lo expresado por Irigaray (2018), cuando establece que

Entender que ese multientramado de relatos, de relatos convergentes, 
porque en realidad hablamos de la convergencia, pero fundamen-
talmente lo que nos interesa no es la convergencia a partir de la 
tecnología, sino la convergencia del relato, que permite o no distintas 
tecnologías. Porque fundamentalmente entender estas narrativas, 
que no necesitamos tampoco desarrollos de última generación y 
tecnología sino que también es un ecosistema de medios donde todos 
los medios pueden contar. (Foro de Periodismo Digital Rosario)

En el sitio también encontramos un cuaderno de viaje analógico, que 
puede imprimirse para llevar a cabo actividades a partir de determinadas 
propuestas; se utilizan códigos QR. La coexistencia y la retroalimenta-
ción permanente con las redes sociales del proyecto, fotos, datos, audios 
relevantes en la realización de las actividades. “El museo transmedia 
utiliza la sede física, la sede virtual, la sede virtual en movilidad y otros 
recursos digitales y analógicos, como las publicaciones en papel, para 
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aumentar el conocimiento y hacerlo accesible a todas las personas.” 
(Moreno Sánchez, 2015, p. 3)

De acuerdo con Escandón (2020)

El cibermuseo es una interfaz tecno-socio-cultural, que pone en 
diálogo a las obras mediante una hipermediación participativa, en el 
sentido de que los usuarios son activos en la generación, circulación 
y apropiación del contenido; lo transforman desde la interpretación 
y lo recirculan, con valor agregado desde su experiencia.
Por lo tanto, la diversificación de formatos, soportes y narrativas es 
la característica esencial al momento de generar espacios digitales 
que tienen que ver con el arte y la memoria ya que experimenta 
continuamente con estéticas y formatos más idóneos para narrar 
y llegar a los receptores diversos en sensaciones y sensibilidades.
La finalidad es el efecto que el espacio digital generará en el usua-
rio-sujeto para que sea parte del contenido, para que transforme y 
aporte desde su conocimiento-experiencia e interpretación válida 
como proceso de asunción de la obra como parte de su experiencia 
artístico-sensible y de conocimiento.
El cibermuseo, hipermedio de interfaz de arena, tiene como finalidad 
crear comunidades on line, que aportan con sus experiencias, con 
su saber, con su interpretación al conocimiento global del museo 
y del patrimonio; los usuarios y la institución conversan mediante 
los contenidos”. (p. 145)

Por tanto poder tramar relatos históricos “en clave de cultura digital 
y en pos de la construcción colaborativa de conocimiento” (Raminger, 
2019, p. 9) permite enriquecer la mirada. 

Adoptando la posición del que regresa a casa y creando una nueva 
perspectiva sobre lo que habitualmente se ha considerado como 
real, entonces la enseñanza puede convertirse en parte del proyecto 
existencial de una persona virtualmente abierta a sus estudiantes y 
al mundo. (Greene, 1997, p. 85)
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Los museos en la actualidad según lo que expresa 
Moreno Sánchez (2015), se valen de 

Todos los medios y soportes, tanto tradicionales como novísimos 
para llegar a sus audiencias; todo un paradigma de convergencias 
hipermedia y transmedia. Transmedia requiere una estrategia narrativa 
completa y no una mera estrategia comercial que suma medios sin 
tener en cuenta las interacciones entre los mismos. (p. 3)

3 EPÍLOGO

Como corolario de lo hasta aquí recorrido resuena en mi mente 
la lectura de la novela La Caverna de José Saramago (2001), allí se 
establece que:

Hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir ir más allá 
de la lectura, se quedan pegados a la página, no entienden que las 
palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un 
río, si están allí es para que podamos llegar a la otra margen, la otra 
margen es lo que importa, A no ser. A no ser, qué. A no ser que esos 
tales ríos no tengan dos orillas sino muchas, que cada persona que 
lea sea, ella, su propia orilla, y que sea suya y solo suya la orilla a 
la que tendrá que llegar. (p. 91)

En este fragmento si bien se habla sobre la lectura, creo conveniente 
trazar un paralelismo y así sumergirnos en el tema que nos compete, 
las NT, este tipo de trabajos posibilita construir otros horizontes, posi-
bilitando así descubrir nuevas orillas más allá de los límites espaciales.

Por su parte Irigaray (2019) señala que

transmedia no equivale a digital y online: los relatos transmedia 
tienen la extraordinaria capacidad de vincular medios digitales y 
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analógicos, resignificar el papel de los medios tradicionales e incor-
porar una multiplicidad de plataformas válidas para contar historias, 
con una buena cuota de ingenio y creatividad. (p. 392) 

Para finalizar lo hasta aquí recorrido es sumamente necesario des-
tacar en palabras de Moreno Sánchez (2015), “el museo debe estar allí 
donde están sus audiencias”. Por ello es necesario siempre repensar en 
la expansión continua de “esas orillas” que generan a su vez otras nue-
vas y de esa forma expandir el universo narrativo de nuestros espacios 
museísticos.
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MIDIÁTICAS EM AMBIENTES DE INOVAÇÃO 

À LUZ DA MEDIA ECOLOGY
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente artigo é um exercício teórico-exploratório, que busca 
caracterizar as configurações e estratégias midiáticas comuns em 
ambientes de inovação, tornando-as possíveis objetos de reflexão à luz 
da Media Ecology, teoria que estuda as tecnologias, a mídia, a comu-
nicação e como elas afetam os ambientes humanos. Essa abordagem, 
posta como lente para ler o fenômeno dos ambientes de inovação, 
objetiva ampliar a compreensão do fenômeno enquanto organizações 
dotadas de interações simbólicas mediadas pela técnica, e sua relação 
com o campo da Comunicação, diante da midiatização intuída nesses 
ambientes, visto que as interações homem-máquina no contexto atual de 
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organizações que trabalham com inovação e tecnologia são profundas e 
constantemente ressignificadas. A abordagem da Media Ecology, como 
vetor de análise para a investigação de contextos em midiatização, é 
uma possibilidade teórico-epistemológica para entender questões sobre 
o digital, sobre a virtualização e sobre as tecnologias na constituição e 
desenvolvimento de ambientes de inovação.

Para operar esse exercício, é empregada a pesquisa bibliográfica base-
ada principalmente na abordagem ecológica da mídia (Barichello, 2014, 
2017; Dall’agnese & Barichello, 2018; Strate, Braga & Levinson, 2019), 
em estudos sobre ambientes de inovação (Silva, 2017; Silva & 
Silveira, 2018; Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2017) e sobre a relação 
da comunicação com esses ambientes (Fernandes, 2019).

A organização do artigo compreende, além desta sintética introdução 
(primeira seção), outras três seções onde, na segunda são desenvolvidos 
os conceitos e prerrogativas que estruturam a abordagem da ecologia da 
mídia, recuperando o pensamento de seus principais pensadores para, na 
terceira conceituar e posicionar os ambientes de inovação, justificando 
a inserção da comunicação em seu contexto, como também, de forma 
simples, caracterizar as configurações e estratégias midiáticas mais 
comuns nesses ambientes, ancoradas pela midiatização da Comunica-
ção Organizacional, possíveis de serem lidas à luz da Media Ecology. 
A quarta e última seção, são articulados algumas considerações preli-
minares, que recuperam os interesses do artigo e os resultados iniciais 
operados pelos diálogos das seções anteriores.
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2 ABORDAGEM ECOLÓGICA DA MÍDIA

“O meio é a mensagem” é, talvez, o aforismo mais célebre de 
McLuhan, ao passo de ser também, a síntese sobre intersecções simbó-
licas, políticas, organizacionais, de infraestrutura e culturais no contexto 
de uma mídia e sua mensagem. Posto em sua obra Understanding Media: 
the extensions of men, de 1964, o aforismo tenta explicitar o papel 
dos meios de comunicação na produção e significação de conteúdos 
midiáticos, sendo esses meios em si, também mensagens, indiferente 
do conteúdo informacional veiculado.

Mídia, partindo do Latim media, plural de medium, significa meio, 
mas no sentido de meio de comunicação. Não se trata essa significação, 
portanto, do meio de comunicação como um mero canal, mas sim o 
conjunto de meios representados por instituições sociais, dotadas de 
valores, normas e regras. É a mídia, assim, um ambiente, muito além 
de suportes técnicos, mas “com interações tecnossociais, apropria-
ções simbólicas, questões organizacionais e culturais” (Barichello & 
Carvalho, 2013, p. 237). Para McLuhan, mídia pode ser significada 
também como tecnologia. Entendimento que sustenta outro importante 
aforismo seu: a “media como extensões do homem”. Cada tecnologia 
(mídia) tende a direcionar a vida e a organização das sociedades, com 
ideologias e visões de mundo específicas. Os diferentes meios, como 
extensões de sentido, afetam indivíduos e sociedades (Strate, Braga, 
& Levinson, 2019). São essas características da mídia que ampliam 
a significação de que o meio é também uma mensagem, operando na 
forma de mediação, de técnica que se coloca entre os homens para 
efetivar a comunicação.
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A abordagem ecológica da mídia (Media Ecology ou Teoria dos 
Meios) olha para esse contexto buscando investigar como os meios de 
comunicação alteram ou ressignificam a sociabilidade, a percepção, 
a compreensão dos sentimentos e valores humanos (Strate, Braga e 
Levinson, 2019). Mídia, nessa abordagem está relacionada como um 
lugar simbólico que funda uma ambiência ancorada nos complexos 
sistemas interacionais entre a sociedade, seus sujeitos e as tecnologias 
(Barichello & Carvalho, 2013).

Neil Postman é considerado o autor do termo “ecologia da mídia”, 
definindo essa metáfora como o estudo das mídias enquanto ambien-
tes (Strate, Braga, & Levinson, 2019). No entanto, é dos pensado-
res Walter Ong, Harold Innis e o mais célebre entre eles, Marshall 
McLuhan, as prerrogativas fundantes do paradigma da Ecologia da 
Mídia (Barichello, 2014) que, por extensão, orientaram Postman a 
pensar a mídia sobre a metáfora ecológica.

Ecologia, nas acepções modernas, foi postulada pelo zoólogo 
Ernst Haeckel (final do século XIX) e pelo ecólogo Arthur Tansley (início 
do século XX). Implica no estudo de ambientes, ou seja, nas relações 
entre espécies ou entre o meio em que elas vivem, considerando com 
mesmo grau de importância, tanto os seres vivos, quanto as estruturas 
naturais (químicas e físicas) para o perfeito equilíbrio ecossistêmico.

Os ecossistemas representam a variação situacional de espécies 
e os fluxos necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento. 
São formados por um conjunto variado de espécies que se relacionam 
entre si, de modo interno (biótico) e de modo externo (abiótico), regu-
lando o meio onde habitam (Freitas, 2016). É essa variação e os fluxos 
relacionais que tornam um ecossistema uma estrutura funcional. À luz 
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de Haeckel e Tansley, um ecossistema traz a ideia de uma comunidade 
de seres vivos e seus respectivos processos vitais.

Ecologia, nesse sentido, e como metáfora apropriada para ler o con-
texto midiático (Media Ecology), entende que cada mídia opera como 
uma espécie distinta, mas em constante estado de relação com outras 
espécies, com seu habitat e ecossistema, se adaptando as mudanças 
biotecnológicas para garantir o funcionamento e sustentação desse 
ambiente (midiático). Scolari (2010), explica que, na ecologia da mídia, 
os meios de comunicação formam um entorno, ou seja, uma ambiência. 
Enquanto ambiência, o medium modifica as percepções e a cognição 
das pessoas. Nessa ambiência, estão os meios enquanto espécies, esta-
belecendo relações e interagindo entre eles.

Nos ecossistemas da mídia, a base ecológica será formada também 
por recursos bióticos e abióticos, sendo os bióticos relacionados às 
espécies (mídias: rádio, televisão, jornal, cinema, mídias sociais, apli-
cativos) e os abióticos, referentes às infraestruturas (suportes técnicos, 
eletricidade, códigos, dataficação) que tornam possíveis a sobrevivência 
das espécies de mídia que nesse ecossistema convivem.

Na época de suas primeiras acepções, anterior a sua nomeação e 
conceituação como ecologia da mídia, o pensamento de McLuhan era 
circunscrito sobre os meios de comunicação de massa (meios tradicionais 
de comunicação: rádio, televisão, imprensa), influenciado pelos fenô-
menos da eletrotécnica. Com o digital, com a virtualização da sociedade 
(territórios, política, cultura, economia, informação, sociabilidade), suas 
concepções passam a serem lidas e revisitadas como forma de entender 
e tensionar as mudanças que o paradigma analógico-digital ocasiona 
nas sociedades.
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A abordagem ecológica da mídia preocupa-se, desde o pensamento de 
McLuhan, com as tecnologias que modificam as estruturas e a cognição. 
Considerar a importância do meio com a mesma intensidade para com 
a mensagem, e os aparatos tecnológicos como próteses ou extensões 
das habilidades humanas, pode ser entendido como a nucleação dessa 
abordagem. No entanto, não é apenas sobre a técnica que a ecologia da 
mídia centra seu campo de reflexão.

Barichello (2017) destaca que o desenvolvimento da abordagem 
ecológica da mídia na atualidade é acentuado pela proximidade de 
muitos dos pressupostos de McLuhan, Innis e outros, com a digita-
lização e virtualização da sociedade e com a mediação de tudo por 
aparatos técnicos. Nesse cenário, a ecologia da mídia, muito além das 
questões técnicas, oferece possibilidades de entender e ressignificar 
outras questões como as linguagens, as lógicas, os processos sociais e 
culturais, do contexto midiatizado das relações e comunicações sociais, 
organizacionais, políticas e econômicas.

Com a crescente midiatização da sociedade, fenômeno que decorre 
da tecnointeração, ou seja, da interação entre pessoas, organizações e 
tecnologias de mídia, a sociabilidade tecnológica, algo que sempre existiu 
por meio da mídia tradicional, se transforma por meio das novas pro-
priedades da técnica digital de comunicação e relacionamento. A midia-
tização é regida “pela tendência à virtualização ou telerrealização das 
relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 
institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 
tecnologias de comunicação” (Sodré, 2010, p. 21).

Nesse estágio de evolução tecnossocial, a mídia se desloca como 
campo específico de mediação, para se tornar ambiência, perpassando 
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todos os campos da experiência humana (Dall’agnese & Barichello, 2018). 
O medium, desde McLuhan, já afetava a experiência e a sociabilidade, 
o que dá forma ao processo de midiatização explicado por Sodré, e 
corroborado com estudos sobre midiatização de pesquisadores como 
Andreas Hepp, que entende a midiatização como um “termo específico 
para teorizar a mudança relacionada à mídia” (2014, p. 47) e Hjarvard 
com a consonância entre a midiatização e a teoria dos meios (ecologia 
da mídia), que “diz respeito à observação das diferentes formatações 
de cada meio de comunicação e dos impactos sobre as relações inter-
pessoais às quais dá origem” (2012, p. 60).

A digitalização e popularização das tecnologias de comunicação e 
informação, como afirma Barichello (2014), complexificam o ecossistema 
midiático, a partir das novas possibilidades de interação e comunicação. 
Esses mesmos aparatos técnicos digitais, aprofundam o contexto de 
midiatização da sociedade. Essa afirmação completa a ideia de que os 
analistas da ecologia da mídia, no cenário de midiatização, não estão 
preocupados apenas com a tecnologia e com os aparelhos de mídia, 
mas como as alterações que estas tecnologias (media) ocasionam nas 
estruturas de interesse pessoais: as coisas sobre as quais elas pensam, e 
no caráter dos símbolos: as coisas com que pensam as pessoas. (Strate, 
Braga, & Levinson, 2019).

Na ecologia da mídia, encontram-se possibilidades para melhorar a 
compreensão e o desempenho sobre o contexto midiatizado, ou seja, a 
media e as inúmeras formas de tecnointeração. Essa abordagem permite 
também reposicionar o olhar para a importância do relacionamento com os 
interagentes da comunicação, inseridos em novos fluxos e possibilidades 
de interação técnica midiatizada. Esta é a questão atual: ampliação das 
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possibilidades interativas entre os sujeitos e a multiplicidade de fluxos 
de comunicação, proporcionados, especialmente, pela mídia digital e 
sua relação com a constante reconstrução das culturas e dos indivíduos 
(Barichello, 2017).

Sobre essa questão, Sodré (2010) com sua concepção de bios midiá-
tico, colabora com a compreensão ecológica da mídia (tecnologias), ao 
explicar com esse conceito as transformações nas formas tradicionais 
de sociabilização. O bios midiático representa as mudanças nas pers-
pectivas de relacionamento entre indivíduos e entre organizações que, 
com o constante e acelerado desenvolvimento tecnológico, implica em 
novas ou renovadas formas de se perceber, refletir e praticar comunica-
ção. Em síntese, o autor entende a existência de três bios existenciais 
a partir do pensamento de Platão e de Aristóteles. Cada bios repre-
senta um gênero qualificativo onde se desenrola a existência humana. 
O bios midiático seria o quarto bios, a quarta esfera existencial, onde a 
midiatização é pensada como tecnologia de sociabilidade, e predomina 
a esfera dos negócios, dotada de uma qualificação cultural própria, a 
tecnocultura. Esse quarto bios é o território da mídia (Sodré, 2010), que 
é possível ser entendido como as diferentes partes bióticas e abióticas 
no ecossistema midiatizado.

No bios midiático, pelo inesgotável fluxo de informações, os indiví-
duos que o acessam nunca saem dele com a mesma perspectiva, mas sim 
modificados. Esse processo também acontece sobre a sociedade e suas 
organizações, pois um indivíduo que sofre transformações ao acessar o 
bios midiático vai, sequencialmente, transformar outros conforme sua 
esfera de relações sociais e organizacionais.
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A partir dessa contextualização, a abordagem ecológica da mídia 
se apresenta como uma possibilidade para leitura das configurações e 
estratégias midiáticas em ambientes de inovação. Pensamento plausí-
vel por serem os ambientes de inovação, envoltos em sua constituição 
e desenvolvimento, de tecnologias, em especial as da comunicação e 
informação, que permitem diferentes formas de interação social e de 
posicionamento dessas interações a partir de territórios fisicamente 
distantes, mas aproximados pela telerrealização. Ou seja, um bios 
midiatizado que reestrutura os espaços de interação social, ao passo 
de também reconfigurar as formas organizacionais do trabalho, de 
cooperação, do compartilhamento de informação e conhecimento e da 
sociabilidade entre indivíduos e organizações. O ecossistema midiático 
nos ambientes de inovação pode ser considerado importante vetor para 
análises operadas pelo campo da Comunicação. Discussão que será 
melhor desenvolvida na seção seguinte.

3 AMBIENTES DE INOVAÇÃO: POSIÇÃO E CONCEITO

Também apropriado da metáfora ecológica, a ideia de um ambiente 
de inovação parte do entendimento sobre articulações entre estruturas 
bióticas e abióticas que formam habitats perpassados por um ecossistema 
que se constitui a partir de interações simbólicas mediadas por aparatos 
tecnológicos. É um fenômeno sistêmico onde, o agente, interagindo 
com o seu meio sistematiza processos objetivando a produção de novos 
produtos, tecnologias ou soluções (Teixeira, Almeida e Ferreira, 2016).

Um ambiente de inovação é formado por estruturas coletivas 
(habitats) que preconizam o processo criativo, a sociabilização, a 
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colaboração e o compartilhamento de experiências entre os indivíduos 
que ali pertencem, se relacionam, ou com indivíduos pertencentes 
a outros ecossistemas. É possível afirmar que seu principal objetivo 
encontra-se na criação de movimentos de mudança, onde realidades 
são transformadas através de dinâmicas de cooperação, envolvendo 
indivíduos distintos, dispostos com objetivos comuns, mas, interagindo 
entre si e sofrendo ações destas interações (Velasques, 2016).

Na perspectiva de Ba, para um ambiente ser considerado de ino-
vação, ele deve estimular a criatividade e a experimentação, ao passo 
de promover redes virtuais e presenciais de trabalho. Esses ambientes 
“devem proporcionar uma atmosfera de extração, geração, comparti-
lhamento, transmissão, combinação, utilização e reutilização do conhe-
cimento” (Nonaka e Konno, 1998 como citado em Teixeira, Almeida e 
Ferreira, 2016, p. 06). Portanto, no ciclo estrutural de Ba, um ambiente 
de inovação significa o compartilhamento de espaços onde, as relações 
sócio-organizacionais, vão propiciar a criação e a utilização do conhe-
cimento organizacional. Nele são viabilizadas plataformas (aparatos 
tecnológicos/mídia) para a criação do conhecimento coletivo e individual 
por meio do compartilhamento de habitats físicos, virtuais, mentais ou 
pela combinação de todos (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016).

Conhecimento, empreendedorismo e inovação são três elementos 
entendidos como fundamentais para a estruturação e compreensão 
de habitats de inovação (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016) e por 
extensão, dos ambientes de inovação. Nessa composição é inserido, 
com base em pesquisas anteriores, um quarto elemento: a comunicação 
(Fernandes, 2019).
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O conhecimento ocupa hoje na economia mundial lugar de desta-
que. Estando ele no centro das estratégias de desenvolvimento tecno-
lógico (Bencke, Dorion, Olea, Prodanov, Lazzarotti, & Roldan, 2018). 
Castells (2006), ao conceituar sociedade em rede e sociedade do 
conhecimento, já colocava o conhecimento e o compartilhamento de 
informações, no cerne da produção industrial e das relações comerciais 
da modernidade. Os ambientes de inovação têm como pressuposto a 
articulação eficiente dos ativos provenientes do conhecimento, pelo 
compartilhamento de informações e pela função de disseminador e 
amplificador das atividades de inovação e transferência de tecnologia 
(Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016)

Da produção e compartilhamento de conhecimentos, os ambientes 
de inovação também passam a ser usados para formar uma cultura 
empreendedora, onde os indivíduos são estimulados a desenvolverem 
novas empresas e a comercializarem as tecnologias geradas pelo seu 
processo de inovação (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016).

A comunicação, como quarto elemento estrutural dos ambientes de 
inovação é posta para entender que na sociedade do conhecimento e 
em rede, as tecnologias alteram as matrizes comunicativas. As tecno-
logias da comunicação proporcionam a conexão em rede, o comparti-
lhamento do conhecimento e ampliam as formas relacionais entre os 
indivíduos. Para difundir a criatividade e a inovação, desenvolver a 
cultura do empreendedorismo, produzir e compartilhar conhecimento, 
um ambiente de inovação vai precisar de processos de comunicação que 
serão organizados para garantir os fluxos, materializar instrumentos e 
técnicas comunicacionais e relacionais. A comunicação e seu ecossistema 
midiático, nesse contexto, é considerada um elemento de unificação 
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entre os demais. Seria a comunicação nessa posição, um quarto bios 
estrutural dos ambientes de inovação, talvez com certa semelhança ao 
bios midiático proposto por Sodré (conhecimento, empreendedorismo 
e inovação são os outros três bios).

O conhecimento, a inovação, o empreendedorismo e a comunica-
ção, representando os elementos bióticos colaboram com a formação 
das estruturas abióticas dos ambientes de inovação. Ou seja, conheci-
mento, inovação, empreendedorismo e comunicação são recursos dos 
seres vivos, elementos cognitivos que vão favorecer a materialização 
das estruturas físicas necessárias para que, esses recursos cognitivos 
possam gerar recursos materiais e processuais (organizações, tecnolo-
gias, vias de acesso). 

Nos ambientes de inovação, as tecnologias podem ser colocadas como 
base de sua constituição, em especial, as tecnologias da comunicação e 
informação. A sociedade em rede e do conhecimento emerge do alarga-
mento tecnológico vivenciado no mundo todo. É este desenvolvimento 
tecnológico que, segundo Silva (2017) e Silveira e Silva (2018) têm 
propiciado os vários circuitos de mudanças sociais, culturais, políticas, 
econômicas, comunicacionais e organizacionais vivenciadas na atuali-
dade. Mudanças que, no entendimento deste texto, tem intima relação 
com a Media Ecology.

Um ambiente de inovação, portanto, é um espaço físico constru-
ído para o trabalho criativo e inventivo, organizado a partir de novos 
modelos de negócios e intimamente vinculado à tecnologia, à pesquisa 
e ao desenvolvimento, que deve gerar e compartilhar conhecimento. 
A configuração de um ambiente de inovação pode acontecer a partir 
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de agentes públicos e privados ou ainda, por iniciativa de indivíduos 
isolados, mas conectados por diferentes mídias.

Muitas são as identificações que esses ambientes recebem, as mais 
conhecidas estão circunscritas em Parques Científicos, Parques Tec-
nológicos e Científicos, Parques Tecnológicos, Parques de Inovação, 
Parques de Pesquisa, Centros de Inovação, Pré-incubadoras, Incubado-
ras, Aceleradoras, como também os Coworking Space e os Fabrication 
Laboratory (Fernandes, 2019). 

Essa identificação varia de acordo com o agente que propõe sua 
organização, um empreendedor criativo individual, uma agência gover-
namental, uma instituição de ensino e pesquisa ou grupos comunitários 
(Teixeira, Almeida e Ferreira, 2016). Uma característica principal desses 
ambientes são as conexões, os vínculos possibilitados pelo digital, onde 
diferentes aparatos técnicos estendem seu campo organizacional e seu 
alcance comunicacional.

3.1 Configurações e estratégias midiáticas nos ambientes de inovação

Para além da metáfora ecológica, os ambientes de inovação se con-
figuram como organizações por tratarem de estruturas planejadas, com 
objetivos, metas e estratégias para seu funcionamento, desenvolvimento, 
legitimação e visibilidade. Em definição, uma organização representa 
o agrupamento planejado e ordenado de pessoas que desempenham 
funções, trabalhando conjuntamente para atingir objetivos comuns. 
É uma função da administração, processo interacional onde indivíduos 
em interação formam estruturas de significados (Kunsch, 2016).

Para ser possível o processo interacional, a significação e as interpre-
tações que sustentam o fazer de uma organização, é preciso comunicação. 
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Seja enquanto fenômeno, processo ou instrumentos (media), a comuni-
cação funda as organizações, ocupando lugar central em sua constituição 
e sobrevivência. A processualidade da comunicação no contexto das 
organizações é esquematizada pela Comunicação Organizacional, um 
sistema complexo que integra a produção de expressões e o recebimento 
de impressões. Um processo que além de organizar as estratégias e usos 
diversos da mídia, ainda dá sentido ético e estético para as materialidades 
comunicativas no contexto das organizações.

 Como um instrumento de gestão, a Comunicação Organizacional 
segmenta os profissionais e atribui a eles as funções que melhor vão 
promover os relacionamentos organizacionais. Tem também a comu-
nicação organizacional, a missão de melhor desenvolver, qualificar e 
explorar o ecossistema midiático disponível para o relacionamento e para 
as comunicações com seus públicos, outras organizações e instituições.

Essa articulação colabora com a posição da comunicação enquanto 
quarto bios estrutural de um ambiente de inovação, junto ao conhe-
cimento, a inovação e o empreendedorismo. Da mesma forma, torna 
possível a leitura sobre as configurações e estratégias midiáticas dos 
ambientes de inovação à luz da Media Ecology. Visto que nesses 
ambientes (organizações), as configurações e estratégias midiáticas, se 
formam pelos diferentes aparatos tecnológicos (media) dessa ambiência 
comunicacional e de relacionamento (midiatização). Nessa abordagem, 
a media é o lugar simbólico ancorado pelos complexos sistemas inte-
racionais entre um ambiente de inovação e seus públicos.

Como a característica principal dos ambientes de inovação são as 
conexões e vínculos em redes de mídia, tem-se o pressuposto de que 
diferentes tecnologias são desenvolvidas ali, ou apropriados por eles 
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para essas conexões e vínculos institucionais, mercadológicos, para 
relacionamento ou compartilhamento teórico-técnico (Fernandes, 2019). 
Sendo cada meio de comunicação uma espécie que dá forma ao ecos-
sistema midiático. Nesse caso, o ecossistema diz respeito aos meios 
possíveis em um ambiente de inovação. 

Olhar para esses meios à luz da Media Ecology, mais que considerar 
as questões técnicas, possibilita refletir e tensionar a ressignificação 
da sociabilidade, da percepção, da compreensão de sentimentos, dos 
valores humanos e do trabalho nos ambientes de inovação que estão 
em constante midiatização. Sua perspectiva teórico-epistemológica não 
apresenta um modelo pronto para ser aplicado sobre fenômenos que 
estão sendo estudados. No entanto, a partir de suas raízes de investi-
gação, do pensamento e do trabalho de seus pesquisadores, é possível 
projetar elementos destacáveis de um fenômeno para, então, torná-los 
objetos de estudo pertencentes ou relacionados à ecologia dos meios.

Nos ambientes de inovação, os elementos destacáveis e pertinentes 
à Media Ecology são os produtos e processos comunicacionais, ou seja, 
as configurações e estratégias midiáticas percebidas e operadas pelas 
relações e interações entre os indivíduos que dele fazem parte, ou com 
outros indivíduos e organizações, pelas normas, documentos, registros 
e políticas que sistematizam essas relações e o que é produzido e gerado 
no trabalho de inovação, como também, pelas práticas para legitimação, 
visibilidade dos ambientes, divulgação científica e tecnológica.

O empreendedorismo como parte da cultura organizacional tam-
bém deve materializar estratégias midiáticas convertendo os sistemas 
e os indivíduos para o trabalho inventivo, colaborativo e comparti-
lhado. Da cultura empreendedora, dos produtos e processos gerados, 
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há a necessidade de proteção dessas inovações, controle e regulação. 
Para isso, comunicacionalmente, tem-se as estratégias de depósito de 
patentes, registro de marcas, produtos e processos, além da propriedade 
intelectual sobre a tecnologia e trabalho criativo.

A transferência de tecnologia é outra importante estratégia, interde-
pendente do ecossistema midiático dos ambientes de inovação. Um dos 
princípios de funcionalidade desses ambientes é a difusão da ciência e 
da tecnologia, produzindo e compartilhando o conhecimento, produtos 
e processos inovadores (metodologia) com a sociedade, instituições e 
organizações. É a transferência de tecnologia, mediada por diferentes 
materialidades técnicas, que fomenta muitos dos recursos bióticos e 
abióticos nos ecossistemas de inovação. Não apenas os aparatos técni-
cos (meio) empregados para a transferência de tecnologia devem ser 
considerados, mas também, as questões culturais e sociais daqueles 
que estarão trafegando esse conhecimento (mensagem). Situação que 
impacta na eficácia do processo (meio é a mensagem).

Para cada uma dessas estratégias, tipos diferentes de mídia podem 
ser desenvolvidos. Desde o tradicional uso do papel, até aplicativos para 
comunicação móvel e em rede. O ecossistema midiático em ambientes 
de inovação é formado por redes e mídias sociais, recursos audiovisu-
ais, aplicativos para smartphones, tablets e computadores, softwares, 
hardwares, jornais, revistas, tecnologias vestíveis, entre outras tantas 
tecnologias apropriadas como aparato de mídia. 

Cada uma dessas mídias, à luz da Media Ecology, colabora com o 
processo de reflexão sobre os ambientes, considerando os efeitos da 
técnica frente às transformações sociais, culturais, econômicas, políticas 
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e de trabalho influenciadas pela midiatização presente nos ambientes 
de inovação. 

4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Caracterizar as configurações e estratégias midiáticas comuns em 
ambientes de inovação, tornando-as possíveis objetos de reflexão à luz 
da Media Ecology, foi a intenção deste artigo. A partir de perspectivas 
empreendidas por analistas ecológicos da mídia e de pesquisadores do 
fenômeno dos ambientes de inovação, enquanto exercício teórico-ex-
ploratório, foi possível aproximar e articular os estudos e pesquisas de 
modo a conceituar e posicionar uma ecologia midiática nos ambientes 
de inovação, ajustadas enquanto configurações e estratégias de comu-
nicação e relacionamento no cenário de midiatização.

Pelo diálogo exposto até aqui, a metáfora ecológica permite com-
preender diferentes fenômenos e processos considerando sua totalidade 
ecossistêmica, isolando partes e subpartes que, analiticamente, permitem 
entender seu desenvolvimento. Os ambientes de inovação, representados 
por diferentes espaços científico-tecnológicos – parques tecnológicos 
e de inovação, incubadoras, startups, centros de inovação, fabrication 
laboratory e outros -, no contexto de midiatização, tem nas tecnologias 
de mídia estratégias para sua organização, legitimação e visibilidade. 
Essas estratégias se configuram na forma de produtos e processos de 
comunicação e relacionamento esquematizados no âmbito da Comuni-
cação Organizacional, que estrutura e racionaliza a midiatização nesses 
ambientes. Cada produto e processo (estratégias midiáticas) precisam 
ser percebidos como infraestruturas diferentes de mídia (espécies), 
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articuladas enquanto ecossistema para a consolidação organizacional 
e comunicativa (ambiência).

Pela abordagem ecológica da mídia, foi possível refletir essas 
configurações e estratégias, tendo o conjunto de aparatos técnicos e as 
transformações sócio-organizacionais desses ambientes, como ponto 
inicial. Os analistas teóricos da ecologia da mídia consideram como 
base de seus estudos e intervenções, as transformações tecnológicas 
materializadas em suportes midiáticos, que reconfiguram e ressignifi-
cam as formas de sociabilização e territorialização das relações sociais, 
políticas, econômicas e culturais. Situação expressa em similaridade 
nos ambientes de inovação.

Quando McLuhan afirma ser o meio a mensagem e que a mídia é, 
de certa maneira, extensões do homem, têm-se como núcleo de análise 
a indissociabilidade entre a tecnologia, a cognição e as transferências 
simbólicas no estado de comunicação mediado e, pela virtualização e 
digitalização, ou seja, a sociedade midiatizada. É a media, prótese mecâ-
nica nos processos de comunicação e relacionamento entre indivíduos 
e organizações, em um cenário onde diferentes aparatos técnicos, dos 
mais simples aos mais complexos, são postos como uma ambiência 
que possibilita, mas também complexifica, os sistemas interacionais 
nas sociedades.

Nos ambientes de inovação, enquanto organizações, as tecnologias 
de mídia fundam sua ambiência como também, as ambiências relacio-
nais e comunicativas. Cada uma das mídias possíveis nos ambientes 
de inovação, suas apropriações, efeitos, transformações e significados 
gerados, articulando as características técnicas com as características 
sociais, culturais, políticas e econômicas, são consideradas configurações 
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e estratégias midiáticas. Elas formam o ecossistema de mídia desses 
ambientes, com estruturas internas (bióticas) e externas (abióticas) que 
garantem os fluxos interacionais.

Operar análises e reflexões sobre o contexto midiatizado dos ambien-
tes de inovação configura, assim, campo fértil e possível para a Media 
Ecology, ao considerar o conjunto de tecnologias que envolvem esses 
ambientes, em especial as da comunicação e informação, que permitem 
diferentes estratégias de interação social e de posicionamento dessas 
interações a partir de territórios fisicamente distantes, mas aproxima-
dos pela telerrealização. O bios midiático que reconfigura as formas 
organizacionais de poder, de trabalho, de cooperação, mas também no 
compartilhamento do conhecimento, que opera ações empreendedoras 
e inovadoras nesses ambientes, é também um bios estrutural para a 
constituição e desenvolvimento de ambientes de inovação. Os princípios 
analíticos da ecologia da mídia, com destaque para a compreensão dos 
meios como ambiências, operam como diretrizes para análise proces-
sual e prática comunicacional multinível nos ambientes de inovação, 
possibilitando formar um quadro explicativo para o estado atual de seu 
ecossistema midiático.

Como consideração preliminar, entende-se que o artigo cumpre com 
sua proposta, ao possibilitar ser a Media Ecology apropriada enquanto 
vetor teórico-metodológico para entender questões sobre o digital, 
sobre a virtualização e sobre as tecnologias na constituição e desen-
volvimento de ambientes de inovação. No entanto, não se apresenta 
como um campo fechado, mas como um primeiro olhar, uma primeira 
apropriação da abordagem ecológica da mídia para refletir sobre o fenô-
meno dos ambientes de inovação como um profícuo objeto de estudo 
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para o campo da Comunicação. Espera-se que o diálogo aqui exposto, 
sirva para orientar outras pesquisas e ampliar o escopo de discussão 
acerca desse fenômeno, bem como com o fortalecimento dos estudos 
da Media Ecology.
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RELAÇÕES ENTRE TRABALHO 
E PUBLICIDADE: ALGUMAS 

TRANSFORMAÇÕES RESULTANTES DO 
CENÁRIO DIGITAL
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Introdução

A publicidade se caracteriza enquanto indústria criativa e, por isso, 
destacamos que as remodelações são necessárias economicamente, pois 
a sustentabilidade da profissão se deve ao cumprimento de exigências 
do mercado. Quando citamos indústria, levamos em conta um distan-
ciamento semântico do conceito referente ao contexto do senso comum 
sobre “industrial”. Aqui, a tratamos como um processo que demanda a 
união entre propriedade intelectual e criatividade para o planejamento 
e a execução.

Assim, pontualmente, a indústria criativa tem como principal sus-
tento a captação de novas ideias para a promoção de soluções voltadas 
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a demandas sociais, culturais e econômicas, de acordo com o conteúdo 
analisado no Relatório de Economia Criativa da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento3 (2012). Nesse contexto, 
a publicidade, na grande área das indústrias criativas, faz parte do 
segmento de consumo (FIRJAN, 2019), pois se configura como uma 
atividade econômica que está atrelada a aquisição de produtos/serviços 
por consumidores.

Por se tratar de um setor dentro de uma área que demanda inovação, 
há a implicação de que o “novo” deve estar, até mesmo, na forma de 
trabalhar a propaganda. Reforçando essa ideia, conforme o Mapeamento 
da Indústria Criativa no Brasil (FIRJAN, 2019, p. 08), “O reflexo das 
transformações sociais no mercado de trabalho pode ser compreendido 
mais claramente com o desdobramento dos impactos dos avanços tecno-
lógicos em nossa sociedade”. Isto é, os avanços da era tecnológica são 
responsáveis pelas alterações na maneira de trabalhar com publicidade 
e propaganda.

Neste artigo, buscamos refletir a forma como tais atualizações impli-
cam nos modos de trabalho publicitário, principalmente ao verificar as 
funções/atuações emergentes. Para isso, utilizamos a pesquisa biblio-
gráfica (Marconi & Lakatos, 2003), com o objetivo de compreender 
o impacto de algumas mudanças ocorridas nos modos de trabalho da 
publicidade em razão da relação entre o cenário digital e a comunicação. 

Os resultados que apresentamos fazem parte da construção teórica da 
dissertação “Indústria Criativa Publicitária em Santa Maria/RS: modos 
de trabalho na publicidade local”. 

3.  UNCTAD.
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Publicidade e trabalho 

Diferentemente da classificação da FIRJAN (2019), em que a publi-
cidade está no segmento de consumo, a UNCTAD a classifica como 
sendo pertencente ao segmento de criações funcionais, em virtude de 
ser uma das “[...] indústrias mais impulsionadas pela demanda e volta-
das à prestação de serviços, com a criação de produtos e serviços que 
possuam fins funcionais” (Relatório da UNCTAD, 2012, p. 08). Mesmo 
nesse contexto, reforçamos a publicidade como uma área que depende 
de um trabalho criativo, porém com objetivos mercadológicos, ou seja, 
é feita para vender determinados produtos/serviços de anunciantes que 
a utilizam.

Sendo assim, o trabalho publicitário tem a estruturação baseada em 
uma escala de produção que intercala valores simbólicos e estratégias 
de alcance. Sucintamente, é necessário ter um grande valor persuasivo 
através de mensagens que façam sentido ao público para o qual foi 
endereçada, ao mesmo tempo em que tem a dependência de ferramentas 
que promovam o engajamento com o público.

O trabalho, em si, possui objetivos similares independentemente 
do setor econômico. Como sintetiza Braverman (1987), o trabalho é a 
troca entre empregado e empregador – por meio do salário, o empre-
gado executa suas atividades pré-definidas (sejam braçais ou advin-
das de propriedade intelectual) para, então, receber o pagamento do 
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empregador, que tem como retorno a lucratividade dos resultados de 
seus respectivos assalariados. 

Para otimização da produtividade, existe a divisão por cargos e fun-
ções conforme o modelo de negócios adotado (Osterwalder & Pigneur, 
2011, p. 14), o qual “[...] descreve a lógica de criação, entrega e captura 
de valor por parte de uma organização”. As agências de propaganda 
geralmente possuem uma estruturação própria que leva em considera-
ção os setores de redação, direção de arte, mídia, atendimento, plane-
jamento, etc., o que é descrito em muitas obras da área. No entanto, a 
publicidade não possui um modelo de negócio único que se resuma à 
estrutura tradicional de agência; há outros modos de trabalho na área, 
dentre eles, a carreira autônoma, por exemplo. 

Algo, porém, tanto a agência de propaganda como a carreira autô-
noma possuem em comum: a necessidade de remodelação frequente de 
sua atuação determinada por formatos/conteúdos publicitários, algo que 
advém da relação intrínseca entre seu modo de trabalho e a criatividade, 
uma característica de setores da economia criativa. Newbigin (2010) vê 
nessa ação, inclusive, a importância que as indústrias criativas possuem 
nos novos parâmetros da economia. “Na medida em que as economias 
mundiais se tornam cada vez mais competitivas e produtivas, as chaves 
do seu sucesso econômico passam a ser a sua genialidade e as habili-
dades individuais” (Newbigin, 2010, p. 15). 

Assim, verificamos o desafio do modo de trabalho publicitário: 
conseguir captar a atenção de consumidores que estão rodeados por 
inúmeras marcas diariamente, seja em mídias físicas, como outdoors, 
revistas e jornais, ou através da internet, em sites, mídias sociais digitais 
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e aplicativos. No entanto, como esse último cenário midiático implica 
no modo de trabalho publicitário?

Transformações advindas do cenário digital

 No século passado, não imaginávamos a maneira de como o 
contexto digital estaria presente na vida em sociedade. Cada dia, há uma 
novidade presente na forma de consumo midiático, seja na forma de 
receber notícias, interagir em mídias sociais digitais ou no modo como 
as marcas competem pela atenção escassa do público que pretendem 
atingir.

 De acordo com a pesquisa TIC Domicílios4, de 2019, três em 
cada quatro brasileiros estão conectados à internet, o que corresponde 
a 134 milhões de pessoas. O acesso via smartphones corresponde a 
99% dos acessos, o que demonstra como o mobile está presente no 
cotidiano de brasileiros. 

Todavia, outro dado relevante sobre o consumo de internet é rela-
cionado à frequência de acessos do usuário: “Em relação à frequência 
de uso, 90% relataram acessar todos os dias, 7% pelo menos uma vez 
por semana e 2% pelo menos uma vez por mês” (Agência Brasil, 2020). 
Assim, obtemos a informação de que, todos os dias, em média mais de 
120 milhões de brasileiros vão ter acesso à internet, um número que 
certamente abrange o público de muitas marcas.

4.  O objetivo das pesquisas realizadas pela TIC Domicílios é mapear o acesso às 
Tecnologias de Informação e Comunicação em domicílios urbanos e rurais.
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Para Tiago e Veríssimo (2014), o grande alcance online implica, 
diretamente, em mudanças na forma de consumir informações, o que 
faz com que 

[...] as empresas repensem suas estratégias de marketing no domínio 
digital [...] A segunda geração de aplicativos, com base na internet, 
aumenta os esforços de marketing, permitindo que as empresas 
possam implementar formas inovadoras de comunicação e co-criar 
conteúdo com seus clientes. (Tiago & Veríssimo, 2014, p. 703, 
tradução nossa).

 Ao analisar a realidade apontada pela pesquisa TIC Domicílios e 
a afirmação de Tiago e Veríssimo (2014), compreendemos a necessidade 
do modo de trabalho publicitário se reinventar, visto que, anteriormente, 
cargos destinados à produção de conteúdo online já foram considerados 
dispensáveis em um contexto em que as mídias sociais digitais não 
eram contempladas enquanto canais de mídia para todas as gerações. 
Agora, não há mais como deixar a mídia digital como segundo plano: 
possivelmente, realizar campanhas online tem estado entre as priori-
dades das marcas de diferentes níveis de atuação. “O mercado precisa 
estar preparado para implementar, manusear e aprimorar as tecnologias 
que estão se difundindo e, sobretudo, usá-las a seu favor para gerar 
diferenciação” (FIRJAN, 2019, p.08)

Com o crescimento exponencial do acesso à internet por usuários 
brasileiros, conforme os dados da TIC Domicílios (Agência Brasil, 
2019), tornou-se necessária à adaptação da publicidade ao ambiente 
digital. A utilização da internet, em boa parte, deve-se aos aplicativos 
disponíveis, principalmente àqueles de mídias sociais digitais. Nessas 
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ferramentas é que o setor publicitário encontra estratégias: publicações 
orgânicas, pagas e a possibilidade de inteligência artificial5. 

De acordo com as informações da pesquisa TIC Domicílios, os 
usuários utilizam a internet, basicamente, para acessar recursos de 
mensagens e redes sociais, sendo que WhatsApp, Skype e Facebook 
estão no topo da lista de mídias sociais mais utilizadas. Sendo assim, 
boa parte do tempo diário das pessoas é ocupado pela tecnologia. Torres 
(2018) afirma que as marcas necessitam estar onde os consumidores 
estão, ou seja: as empresas devem ter estratégias vinculados ao meio 
online. Para o autor, “[...] seus consumidores estarão lá, falando sobre 
seus produtos e serviços, comparando sua empresa com as dos concor-
rentes, e, finalmente, buscando formas de se relacionar com sua marca” 
(Torres, 2018, p. 98).

 Os profissionais da publicidade, assim, têm no cenário digital 
uma nova estratégia para atingir os objetivos de seus clientes, o que 
implica em alterações no modo de trabalhar com propaganda.

Outra questão importante que verificamos é a realidade ubíqua 
(Santaella, 2013). Ao mesmo tempo em que está presente no seu tra-
balho ou em uma reunião com os amigos, por exemplo, o usuário pode 
estar disponível em suas mídias digitais sociais através do smartphone, 
recebendo informações de modo presencial e digital.

 Esses aspectos que pontuamos podem ser vistos como alguns 
dos fatores que contribuem para a alteração nos modos de trabalho na 

5.  Com a propagação das mídias sociais digitais e o avanço da contextualização de 
redes sociais, as marcas conseguem captar dados dos usuários e “comercializá-
los” para empresas dos mais diferentes segmentos.
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publicidade. Por conseguinte, buscamos entender como o cenário digital 
interfere no modo de trabalho publicitário atualmente.

Os modos de trabalho na publicidade

 Para compreendermos a forma como o modo de trabalho publi-
citário está estruturado atualmente, aplicamos a técnica da pesquisa 
bibliográfica (Marconi & Lakatos, 2003). Dessa forma, verificamos obras 
com conceitos que cercam a publicidade e a propaganda, bem como 
a inovação em seus produtos e processos, tanto em obras tradicionais 
como, inclusive, em artigos disponibilizados virtualmente. 

Tradicionalmente dividida em funções, a publicidade tem sido 
praticada e descrita ao longo do tempo a partir dos cargos e tarefas que 
compilamos a seguir:

Tabela 1 – Funções tradicionais na publicidade
Função/
atuação

Objetivo

Atendimento Entender as necessidades do cliente e manter o 
relacionamento entre as partes envolvidas. Em 

publicidade, é comum o uso da expressão briefing 
parta identificar o documento que contempla as 

informações para realizar as atividades.
Direção de 

Arte
Realizar a construção visual de campanhas, 

identidades visuais, peças gráficas e demais artes, 
conforme o conceito criativo desejado pelo cliente. 
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Mídia Planejar as utilizações de mídia, seja verificar 
orçamentos, bem como analisar quais os principais 

veículos de comunicação para os segmentos de 
clientes.

Planejamento Planejar as principais atividades relacionadas ao 
andamento dos serviços publicitários do cliente, 
que vão desde orçamentos, datas importantes e 

objetivos.
Produção 

audiovisual
Realizar a produção de vídeos e demais audiovisuais 
necessários, conforme o planejamento feito com o 

cliente.
Redação Construir o conceito criativo da produção 

publicitária, principalmente com foco na produção 
de conteúdo.

Fonte: elaboração das autoras com base em: Carrascoza (2011); Casaqui, Lima e 
Riegel (2011); Contrera e Hattori (2003); Sant’anna (1977); Waiteman (2006)

 As funções apresentadas na tabela estão de acordo com dife-
rentes formas de trabalhar com a publicidade, todavia, sua aplicação 
varia conforme os modos de trabalho. Nas agências de propaganda, as 
funções são divididas e o trabalho é realizado de maneira conjunta, em 
que cada colaborador exerce sua determinada função. Da mesma forma, 
em setores de comunicação de empresas, cada integrante da equipe tem 
uma responsabilidade pré-determinada. Diferentemente desses dois 
exemplos, o profissional autônomo, acumula diferentes funções para 
conseguir atender as demandas que chegam até ele, de acordo com a 
negociação com seus clientes. 

Outra questão são os cargos hierárquicos em empresas, com as 
nomenclaturas de assistente, analista, coordenador, gerente e outros. 
Tais denominações vêm acrescidas da função, como exemplo: Analista 
de Comunicação, Assistente de Marketing ou Gerente de Redação. 
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Essas funções, geralmente, existem em empresas em que o foco não é 
a comunicação ou marketing, porém com um setor específico para tal 
atuação.

Aos cargos anteriormente existentes na publicidade vemos, a partir 
do contexto digital e das transformações ocasionadas por ele, a diver-
sificação de outras áreas de atuação que passam a ser legitimadas pela 
oferta de vagas e pela procura cada vez mais frequente por profissionais 
que atuem nas especificidades decorrentes das mídias sociais digitais. 
A seguir, compilamos duas funções que emergem desse cenário.

 
Tabela 2 – Funções voltadas ao meio digital
Função/atuação Objetivo

Produção de conteúdo Criar conteúdos relevantes para as mídias 
sociais, campanhas e demais produções.

Social Media / Mídia 
Social

Analisar, monitorar e produzir conteúdo 
para as mídias sociais.

Fonte: elaboração das autoras com base na pesquisa bibliográfica digital

 A função da “produção de conteúdo” não é totalmente nova, 
visto que seu objetivo está de acordo com o que já era realizado pelo(a) 
redator(a) e pelo(a) diretor(a) de arte. Inclusive, ao avaliarmos um pro-
fissional autônomo, ele pode dizer que realiza as funções de redação e, 
mesmo assim, trabalhar com produção de conteúdo. Ou seja, a função 
pode ter a nomenclatura reconfigurada, todavia, sua usabilidade é similar 
à atuação tradicional. Da mesma forma, cargos de mídia, atendimento, 
planejamento, produção audiovisual e direção de arte se readaptam ao 
meio online. 
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Um profissional que executa a função de planejamento, ao planejar 
uma ação digital no Instagram, por exemplo, deve saber utilizar essa 
mídia social digital para aplicar uma estratégia compatível aos objetivos 
do cliente atendido. Então, mais do que atualizar a nomenclatura, há uma 
atualização na forma de trabalhar com a publicidade. Nesse exemplo, 
percebemos uma inovação (OCDE, 2015), uma vez que os profissionais 
necessitam readaptar seu modo de trabalhar com a publicidade para 
garantir que a entrega seja efetiva – os consumidores do cliente estão 
utilizando a mídia X, então a empresa deve criar estratégias para aquela 
mídia em específico, por exemplo. Tal fator também ocorreu quando 
da mudança dos computadores: 

[...] a partir dos anos 1990, os redatores migraram de suas máquinas 
de escrever para os computadores, sem acumular novas tarefas, 
enquanto os diretores de arte deixaram as pranchetas, nas quais 
faziam seus roughs, e foram obrigados a aprender seus próprios 
layouts. (Carrascoza, 2011, p. 11). 

 Por conseguinte, a atuação voltada à Mídia Social, de certa forma, 
tem uma nomenclatura nova em razão da inexistência de mídias sociais 
antes do século XXI6. Segundo uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, 
referente ao mapeamento profissional no Brasil, entre as 15 profissões 
emergentes elencadas para o ano de 2020, estão as funções relacionadas 

6.  Levando em consideração que o boom de usuários foi neste século. Anteriormente, 
poucas pessoas tinham acesso à internet.
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à atuação direta nas Mídias Sociais, como: Gestor(a) de mídias sociais 
e Assistente de mídias sociais. Complementando, Armindo Ferreira, 
em seu artigo “Profissão Social Mídia – entenda mais sobre esse novo 
profissional”, disponibilizado online, afirma que a primeira vez em que 
se registrou uma atuação para as mídias sociais foi no ano de 2013: o 
Gestor de Mídias Sociais.

 Ainda no que se refere às mídias sociais, podemos destacar que 
“O uso de smartphones e da própria internet permite a rastreabilidade 
e a captura de infinitas informações de consumo e comportamento – 
e isso representa uma mina de ouro para as empresas que souberem 
utilizá-las” (FIRJAN, 2019, p. 08). Por meio de plataformas como o 
Google Ads, Facebook Ads ou Instagram Ads, o profissional consegue 
conduzir os acessos de sua campanha a um público previamente defi-
nido. Essa plataforma permite que a sua campanha seja impulsionada 
para pessoas com determinada idade, classe social, região ou demais 
segmentos. Assim, é possível criar anúncios com mais precisão, o que 
facilita o planejamento estratégico e traz uma grande competitividade 
à publicidade, pois a chance de acerto aumenta consideravelmente.

 Inclusive, relacionando à questão da abrangência de atuações 
online, entendemos que isso pode influenciar na forma de trabalhar. 
Para criar uma campanha via Google Ads, por exemplo, é necessário ter 
um computador ou smartphone e acesso à internet. Isso permite que o 
profissional possa estar trabalhando em casa (home-office), bem como 
em um estabelecimento em específico, algo que, como pontua Florida 
(2011), é uma das vantagens do trabalho criativo. Com isso, não há a 
limitação de um espaço de trabalho, o que amplia as condições para um 
profissional autônomo – ele pode atender clientes de todos os cantos do 
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mundo, desde que esteja conectado. Também, agências de propaganda 
e empresas podem optar pelo trabalho home-office, conforme suas 
preferências e acordos de trabalho. 

 A partir desses aspectos que pontuamos, notamos que funções 
publicitárias voltadas ao universo online, emergentes neste século, são 
necessárias para conduzir campanhas a diferentes públicos. E, que, 
em função deste cenário a área se reconfigurou fazendo surgir novos 
cargos e funções, assim como outros modos de realização do trabalho 
publicitário como no teletrabalho, por exemplo. 

 

Considerações finais

 Mesmo com a readaptação de funcionalidades às atuações tra-
dicionais na publicidade, não há como prever o surgimento de novas 
demandas para esse setor criativo, como foi o caso das mídias sociais. 
Em decorrência da frequente atualização da tecnologia e do modo como 
essa tem impactado as relações sociais, novas formas de trabalhar a 
publicidade devem se colocar como um horizonte próximo em resposta 
aos desafios futuros para agências de propaganda, profissionais autô-
nomos ou demais modos de trabalho da área publicitária. 

Conforme destaca o mapeamento da indústria criativa realizado 
pela FIRJAN (2019), reinventar o modo de trabalho se tornou algo 
permanente para os setores desta indústria, em virtude dessa precisar 
apresentar cada vez mais competitividade e diferenciação, tendo a 
inovação como um dos seus resultados almejados. Os novos espaços 
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midiáticos, assim, caracterizam-se como contribuintes para a ampliação 
de novas ferramentas para o posicionamento de marcas no online. No 
caso da publicidade, não há como imaginar a sustentabilidade do seu 
modo de trabalho sem atuações voltadas às mídias sociais.

Em consonância a isso, a ambiência promovida pelo meio digital 
permite a procriação de novas culturas, pois além de ser uma nova 
plataforma estratégica, constitui um novo meio de interação em socie-
dade. Martha Gabriel (2010) salienta o papel da tecnologia no favoreci-
mento ao relacionamento social, o que repercute na potencialização da 
importância da presença corporativa no ambiente digital, conferindo à 
publicidade uma atuação bastante competitiva e decisiva para as estra-
tégias de organizações dos mais diversos segmentos. Ou seja, “Aliada 
ao conhecimento técnico, a criatividade é um ativo valioso, capaz de 
gerar a tão desejada diferenciação” (FIRJAN, 2019, p. 09). 

 Desse modo, compreendemos que os avanços tecnológicos 
impactam também no modo de trabalhar a publicidade, uma vez que ao 
instituírem outras dinâmicas de contato e relacionamento aumentam as 
possibilidades de comunicação e permitem uma nova forma de intera-
ção entre as marcas e os públicos consumidores, estabelecendo para os 
profissionais deste campo de atuação, novos desafios e a reconfiguração 
do trabalho que executam. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
COMO CONSTRUÇÃO DE IMAGEM POSITIVA 

VIA DISCURSO: ESTUDO DE CASO DA 
ODEBRECHT S.A.

Marta Cardoso de Andrade1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) pode ser definida pela 
relação existente entre a ética e a transparência de uma empresa com 
todos os seus públicos de interesse com os quais ela se relaciona, como 
também pelo estabelecimento de metas empresariais e cumprimento de 
normas que estejam de acordo com o preconizado para o desenvolvimento 
sustentável. 

Dessa forma, a organização, quando elabora uma política de gestão 
voltada para a RSE, termina por ganhar tanto interna quanto externa-
mente, pois constrói uma boa imagem de si mesma frente aos seus 
públicos estratégicos, resultando, consequentemente, em retornos de 
cunho econômico, social e institucional.

Assim, para divulgar as informações acerca da RSE e verbalizar os 
discursos circulantes acerca dessa pelas/nas empresas, estas produzem 
comunicações dirigidas escritas (CDE) para seus stakeholders. Entre 

1. Pós-Doutora em Ciências da Comunicação e Doutora em Letras; Professora e 
Pesquisadora da Universidade Salvador (Unifacs).

 dramartaandrade@gamil.com
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essas, estão as CDE que agregam um número extenso de assuntos acerca 
da organização, como é o caso dos Relatórios Corporativos, uma vez 
que cobrem períodos extenso, tendo periodicidade anual. 

Há também de se salientar que empresas listadas na Bolsa de Valores 
são obrigadas a publicarem seus resultados de RSE anualmente nesses 
Relatórios, seguindo regras imposta por organizações internacionais, 
como é o caso da Global Reporting Initiative (GRI), e a Odebrecht S.A. 
é uma dessas. 

Essa corporação foi selecionada para este estudo dada a sua impor-
tância no cenário brasileiro/mundial, bem como ter sido alvo, em 2015, 
da Operação Lava Jato (OLJ), a qual é um conjunto de investigações, 
ainda em andamento, empreendido pela Polícia Federal, que visa apurar 
esquemas de lavagem de dinheiro que movimentam bilhões de reais 
em propinas e em desvio de verbas para a corrupção.

Diante do exposto, este artigo objetiva identificar como o discurso 
da Responsabilidade Social Empresarial é construído visando se obter 
uma imagem favorável da organização. Para tanto, foi escolhido um 
instrumento da CDE, o qual, por essência, como já mencionado é 
considerado o texto explicitador da RSE, na atualidade, que é o Relatório 
Anual (RA). Neste estudo, selecionou-se três RA de anos díspares da 
Odebrecht S.A., a saber: 2015, documento referente ao ano anterior ao 
que a OLJ imputou culpa a essa empresa; 2016, relatório selecionado 
para se observar se houve mudança na construção discursiva; e 2020, 
RA de cinco anos depois pós a referida Operação, quando a corporação 
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tenta recuperar a sua imagem2 e manter positiva a sua reputação3. 
Empreendeu-se um estudo de caso com a corporação em questão e 
um comparativo entre o exposto nos documentos em questão, sendo 
usado como aporte teórico o da RSE e o da Análise do Discurso (AD) 
de linha francesa, bem como do preconizado para a elaboração da CDE 
escolhida, sendo igualmente a AD a metodologia adotada para a feitura 
deste trabalho.

Ainda há de se destacar, neste trabalho, que o discurso é entendido 
como produção de sentidos oriundos e situados em contextos sociais 
e históricos determinados, os quais são vivenciados pelas empresas. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

A primeira definição de Responsabilidade Social Empresarial vem 
de Portugal. Costa a conceitua como “uma atitude relacionada com 
o cumprimento de um conjunto de deveres e obrigações das pessoas, 
singulares ou coletivas, para com a sociedade em geral” (2015, p. 13). 
Entretanto, o Instituto Ethos defende que “RSE está além do que a 
empresa deve fazer por obrigação legal. Cumprir a lei não faz uma 
empresa ser socialmente responsável” (2007, p. 6). 

Ainda na visão desse Instituto, a RSE 

é definida pela relação que a empresa estabelece com todos 
os seus públicos (stakeholders) (sic) no curto e no longo prazo. 
Os públicos de relacionamento da empresa envolvem inúmeras 

2. Imagem empresarial é a percepção que os públicos estratégicos e a sociedade 
possuem de uma determinada organização.

3. Reputação é o acúmulo das imagens corporativas ao longo do tempo, cristalizando 
estas sob aquele rótulo.
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organizações de interesse civil/social/ambiental, além daqueles que 
usualmente reconhecidos pelos gestores. (Instituto Ethos, 2007, p. 5)

Segundo Nichels e Wood (2011), seria um conceito que impulsionaria 
as empresas a olharem além dos seus próprios interesses e contribuir/
investir com algo para a sociedade na qual está inserida. Por mais que 
convoque o caráter altruísta da organização, com vistas a interesses 
maiores, sabe-se que esses investimentos se justificam ou pelos fins 
mercadológico ou de relações públicas: mesmo que a curto prazo de 
tempo, o investido represente custos para a companhia; os lucros viriam 
a longo prazo, devido à melhora da imagem/reputação da corporação 
perante a sociedade beneficiada. 

Dessa forma, na visão de Melo Neto e Froes (2001), a organização 
capaz de estruturar uma política de gestão com vistas à RSE, ganha tanto 
internamente, quanto externamente, uma vez que proporciona uma boa 
imagem dela frente aos seus stakeholders, o que, geralmente, conduz a 
um bom retorno econômico, social e institucional.

Grajew (2000) igualmente ressalta que a estratégia de adotar esse 
tipo de política pode trazer inúmeros benefícios para a corporação, a 
saber: valorização da imagem/reputação, como já explicitado, e da marca 
institucional; maior lealdade de todos os seus públicos, entre esses os 
investidores; maior capacidade de recrutar e de manter talentos; flexi-
bilidade e capacidade de adaptação e inovação; além da sobrevivência 
da empresa a longo prazo. Diante disso, as empresas terminam por 
aderirem ao discurso da RSE.

A demanda dos stakeholders por RSE, bem como a transformação 
da mentalidade empresarial (às vezes por exigências inclusive de cunho 
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jurídico) vêm exigindo inúmeras modificações na forma de gerir as 
corporações (De Luca, 1998). Fornecer informações reais à sociedade e 
aos públicos sobre a forma de utilização dos recursos naturais, humanos, 
financeiros, entre outros, são atitudes importantes e que geram uma real 
credibilidade à organização.

 Ainda nas palavras do Instituto Ethos, 

RSE abrange temas que vão desde códigos de ética, práticas de boa 
governança corporativa, compromissos públicos assumidos pela 
empresa, gestão e prevenção de risco, até mecanismos anticorrup-
ção, diversidade, apoio às mulheres e aos não-brancos, bem como a 
extensão desses compromissos por tida a cadeia produtiva envolvida 
na relação com os fornecedores. (2007, p. 6) 

Assim, o que se observa é que de posse do que vem a ser a RSE, 
a sociedade começou a pressionar as empresas para que essas adotem 
posturas aderentes ao preconizado por essa Responsabilidade, bem 
como algumas por estarem listadas na bolsa de valores têm a obriga-
ção de documentar as suas ações neste tocante em Relatórios que são 
normatizados pela GRI, como já mencionado. 

ANÁLISE DO DISCURSO

Inicialmente, urge entender o que vem a ser o “discurso”, para efeitos 
deste trabalho, utiliza-se o conceito advindo da Análise do Discurso de 
linha francesa. Dessa forma, Para Orlandi, esse termo pode ser conceitu-
ado como sendo “efeitos de sentido entre locutores” (2002, p. 21). Assim, 
atualmente, na sociedade, os discursos existentes constituem objetos 
significativos de sentidos para os envolvidos no ato comunicativo, ou 
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seja, sentidos estabelecidos entre os ditos polos do ato de comunica-
ção, os quais foram pensados por Aristóteles ([V a.C.] 1998), a saber: 
o ethos, quem fala (ou escreve) o texto que concretiza o discurso e o 
pathos, aquele que ouve (ou lê) essa mesma produção textual. Ambos 
são considerados elementos retóricos e, com o logos, o qual, de forma 
bem geral, seria o próprio discurso/texto. Na visão de Maingueneau, 
“a noção de ethos (sic) permite refletir sobre o processo mais geral da 
adesão dos sujeitos a uma certa posição discursiva” (2005, p. 69) e

é interessante por causa do laço crucial que ela mantém com refle-
xividade enunciativa, mas também porque permite articular corpo 
e discurso em uma dimensão diferente da oposição empírica entre 
o oral e escrito. A instância subjetiva que se manifesta por meio do 
discurso não pode ser concebida como um estatuto, mas como uma 
“voz” associada a um “corpo enunciante” historicamente especi-
ficado (...) qualquer texto escrito, mesmo se ele o nega, tem uma 
“vocalidade” específica (e não, bem entendido, ao corpo do locutor 
extra-discursivo (sic), a um “fiador” que, por meio de seu “tom”, 
atesta o que é dito (o termo “tom” tem vantagem de valer tanto para 
o escrito quanto para o oral). (Maingueneau, 2006, p. 61)

Dessa maneira, o ethos da organização poderia ser corporificado 
a partir dessa vocalidade e voz àquela associado, igualmente ao tom 
adotado para, inclusive, se adequar ao seu pathos. 

Também cabe se falar em “cena” enunciativa, que os analistas do 
discurso, inspirados nas correntes pragmáticas, recorrem à metáfora 
teatral estoica, segundo a qual a sociedade seria um vasto teatro onde 
um papel seria atribuído a cada um dos indivíduos em cada situação 
vivenciada (Maingueneau, 1997). Pode-se, dessa forma, dizer que a 
língua comporta todo um arsenal de relações inter-humanas, isto é, toda 
uma coleção de papéis os quais o locutor pode escolher para si próprio 
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dependendo da cena em que esteja inserida, apresentando-se a partir 
desses como enunciador(es), e impor ao destinatário. Assim, “Utiliza-se, 
mais particularmente, a noção de ‘cena’ para a representação que um 
discurso faz de sua própria situação de enunciação” (Maingueneau & 
Charaudeau, 2004, p. 95). 

Para efeitos desse trabalho, os conceitos de AD que fizeram parte da 
análise foram os seguintes: os três elementos retóricos, com destaque 
para o ethos; tom adotado pelo enunciador; cena e papéis enunciativos. 
Isso deve ficar claro, pois a AD é tanto teoria quanto metodologia de 
investigação escolhida para a feitura deste estudo, entretanto, para que 
esta se estabeleça ancora-se nos conceitos daquela. Nas palavras de 
Fernandes (2008, p. 60) “tendo em vista que, neste campo disciplinar, 
teoria e metodologia são indissociáveis, ou seja, só é possível se falar 
em metodologia envolvendo elementos teóricos, a partir de alguns con-
ceitos próprios à Análise do Discurso”. Assim, se pode dizer que em a 
AD é uma área do conhecimento complexa e completa, perpassando e 
alcançando de forma imbricada teoria e metodologia. 

RELATÓRIOS ANUAIS

Existe, atualmente, a necessidade de se comunicar a públicos de 
interesse das empresas sobre a tomada de decisões e ações organizacionais, 
como também de se “criar instrumentos de acompanhamento e controle 
do desempenho social e ambiental” (Félix, 2009, p. 26). Uma ferramenta 
da comunicação dirigida escrita (CDE) que respondeu a essas funções e 
teve uso amplo pelos gestores empresarias é a denominado de Balanço 
Social.
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Os principais objetivos da publicação do Balanço Social referem-se 
à transparência das ações, à possibilidade de acompanhamento, 
diálogo e participação dos atores e da sociedade com a empresa 
e ao acompanhamento dos resultados e desafios na gestão empre-
sarial com base na responsabilidade social. Outro ponto bastante 
positivo é ampliar a discussão para outras empresas, sejam elas do 
setor ou não, comparando possibilidades e trocando experiências. 
(Félix, 2009, p. 26)

Na visão de Chiozzotto (2010), “O Balanço Social já foi ultrapassado 
e substituído pelo Relatório de Sustentabilidade que além de ações 
sociais, relata o desempenho social, econômico e ambiental das 
empresas”. Algumas empresas brasileiras optam por denominar este 
documento de Relatório Anual (RA), como é o caso da empresa objeto 
de estudo deste artigo e, segundo Duarte, essa CDE é 

Resultado de um conjunto de dados e de indicadores dos investimen-
tos, além das iniciativas de cunho social direcionadas aos diversos 
públicos com os quais a empresa interage, esses relatórios cumprem 
a função de conferir transparência e dar visibilidade desses feitos, 
levando informações não apenas aos acionistas das companhias 
(shareholders, no jargão do mercado), mas também a um número 
maior de públicos estratégicos (stakeholders) (...). (2008, p. 85)

Chiozzotto (2010) ainda afirma que a normatização imposta pela 
GRI é, na atualidade, o modelo de RS mais usado no mundo, sendo 
adotado por milhares de organizações espalhadas pelo planeta. De acordo 
com Ramos, 

A metodologia GRI aponta, de forma extremamente pormenorizada, 
a estrutura do relatório e as diretrizes básicas para a elaboração dos 
documentos. A estrutura visa servir como um modelo geral, aplicável 
a organização de qualquer porte, setor ou localidade e prevê uma 
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estreita relação como os stakeholders, incluindo o conteúdo geral 
e os específicos, organizados por setores. (...) 
Já as diretrizes para elaboração dizem respeito a princípios para a 
definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das 
informações relatadas, considerando também orientações sobre 
temas técnicos específicos, indicadores de desempenho e outros 
itens de divulgação. (2009, pp. 170-171)

Pode-se perceber que este tipo Relatório se constitui de uma 
ferramenta de gestão e, principalmente, de comunicação que visa 
informar aos stakeholders e, principalmente, aos shareholders4, de 
forma mais transparente possível, as informações contábeis, econômicas, 
ambientais e sociais do desempenho organizacional. 

Dahlstrom destaca que “Estas informações permitem que os stakeholders 
(...) de todos os tipos tomem decisões sobre seus relacionamentos e 
compromissos com a empresa” (2011, p. 345), uma vez que se percebe 
que a capacidade desses públicos estratégicos de empreender as suas 
avaliações sobre uma determinada organização depende da visualização 
das operações realizadas, interna e externamente, por aquela. 

ODEBRECHT S.A.

A Odebrecht S.A.5, objeto de estudo de trabalho, é uma organização 
de atuação global, de origem brasileira, que verbalizava, em 2015, ter 

4. Shareholder corresponde aos acionistas e/ou investidores, os quais são públicos 
estratégicos específicos e muito importantes para companhias de capital aberto, uma 
vez que disponibilizam seu dinheiro em investimentos nesse tipo de corporações.

5. S.A. é a abreviatura de Sociedade Anônima, que é um tipo de sociedade empresarial 
dividida por ações e, portanto, presente em Bolsa de Valores. A Odebrecht possui 
esse perfil, mas, para efeitos de fluidez textual, essa informação será suprimida nas 
próximas menções a essa organização. Contudo, foi suprimida essa abreviatura 
do nome da empresa para garantir uma maior fluidez textual.
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“compromisso permanente com a satisfação de clientes, a geração de 
valor para os acionistas, o desenvolvimento das comunidades em que 
está inserida e a realização de seus integrantes” (Odebrecht, 2015b).

A Odebrecht foi responsável por obras de relevância na Bahia e teve 
o destaque pela inovação construtiva, planejamento e produtividade 
na execução dessas construções. Em 1958, o Teatro Castro Alves foi 
construído pela corporação em apenas onze meses e isso demonstra a 
eficiência e eficácia dessa organização feitura de construções monumentais 
(Odebrecht, 2020a). 

Os primeiros anos de atuação da Construtora no mercado baiano 
mostraram transformações substanciais nas relações de trabalho da 
época e na forma de gerir. Há mais de 70 anos, quando quase nada se 
falava sobre participação nos lucros, os colaboradores da Construtora 
Norberto Odebrecht já eram sócios do então líder da empresa, possuíam 
produtividade estimulada por meio de recompensa financeira e repartiam 
os resultados alcançados em cada obra entregue. Esta e outras práticas 
foram sistematizadas por Norberto Odebrecht na década de 1970 no 
compêndio Tecnologia Empresarial Odebrecht (Odebrecht, 2015b).

A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), considerada como sendo 
a filosofia empresarial da corporação, é a base da cultura organizacional 
da companhia. De acordo com o site da referida empresa, a TEO é 
descrita como “um conjunto de princípios, conceitos e critérios, com foco 
na educação e no trabalho, que provê os fundamentos éticos, morais e 
conceituais para a atuação dos integrantes do Grupo” (Odebrecht, 2020c). 

A Tecnologia Empresarial Odebrecht é o instrumento que os Acio-
nistas colocam à disposição do Empresário para que este possa coor-
denar o trabalho dos Seres Humanos que dominem as tecnologias 



1786

meistudies

específicas indispensáveis à Satisfação do Cliente, integrá-los em 
Equipes sinérgicas e contributivas e levá-los a produzir riquezas 
morais e materiais sempre melhores e maiores, à disposição do 
Cliente e da Comunidade. (Odebrecht, 2020c) 

Na atualidade, a Odebrecht (2020b), em seus mais de 75 anos, tem 
35 mil integrantes envolvendo 20 nacionalidades; estando presente, 
com operações, em 14 países e exporta para 100. Sua Fundação possui 
da atuação social e do amplo conjunto de programas socioambientais 
e culturais nas comunidades em que está presente (Odebrecht, 2015b). 
dessa forma, pode-se observar a extensão de atuação dessa corporação.

OPERAÇÃO LAVA JATO

A Operação Lava Jato (OLJ) é considerada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) como a maior investigação de corrupção e lavagem de 
dinheiro conduzida no Brasil até hoje. 

Iniciada em março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba, 
a investigação já apresentou resultados eficientes, com a prisão e a 
responsabilização de pessoas de grande expressividade política e 
econômica, e recuperação de valores recordes para os cofres públicos. 
O caso se expandiu e, hoje, além de desvios apurados em contratos 
com a Petrobras, avança em diversas frentes tanto em outros órgãos 
federais, quanto em contratos irregulares celebrados com governos 
estaduais. (MPF, s.d.)

De acordo com a Folha de S. Paulo (s.d.), o esquema funcionava da 
seguinte forma: diretores e funcionários da Petrobras cobravam propina 
de empreiteiras e outros fornecedores para facilitar seus negócios 
com a estatal. Além das propinas, os contratos eram superfaturados, 
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justamente para permitir o desvio de dinheiro dos cofres da estatal 
para os beneficiários do esquema. Uma parte desse dinheiro recebido 
pelos fornecedores da Petrobras foi desviada para lobistas, doleiros e 
outros operadores que ficaram encarregados de repassá-lo a políticos e 
funcionários públicos. Também beneficiava os partidos políticos, uma 
vez que eram os responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras 
que colaboravam com o processo criminoso na estatal.

A Odebrecht 

é o maior entre as integrantes do cartel acusado de corrupção na 
Petrobrás (sic). Em 2014, possuía operação em 24 estados da federa-
ção e em mais de 70 países, tendo uma intrincada e complexa movi-
mentação de recursos financeiros. Entre 2004 e 2014 movimentou 
R$ 35 bilhões em contratos diretos e em parcerias com a Petrobrás 
(sic). Em contratos diretos de suas unidades (sem contar consórcios 
e sociedades que ela integra) são R$ 17 bilhões em contratos com 
a estatal. Ao Grupo Odebrecht é estimado o pagamento de R$ 1 
bilhão em propinas, entre 2004 e 2014. O prejuízo provocado por 
sobrepreço nesses negócios pode chegar a R$ 7 bilhões, estima 
perícia contábil da Polícia Federal. (Estadão, s.d.)

No balanço de 2014, segundo a Petrobras (2015), que foi publicado 
com atraso em abril de 2015, a Petrobras estimou as perdas provocadas 
pela corrupção em R$6,1 bilhões. Para essa estimativa, a estatal examinou 
todos os contratos com as empresas sob investigação e aplicou sobre o 
seu valor o percentual de 3% indicado por Paulo Roberto Costa como 
a propina cobrada pela área de Abastecimento, na qual era diretor. 

Alguns acordos de delação premiada foram estabelecidos e deram 
um grande impulso às investigações. Os delatores se comprometem a 
explicar tudo o que sabiam sobre os crimes de que participaram, além de 
fornecerem provas e devolver recursos obtidos ilegalmente. Um desses 
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foi o de Marcelo Odebrecht, então diretor-presidente da Construtora na 
época da realização do esquema em questão.

Na delação de Marcelo Odebrecht, considerada a maior da OLJ, 
o esquema envolvendo a empresa que presidia foi esclarecido. De 
acordo com o apurado pelo Estadão (s.d.), havia um setor na Odebrecht 
denominado de Operações Estruturadas, mais que, em realidade, era 
o “departamento da propina” nome dado pelos investigadores da OLJ. 
Ainda segundo o mesmo jornal, esse setor esteve em funcionamento 

como órgão para pagamento de propinas e caixa-2 no grupo desde 
2006 e foi dissolvido em julho de 2015, um mês após Marcelo Ode-
brecht e executivos do grupo (sic) serem presos pela Lava Jato. Foi 
instalado dentro da estrutura empresarial para controle, organização 
e operacionalização de pagamento ilícitos. Incluía em seus serviços 
não só a contabilidade e o controle financeiros desses dispêndios, mas 
também da “dissimulação da origem ilícita” dos pagamentos. (s.d.)

Atualmente, a construtora tenta recuperar-se da imagem de 
envolvimento com esquemas de corrupção que a OLJ comprovou ser 
uma realidade e não só percepção. Isso pode ser comprovado com uma 
simples leitura do site da própria Odebrecht.

ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS SELECIONADOS

Os Relatórios Anuais são documentos que apresentam quatro 
grandes eixos de assuntos, a saber: a Governança Corporativa (GC) 
e os indicadores de responsabilidade: econômica, social e ambiental. 
Assim a Responsabilidade Social Empresarial seria expressa a partir 
da explicitação desses. A Odebrecht como toda S.A. é obrigada a 
publicitar esses assuntos, seguindo o normatizado pelo GRI, e o faz 
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nos RA publicados, como o nome indica, a cada ano com os dados do 
ano anterior. Mesmo que não siga completamente essa mesma dispo-
sição e utilize uma nomenclatura diferente, as informações estarão no 
documento publicados pela organização em questão. 

Cabe dizer que esses RA se destinam a um principal pathos: os 
shareholders, mas acabam atingindo outros stakeholders, formando 
imagem ou até imagens da corporação. 

Neste trabalho, como já mencionado, foram analisados os RA da 
Odebrecht de 2015 (ano anterior à OLJ deflagada nesta corporação); o 
de 2016 (referende ao ano da OLJ) e o de 2020 (último disponível até 
a feitura deste artigo e por já ter se dado um espaço temporal para se 
ter uma análise do que se alterou). Cada um desses situado, como se 
pode notar, numa cena enunciativa diferente entre si.

Os Relatórios Anuais selecionados iniciam-se com as mensagens que 
expressam/concretizam o ethos do presidente do Conselho de Adminis-
tração (CA) e, na sequência, a do Diretor Presidente, papeis que são bem 
demarcados nas corporações. Pegando-se o destaque das segundas, no 
RA de 2015, tem-se a “fala” de Marcelo Bahia Odebrecht, que afirma:

Temos aumentado o diálogo com Integrantes e suas famílias, Clientes, 
Parceiros, Investidores e com diversos atores sociais, de modo a 
fortalecer a confiança mútua e a união comum, tornar ainda mais 
transparentes as nossas estratégias e contribuir para que sejam sanadas 
as incertezas do momento. A Organização Odebrecht se mantém 
em coerência com o legado ético de seu fundador, confiante em seu 
propósito de servir e de promover o desenvolvimento de pessoas, 
comunidades e países. (Odebrecht, 2015a, p. 12)

Cabe afirmar que, até então, a OLJ ainda não tinha alcançado, em 
suas investigações, essa corporação. Enquanto, no RA de 2016, o então 



1790

meistudies

diretor-presidente, Newton de Souza, asseverou o seguinte: “Apesar das 
dificuldades, cumprimos nossos compromissos: a infraestrutura para 
os Jogos Olímpicos do Rio foi um exemplo disso” (Odebrecht, 2016, 
p. 14). “As transformações em curso nos permitirão manter a solidez 
da Odebrecht e construir as bases para um novo ciclo de crescimento” 
(p. 15). Já no de 2020, Ruy Sampaio, diretor-presidente atuante, salienta 
que “São os nossos jovens que, em permanente evolução, e com espírito 
de servir com integridade, inovação, e muita energia, começam a moldar 
a Odebrecht do futuro” (Odebrecht, 2020d, p. 21) e que “As possibi-
lidades nas nossas áreas de atuação, e fora delas, são ilimitadas, assim 
como é a capacidade dos nossos jovens para inovar, sempre” (p. 23).

 Para o cargo de gestão maior da empresa em questão, o que se 
observa é que são ethos organizacionais completamente diferentes. 
Marcelo Odebrecht, mesmo como já se atestou, mantinha em sua gestão 
um “departamento da propina”, mas ainda fala de ética, de relaciona-
mento transparente e de desenvolvimento de públicos estratégico às 
vésperas de se descobrir todos os esquemas de corrupção em que tanto 
esse diretor presidente quanto a empresa estavam envolvidos. Newton 
de Souza vai destacar o ethos da corporação em termos de solidez, de 
entrega do acordado, bem como da construção de uma nova empresa 
no futuro, uma vez que o diretor presidente anterior já estava preso e a 
corporação já tinha o seu nome envolto em um “mar de lama”. A orga-
nização estava sendo investigada pela OLJ, mas tentava se reinventar, 
Ruy Sampaio destaca justamente a juventude como o ator que pode 
inovar, criando uma Odebrecht que continuará a servir a seus públicos 
de interesse, bem como destaca a capacidade de atuação diversificada 
da companhia em questão. 
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São três ciclos e cada um expressa um ethos corporativo completa-
mente diferente do outro. O que comprova que esse elemento retórico 
expressa o sentido discursivo que se quer imputar a partir da cena enun-
ciativa vivenciada. No primeiro caso, ainda se tinha a toda poderosa 
e intocável Odebrecht, fundada e gerida pela família com sobrenome 
igualmente dado à empresa, tendo ainda atuantes nesta Emílio e Marcelo 
Odebrecht, a RSE parecia estar garantida. No segundo, Souza já tentava 
recuperar a imagem de outrora, uma vez que a investigação da OLJ 
estava em curso e havia levado muito da reputação construída ao longo 
do tempo, cena adversa e se comprovava o total descaso com a SER, 
sendo essa apenas falatório discursivo. No último, Sampaio já encontra 
uma cena neutra, já sem a atuação incisiva da OLJ, mas que demanda a 
dita reinvenção e a renovação do quadro de colaboradores, “injetando 
sangue novo”, tentando-se comprometer-se em reestabelecer a RSE.

Quanto ao tom, pode-se observar: em 2015, a Odebrecht poderosa 
e até um pouco arrogante, guardiã da ética e transparência; em 2016, 
tem-se um tom bem humilde, mas que “lança mão” da solidez que a 
empresa possui; enquanto, em 2020, o tom é o da reinvenção.

Acerca da estrutura de divisão dos RA, esses se mostram documen-
tos completamente diferentes entre si. O que ratifica que a construção 
discursiva é empreendida a partir do que a realidade histórica e social 
impõe, bem a sua concretização textual dá-se a partir do tom do discurso 
organizacional vigente no momento. Dessa forma, cabe entender como 
se estruturou cada um desses Relatórios e destacar as peculiaridades 
individuais dos documentos estudados.

No RA de 2015, foi encontrada a seguinte divisão: A organização 
Odebrecht: aqui, se apresenta, discursivamente, com sua presença 
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gigantesca, confirmando o tom de nenhuma modesta ao se apresentar, 
o que sempre garante uma segurança aos investidores em dispor seu 
dinheiro neste Grupo. Fornece uma panorâmica acerca da holding e dos 
negócios, do TEO e do Código de Conduta (documentos que norma-
tizam a postura ética que a empresa deveria ter), bem como explicita 
sua presença do mundo; Mensagens (separadas em dois tópicos a do 
Presidente do Conselho de Administração e a do Diretor-Presidente): já 
comentadas anteriormente; Indicadores: esta parte totaliza 26 páginas e 
está subdividido em: Econômico-Financeiros, Pessoas e Socioambientais 
e Culturais; Negócios: neste tópico, detalha-se o que foi apresentado 
en passant no primeiro. Discursivamente, continua criando o um ethos 
que se pode confiar e fazer investimentos devido a solidez e grandiosidade 
dos empreendimentos em que a empresa está envolvida; Investimentos: 
apresenta as informações sobre como investe o que ganha e garante 
rendimentos aos seus investidores também; Empresas auxiliares: indica 
as empresas que não diretamente envolvidas na produção do que o 
Grupo Odebrecht dispõe no mercado como produtos, mas que ajudam 
nos negócios da holding; Ação Social: aponta a atuação da Fundação 
Odebrecht, entretanto, só foi destinado uma única página para verbalizar 
essa ação, o que ratifica o descaso com a responsabilidade social da 
corporação; Administradores: são elencados os gestores da organização, 
demonstrando todo o orgulho que a empresa tem de possuí-los, mas, 
quando a OLJ começa a investigar a organização, esses nomes não serão 
mais tanto motivo de orgulho e muitos desses começaram a desejar não 
ter sua nome constando naquela lista. 

No RA de 2016, acontece algo muito interessante: a estrutura utili-
zada é exatamente a preconizada pela GRI, usando a versão G4, a mais 
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atualizada. Cabe dizer que, até então, mesmo seguindo as determinações 
da GRI, a Odebrecht empregava uma nomenclatura díspar à preconi-
zada por aquela Instituição. Acredita-se que por estar no meio da crise 
imputada pela OLJ, a empresa optou por seguir à risca as regras da GRI, 
inclusive, no último tópico do RA, é explicado as regras seguidas do G4. 
Dessa maneira, a estrutura encontrada é a seguinte: Dialogar. Renovar. 
Evoluir.: constitui-se da apresentação do documento e da nova postura 
discursiva da própria Odebrecht frente a crise que estava atravessando; 
Resultados de 2015 e iniciativas em 2016: parte em que se apresenta 
apenas os números empresariais, discursivamente, bem fácil de enten-
dimento; Sobre o Relatório: verbaliza que é o primeiro Relatório da 
organização que segue totalmente o preconizado pela GRI, como já 
foi mencionado. Essa postura demonstra, em discurso, a submissão da 
Odebrecht as regras que lhes são impostas, o que desemboca na criação 
de um ethos submisso e humilde nunca visto antes nesta corporação. 
Inclusive traz a própria voz da GRI com as suas normatizações para 
compor o texto desta parte; Mensagens (separadas em dois tópicos a do 
Presidente do Conselho de Administração e a do Diretor-Presidente): já 
analisadas anteriormente; Perfil: apresentação de dados sobre a Odebre-
cht, destacando o TEO e a presença organizacional no mundo; Gover-
nança Corporativa (GC): neste, são apresentados os princípios éticos, 
de integridade e de transparência que a organização passou a seguir; 
Gestão Social: demonstra um discurso em consonância com os direitos 
humanos e expressa compromisso com as pessoas, bem como evidencia 
a necessidade de engajamento das partes relacionadas visando o diálogo 
e a comunicação aberta com essas; Gestão Ambiental: em harmonia 
com o preconizado pelo discurso ambiental, estabelece a necessidade de 
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empreender a educação ambiental, como também o uso de consciente 
de recursos desse tipo e a gestão de resíduos; Perfil do Negócio: aqui, 
foram apresentados todos os negócios da holding e o que foi destaque 
em cada unidade desta, bem díspar do apresentado no RA de 2015, em 
que a holding era o assunto principal. Este tópico só tem 27 páginas; 
Índice de conteúdo GRI G4: como já exposto, obtém-se, neste tópico, 
a visualização de que o RA seguiu completamente o preconizado pela 
GRI para a feitura de Relatórios Empresariais, demonstrando, mais uma 
vez a submissão da Odebrecht às regras imputadas a esta. 

Por fim, tem-se o RA 2020, o qual teve até o nome alterado para 
Relatório Integrado, contudo, continua tendo o mesmo objetivo dos 
anteriores, mas, discursivamente, já demonstra a tentativa de inovar até 
nas mínimas mudanças, como é o caso da denominação do documento. 
Assim, se observa igualmente que a Odebrecht abandona a estrutura 
recomendada pela GRI, a qual foi seguida no RA de 2016, como já 
destacado, todavia, isso pode ser uma estratégia de demonstrar também 
a inovação almejada pela corporação.

Empreendidas essas notificações, segue-se para a estrutura encontrada 
no RA 20206: Apresentação: aborda o momento vivido pela corpora-
ção, salienta que ainda sentem a crise reputacional desencadeada pela 
OLJ e mostram os destaques do Relatório em questão. Cabe destacar 
que quatro anos após a OLJ atingir a organização, essa ainda sente os 
danos de imagem que a atingiu, algo que chega a alcançar a reputação 
empresarial, o que, em tese, é muito difícil de recuperar. Um fator, que 
auxilia a Odebrecht neste processo, é que antes dessa crise a companhia 

6. Foi mantida a denominação de RA para o documento de 2020, visando manter 
a uniformidade da terminologia dos Relatórios estabelecida neste artigo.
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detinha uma reputação extremamente positiva, o que pode ser atestado 
no ethos organizacional exposto no RA 2015; Mensagens (separadas 
em dois tópicos a do Presidente do Conselho de Administração e a do 
Diretor-Presidente): já examinadas anteriormente; A Recuperação: trata 
do futuro almejado para o Grupo e a GC existente nesta corporação 
(tópico imposto pela GRI G4). Falar de GC comprova, em discurso, o 
compromisso com a RSE; Inovação, Indústria e Infraestrutura: este 
item apresenta o Desempenho Financeiro da organização, mas se nota 
que a primeira palavra é “inovação”, causando o efeito de sentido de 
que mesmo em algo que não se pode alterar (as finanças) a Odebrecht 
abandonou as antigas formas de ganhar dinheiro (“departamento de pro-
pina”); Compromisso dos integrantes: em consonância com o discurso 
da GC, no quesito de cumprimento de obrigações/normas, é expresso 
que os colaboradores da Odebrecht as seguirão em conformidade com 
o prescrito pelo Código de Conduta da organização; O cenário após a 
crise: neste tópico, é construído o ethos da Odebrecht para um futuro 
em que se trabalha em nível de Perspectivas para a corporação e com 
foco nAs ações de solidariedade do Grupo Odebrecht, seria o papel 
enunciativo a ser a adotado pela empresa no futuro, determinando um 
“novo” comportamento, vinculado com a RSE que a corporação deve 
ter; por fim, o Centenário de Norberto Odebrecht: destaque e home-
nagem ao fundador do Grupo e o mentor de todo o pensamento ético e 
de gestão que permeia, discursivamente, a organização, inclusive, é o 
escritor do TEO e de várias outras publicações norteadoras de como a 
empresa deveria se portar (ethos fornece para esta ao longo do tempo).

Dos RA, o de 2020 é o que possui mais fotos coloridas e, nas pri-
meira páginas, há frases de efeitos, que impulsiona a corporação para 



1796

meistudies

uma nova era. Como efeito de sentido, são indicadores da “nova” fase 
da empresa: inovadora e jovens, ethos construído para o pós-crise 
descolando-se do ethos com ares arrogante do RA 2015 e do humilde 
do RA 2016.

Também se deve destacar que se presencia tanto no RA 2016 como 
no de 2020, uma verbalização como as ações de RSE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar as organizações a partir do que verbalizam em seus canais 
de comunicação com os stakeholders é um exercício necessário para 
que se entenda como essas constroem o seu ethos/imagem ao longo 
da sua história, contribuindo para a construção da sua reputação em 
termos de discurso.

Este trabalho buscou identificar os tons utilizados em cada cena 
enunciativa – 2015, antes da OLJ atingir a corporação estudada; 2016, 
em plena crise de imagem; 2020, ainda sob o efeito da referida crise, 
mas já vislumbrando um pós-evento – adquiridos pelos papeis desem-
penhados pelo ethos construído para a Odebrecht em cada um desses 
momentos. O que se comprovou é que, discursivamente, esse elemento 
retórico desempenhou papeis completamente díspares e formou imagens 
igualmente diferentes.

Conclui-se assim que os profissionais que elaboram os Relatórios 
Anuais devem ter consciência de qual sentido querem imprimir no 
pathos, pois são ferramentas carregadas de significados em nível de 
discurso, como se pode atestar na análise empreendida neste trabalho.
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Fica atestado igualmente, com este artigo, que imagem se construí 
a partir da concretude do discurso, ou seja, com os textos produzidos 
pela e sobre a corporação.

Assim, outra contribuição deste estudo está em sua perspectiva 
de análise dos dados e na sua interdisciplinaridade, uma vez que para 
empreender o estudo foi utilizado uma teoria da Administração (RSE), 
uma da Comunicação (CDE/Relatório) e uma das Letras (AD). 
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CAPITALISMO ARTISTA NA NARRATIVA 
PUBLICITÁRIA DA MARCA BOLOVO: A 
SEDUÇÃO E A IMAGINAÇÃO NO FILME 

PUBLICITÁRIO “GO OUT! JÁ SE PERGUNTOU 
DO QUÊ SÃO FEITAS AS MEMÓRIAS?”

João Victor da Silva Souza1

Renata Patricia Corrêa Coutinho2

1 Considerações Iniciais

Como parte dos resultados encontrados no trabalho de conclusão de 
curso que pesquisou a construção das narrativas publicitárias no contexto 
do capitalismo artista, este artigo intenciona apresentar a parte da inves-
tigação que se propôs a identificar a sedução e a imaginação no filme 
publicitário “Go out! Já se perguntou do quê são feitas as memórias?” 
da campanha “Go out, make some memories” da marca Bolovo.

Em vista disso, desenvolvemos um estudo bibliográfico e uma aná-
lise de conteúdo que entende o conceito de capitalismo artista como 
uma possível leitura da atual dinâmica de funcionamento da sociedade 
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Grupo de Pesquisa “Processos e Práticas em Atividades Criativas e Culturais” 
(GPAC- Unipampa/CNPq). E-mail: renatacoutinho@unipampa.edu.br
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(LIPOVETSKY; SERROY, 2015). Sua qualificação, de acordo com 
Lipovetsky e Serroy (2015), está sustentada por um tipo de exacerba-
ção da ação de estetização ao ponto dela se tornar indispensável nesse 
modelo de sociedade, tendo como resultado uma atividade econômica 
respaldada em narrativas, imagens e emoções que valorizam o capital 
imaterial, intelectual, humano e simbólico. Nas palavras de Lipovetsky 
e Serroy,

o capitalismo artista impulsionou o reinado do hiperconsumo estético 
no sentido de consumo superabundante de estilos [...], de sensações e 
de experiências sensíveis. O regime hiperindividualista de consumo 
que se expande é menos estatutário do que experiencial, hedonista, 
emocional, em outras palavras, estético: o que importa agora é 
sentir, viver momentos de prazer, de descoberta ou de evasão [...] 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 21).

Concomitantemente, é perceptível a supervalorização da criatividade 
como auxiliadora no processo de hibridização imposto pelo capitalismo 
artista que combina diferentes setores da sociedade e proporciona a 
criação de novas interpretações dessas esferas, inclusive nas narrativas 
desenvolvidas no âmbito da Publicidade.

Por essa perspectiva, a narrativa publicitária se enquadra nesse con-
texto como uma ferramenta que contribui para a produção de sentidos e 
significados para os anúncios publicitários produzidos no regime artista 
do capitalismo. Para Rocha (2007), essa associação da narratividade ao 
discurso publicitário se mostra capaz de oferecer um tipo de experiência 
de lazer e entretenimento que desloca o receptor da mensagem da sua 
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dimensão de realidade através do estímulo da emoção e da imaginação 
humana. É a materialização desses elementos que observamos no objeto 
de estudo deste artigo.

A Bolovo é um empreendimento que iniciou suas atividades no ano 
de 2006 com os sócios Deco Neves e Lucas Stegmann. Inicialmente, 
posicionou-se como uma produtora audiovisual alicerçada no lifestyle 
“do it yourself” e, posteriormente, adentrou no ramo da moda por meio 
da produção de coleções de vestuário. A marca carrega consigo uma 
filosofia explicitada na frase “Go out, make some memories”, um lema 
que funciona como “um estímulo para [...] se manter em movimento, 
sair da zona de conforto, buscar por experiências que gerem memórias, 
estabelecer conexões com pessoas que adotam o mesmo ideal de vida 
e transmitir [...] experimentos para o mundo”.

O filme publicitário “Go out! Já se perguntou do quê são feitas as 
memórias?” — a principal peça de divulgação da campanha “Go out, 
make some memories” e nosso objeto de estudo — foi estreado junto 
com a coleção de vestuário da campanha em questão no dia 17 de abril 
de 2019, em um evento realizado na loja física da marca em São Paulo, 
SP. O material audiovisual sobre o qual teceremos a análise de conteúdo 
configura-se como uma peça capaz de exprimir todos os valores que a 
Bolovo deseja transmitir ao seu público, pelo próprio formato de vídeo.

A seguir, expandimos nosso entendimento por meio da discussão 
dos conceitos de capitalismo artista e narrativa publicitária — os quais 
compõem nosso estudo bibliográfico — e, em um movimento poste-
rior, executamos a análise de conteúdo relacionando nosso referencial 
teórico com o filme publicitário “Go out! Já se perguntou do quê são 
feitas as memórias?”.
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2 A Ação de Estetização no Capitalismo Contemporâneo

Pensando no processo histórico de estetização do mundo, em que a 
esfera estética foi interpretada de diversas maneiras em diferentes perí-
odos, Lipovetsky e Serroy (2015) nomeiam a atual fase de estetização 
da sociedade de “era transestética” ou “capitalismo artista”, marcada 
por uma configuração social estruturada em torno de uma dinâmica que 
faz convergir o mercado, a arte e a sociedade.

Considera-se que o regime artista do capitalismo se consagra 
definitivamente, como um modelo regulador das normas sociais, a 
partir da hipermodernidade que se posiciona para o domínio de ações 
munidas de emoção e estética, sem desconsiderar a racionalidade que 
caracteriza a esfera mercadológica (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 
Ao potencializar o âmbito racional com lógicas mais subjetivas se tem 
como resultado um modo de produção da sociedade que aplica uma 
“superestetização” do mundo, elevando a dimensão artística a um nível 
na qual ela se torna indispensável no desenvolvimento empresarial, 
sendo a ação de estetização algo crucial nesse modelo de sociedade 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Nessa linha de raciocínio, Lipovetsky e Serroy (2015) entendem que 
vivemos em uma era “capitalista criativa transestética” ao investir na 
soberania do pensamento criativo, que se configura pela conjunção entre 
a arte e a indústria, a cultura e o comércio, a criação e o divertimento 
etc; ou seja, em todos os casos vence aquele que tem a capacidade de 
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trabalhar a partir da hibridização, da convergência desses âmbitos e das 
trocas criativas e sensíveis entre eles. Seguindo essa ideia de hibridi-
zação da qual o capitalismo artista se apropria, podemos caracterizar a 
atualidade como uma época em que

os sistemas de produção, de distribuição e de consumo são impreg-
nados, penetrados, remodelados por operações de natureza funda-
mentalmente estética. O estilo, a beleza, a mobilização dos gostos 
e das sensibilidades se impõem cada dia mais como imperativos 
estratégicos das marcas: é um modo de produção estético que define 
o capitalismo de hiperconsumo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, 
p. 09-10).

Para tanto, a presença dessa dimensão estética proposta pelo capita-
lismo artista funciona como potencializadora das tomadas de decisões 
racionais que almejam o lucro, por meio da produção em massa de 
mercadorias repletas de sedução, afeto e sensibilidade e que intensifi-
cam em grande escala a esfera do sonho, do imaginário e das emoções 
humanas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). É neste contexto que as 
estratégias desenvolvidas pelos setores de marketing das empresas são 
construídas a partir da exploração racional dos aspectos “estéticos-
-imaginários-emocionais”, a fim de implementar “jogos de sedução” 
e narrativas que estilizam os bens de consumo e os estabelecimentos 
comerciais, capturando o consumidor e intensificando o faturamento 
das marcas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Todo esse movimento é impulsionado na tentativa de captura do 
consumidor contemporâneo — nomeado pelos autores de “indivíduo 
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transestético” — que identificado a esse pressuposto, carrega consigo 
um tipo de ideal de vida caracterizado pela obsessão pelo consumo, 
pela rapidez, pelo divertimento, pelas sensações e pelo prazer (LIPO-
VETSKY; SERROY, 2015). Tais valores, simbolicamente expressos nas 
mercadorias consumidas, tendem a funcionar como um fator importante 
para a afirmação das identidades, baseadas nas conquistas individuais.

3 A Narratividade Aplicada ao Discurso Publicitário

Assentado nos atributos constitutivos do regime artista do capita-
lismo, Lipovetsky e Serroy (2015) acreditam que mais nada é capaz de 
escapar das teias da estética, do divertimento e do comercial, haja vista 
que as estratégias criativas são implementadas nas diversas esferas da 
sociedade. Essa percepção é observada, inclusive, no âmbito da Publi-
cidade que atua com produções criativas repletas de entretenimento. 
Nesse horizonte que considera a Publicidade um importante vetor de 
execução das influências produzidas pelo capitalismo artista, nos depa-
ramos com a narrativa publicitária como impulsionadora da circulação 
das características desse modelo de sociedade.

Com o intuito de contextualizar uma mensagem a ser publicizada, 
o texto publicitário possui uma função crucial na construção de um 
enunciado que se configure de acordo com os aspectos constitutivos do 
público que ele deseja atingir, para que assim exista uma conexão com 
o receptor da mensagem e se estabeleça o sentimento de convencimento 
por parte dele (CARRASCOZA, 2004).
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A narrativa publicitária, como um dos caminhos para a construção 
dos textos publicitários se caracteriza pelo “formato de narrativas verbais, 
semelhantes a fábulas, crônicas ou contos”, objetivando “influenciar 
o público contando histórias” (CARRASCOZA, 2004, p. 58), além 
de se nutrir “com o sentimento de liberdade e alegria”, explorando os 
sentidos do receptor e sempre enfatizando o despertar das emoções 
(CARRASCOZA, 2004, p. 25).

Efetivamente, associar narratividade ao texto publicitário é uma 
atividade corriqueira na publicidade contemporânea, pois essa prática: 
(1) funciona como uma máquina de produção de sentido para os anún-
cios; (2) intensifica o tom persuasivo da peça ao passo que comunica 
seu conteúdo por meio de histórias; e (3) aposta no envolvimento emo-
cional e afetivo de um indivíduo contemporâneo que tem interesse no 
consumo de sensações e experiências (SILVA; COVALESKI, 2016).

Assim, com uma estrutura que se distancia cada vez mais do discurso 
publicitário tradicional — que se sustentava majoritariamente na apre-
sentação das características do produto/serviço através de uma densa 
carga persuasiva, que trazia evidência ao consumo e expunha de maneira 
escancarada a marca anunciante (COVALESKI, 2012) —, as narrativas 
que buscam comunicar uma mensagem com viés publicitário, chamam 
a atenção pela maneira como envolvem o consumidor com a inserção 
do produto/serviço dentro da história. Na visão de Carrascoza (2004), 
as narrativas publicitárias apresentam os bens de consumo de maneira 
velada, sem utilizar uma linguagem imperativa e agressiva; operam pela 
associação das mercadorias a sentidos e significados que insinuam o 
consumo e, desse modo, reforçam a carga suasória do anúncio.
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Em vista disso, com o formato narrativo, a Publicidade constrói 
um material simbólico capaz de despertar no imaginário a sensação 
de afastamento da dimensão real da vida, através de uma espécie de 
devaneio e distração, bem como propõe a indústria do entretenimento 
(ROCHA, 2007). Tal constatação parece um caminho para entender a 
narrativa publicitária como uma fornecedora de experiências de lazer 
e de entretenimento, ancorando-se na ideia de que ela proporciona 
um tipo de esquecimento da vida cotidiana ao oferecer ao receptor 
a possibilidade de poder experimentar algo (o conteúdo do anúncio) 
que não faz parte da sua realidade no momento de contato com a peça 
publicitária (ROCHA, 2007).

Sendo assim, as narrativas publicitárias se desvinculam de uma abor-
dagem estritamente mercadológica por intermédio de uma hibridização 
ao entretenimento, trazendo no seu discurso elementos mais subjetivos 
que envolvem o consumidor pelo sentimento (SILVA; COVALESKI, 
2016), resultando em uma absorção mais positiva do anúncio já que a 
mensagem publicitária não soa autoritária e entretém o receptor com 
histórias (CARRASCOZA, 2004).

4 Análise de Conteúdo do Filme Publicitário

Sustentada pela metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 
1977), a nossa investigação analítica objetiva demonstrar a relação do 
conceito de capitalismo artista com o filme publicitário “Go out! Já se 
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perguntou do quê são feitas as memórias?” pertencente à campanha 
“Go out, make some memories” da marca Bolovo.

Neste artigo, o conceito de capitalismo artista está representado pela 
diretriz analítica nomeada de “esfera da sedução e do imaginário” que, 
na nossa visão, representa uma parte das características do regime artista 
do capitalismo, tais como: a sedução, a experiência, a imaginação, a 
diversão, o prazer, a emoção, o sentimento e a afeição.

Para fins de contextualização acerca do objeto de estudo sobre o qual 
faremos a análise, destacamos que ele tem início com o narrador fazendo 
o mesmo questionamento presente no título do vídeo (já se perguntou 
do quê são feitas as memórias?). A partir desta indagação, como forma 
de respondê-la, o narrador passa a contar a história de um grupo de 
amigos, que ele conhece, e que são acumuladores de memórias. Nessa 
narrativa, somos informados que de tempos em tempos esses amigos 
entram no seu velho furgão azul, saem da cidade e partem para uma 
outra dimensão que o narrador não sabe bem como é. Essa dimensão 
pode estar presente no mar, no rio, na serra, na floresta ou em qualquer 
outro lugar que possibilite aos personagens a sensação de realização, 
autoconhecimento e liberdade. Desse modo, o filme publicitário se 
baseia na apresentação desses momentos vivenciados pelos amigos. 
Ao fim, a narração instrui a liberação da passagem caso alguém encon-
tre esse furgão na estrada, juntamente de uma cena que acompanha a 
assinatura da marca. Por esse ângulo, a história do filme se relaciona 
com a filosofia já propagada pela Bolovo, ao passo que ele incentiva o 
espectador a buscar novas memórias/experiências.

Sendo assim, na sequência textual, apresentamos a nossa análise 
de conteúdo destacando de que maneira a sedução e a imaginação 
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(que representam o capitalismo artista) se mostram presentes no nosso 
objeto de análise.

4.1 A sedução e a imaginação no filme publicitário “Go out! Já se 
perguntou do quê são feitas as memórias?”

A sedução é parte constitutiva de toda produção publicitária. No caso 
do filme em questão, esse sentimento é ativado instantaneamente na sua 
apresentação que é executada através de uma narrativa, pela própria 
característica dessa técnica de envolver o espectador com histórias. 
Além do mais, Lipovetsky e Serroy (2015, p. 29) afirmam que “[...] um 
capitalismo centrado na produção foi substituído por um capitalismo 
de sedução focalizado nos prazeres dos consumidores por meio das 
imagens e dos sonhos, das formas e dos relatos”. A partir dessa ideia, 
podemos perceber que ao trazer notoriedade para uma narrativa que se 
utiliza de um relato para apresentar valores celebrados pelos consumi-
dores do capitalismo artista — como o hedonismo, a realização de si e 
a busca por experiências (LIPOVETSKY; SERROY, 2015) —, o filme 
é envolvido por uma linguagem sedutora ao passo que ele mostra o que 
supostamente o consumidor deseja ver (figura 1).
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Figura 1. Valores celebrados pelos consumidores do capitalismo artista. 
Fonte: Go out! (2019, abril 28). Já se perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo 

de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

A narração, parte constitutiva do audiovisual analisado, é capaz de 
expressar essa sedução de maneira mais intensa em dois momentos: 
“quanto mais longe, mais perto de si mesmo” e “deixe que a estrada te 
diga a sua fortuna, rapaz!”. Em ambos os casos, a sedução se materializa 
na relação que ela estabelece com os valores buscados pelos consumi-
dores contemporâneos: a busca pela realização, pelo autoconhecimento 
e pelas experiências. Entrando em conformidade com a atual sociedade 
que se caracteriza pela transformação de todas as coisas em show busi-
ness que proporcionam prazeres e emoções revestidos de divertimento 
e sedução (LIPOVETSKY, SERROY, 2015).

Além da sedução, de modo concomitante observamos pelo tom da 
narrativa a esfera do imaginário, o que de acordo com Lipovetsky e 
Serroy (2015), não cessa no capitalismo artista, um sistema que se esta-
belece pela construção de universos que amalgamam aspectos mercantis 
e imaginários, com produções que solicitam emoções e estimulam o 
sonho através do sentir.

Por esse pensamento e ainda considerando a frase pertencente 
à narração “quanto mais longe, mais perto de si mesmo”, é válido 
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estabelecer a relação dela com as imagens que constantemente mostram 
os personagens em contato com a natureza (figura 2).

Figura 2. Contato com a natureza. Fonte: Go out! (2019, abril 28). Já se 

perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://

www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

Essa aproximação do natural, parece se relacionar simbolicamente 
com o estado mais puro do ser humano. Dando a entender que a natureza 
possibilita esse encontro com o verdadeiro “eu”. Salientamos, ainda, 
a presença da cor azul (figura 3) — principalmente neste momento do 
audiovisual — que é a coloração relacionada ao céu e ao mar, que pode 
ser associada ao infinito (do céu) e a profundidade (do mar). Nesse 
sentido, a utilização do azul na fotografia do filme sugere uma busca 
complexa do “eu”, o que corrobora com a ideia de construção de uni-
versos imaginários o que podemos associar a uma das características 
do capitalismo artista.

Figura 3. Uso da cor azul na fotografia do filme publicitário. Fonte: 

Go out! (2019, abril 28). Já se perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de 

vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s
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Para mais, não é a primeira vez que esse tipo de relação é conce-
bida. A ideia de a natureza possibilitar o autoconhecimento foi tema 
do filme de drama estadunidense “Into the Wild”, escrito e dirigido 
por Sean Penn, em 2007 (adaptado do livro “Into the Wild” escrito em 
1996 por Jon Krakauer). Sinteticamente, a obra conta a história das 
viagens de Christopher McCandless, nos primeiros anos da década de 
1990 pela América do Norte e pelo Alaska, em busca de aproximação 
de si, liberdade e experiências. É inegável que a obra cinematográfica 
“Into the Wild” se mostra como uma referência, não só para o filme 
publicitário em questão, mas para a própria filosofia de marca adotada 
pela Bolovo: “Go out, make some memories”. A inspiração no filme 
para a construção do vídeo publicitário “Go out! Já se perguntou do quê 
são feitas as memórias?” é tão clara que a cena em que os personagens 
pulam de uma pedra em direção ao mar (figura 4), é bem parecida com 
a apresentada no filme de Sean Penn (figura 5).

Figura 4. Pulo ao mar “Go out, make some memories”. Fonte: Go 

out! (2019, abril 28). Já se perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de 

vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

Figura 5. Pulo ao mar “Into the Wild”. Fonte: filme “Into the Wild” 

(2007). Escrito e dirigido por Sean Penn.
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No filme publicitário “Go out! Já se perguntou do quê são feitas 
as memórias?”, mais especificamente em dois momentos da narração, 
também é possível perceber a ativação da esfera do imaginário nas duas 
vezes em que o narrador traz questionamentos: (1) “você já se perguntou 
do quê são feitas as memórias?” e (2) “como será que é lá?”.

No primeiro caso (1), por ser a primeira frase dita pelo narrador, o 
espectador pode tentar recordar lembranças marcantes que constroem 
seu arquivo de memórias, independentemente delas serem boas ou ruins. 
Esse questionamento é a principal reflexão que o audiovisual traz e irá 
se perpetuar por toda a duração do conteúdo, dando ênfase ao processo 
imaginativo do espectador.

No segundo caso (2) — “como será que é lá?” —, novamente pode-
mos perceber a ativação do imaginário por meio de um questionamento 
que tende a levar o espectador a instigar sua capacidade imaginativa. 
Em ambos os casos, o estímulo da imaginação provocado pelo vídeo 
tem como objetivo o estabelecimento de uma conexão emocional e 
hedonista com o espectador por meio do prazer das associações ima-
ginárias (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Ainda na esfera do imaginário, destacamos as cenas gravadas 
ambientadas em um parque de diversões (figura 6).

Figura 6. Parque de diversões. Fonte: Go out! (2019, abril 28). Já se per-

guntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://

www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s
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Esse cenário, em conjunto com a narração “de tempos em tempos 
eles montam num velho furgão azul e parte para uma outra dimensão”, 
revela-se como um elemento simbólico em que essa outra “dimensão” 
— representada metaforicamente pelo parque de diversões — pode 
ser acessada pelos personagens da narrativa, como um lugar similar 
à infância, lugar em que um indivíduo livre dos “filtros sociais” se 
encontra mais próximo da sua verdadeira essência, em maior liberdade 
e distante das cobranças sociais que lhes são impostas na vida adulta.

Esse estímulo a fazer uma “viagem ao passado” é potencializado pelo 
efeito visual com aspecto “antigo” aplicado em algumas cenas (figura 
7). A escolha por utilizar esse tipo de efeito no filme parece derivar de 
uma tendência contemporânea, baseando-se na ideia de Lipovetsky e 
Serroy (2015, p. 173) em que “hoje o passado do design é uma estra-
tégia do presente”.

Figura 7. Efeito visual vintage. Fonte: Go out! (2019, abril 28). Já se 

perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://

www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

Essa apropriação do vintage na lógica do capitalismo artista estabelece 
o tempo como uma dimensão sensível que, quando aplicada a produtos, 
“conta histórias, suscita emoções, reaviva as cores da memória” (LIPO-
VETSKY; SERROY, 2015, p. 171), proporcionando ao imaginário do 
consumidor “o doce prazer da nostalgia”, o sentimento de “arrepios da 
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lembrança” e a “felicidade de mergulhar de volta aos ‘bons tempos’” 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 173).

Complementar ao efeito vintage que reflete o consumo de memórias 
por meio da esfera do imaginário, a frequente presença de câmeras 
fotográficas e filmadoras nas cenas (figura 8) intensifica a simbologia 
atrelada a esses equipamentos: o ato de eternizar momentos/experiências.

Figura 8. Câmeras fotográficas e filmadoras. Fonte: Go out! 
(2019, abril 28). Já se perguntou do quê são feitas as memórias? 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

Por se tratar de uma produção publicitária, o filme constrói uma 
narrativa que prioriza entreter o consumidor em vez de expor o produto 
de uma maneira explícita para vendê-lo diretamente. Rocha (2007), 
afirma que a narrativa publicitária ao produzir sentido para os bens 
de consumo pode prescrever valores através de um conjunto de repre-
sentações, além de reforçar as dimensões importantes da experiência 
social contemporânea.

É possível perceber esse fenômeno ao passo que o audiovisual conta 
uma história em que os produtos comercializados pela campanha/cole-
ção “Go out, make some memories”, apesar de estarem presentes em 
praticamente todas as cenas, são colocados em segundo plano e o foco 
se torna as ações que os personagens praticam utilizando-os (figura 9). 
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Essa abordagem propõe uma relação de que as peças de vestuário da 
Bolovo, não se limitam a necessidade do vestir; as peças adquirem uma 
nova significação: a de portadoras de histórias e experiências, princi-
palmente aquelas vivenciadas pelos personagens do vídeo.

Figura 9. Peças de vestuário da coleção em segundo plano. Fonte: 

Go out! (2019, abril 28). Já se perguntou do quê são feitas as memórias? [Arquivo de 

vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MBhwPO2Me58&t=2s

Cabe salientar, por fim, que esse fenômeno corrobora com a ideia de 
Lipovetsky e Serroy (2015) de que a economia capitalista contemporânea 
não se limita à venda propriamente dita de produtos/serviços, mas sim 
de solicitar ao consumidor emoções que, consequentemente, acionam a 
esfera do imaginário e do sonho. Agregando, então, essas experiências 
emotivas/imaginárias às mercadorias que a Bolovo comercializa.

5 Considerações Finais

Amparados na análise apresentada anteriormente acerca da relação 
da era transestética com o filme publicitário “Go out! Já se perguntou 
do quê são feitas as memórias?” da campanha “Go out, make some 
memories” da marca Bolovo, concluímos que o objeto em questão 
materializa as características do capitalismo artista projetando nas 
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mercadorias comercializadas pela marca e, neste caso específico no 
audiovisual realizado por ela, elementos que representam uma ação de 
sedução e um estímulo à imaginação.

O filme publicitário trazido à análise se posiciona como a peça 
central da campanha, capaz de exprimir os valores que a Bolovo deseja 
transmitir ao consumidor, associando-os às peças de vestuário que 
figuram no audiovisual. A sedução explicitada pela narrativa do filme 
publicitário consolida-se na reprodução dos valores buscados pelos 
consumidores contemporâneos, como a busca pelo autoconhecimento 
e pelas experiências hedonistas.

O estímulo à imaginação proporcionado pelo vídeo aguça diversas 
indagações e possibilidades de leitura acerca dos símbolos que compõem 
o audiovisual, na intenção de capturar a atenção pelo oferecimento da 
prazerosa experiência de vivificação das memórias, criando “um mundo 
de imagens e sonhos mercantis”, através da união do comércio com a 
“emoção estética” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 90). Esse tipo 
de estratégia corrobora com a ideia de que “o passado (a narrativa) é 
usado como meio para aconselhar hoje o receptor a praticar amanhã 
uma ação específica: o consumo” (CARRASCOZA, 2004, p. 65).

Em suma, notamos que os movimentos de sedução e de estímulo à 
imaginação concretizados por meio da exposição de elementos simbólicos 
carregados de sentimentos e entretenimento — que são identificados 
pelo repertório do indivíduo transestético — efetiva um direcionamento 
do consumidor para o e-commerce da marca, mesmo sem explicitação 
literal desta intenção. Lá, na plataforma online da marca, está em última 
instância a possibilidade de acessar e “vivenciar” as experiências tra-
tadas na narrativa.
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No século XXI, vivemos um novo contexto para as organizações e 
seus públicos. Comunicar nunca foi tão necessário, presente e desafiador. 
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs) acelera-
ram e alargaram os modos de relacionamento e sociabilidade praticados, 
exigindo a adaptação dos modelos de comunicação organizacionais.

No contexto atual, vive-se uma percepção coletiva de uma socie-
dade envolvida pelo ambiente digital e constantemente evidenciada 
pela mídia, pelo comportamento dos grupos sociais influenciadores de 
opinião, por estímulos de consumo e sucessivas ondas de novidades e 
símbolos (Correa, 2016). Além disso, organizações e públicos tendem 
a se posicionar com papéis e competências comunicacionais pratica-
mente equivalentes. “Eles utilizam formas narrativas e ferramentas de 
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conexão, participação e relacionamento similares para disseminação e 
publicização de todo tipo de informações” (Correa, 2016, p. 60). 

Fora essas características, a contemporaneidade perpassa a realidade 
de hiperconexão, ligada ao uso cotidiano da internet nas mais diversas 
atividades e a exploração da hipermedialidade, multimedialidade e 
interatividade (Correa, 2016), além da certeza de que a digitalização 
da sociedade e seus processos é irreversível e evolui continuamente, 
fazendo necessário, às organizações, um olhar estratégico sobre a evo-
lução tecnológica. 

Dessa maneira, o contexto sugere transformações no tradicional 
processo de comunicação, tornando a gestão da informação e da comu-
nicação organizacionais tarefas bem mais complexas, em que não se 
pode mais falar em modelos e estratégias fechadas. Sendo assim, este 
trabalho propõe que a elaboração de um modelo de comunicação orga-
nizacional esteja vinculada não apenas às transformações no ambiente 
externo, mas que seja baseada também na cultura empresarial, no 
ecossistema midiático, nas competências profissionais e nos processos 
de comunicação existentes e desejados.

1 O Ambiente de Comunicação Atual

Se compararmos o ambiente atual de comunicação ao do final do 
século XX, veremos variações significativas. Diferenças que não estão 
ligadas apenas à evolução tecnológica. Envolvem também quesitos de 
transformações sociais e do próprio processo de comunicação.  

No âmbito da tecnologia, referimo-nos à evolução das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) e seus impactos para as estratégias 
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comunicacionais. Passamos pela fase conhecida como web 1.0 (Dreyer, 
2017), considerada um modelo de comunicação tradicional, informativo e 
pouco interativo em que o público não tem autonomia para se expressar, 
num cenário tipicamente off-line, com o uso de meios de comunicação 
de massa, impressos e contatos presenciais. 

Já a fase conhecida como web 2.0 estabelece um relacionamento 
mais participativo, centrado no diálogo entre empresas e públicos, ofe-
recendo meios e ferramentas para ampliar as formas de comunicação, 
principalmente devido ao acesso às redes sociais digitais e o compar-
tilhamento de informação através de diversas ferramentas disponíveis. 
Nesse ambiente, os canais de contato com os diversos públicos se 
multiplicam, além de permitirem a participação e retorno dos usuá-
rios. Nele também perpassam características como multimedialidade, 
interatividade, hipermedialidade (Correa, 2016), variando seu grau de 
envolvimento e interação conforme a cultura, os gestores e o segmento 
de cada organização. 

Neste contexto, a comunicação se utiliza de modelos que mesclam o 
tradicional e o contemporâneo, focando nas possibilidades de interação 
dos públicos e a visibilidade da marca. Nesta perspectiva não basta estar 
visível. É preciso interagir, ouvir e estabelecer diálogos efetivos: orga-
nizar ações estratégicas que ofereçam a potencialidade de estabelecer 
práticas colaborativas, participativas e interativas. 

A evolução desta fase, a denominada web 3.0, foi anunciada, segundo 
Dreyer (2017) como uma grande revolução da rede. Nesta etapa, tem-se 
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a chamada web semântica4, aliada à inteligência artificial, promovendo 
o refinamento dos dados de pesquisa para o usuário, páginas sendo lidas 
não apenas por pessoas, mas também por máquinas, além do uso de 
gráficos animados, áudios, vídeos de alta definição, 3D, entre outros 
elementos dentro do browser. Nesse contexto, o processo comunica-
tivo é transformado, deixando o profissional de comunicação de atuar 
como agenciador, municiador, mediador, articulador e analista humano 
comportamental, para “alguém que coloca perspectiva sobre o dado” 
(Correa & Bertocchi, 2012, p. 125). 

Esses elementos serão melhorados e intensificados na fase deno-
minada 4.0. Nesta última, um dos grandes diferenciais para a etapa 
anterior é a evolução do uso de dados a partir de diversos dispositivos, 
a chamada internet das coisas, no qual objetos, reais e virtuais, trocam 
informações sem um usuário humano gerir o processo. 

Para os dois últimos ambientes, 3.0 e 4.0, Correa (2016) aponta 
três grandes contextos que direcionam as estratégias de comunicação: 
a mobilidade, a geolocalização e o big data. 

O primeiro elemento decorre da expansão da conexão às redes digi-
tais por meio de dispositivos sem fio, além da ampliação de affordance. 
Segundo Hjarvard (2008, p. 120), “as affordances de um objeto estão 
sujeitas às motivações/objetivos do usuário e, consequentemente, às 
convenções culturais de seu entorno”. Tratam da capacidade de amplia-
ção de interação e uso que um dispositivo oferece para seus usuário e 
modelos de dispositivos de conexão, das conexões de banda larga (3G 

4.  Para Dreyer (2017), a web semântica é considerada uma extensão da web, 
diferenciando-se pela possibilidade de a informação receber um melhor significado, 
já que os computadores são mais bem programados e as pessoas passam a trabalhar 
em colaboração. Trata-se da própria web, dentro de outra configuração. 
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e 4G), bem como a computação em nuvem e a ampliação de controle de 
armazenamento e acesso de informações, que transformam as caracte-
rísticas de acesso aos conteúdos. Trata-se de tecnologias que permitem 
aos públicos acessarem a informação, em constante deslocamento, 
trazendo às empresas uma nova lógica comunicacional: é preciso ir ao 
encontro às audiências.

O segundo contexto, da geolocalização, é decorrente direto da cone-
xão em mobilidade dos públicos. Tecnologias de georreferenciamento, 
internet das coisas e biometria, entre outros dispositivos, possibilitam 
a indicação da localização espaço-temporal dos usuários, e favorecem 
um leque de personalizações comunicativas e informativas, que tornam 
as experiências público-organizações contínuas, personalizadas e ade-
quadas a cada momento. 

Por último, o terceiro contexto, está ligado ao big data e a grande 
massa de informações hoje disponíveis em bancos de dados espalhados 
por todo o mundo. Segundo Correa (2016), essas bases, analisadas por 
algoritmos, possuem alto valor informativo e potencial extremo para a 
estruturação de ações de comunicação personalizadas. 

Essas características impactam os modos de comunicação e sociabi-
lidade e favorecem a ubiquidade, isto é, “ter acesso ilimitado ao maior 
número possível de informações do maior número de fontes possíveis”, 
propiciando “a criação de redes, não apenas de pessoas, mas também de 
fontes que mediam nossas necessidades de comunicação e informação 
e nos ajudam a acessar e expandir nossas competências de cognição e 
gestão de nossa identidade” (Lazo, Barroso & Covach, 2013, p. 176). 

Levam também a uma estrutura de comunicação concentrada na 
geração, distribuição, armazenamento, reconfiguração/personalização e 
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interação dos públicos com conteúdos informativos. “Trata-se de conte-
údos adequados para um dado usuário, numa determinada localização, 
acessados num dado dispositivo em mobilidade, num formato que lhe 
permita participar e compartilhar” (Correa, 2016, p. 64). 

Para além do até aqui mencionado, derivado da migração de um 
contexto de comunicação analógico para o digital, uma das grandes 
transformações ocorridas é a convergência de mídias. Mais do que um 
processo meramente tecnológico, em que outrora se acreditou na extin-
ção dos meios de comunicação tradicionais a partir de sua substituição 
por um único aparelho, capaz de reunir todas as funções de mídia, o 
que se observa é cada antigo dispositivo sendo forçado a conviver com 
os emergentes, numa noção de evolução ecológica. No lugar da subs-
tituição, as funções e status de cada velho meio de comunicação estão 
sendo transformados pela introdução de novas tecnologias. 

Configura-se, assim, um processo de convergência em que além 
das mudanças tecnológicas, há uma transformação cultural, promo-
vida tanto pela tecnologia quanto pela participação de consumidores e 
usuários. Na visão de Jenkins (2008), a convergência é pensada como 
um processo que altera a relação entre meios existentes: mercados, 
indústrias, gêneros, públicos, a lógica de funcionamento da indústria 
midiática, o modo como os consumidores processam informações e 
entretenimento, como se relacionam com as organizações de mídia, e 
como estas reagem a públicos cada vez mais participativos. No con-
texto atual, há maior liberdade, tanto de consumo quanto de produção 
de conteúdo, que, junto às “novas tecnologias midiáticas permitiram 
que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse 
formas distintas no ponto de recepção” (Jenkins, 2008, p. 36). Além 
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do mais, a mídia se torna onipresente na vida contemporânea, gerando 
transformações não apenas no âmbito tecnológico, mas nas formas de 
produzir e consumir os meios, na alteração de padrões de propriedade 
dos meios de comunicação e no modo como a vida privada passa a ser 
invadida pela mídia. Um processo que não se dá apenas de baixo para 
cima, isto é, do público consumidor para as corporações, mas incluiu 
o movimento contrário, com estratégias das corporações em direção 
aos públicos.

Por outro lado, as plataformas, as organizações de mídia e as ino-
vações derivadas passam a ter natureza interdependente para com a 
sociedade. Nesse ponto, a grande transformação é a proximidade entre 
players que outrora eram distantes. Os novos padrões de disseminação 
da informação reduzem as fronteiras entre profissionais e amadores 
rapidamente, dissolvendo-as, e em muitos casos, implicando na des-
construção da voz de autoridade profissional, única e exclusiva. 

Há, neste sentido, uma mudança significativa na lógica de circulação 
de informações, que deixa de ser centralizada, de ter o protagonismo 
apenas nas tradicionais instituições de mediação, uma vez que as mídias 
digitais permitem o empoderamento dos interagentes. “O surgimento e uso 
crescente das chamadas mídias sociais fazem com que qualquer cidadão, 
capaz de interagir com as ferramentas disponíveis na web possa produzir, 
utilizar, comentar e compartilhar informações” (Correa, 2009, p. 163).  

A estrutura se torna horizontal e participativa. 

Em um cenário de cultura de convergência, borram-se as fronteiras 
entre comunicação interpessoal e institucional ou massiva. Nem 
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tudo que vem das organizações é massivo; assim como, nem tudo 
que é produzido pelo público é interpessoal (Carvalho & Barichello, 
2013, p. 70). 

Nesta perspectiva, os entornos cultural e institucional dos meios de 
comunicação, que outrora funcionaram a partir da lógica do sistema 
de massas, passam a operar em uma nova ambiência, na era digital. 
Enquanto no ecossistema massivo, analógico, a TV detinha um papel 
de destaque no sistema, caracterizando-se por ser a matriz dominante e 
hegemônica, e a lógica de funcionamento e transmissão de conteúdo se 
dava em sentido único e linear, da esfera da produção para o público; 
com a chegada da tecnologia digital e a convergência de mídias, o 
ecossistema midiático se alarga. 

É assim que pensa a perspectiva da ecologia da mídia Carvalho e 
Barichello (2013), que denomina o momento atual como ecossistema 
midiático digital. Essa concepção, com origem na formulação Mcluha-
niana – o meio é a mensagem – enxerga que os meios, para além de sua 
materialidade técnica, precisam ser compreendidos enquanto ambientes 
culturais, que em conjunto, formam um ecossistema específico. Um 
ecossistema em que cada transformação no meio ou no ambiente interfere 
no conjunto e impactam cada uma das partes que constituem. Como 
descreve Bruns (2014), no ambiente midiático atual, várias espécies 
de mídia coexistem e interagem, de maneira interdependente entre si. 
Uma perspectiva evolutiva, em que uns desabrocham, outros fracassam 
diante dos novos desafios e adaptações que se fazem necessários. 

Desta forma, acredita-se que, nenhum meio exista ou tenha signi-
ficado sozinho, mas sempre tem relação com outros (Mcluhan, 1964). 
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“Da mesma forma como na natureza, um ecossistema é formado por 
organismos que coabitam em um ambiente, o ecossistema midiático é 
formado por meios de comunicação e suas relações que eles estabelecem 
entre si e com a sociedade” (Carvalho & Barichello, 2013, p. 63). Cada 
mudança no ambiente tem capacidade para afetar os meios, bem como 
cada novo meio que ingressa no ecossistema, pode afetar a totalidade. 

Para além deste tipo de relação, a perspectiva ecológica enxerga 
que independente de seu conteúdo ou mensagem, as mídias têm efeitos 
sobre a percepção do ser humano. Para Carvalho e Barichello (2013, 
p. 63) “Os meios de comunicação constituem um entorno (o medium 
como ambiência) que modifica nossa percepção e cognição”.

Desta maneira, há uma dimensão ambiental da ecologia midiática, 
em que as tecnologias geram ambientes que afetam os sujeitos que as 
utilizam, modelando sua percepção e cognição, bem como uma dimen-
são intermídia da ecologia dos meios, isto é, os meios de comunicação 
são considerados espécies que convivem em um mesmo ecossistema e 
estabelecem relações entre si. 

Mas por que se recorrer à ecologia da mídia? Porque ao refletir sobre 
os meios de comunicação, sobre a evolução das tecnologias utilizadas 
para disseminar discursos e práticas, e como cada uma delas se sobressai 
ou perde importância no contexto midiático, é possível perceber como as 
transformações incidem sobre os modelos legitimadores adotados pelas 
organizações, ou seja, para cada contexto, é necessário um modelo de 
comunicação organizacional que dê conta do ambiente midiático em que 
as organizações estão inseridas. É preciso analisá-lo e compreendê-lo, 
para dali propor uma referência estrutural de comunicação. 
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Desse modo, no ambiente de hoje, para ser possível desenhar um 
modelo de comunicação que melhor se adeque à realidade, além de se 
considerar a evolução tecnológica, o alargamento do ecossistema midi-
ático, a convergência de mídias e a mudança na lógica de circulação 
de informações, duas outras características precisam ser ponderadas. A 
primeira é a percepção de que, desde o final do século XX, nas sociedades 
ocidentais altamente industrializadas, vem ocorrendo um processo de 
midiatização, um fenômeno social e cultural, caracterizado pela condição 
social em que a mídia, onipresente, se torna parte do funcionamento 
das instituições e dos processos sociais e culturais, fazendo-os, segundo 
Barichello e Weber (2015), mudar de caráter, função e estrutura e operar 
conforme as lógicas da mídia. 

A midiatização abrange, ainda, uma mudança da própria natureza do 
espaço público: antes regido pela política e pela imprensa escrita, 
agora se vê tomado por múltiplas formas de representação da reali-
dade que interagem e expandem a dimensão tecnocultural, onde se 
constituem e se movimentam os sujeitos sociais (Sodré, 2013 como 
citado em Barichello & Weber, 2015, p. 155).

Esse contexto de midiatização tornará possível que outros regimes de 
visibilidade pública sejam contabilizados, uma vez que estão implícitas, 
neste processo, novas formas de perceber, pensar e contabilizar o real, 
impulsionadas pela introdução dos elementos do tempo real (acesso 
simultâneo, instantâneo e global à informação) e do espaço virtual 
(ambientes artificiais e interativos criados por computador). 

Conforme indica Hjarvard (2008), na conjuntura contemporânea, a 
mídia alcança status de instituição independente, fornecedora de meios 
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pelos quais instituições e atores se comunicam, intervindo nos âmbitos 
da vida social-familiar, político, religioso etc. e, oferecendo espaço 
público para debate e interação da sociedade. A comunicação, assim, 
ganha visibilidade estratégica dentro das instituições e se transforma 
num elemento fornecedor de diferencial para competitividade global.

A segunda característica está ligada à deslegitimação dos campos de 
conhecimento Lyotard (2000) que incide nos processos de intermediação 
do saber Lévy (1998). Este se torna disperso e fragmentado, capaz de 
circular fora dos lugares sagrados e figuras sociais tradicionais que o 
administraram, levando as organizações a repensarem suas estratégias 
e desencadearem novos processos para manter ou reconquistar sua 
legitimação social como fonte de informação. Nessa conjuntura, toda 
organização tem potencial para se tornar uma empresa de mídia, uma 
vez que pode oferecer, aos seus públicos, conteúdos relevantes sobre 
sua área de atuação.

Existe uma dispersão de autoridade na medida em que as pessoas 
buscam informações de múltiplas fontes. A confiança na mídia ou 
em influenciadores tradicionais está se transferindo para pessoas 
com experiência, paixão e voz angariadas pelo conhecimento e fre-
quência de seus posts. Consumidores não mais querem gratificações 
instantâneas e buscam justificativas instantâneas – saem daquilo que 
querem para aquilo que precisam (Edelman, 2009, p. 3). 

Tudo isso faz pensar sobre o modelo de comunicação organizacio-
nal estabelecido. Diante da reconfiguração do ecossistema midiático, 
trazido pela era digital e a cultura de convergência, as organizações 



1832

meistudies

estão preparadas para se legitimarem como fontes de informação? Seus 
modelos de comunicação permitem fazer tal movimento? 

2 O Modelo de Comunicação das Organizações da Atualidade

A comunicação organizacional, tem como função, segundo Correa 
(2005), estabelecer os canais de comunicação e respectivas ferramentas 
para que a empresa fale de forma eficiente e eficaz com seus diferentes 
públicos. Neste sentido, as diferentes possibilidades de relacionamento 
devem encontrar-se integradas e alinhadas, sob uma mesma visão 
estratégica, um discurso uniforme e mensagens coerentes, não só pelos 
aspectos tecnológicos indicados, mas prioritariamente pelas mudanças 
sociais geradas nas ações de informar e comunicar, tem sido conside-
rada área estratégica dentro das organizações e cada dia mais atua mais 
diretamente no processo de competitividade global, em que as empresas 
estão inseridas. Neste sentido, “exatamente por sua instância, não se pode 
pensar esta comunicação sem uma visão de seu planejamento integrado 
e alinhado à estratégia global da organização” (Correa, 2005, p. 100).

A Comunicação empresarial evoluiu de seu estágio embrionário, 
em que se definia como mero acessório, para assumir, agora, uma 
função relevante na política negocial das empresas. Deixa, portanto, 
de ser atividade que se descarta ou se relega a segundo plano, em 
momentos de crise e de carência de recursos, para se firmar como 
insumo estratégico, de que uma empresa ou entidade lança mão 
para identificar clientes, sensibilizar multiplicadores de opinião ou 
interagir com a comunidade (Bueno, 2000, p. 50).
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Cardoso (2006) também reforça esse ponto de vista. Para o autor, é 
preciso analisar os processos de comunicação das empresas, repensando 
modelos - modelos comunicacionais são estruturas “que identificam as 
ideias centrais dessa atividade e como eles se relacionam entre si em sua 
aplicabilidade nas organizações” (Lattimore et al., 2012 como citado em 
Dreyer, 2017, p. 85). Tratam de descrições simplificadas da prática da 
atividade comunicacional - homogeneizados, verticalizados e com ênfase 
na instrumentalidade da comunicação, para adequá-los aos desafios da 
gestão estratégica das organizações em tempo de globalização. Salienta 
a importância da informação e da comunicação como instrumentos e 
processos poderosos para a realização das potencialidades estratégicas 
e para a ampliação e integração das estruturas organizacionais. Ele 
acredita que é por meios desses instrumentos que as organizações 
desenvolvam funções, tomam decisões e estabelecem contatos com os 
clientes, fornecedores e parceiros. Nesse sentido, diante do contexto 
atual, defende que as organizações precisam repensar, complementar 
e aprimorar seus referenciais teóricos e metodológicos, formulando e 
disseminando estratégias capazes de fazer dos processos comunicacionais 
suportes eficazes e competentes para o agir e existir das instituições. 

Para se superar os limites da comunicação empresarial tradicional e 
dos enfoques instrumentais da comunicação organizacional, é neces-
sário que se entenda a comunicação como um processo estratégico 
para a ação em uma realidade plural, dinâmica e complexa, que visa 
a provocação de comportamentos inovadores, criativos e dinâmicos 
do ponto de vista estratégico e que funciona, de maneira democrá-
tica, como disseminadora dos objetivos e dos valores culturais da 
empresa para públicos internos e externos (Cardoso, 2006, p. 1127).
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Isso nos leva a discutir o modelo de comunicação estabelecido por 
cada entidade e sua adequação à realidade contemporânea. Dreyer 
(2017) e Correa (2016) defendem que os modelos atuais não compor-
tam generalizações, fórmulas únicas ou sejam capazes de ser aplicáveis 
a uma gama de instituições. Exigem, sim, mutação, transitoriedade e 
adaptabilidade. 

É preciso estruturar um modelo ou uma combinação de propostas 
que aproxime o ambiente contemporâneo já discutido das características 
culturais, ambientais e socioeconômicas de uma dada instituição. Neste 
sentido, um dos primeiros aspectos pelos quais a instituição de um 
modelo de comunicação precisa se balizar é na cultura organizacional. 
Para que uma organização absorva a cultura da sociedade digitalizada 
e assuma um posicionamento integrado e participativo em termos 
comunicacionais, tem-se como fator fundante a absorção de uma pos-
tura diferenciada para a estratégia e o planejamento das atividades da 
área e, conforme indica Correa (2016), principalmente, sua alocação 
na estrutura organizativa da empresa e na imbricação com a respectiva 
cultura. Dessa forma, a questão-chave é entender como se estabelece a 
relação entre a empresa e os quesitos digitais, sejam eles de inovação, 
tecnologia, uso de computadores, de internet, entre outros. “Por exem-
plo, de nada adianta uma empresa lançar um portal de relacionamento 
digital com seus clientes se, internamente, em suas crenças e valores, 
usar computador não é fator determinante” (Correa, 2005, p. 108). O 
desafio é identificar o paradoxo comunicacional da instituição, bem 
como estabelecer “um ponto de equilíbrio quanto ao modo de pensar, 
planejar, estruturar e agir comunicativamente no contexto contemporâneo, 
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adequando-se às características e culturas de seus públicos e mercados” 
(Correa, 2016, p. 70).

Cabe à organização analisar e compreender o impacto que cada tipo 
de estrutura digital pode ter no negócio. Perguntas do tipo - o mundo 
da web é determinante para o negócio? Como usar as plataformas e 
ferramentas digitais? Como gerenciar suas inovações? Como agregar 
valor à comunicação da organização a partir das estruturas digitais? - 
podem promover uma sucessão de mudanças na estrutura, nos meios, 
nas pessoas, na cultura e na imagem, fazendo com que a comunicação 
organizacional trafegue por ações e reações muito mais comportamen-
tais e perceptivas, sendo necessário incluir parâmetros nem sempre 
quantitativos, mas também qualitativos e semânticos. 

Uma vez identificado o estágio cultural, o passo seguinte está ligado 
ao conhecimento, compreensão e identificação do ecossistema midiático 
no qual a organização se insere. Para Carvalho e Barichello (2013, p. 
63): “o ecossistema midiático é formado pelos meios de comunicação e 
as relações que eles estabelecem entre si e com a sociedade”, bem como 
pelo lugar ocupado pelas organizações midiáticas (meios e seus entornos 
culturais, institucionais) e na forma como as mudanças afetam esses 
meios, uma vez que, cada novo meio que ingressa no ecossistema, afeta 
a totalidade. O que se busca nesse momento, portanto, é a construção 
de um mapa de referência para localização de todos os componentes 
do ecossistema, suas posições e capacidades de interferências, tanto 
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daqueles posicionados internamente quanto externamente em relação 
ao ambiente organizacional5. 

Neste ponto, vale reforçar que numa estrutura de cultura de massa, 
para conseguirem visibilidade, credibilidade e se legitimarem diante 
de seus públicos, as organizações agem por meio de discursos e práti-
cas. Estes são mobilizados por diversas estratégias, de áreas diversas, 
como Relações Públicas, Publicidade, Marketing, invadindo inclusive 
o próprio conteúdo informativo e de entretenimento das organizações. 

No entanto, esses processos nem sempre dão conta da complexidade 
da comunicação num contexto de ecossistema midiático digital. No 
ambiente atual, estar visível não representa a conquista de legitimidade 
e de credibilidade. Espera-se das organizações 

que elas participem da conversa, instiguem a inteligência coletiva e 
apropriem-se das potencialidades de diferentes meios tecnológicos, 
desencadeando a convergência midiática em toda a sua plenitude, 
seja distribuindo conteúdo por diferentes plataformas, ingressando 
em novos segmentos de informação e do entretenimento através da 
promoção de narrativas transmídias, perpassando todas as esferas 
do ecossistema digital (Carvalho & Barichello, 2013, p. 72). 

É necessário se fazer participante, estruturando um papel social 
de produção, mediação, distribuição do conhecimento, sem, contudo, 
menosprezar o desempenho dos demais atores. 

5. Inclusive, é importante frisar, na ambiência comunicacional contemporânea, 
a visibilidade das organizações também passa pelos espaços de comunicação 
estruturados pelos públicos, como por exemplo, as mídias sociais. E estes não 
podem ser esquecidos nesta análise.
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Cabe, portanto, a este ponto da análise ir além da simples identificação 
dos meios de comunicação utilizados pelas organizações para falarem 
com seus diversos públicos. É preciso compreender plenamente o papel 
e as funções desempenhadas por cada meio; o processo de hierarquiza-
ção que os usuários atribuem aos diferentes meios em seus processos 
de consumo midiáticos; o grau de importância e relevância de cada um 
deles, que se estabelece independentemente das qualidades com que o 
produtor/distribuidor de conteúdo se apresenta ao consumidor. 

Uma vez que se tenha a posse da análise tanto do fator cultural 
quanto ambiental, o terceiro ponto a ser considerado para análise é 
o conhecimento acerca das competências e habilidades existentes e 
desejadas para uma dada organização, bem como para os profissio-
nais envolvidos nos processos de comunicação digital. Nesse ponto é 
necessário esclarecer que as competências não se restringem ao uso dos 
sistemas de informação, da internet e de suas ferramentas, ou seja, de 
competências digitais. Trata-se sim, de competências para a gestão do 
processo comunicacional em rede, como por exemplo, 

(...) necessidades de intervenção, transformação e reapropriação 
de/em conteúdos que tocam as esferas do próprio aprendizado; da 
gestão da informação com os processos de recuperação e avaliação; 
da gestão dos processos comunicacionais; da cultura e da cidadania 
digitais, focando temas como comportamentos, participação e segu-
rança; e da esfera tecnológica com os aspectos de uso e gestão dos 
diferentes sistemas, aplicativos e suportes (Correa, 2009, p. 166). 

Outras habilidades necessárias ao momento estão relacionadas à 
competência de explorar as melhores oportunidades informativas de 
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uma determinada área, disponibilizadas aos públicos-chave, de forma 
adequada às respectivas localizações e dispositivos em uso, a fim de 
estabelecer relacionamentos que resultem em criação de interesses, 
valor e fidelização, instituindo um ciclo contínuo de oportunidades. 
Nesta direção, as habilidades estão ligadas à capacidade de contar boas 
histórias em diferentes linguagens e dispositivos e voltadas a diversos 
públicos, bem como a configuração de ferramentas de quantificação 
e mensuração de dados que lhes forneçam insights sobre os diversos 
perfis a serem atingidos. Ademais, o contexto exige a reconfiguração da 
noção de públicos, de maneira que se desloque da tradicional relação 
linear emissor-receptor para uma referência de público ativo, em que 
se considere a multidirecionalidade, a equivalência de vozes e autoge-
ração de conteúdo. 

O último ponto a ser explorado refere-se aos processos existentes 
e aqueles desejados. Processos podem ser definidos, de acordo com 
Oliveira (2009), como um conjunto de atividades que apresentam uma 
determinada sequência, e têm como objetivo superar as necessidades e 
perspectivas dos clientes, sejam eles, externos ou internos. Referem-se a 
conjuntos de atividades ordenadas e relacionadas, a partir da entrada de 
insumos e sua transformação em resultados (Louzada & Duarte, 2013) 
estruturados visando à otimização de tempo, ampliação do lucro, bem 
como à redução de custos. 

Os processos de comunicação são extremamente complexos, uma vez 
que a eficácia está ligada à colaboração, interação e comprometimento 
dos envolvidos pela construção do significado na mensagem (Barker & 
Camarata, 1998) e não apenas na simples troca de informações. Desta 
maneira, para que se torne efetiva, é necessário superar distorções. 
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Estas, segundo Chiavenato (2009), referem-se às barreiras existentes 
no processo de comunicação, e podem ser de três tipos: pessoais, físicas 
e semânticas. As barreiras pessoais estão relacionadas às limitações, 
emoções e valores que cada indivíduo possui. Já as físicas ocorrem no 
ambiente comunicacional. Referem-se às distrações, à distância entre 
as pessoas que estão se comunicando, a ruídos, entre outros. Por último, 
as barreiras semânticas tratam das limitações que ocorrem devido aos 
símbolos por meio dos quais a comunicação está sendo realizada: gestos 
ou sinais que podem ser entendidos de maneira equivocada, distorcendo 
significados (Chiavenato, 2009). 

Para além destas barreiras, Chiavenato (2009) propõe haver outros 
três obstáculos que podem interferir no processo de comunicação, 
são eles: a omissão, a distorção e a sobrecarga. A omissão acontece 
quando alguma parte da mensagem é excluída, cortada ou cancelada, 
ocasionando assim uma comunicação incompleta. A distorção se dá 
quando a mensagem passa por alguma modificação em seu conteúdo, 
gerando uma interpretação errada da mensagem. O último obstáculo é a 
sobrecarga, que se refere à grande quantidade de informações passadas 
na mensagem, ultrapassando o limite de capacidade do receptor para 
processar as informações.

Para se alcançar uma visualização mais ampla dos processos de 
comunicação existentes, das atividades estabelecidas, bem como a 
compreensão de sua execução, Correia, Leal e Almeida (2002) sugerem 
que os processos organizacionais sejam mapeados. O mapeamento dos 
processos, por ser uma ferramenta gerencial analítica que descreve em 
detalhes as atividades executadas, favorece a visualização das estruturas 
existentes, mostra a percepção de como estas se relacionam umas com 
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as outras, proporciona entendimento dos fluxos de trabalho, detalha as 
deficiências e estruturas que precisam ser aprimoradas, ao mesmo tempo 
em que pode indicar melhorias nas estruturas existentes ou implantar 
novas, visando à otimização. 

Observando esses aspectos, é possível estruturar um diagnóstico, 
um raio-x da estrutura comunicacional da instituição. Este será capaz de 
formar um panorama da realidade da organização, de forma a permitir 
ao analista reconhecer o significado que a entidade dá ao contexto midi-
ático, bem como as práticas concretas de informação e comunicação que 
materializam esse significado. Em cima dessa estrutura, o(s) modelo(s) 
de comunicação será(ão) estabelecido(s). 

Este(s) modelo(s), no entanto, precisa(m) ser continuamente revis-
to(s), pois pode(m) sofrer transformações, frente a qualquer tipo de 
mudança, interna ou externa. Na atual conjuntura, não podem prevalecer 
modelos fechados e preestabelecidos, mas estes precisam assumir formas 
mutantes, adaptáveis às circunstâncias e transformações do ecossistema. 
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(2018/2020). A pesquisa é concernente a uma dissertação de mestrado 
que buscou identificar as estratégias publicitárias utilizadas nos progra-
mas dos chamados youtubers mirins: crianças na faixa etária entre 4 e 
12 anos que produzem conteúdo audiovisual na plataforma YouTube com 
inserções de publicidades de marcas de brinquedos, roupas entre outros 
produtos direcionados ao público infantil. Este artigo aborda questões 
referentes à migração da publicidade infantil nos programas infantis da 
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TV aberta das décadas de 1980 e 1990 e que, atualmente, encontram-se 
presentes mais expressivamente nos canais de youtubers mirins.

De acordo com o estudo, entretenimento, publicidade e infância 
sempre estiveram vinculados desde as programações do rádio. Posterior-
mente, os primeiros programas de televisão no Brasil, a partir da década 
de 1960, sempre contaram com a presença da criança. Nessa década 
inicia-se a produção direcionada ao público infantil na TV brasileira com 
produções que migraram dos modelos radiofônicos, além da inclusão 
de outros elementos estéticos e valendo-se de adaptações literárias. 

Assim sendo, de acordo com Beckmann e Canfield (2006), os primei-
ros programas infantis produzidos no Brasil, foram: Sítio do Pica-Pau 
Amarelo – adaptação da obra literária do escritor Monteiro Lobato – 
estreado em 1951 e Gurilândia, posteriormente chamado de Clube do 
Guri, em 1955, ambos produzidos pela TV Tupi. Este último importado 
do rádio e adaptado para a mídia televisiva. Originalmente, o Clube do 
Guri tinha como conteúdo da programação: cantores, declamações de 
poemas e apresentações de crianças. A TV Tupi logrou outros sucessos: 
em uma década, emplacou os programas Teatrinho Trol (1956-1966) e 
em seguida Capitão Aza (1966-1979). 

Após esse primeiro momento e o sucesso obtido, observa-se que, 
gradativamente, novos formatos foram surgindo. Embora não se apre-
sente como novidade, o formato essencialmente fundamentado em 
apresentadores de auditório e plateia infantil começaria a delinear uma 
nova direção e se consagraria nas décadas seguintes.

Posteriormente, a década de 1980 foi marcada pela inserção de ídolos 
televisivos no imaginário infantil, formato que sobreviveria até meados 
da década de 1990. O formato dos anos 1980 com apresentadores de 
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auditórios se firmaria como grande sucesso que influenciaria não só a 
comunicação infantil no Brasil, mas na América Latina. 

Junto a esse novo formato, o público infantil torna-se um nicho de 
mercado promissor com demanda de produtos específicos como brin-
quedos, roupas, revistas em quadrinhos entre outros produtos associados 
às marcas de apresentadoras e apresentadores como Xuxa, Angélica, 
Sérgio Mallandro, entre outros.

Neste artigo serão apresentadas reflexões acerca de como a comu-
nicação mercadológica consagrada e inserida nos programas infantis 
das décadas de 1980 e 1990 viu-se compelida a adaptar-se aos novos 
formatos e linguagens de conteúdo infantil, especialmente na internet 
e nos canais de crianças youtubers.

As ponderações que serão apresentadas foram propiciadas por 
meio de dados obtidos utilizando a metodologia de caráter exploratório 
qualitativo, conforme a adoção dos conceitos de Marconi e Lakatos.

Exploratórias são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é 
a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 
um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa 
futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-
-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de 
observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 
simultaneamente). Obtêm-se frequentemente descrições tanto quan-
titativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador 
deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, 
fato ou ambiente observado. (Marconi & Lakatos, 2002, p. 85)

A metodologia adotada possibilitou, simultaneamente, uma sistema-
tização e uma flexibilidade sobre o objeto de pesquisa, considerando o 
fato de ser um fenômeno recente - que se caracteriza pela volatilidade 
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das mídias digitais - observou-se que a tônica que rege o objeto é 
justamente a imprevisibilidade. Assim sendo, conforme a natureza do 
objeto, a exploração empírica mostrou-se o caminho metodológico mais 
aderente à realização da pesquisa.

AS DÉCADAS DE 1980 E 1990: PROGRAMAS DE 
AUDITÓRIO E O NICHO DE MERCADO INFANTIL EM 
ASCENSÃO

De acordo com Jupy Júnior (2001), o grande primeiro marco esco-
rado em apresentadores foi a criação do grupo infantil A Turma do 
Balão Mágico, formado pelas crianças: Simony, Jairzinho e Michael. 
O programa era direcionado ao público infantil em ascensão, a atração 
foi um primeiro esboço no formato com crianças apresentadoras. Elas 
contracenavam com o boneco Fofão, uma criatura com bochechas 
salientes e amigo dos apresentadores com programas nas manhãs das 
crianças brasileiras. Nesse mesmo período, a TV Manchete estreia o 
programa Clube da Criança (1984-1986) com a então estreante apre-
sentadora Xuxa.

Xuxa estrelou um programa chamado Clube da Criança, na TV 
Manchete, à tarde. [...] comandava as brincadeiras com assistentes 
de palco, garotas vestidas com roupas de soldadinhos de chumbo. 
O Clube da Criança (1984-1986) era gravado em um estúdio enfeitado 
com bolas de gás (era uma fórmula que engatinhava seus primeiro 
passos, daí a improvisação), e sua estrutura de apresentação era 
circular, ou seja, as crianças formavam uma roda ao redor de um 
círculo pintado no chão, o que conferia à apresentadora autonomia 
e uma certa importância cênica. (Jupy Júnior, 2001, p. 16)
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De acordo com Carlsson e Feilitzen (1999), o formato do Clube da 
Criança tinha como conteúdo brincadeiras que consistiam em competi-
ções entre crianças de sexo oposto, alternadas com desenhos animados. 
O programa era apresentado por Xuxa, uma modelo loira que dançava, 
cantava e se divertia com as crianças no palco. 

O formato representou um ponto inicial que despontaria nos anos 
seguintes. Os programas Clube da Criança (TV Manchete) e A Turma 
do Balão Mágico (TV Globo) foram ao ar na mesma época. O programa 
apresentado por Xuxa anunciava uma fórmula que seria desenvolvida e 
difundida na televisão brasileira e posteriormente copiada por emissoras 
de outros países latinos. 

Jupy Júnior (2001) relata que, à medida que as crianças que foram 
atraídas pelo Balão Mágico foram crescendo, a TV Globo sentiu a 
necessidade de renovar o horário com uma nova atração. Ao mesmo 
tempo que a emissora almejava impulsionar a audiência visando ao 
público infantil, não obstante, não havia interesse em modificar a grade 
vespertina que contava com a exibição de filmes no Sessão da Tarde, 
assim sendo a programação infantil seria intensificada e continuaria na 
grade no horário matutino.

Tendo em vista o sucesso do Clube da Criança, com Xuxa na 
TV Manchete, a TV Globo com a proposta da renovação, contratou a 
apresentadora para um programa em formato similar ao da emissora 
concorrente. Nascia o Xou da Xuxa, em 1986, substituindo a atração 
anterior no horário da manhã.

O Programa Xou da Xuxa angariou altos índices de audiência e foi 
ao ar entre 1986 a 1993. A atração era gravada e contava com cenário 
colorido, efeitos especiais e uma plateia infantil na faixa etária média 
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de 8 a 12 anos. O programa iniciava com uma canção de abertura e 
Xuxa surgia de dentro de uma nave cantando e dançando coreografias. 

O êxito do Xou da Xuxa levou a apresentadora a se tornar um sucesso 
comercial. Outros canais começaram a imitar utilizando garotas loiras e 
outros ídolos começaram a aparecer a fim de disputar a audiência com 
o sucesso do Xou da Xuxa. “A apresentadora de programas infantis 
de maior sucesso no Brasil, Xuxa Meneghel, ou simplesmente Xuxa, 
criou um formato na TV que se espalhou por toda a América Latina” 
(Carlsson & Feilitzen, 1999, p. 335). Com o espaço conquistado por 
Xuxa, programas começaram a ser produzidos pelas emissoras concor-
rentes com o objetivo de emular o sucesso do Xou da Xuxa.

No fim dos anos 80, começam a surgir as famosas apresentadoras 
infantis, que praticamente tornaram-se uma marca registrada dos 
programas infantis no início da era moderna da televisão brasileira. 
Entre elas, podemos destacar Xuxa e seu Xou da Xuxa (1986 - 1993), 
depois Xuxa no mundo da imaginação e, desde 2004, TV Xuxa, 
Angélica e seu Angel Mix, Mara Maravilha e Show Maravilha (1987-
1993) e Eliana e Bom dia e Cia. (Beckmann & Canfield, 2006, p. 6)

A partir do sucesso de Xuxa, os novos apresentadores e progra-
mas continham conteúdo similar. Além do conteúdo, Sampaio (2004) 
afirma que as emissoras investiam no carisma de seus apresentadores. 
A empatia estabelecida entre público infantil e apresentadores era a base 
do sucesso dos programas. Dentro desse processo, tinha-se a audiência 
como um indicativo do sucesso do conteúdo apresentado e do prestígio 
dos apresentadores, os quais eram os principais fatores responsáveis 
pela avaliação e possíveis alterações dos programas.
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Figura 1
Xuxa no comando do Xou da Xuxa.

https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/ha-31-anos-balao-magico-dava-lugar-
ao-xou-da-xuxa-nas-manhas-da-globo

Sampaio (2004) esclarece que, com o surgimento dos programas 
infantis, a mídia gradativamente vai se introduzindo no universo 
dos infantes como uma espécie “porta-voz” de meninos e meninas. 
As crianças agora procuravam conteúdos de seus interesses e o mercado 
publicitário se atentava para o novo nicho que surgia. 

Após este primeiro momento, a autora supracitada afirma que uma 
exposição cada vez maior da imagem infantil nas esferas midiáticas – seja 
como apresentadores de talk-shows, seja como garotos(as)-propaganda, 
entrevistadores mirins – foi adquirindo visibilidade; figuras que vão 
alcançando cada vez mais protagonismo seja também como cantores, 
apresentadores e atores, tornando-se minipersonalidades. 

Nos anos 1980, os números de vendas foram bastante expressivos 
e movimentaram um mercado milionário. Alguns ícones infantis se 
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destacaram mais como as apresentadoras Xuxa e Angélica, que deti-
nham grande audiência e, ao mesmo tempo que povoavam o imaginário 
infantil da geração dos anos 1980, associavam sua imagem aos produtos 
anunciados em seus respectivos programas. 

A “rainha dos baixinhos” foi responsável pela venda de 10 milhões 
de bonecas (desde 1987), 15 milhões de pares de sandália (nos 
últimos dez anos), garantindo, ainda, a venda de 4.000 bichinhos 
de pelúcia e 5.000 lancheiras por mês. Angélica, por sua vez, tinha, 
no início de 97. 350 produtos licenciados em seu nome, impulsio-
nando, através da sua imagem, a venda de 500.000 sandálias e a 
venda mensal de 1,2 milhões de caixas de cereais matinais por mês. 
(Sampaio, 2004, p. 150).

A propaganda infantil adquiriu, gradativamente, cada vez mais 
destaque no consumo brasileiro e as crianças foram alçando cada vez 
mais poder de decisão de compra nas famílias brasileiras, tornaram-se 
“ditadoras de hábitos de consumo”.

Entretanto, os programas infantis de auditório começam a entrar 
em decadência partir ao final da década de 1990; paulatinamente as 
grandes emissoras como a TV Globo começaram a substituir os pro-
gramas infantis matinais por programas com temáticas adulta, como 
o Mais Você da apresentadora Ana Maria Braga, estreado em 1999 e, 
atualmente, programas jornalísticos e de entretenimento como Encontro 
com Fátima apresentado pela jornalista Fátima Bernardes.

Em consequência da gradativa diminuição dos programas infantis 
nas emissoras de TV aberta, os anunciantes de produtos infantis ficaram 
restritos às TVs por assinatura, sendo compelidos a buscarem alterna-
tivas em outras plataformas que surgiam, como os canais de youtubers 
mirins. A comunicação tradicional vem se remodelando desde então 
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e se adequando ao perfil de uma nova geração de crianças que agora 
produz conteúdo e lança mão das mídias digitais: surgem os youtubers 
mirins inseridos numa nova lógica de entretenimento infantil.

SOCIEDADE EM REDE, CULTURA DA CONVERGÊNCIA E 
A PUBLICIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Simultaneamente à escassez de programas infantis de grande alcance 
na grade televisiva houve a consolidação da internet no Brasil com seus 
aparelhos e mídias sociais como Facebook, Instagram e YouTube. A partir 
de então, novos paradigmas, como a sociedade em rede e a cultura 
da convergência começaram a delinear e reestruturar a comunicação 
mercadológica direcionada ao público infantil. 

De acordo com Castells (2000), a Sociedade em Rede consiste em 
novo paradigma tecnológico que se transforma à medida que interage 
com a economia e a sociedade, pois a informação é o fator que fomenta 
a revolução midiática e com uma característica que a difere das prece-
dentes. “A primeira característica do novo paradigma é que a informação 
é a sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre a informação, 
não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o caso 
das tecnologias anteriores” (Castells, 2000, p. 78).

Com a consolidação da internet, a linearidade da mensagem publi-
citária que conectava veículo e público em seu formato tradicional 
vem dando lugar à hibridização de mídias corporativas tradicionais e 
mídia alternativa produzida por pessoas comuns reconfigurando novos 
procedimentos comunicativos, o que Jenkins (2009) conceitua como 
Cultura da Convergência. 
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De acordo com esse autor, a ideia de convergência reside justamente 
na independência de qualquer mecanismo de distribuição específica que 
flui por uma multiplicidade de canais em uma relação de interdependência 
entre mídia corporativa e mídia participativa. A revolução digital trouxe 
tecnologias que democratizaram a informação, são acessíveis em razão 
do baixo custo; por meio delas emergiram canais de comunicação e a 
possibilidade de novas linguagens serem produzidas. 

Com o surgimento da sociedade em rede e, por conseguinte, da cul-
tura da convergência permeando todas as instâncias da comunicação, a 
publicidade encontra-se em processo de reformulação. As novas mídias 
oferecem o mesmo espaço para as corporações e para o público que 
agora interage com as marcas e coproduz conteúdos. É esse contexto 
e dentro dessa dinâmica que surge o fenômeno dos youtubers mirins.

Conforme Fuentes (2018), trata-se de um fenômeno surgido nos 
últimos cinco ou seis anos, período em que as crianças saíram da posi-
ção de espectadoras dando origem a uma nova era de ídolos digitais. 
Os youtubers ganham milhões de seguidores, sobretudo os que têm 
os canais mais prestigiados. Inserem-se nesses canais, que oferecem 
entretenimento, uma espécie de diário on-line, no qual as crianças 
compartilham seu cotidiano, brincadeiras, desafios, criam histórias, 
fazem tutoriais, dão dicas dos temas que lhes são relevantes. Com o 
sucesso dos youtubers mirins reconhecidos e influentes, novos canais 
surgem todos os dias com novos nomes que ambicionam o sucesso de 
seus ídolos digitais. 

Eles criam canais no site e entremeados por conteúdos regidos 
por entretenimento, apresentam produtos do universo infantil; entre 
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brinquedos, guloseimas, e outros produtos imbuídos de conteúdo publi-
citário de forma implícita. 

A presença das crianças youtubers é protagonizada por 35% dos 
canais mais assistidos do YouTube e corresponde a uma parcela signi-
ficativa. “Dos 100 canais mais vistos no Brasil, 36 deles têm conteúdo 
direcionado ou consumido por crianças de 0 a 12 anos, totalizando mais 
de 17 bilhões de visualizações” (Fuentes, 2018). 

Dentro da dinâmica da cultura da convergência, por meio de mídias 
sociais, aplicativos de comunicação instantânea, a plataforma de vídeos 
YouTube, apresenta-se como meio vital para a produção audiovisual. 
A pesquisa exploratória revelou que os youtubers mirins utilizam mui-
tos artifícios que criam facilmente laços emocionais, empatia e uma 
conexão amigável com a criança espectadora por seus atributos naturais 
do universo infantil. 

A pesquisa realizada pela Cetic (Centro regional de estudos para 
o desenvolvimento da sociedade da informação, sob os auspícios da 
Unesco) e publicada em artigo na revista digital Tic Kids Online sobre 
influenciadores mirins no Brasil e impacto mercadológico, indica o 
crescimento dos canais com conteúdo infantil. 

No que toca ao universo infantil, foram analisadas, ao longo do ano 
de 2017, o total de 500 canais no YouTube Brasil. Até dezembro 
de 2017, a audiência do conteúdo infantil disponível na plataforma 
ultrapassou os 115 bilhões de visualizações por crianças de 0 a 
12 anos. Entre os canais, destacamos que 52 deles estão presentes 
entre os 100 do ranking geral do YouTube. Os canais mapeados no 
estudo destacam sete categorias consumidas pelo público infanto-
-juvenil. (Corrêa, 2018, p. 45)
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O YouTube, além de representar um novo conceito dentro das estru-
turas de comunicação, torna-se também um catalisador de atributos 
sociais passíveis de serem expressos de forma autônoma pelo usuário, 
que produz seu conteúdo. Uma experiência diferente em relação ao que 
havia com a televisão tradicional.

Na televisão, a publicidade está em contato com o público durante 
a grade de programação, ou seja, é a marca que estabelece o contato 
com os consumidores. No YouTube, o público escolhe o canal e os 
programas a que quer assistir, onde aparecerão banners inseridos 
durante a visualização do vídeo, filmes publicitários que antecedem o 
conteúdo principal, merchandising na programação, podendo o público 
expressar-se sobre as marcas, elogiando, criticando, característica que 
distingue essa plataforma da televisão tradicional.

AS ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS UTILIZADAS PELAS 
MARCAS NOS PROGRAMAS DE YOUTUBERS MIRINS

Com o sucesso dos canais de youtubers mirins e a carência de 
programas com ídolos televisivos de décadas anteriores, as marcas 
começaram, gradativamente, a fazer parcerias com os youtubers mirins. 
Encontraram nessa nova linguagem - a princípio, surgida espontanea-
mente entre as crianças - uma nova forma de publicizar seus produtos 
presenteando-os com artefatos em lançamento para serem apresentados 
por eles em seus programas. 

O denominado unboxing é uma das estratégias mais utilizadas: 
uma ação que consiste em retirar o produto da embalagem e apresen-
tar suas características, seus atrativos, funcionamento, modelos e o 
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nome da marca (Leão, 2017). Trata-se de uma forma de divulgação 
não tradicional – como um comercial na televisão – inserida em um 
programa, em um conteúdo de interesse dos espectadores mirins, em 
que há a possibilidade de interação entre o youtuber e seu público da 
mesma faixa etária.

No canal Crescendo com Luluca que conta com mais de 10.100.000 
de assinantes e com mais de 5.740.000 de visualizações totais em seus 
vídeos, a youtuber mirim Luluca de 11 anos de idade promove um 
unboxing da marca de cosméticos infantis Florence by Mills no vídeo 
intitulado Testando produtos da Millie Bobby Brown Eleven Stranger 
Things, publicado no dia 10 de fevereiro de 2020.

Figura 2
Luluca em estratégia unboxing da marca Florence by Mills

Crescendo com Luluca (2020)
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O vídeo inicia com Luluca externando o desejo de se tornar parecida 
com a atriz Millie Bobby Brown, que vive a personagem Eleven da série 
norte-americana Stranger Things. Luluca retira da embalagem e apresenta 
uma série de produtos da marca, como blushs, bases, máscaras faciais, 
esfoliantes e massageadores de pálpebra, todos da marca Florence by 
Mills lançada pela atriz.

Conforme vai desembalando e apresentando a marca, Luluca enfatiza 
que o produto foi formulado especificamente para meninas de sua faixa 
etária e que, portanto, não contêm produtos químicos prejudiciais à pele 
das meninas. Luluca descreve detalhes do produto, suas composições 
e aromas, ao mesmo tempo, a youtuber interage com a voz em off da 
mãe. Juntas elas destacam as características, tecem elogios, exaltam a 
qualidade, as texturas dos cremes e demonstram todos eles para câmera 
conforme vão retirando das embalagens.

Conforme os vídeos explorados, o unboxing é uma das estratégias 
publicitárias mais utilizadas dentro dos canais de youtubers mirins, 
entretanto, existem outras estratégias que inserem os produtos e marcas 
de forma implícita dentro do conteúdo produzido. 

Outra forma bastante utilizada pelas marcas são as publicidades inse-
ridas em meio às narrativas roteirizadas, histórias em que os youtubers 
criam pequenos esquetes com efeitos especiais e falas ensaiadas, como 
no canal dos irmãos youtubers Maria Clara e JP, canal que apresenta o 
universo de crianças de ambos os sexos de 8 e 11 anos de idade e que 
conta atualmente com mais de 5.740.00 visualizações em seus vídeos 
e mais de 15.500.00 assinantes no canal.
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Figura 3
Maria Clara ajudando o irmão a descolar as peças do rosto. 

Maria Clara e JP. (2020, fevereiro 18). Nunca brinque com o Lego errado! ♥ 
Maria pretend play LEGO HANDS [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=RrkjWksL5ic

No programa Nunca brinque com o Lego errado, publicado em 
18 de fevereiro de 2020, a publicidade da marca de brinquedos Lego3 
é inserida em meio a uma narrativa que gira em torno da relação de 
amizade entre os dois irmãos. A marca é inserida de forma implícita na 
história em que o youtuber JP desmonta o brinquedo montado por sua 
irmã com as peças Lego e, usando as mesmas peças, monta o seu pró-
prio brinquedo. Nessa história, os valores de amizade entre os irmãos, 
os efeitos visuais e a versatilidades do brinquedo Lego são destacadas. 
A narrativa demonstra como o brinquedo atende tanto a meninas como 

3. Brinquedo que consiste em peças que se encaixam formando figuras de acordo 
com a criatividade do usuário.
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meninos. Como uma peça publicitária tradicional, a desavença inicial 
entre os irmãos termina em reconciliação e final feliz, com a Maria Clara 
perdoando o irmão por desmontar seu brinquedo e o ajudando a descolar 
as peças de Lego de seu rosto (Figura 3).

Observa-se que a relação entre a televisão em seu formato tradi-
cional e o telespectador de gerações passadas era totalmente diferente 
da dinâmica em que a geração de crianças atuais está estão inserida na 
atualmente. O consumo de informação era imposto pela lógica da TV; a 
programação era intercalada por anúncios comerciais ou merchandisings. 

Além dos exemplos de estratégias utilizadas pelas marcas, obser-
vou-se também que, com o surgimento dos canais de youtubers mirins, 
abriu-se um novo nicho de mercado a partir dos ídolos digitais que 
surgiram do fenômeno em questão. Semelhante aos ídolos infantis do 
passado, como Xuxa e Angélica que tinham produtos licenciados com 
suas marcas como calçados, roupas e bonecas (Figura 4).

Figura 4
Bonecas de Xuxa e Angélica nos anos 1980 e Luluca em 2019

Montagem elaborada pelo autor com o software Adobe Phothoshop. Imgens capturadas 
com base no Instagram e Pinterest. Imagem 1 (esquerda): https://www.instagram.
com/p/BRJ7k9VgK5t/?utm_source=ig_web_copy_link, Imagem 2 (centro): https://
br.pinterest.com/pin/410672059757024241/, Imagem 3 (direita): https://www.instagram.
com/p/B9hwom5BWNu/?utm_source=ig_web_copy_link
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Da mesma forma como se instaurou um formato de programas de 
auditório infantis nas décadas de 1980 e 1990 com semelhanças entre 
as atrações apresentadas pelas apresentadoras e apresentadores como 
Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha e Sérgio Mallandro que con-
tinham plateia, atrações musicais e intervalos comerciais, embora em 
outra lógica, na dinâmica dessa geração de crianças atual e participativa, 
os canais de ídolos mirins atuais também trazem semelhanças entre si.

Similaridades entre os programas tradicionais do passado e o formato 
youtuber mirim foram identificadas, como por exemplo a identidade 
visual das apresentadoras e a dos youtubers. 

Figura 5
O mascote Pandalu. 

https://www.instagram.com/p/B_KxhywAlRE/?utm_source=ig_web_copy_link

Assim como Xuxa e as Paquitas, suas assistentes de palco se iden-
tificavam pelos cabelos louros e “xuxinhas” nos cabelos, eram todas 
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uniformizadas e com roupas idênticas, a youtuber Luluca usa óculos 
arredondados, identidade visual que se estende aos coadjuvantes do canal 
como o mascote Ursinho Pandalu e a mãe de Luluca, a personagem 
Tia Cely, ambos também fazem uso dos óculos arredondados (Figura 5).

Entre semelhanças e diferenças, o fato é que uma nova forma de 
programação infantil está consagrada e a característica mais marcante 
e em comum entre os dois formatos é a o uso do entretenimento como 
atrativo. Além disso, Werneck & Cruz (2009) destacam que a criação 
de um canal no YouTube se deve à possibilidade de publicização das 
marcas com elevado nível de audiência, como por exemplo, ao introdu-
zir um canal em suas estratégias mercadológicas e usá-lo como espaço 
para divulgação de novidades da marca, bem como o lançamento de 
novos produtos.

O relacionamento estabelecido entre os youtubers mirins e o público 
infantil, conforme os pesquisadores, é, portanto, a principal caracterís-
tica que cativa as crianças espectadoras. Consequentemente atraem os 
anunciantes a associarem suas marcas às celebridades infantis a fim 
de anunciar seus produtos nos canais dos youtubers. A escassez de 
programação e ídolos infantis com alcance massificado que havia nas 
décadas de 1980 e 1990 levou as marcas a buscarem parcerias com os 
youtubers mirins para divulgarem suas marcas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comparando-se às estruturas comunicativas estabelecidas no passado, 
hoje as crianças espectadoras também têm voz ativa. Ao contrário de 
quando eram representadas por ídolos televisivos adultos, presentemente, 
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elas mesmas se apresentam ou se sentem representadas por outras crian-
ças. e o feedback ao conteúdo oferecido é praticamente instantâneo.

O que baliza este fenômeno deve-se ao fato de que são crianças que 
se comunicam com outras crianças em uma relação regida por intera-
tividade, em um meio de comunicação de massa, em uma dinâmica 
interativa inerente à infância atual e proporcionada pelas tecnologias 
e mídias sociais. 

Além dessa nova forma de brincar, fica claro que, ao contrário dos 
ídolos do passado, mulheres e homens adultos, os ídolos dessa geração 
são crianças referências para outras crianças e, ainda que uma criança 
youtuber detenha um protagonismo, seu sucesso depende de uma comu-
nidade da mesma faixa etária para reconhecê-la e legitimá-la como tal. A 
despeito desse destaque, a relação com as crianças seguidoras obedece 
a uma dinâmica de reciprocidade e interdependência em que ambas as 
partes se influenciam.

Como foi exposto, algumas características dos formatos dos progra-
mas de televisão tradicionais estão presentes nos canais, ao passo que 
outras se diferem a ponto de estabelecerem novos paradigmas, como a 
própria remodelagem das estratégias publicitárias que viram nos pro-
gramas de youtubers mirins uma via de acesso para se comunicarem 
com essa nova infância.
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LITERACIA MIDIÁTICA E MELHORES 
PRÁTICAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Christiane Delmondes Versuti1

INTRODUÇÃO

Literacia midiática refere-se a três etapas principais. A primeira diz 
respeito ao acesso às mídias e à informação. A segunda é a capacidade 
de filtragem, seleção e análise crítica das informações disponíveis nas 
mídias. E a terceira caracteriza-se pela habilidade de criar comunicações 
de forma criativa e assertiva nos mais variados contextos. Tais comu-
nicações também podem ser realizadas a fim de criar articulações e 
melhores relacionamentos entre públicos e organizações, função dos 
profissionais de Relações Públicas.

 Adquiridas e praticadas as competências em literacia midiática, o 
profissional de Relações Públicas é capaz de selecionar as melhores 
fontes de informações e formar as melhores bases de dados sobre 
organizações e públicos de interesse (público interno, consumidores, 
fornecedores, comunidade local, organizações parceiras, instituições 
de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento, governo, entre 
outras).

1. Doutoranda em Comunicação pela FAAC – Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP Bauru.

 Bolsista FAPESP, processo número 2017/199812.
 christianedversuti@hotmail.com
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De posse dessas informações, esse profissional é habilitado a realizar 
análise crítica e estratégia das informações obtidas, selecionando as 
mais relevantes em termos de planejamento estratégico de comunicação.

Após os níveis de acesso à informação e de análise e seleção, é pos-
sível elaborar com mais assertividade o planejamento de comunicação 
com ações melhor embasadas e mais criativas em termos de expressão 
comunicativa, de maior relevância e impacto para o alcance dos objeti-
vos da empresa. Tais ações podem estar ligadas a informar melhor seus 
públicos (com destaque para o público interno, ou seja, os colaboradores 
da empresa) sobre determinado tema; articular e mobilizar grupos de 
interesse; e promover engajamento em relação à empresa ou a causas 
ligadas à marca, entre outras, enfim, ações que promovam melhores 
relacionamentos institucionais e desenvolvimento da organização.

LITERACIA MIDIÁTICA E PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
ÀS ESTRATÉGIAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

O Ofcom (Office of Communications) define literacia midiática (ou 
media literacy, em inglês) como “a capacidade de acessar, entender 
e criar comunicações em diversos contextos” (Ofcom, 2004, p. 2). 
O contexto atual, de uma sociedade midiatizade e com elevado uso da 
internet, apresenta uma capacidade comunicativa exponencialmente 
ampliada, possibilitando diálogos entre indivíduos, mercados, gover-
nos, dispositivos eletrônicos, bancos de dados e organizações das mais 
diversas áreas ao redor do mundo.

Nas mais variadas mídias, existem informações disponíveis em dife-
rentes formatos, como texto, imagens, sons, vídeos, além dos hiperlinks, 
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o que nos coloca diante uma avalanche midiática e informacional. E para 
lidar com esses exessos e aproveitar da melhor maneira a potencialidade 
das mídias, a literacia midiática apresenta-se como importante elemento 
para refinar a escolha de fontes; realizar análise crítica dos meios e das 
informações disponíveis; e também escolher canais e formatos para a 
realização de uma comunicação mais criativa, dialógica e participativa. 
Tais habilidades são essenscias para qualquer cidadão, mas para a área 
de Relações Públicas pode ser apresentada como competência ainda 
mais relevante do ponto de vista da comunicação estratégica.

Ainda sobre o conceito de literacia midiática, para os autores 
Perez Tornero, Paolo Celot e Tapio Varis (2007), apresenta-se como um 
processo de três etapas básicas: 1) Acesso as mídias e as informações; 
2) Compreensão do processo de produção midiático e capacidade de 
análise crítica das informações; 3) Criação de produtos midiáticos, ou 
seja, ser habilidade para realizar a ação comunicativa e apropriar-se das 
mídias para desenvolver seus próprios conteúdos e contar sua própria 
narrativa.

Em relação a contar sua história, pode ser de grande valia para o 
aprimoramento de estratégia de storytelling, que consiste justamente na 
narração de histórias, e para a área de relações públicas, tais histórias 
têm o objetivo de provocar determinadas reações do público. Como 
colocado por Domingos, narrar é: 

o ato de narrar é inevitavelmente um ato de deslocamento e de 
negociações entre a consciência e a inconsciência, gerando signifi-
cadas formas de ser e estar do mundo. É uma forma de se mostrar 
e esconder-se, ao mesmo tempo. É o ponto de vista que determina 
a sequencialidade das ações narradas em que o narrador seleciona 
da vida o que ele deseja narrar. Portanto, não há jamais na narrativa 
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um eu puro; ele sempre será um ser humano que traz em si não só os 
primórdios de sua existência, como os adaptam às novas maneiras 
de narrar a vida. (Domingos, 2009, p. 8)

Enquanto estratégia de comunicação, o storytelling caracteriza-se 
como histórias atrativas de fácil compreensão e que visam alcançar 
determinados públicos e falar sobre determinadas situações. É uma 
forma das organizações tocarem seus públicos. Para, Salmon (2007) 
trata-se de um instrumento audiovisual com linguagem persuasiva, que 
busca formar pensamentos. Também pode ser direcionado ao entrosa-
mento do público interno, com narrativas que falem sobre experiências 
profissionais; ou que estimulem autoconfiança em tempos de crise, e 
ainda que promovam novos aprendizados. E novo aprendizado a ser 
estimulado seria a própria literacia midiática.

Assim, tendo a habilidade de selecionar as melhores fontes de infor-
mações e realizar uma curadoria do material coletado, é possível compor 
uma narrativa assertiva, que dialogue com o público da organização 
e seja capaz de criar empatia e engajamento ao redor da história e da 
marca, o que pode ser desdobrado em outras ações.

Ressalta-se que a literacia midiática é um conceito complexo e 
também um processo, pois trata-se de um “fenômeno dinâmico, como 
um processo de interação comunicativo entre diferentes agentes num 
contexto em rápido desenvolvimento conduzido pela experiência do 
utilizador e ambição tecnológica.” (Pereira et al, 2015, p. 9), dessa forma, 
além da importância da literacia midiática no ensino dos cidadãos, para 
os profissionais de comunicação, ela tem ainda mais destaque.
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RELAÇÕES PÚBLICAS E CONTRIBUIÇÕES DAS 
COMPETÊNCIA EM LITERACIA MIDIÁTICA PARA 
MELHORES PRÁTICAS

De acordo com Grunig, Ferrari e França (2009) relações públicas 
é a área responsável pela administração dos relacionamentos das orga-
nizações com seus públicos, com a finalidade de estabelecer diálogos 
duradouros e eficazes, que proporcionem simetria entre os agentes de 
cada ação. Dessa forma, a atividade das relações públicas implica fun-
ções como: analisar cenários; estabelecer a hierarquia entre os públicos 
estratégicos; desenvolver políticas e diretrizes de comunicação; planejar 
a gestão de assunto públicos com o objetivo de manter uma relação 
sustentável entre os negócios e os interesses dos públicos envolvidos.

Nessas funções já é perceptível a importância das competências em 
literacia midiática, pois para analisar cenários é preciso saber como 
buscar informações, em quais mídias, e saber como apurar o que foi 
obtido. Sobre hierarquizar os públicos estratégicos; também é neces-
sário acessar informações, bancos de dados e realizar uma curadoria. 
Para o desenvolvimento de polícias de comunicação, planejamento e 
diálogo com os públicos, além da habilidade de acesso é análise das 
informações, é imprescindível saber utilizar as informações e mídias de 
maneira criativa e assertiva, a fim obter a compreensão dos públicos, 
mas também estabelecer diálogos de confiança, transparência, engaja-
mento e empatia.

Em uma abordagem estratégica, segundo Grunig (2009) a atividade 
de relações públicas é a responsável pela construção de relacionamentos 
com os públicos estratégico. Nesse sentido, públicos são definidos como 
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[...] grupos sociais que respondem às consequências que as organizações 
exercem sobre eles e que, por sua vez, tentam participar das decisões 
que sirvam aos seus interesses (Grunig et al., 2009, pp. 72-73). Tais gru-
pos representam sistemas estruturados, e seus membros são capazes de 
detectar problemas ou temas em comum com as organizações, e bus-
cam interatuar com elas, seja face a face (público interno em reuniões, 
treinamentos, e no dia a dia do trabalho), e também público externo 
por meio de visitas e até mesmo manifestações); ou por meio de outros 
canais (carta, telefone, e-mail, mídias sociais etc), buscando a solução 
de controvérsias ou se engajando em causas que considerem relevantes.

Para Grunig, Ferrari e França (2009) os relacionamentos corporativos 
agregam valor às organizações, pois seu bom gerenciamento possibi-
lita a diminuição de conflitos das organizações diminuem conflitos e 
permitem a prévia detecção de assuntos que possam ser prejudiciais à 
reputação. Por isso, saber em quais canais buscar informações; avaliar 
criticamente o que pode trazer benefícios ou prejuízos à organização; 
e produzir diálogos eficientes, apresenta a literacia midiática como 
capacidade de grande valia ao profissional de relações públicas. 

Além disso, o boa gestão dos relacionamentos das organizações 
com seus públicos pode reduzir custos operacionais, evitar boicotes, 
processos e pagamentos de multas. Ou seja, por meio da boa gestão 
de informações, mídias e relacionamentos, não se agrega apenas valor 
intangível (reconhecimento de marca, valorização de imagem e repu-
tação), mas também se aumenta rentabilidade.

Como aponta Grunig (2009) as organizações devem estar atentas para 
ouvir e incorporar o que opinião pública tem a dizer, com o apoio de 
profissionais que o façam com compromisso e de maneira responsável, 
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em uma comunicação de mão dupla. Nesse sentido, o profissional de 
Relações Públicas destaca-se no gerenciamento das interações entre 
organizações e públicos. E como aponta Roseane Andrelo no livro “As 
relações públicas e a corporativa: uma interface possível”,

A compreensão dos interesses mútuos somada à análise de contextos 
interno e externo – em suas dimensões social, econômica, política, 
tecnológica e comunicacional – são essenciais para traçar estratégias 
de comunicação, que deve ser planejada (e não pontual), conectada 
aos objetivos organizacionais, com mecanismos de avaliação e de 
geração de significado para diferentes públicos. (Andrelo, 2016, p. 24)

Dessa forma, analisar contextos internos e externos em suas várias 
dimensões, requer a capacidade de busca e seleção de informações nas 
mais variadas fontes, e assim elaborar estratégias, planejar e realizar a 
comunicação de forma que faça sentido para os públicos envolvidos e 
também esteja alinhada aos objetivos da organização. 

De acordo com Grunig et al (2009), as atribuições dos profissionais 
de relações públicas são: 1) identificar os públicos mais estratégicos 
da organização; 2) planejar, implantar e avaliar planos de comunicação 
para a construção do relacionamento com esses públicos; e 3) mensu-
rar e avaliar tais relacionamentos a curto, médio e longo prazo, para o 
refinamento das estratégias utilizadas.

E como apresenta Ferrari, ao propor objetivos e mentas, além de 
considerar somente à organização, é preciso também levar em conta 
os propósito e anseios dos demais agentes que interatuam junto a ela, 
considerar desejos e metas de seus diversos públicos. Nesse contexto, 

o processo de comunicação torna-se estratégico não apenas quando 
está direcionado para os objetivos do negócio, mas também quando 
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desenvolve significados compartilhados, transcende a dimensão 
tangível dos produtos e serviços, e gera um conceito em torno do 
qual mantém seus vínculos internos e estabelece relacionamentos 
com os diferentes setores da sociedade. (Ferrari, 2009, p.157) 

Dessa forma, utilizando-se também das habilidades de literacia 
midiática, é possível acessar informações qualificadas para obter 
conhecimento sobre as características da organização, de seus públi-
cos e de todo o cenário de interações, e, de maneira dialógica, realizar 
uma comunicação que promova o desenvolvimento da organização e o 
alcance dos objetivos estabelecidos, sejam elas relacionados a aspectos 
tangíveis ou intangíveis.

Essa forma dialógica, tão presenta na literatura sobre Relações 
Públicas e também sobre literacia midiática, pode ser relacionado 
ao quarto modelo de comunicação apresentado por Grunig (2011), o 
“modelo simétrico de duas mãos”, que tem como base a pesquisa e 
utilização da comunicação na administração de conflitos e também para 
aperfeiçoamento dos relacionamentos com os públicos estratégicos. 
Nesse modelo, além de toda a parte de pesquisa e análise, também é 
atividade de relações públicas o diálogo e a negociação, considerando 
os interesses de cada parte em busca de soluções e objetivos comuns, 
com o reconhecimento de que as opiniões dos diversos públicos possam 
ser incorporadas pelas organizações.

Como apresenta Kunsch (2003), as atribuições de relações públicas 
referen-se geração e produção de discurso, em analisar e transmitir 
informações e monitorar continuamente a recepção dessas mensagens 
por seus públicas. Ou seja, os relações públicas “cuidam essencial-
mente da qualidade do processo da comunicação nas organizações e se 
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distribuem em áreas estratégicas nas quais é possível controlar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar, enfim, administrar a comunicação.” 
(Iasbeck, 2009, p. 105).

De acordo com Kunsch (2003) a práxis das Relações Públicas trata 
de atividades específicas da utilização de mídias e instrumentos que 
permitam o diagnóstico, prognóstico, proposição de políticas e implan-
tação de programas e instrumentos que possam assegurar a interação 
com os públicos.

Sobre tais atividades, com referência na literatura sobre Relações 
Públicas e nas normas apresentadas por órgãos reguladores da profissão, 
foi elaborada uma lista de 27 estratégias de comunicação consideradas 
como práticas norteadoras. Essa lista é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 1
Estratégias norteadoras de Comunicação em Relações Públicas.

Estratégias Norteadoras de Comunicação em Relações Públicas
1. Apresentação da organização: fundação e história

2. Pontos de identidade visual
3. Missão e visão

4. Sinalização virtual
5. Hierarquia organizacional

6. Normas e regimento organizacional
7. Agenda de eventos

8. Publicações institucionais
9. Acesso em língua estrangeira

10. Sistema de busca interna de informações
11. Mapa do portal

12. Contato, “fale conosco”, ouvidoria
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13. Pesquisa e enquete on-line
14. Presença de notícias institucionais

15. Projetos institucionais
16. Visita virtual

17. Serviços on-line
18. Clipping virtual

19. Comunicação dirigida
20. Espaço para imprensa: releases e galeria de imagens

21. Uso do hipertexto (texto + som + imagem)
22. Personagens virtuais

23. Presença de tevê e rádio on-line
24. Transmissão de eventos ao vivo;

25. Disponibilização de “fale conosco” interativo;
26. Presença de chats;

27. Link de blog organizacional.
Elaborado pela autora com base em Barichello e Stasiak (2009 p. 171).

Se observarmos cada um dos itens da lista, podemos notar que todos 
relacionam-se às competências em literacia midiática, resumidas aqui 
para fins didáticos em: 1. Acesso às mídias e informações; 2. Avaliação 
e análise crítica; 3. Produção de conteúdo e comunicação dialógica nos 
mais variados contextos. E no contexto atual, com as possibilidades 
trazidas pela internet e dispositivos móveis, tais competências tornam-
-se ainda mais importantes do ponto de vista estratágico. A internet e 
mídias sociais são os maiores expoentes de inteção com os públicos de 
uma orranização na atualidade, e saber como planejar e realizar essa 
comunicação apresenta-se como grande diferencial.

Em relação à imagem e reputação organizacional, manter uma imagem 
e reputação positivas perante seus públicos é fator imprescindível para 
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alcançar resultados mercadológicos satisfatórios. Por isso, a gestão dos 
relacionamentos com diversos públicos é essencial. Para Bueno (2008), 
as organizações devem “privilegiar o diálogo, a gestão de conhecimentos, 
a partilha de saberes e experiências e, sobretudo o compromisso com o 
desenvolvimento pessoal e profissional, [...] respaldada no humanismo, 
no conhecimento do outro e no respeito às suas demandas e expectati-
vas” (Bueno, 2008, on-line). 

Nessa perspectiva, a capacidade de utilização das mídias de forma 
criativa e que promova a real expressão do propósito da organização 
e também o diálogo com os variados públicos estratégicos, mostra-se 
como importante pilar na construção e manutenção de uma boa imagem 
e reputação corporativa.

Já para Farias (2009, p. 144), as Relações Públicas “são a atividade 
que corresponde às ações concretas e/ou simbólicas de comunicação 
no âmbito das organizações (ecossistemas sociais)”, dessa forma, 
apresentam” uma função dialógica, por meio da qual criam um campo 
de pensamento que permite o equilíbrio entre interesses por meio de 
interpretação de significados” (Farias, 2009, p. 145). Ou seja, por meio 
de construções simbólicas que ganham vida pelo uso material das 
mídias, profissionais de Relações Públicas promovem a integração da 
organização com seus públicos; conferem representações e significa-
ções à acontecimentos; criam espaços simbólicos nos quais ocorrem 
disputas, conflitos, mas principalmente busca-se pelo encontro, pela 
compreensão e cooperação através do diálogo.

Em complemento, Ferrari (2009) afirma a necessidade de tratar os 
relacionamentos de maneira coerente. Ao realizar a análise de cená-
rios (que envolve analisar informações e buscar os melhores canais 
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para encontrá-las) o relações públicas torna-se apto para identificar e 
classificar os públicos de interesse de uma organização, e além disso, 
verificar suas necessidades e expectativas.

De acordo com a autora, “A visão contemporânea de Relações 
Públicas reforça a importância dos relacionamentos com os públicos 
para a existência e permanência das organizações no seu ambiente.”. 
(Ferrari, 2009, p. 139). 

Relacionamento pode ser definido como:

uma série de interações de interdependência entre duas ou mais 
partes. Ele é intrinsecamente dialógico e, portanto, o profissional de 
relações públicas deve conhecer as características de cada um dos 
públicos estratégicos da organização para se relacionar de forma 
efetiva com cada um deles. (Ferrari, 2009, p. 139)

Esse relacionamento possibilita o surgimento de identificação dos 
públicos em relação às organizações, e o ponto chave do trabalho de 
Relações Públicas, segundo a autora, é justamente “conhecer as expec-
tativas dos públicos para adequar o formato dos relacionamentos com 
cada um deles.”. (Ferrari, 2009, p.139).

Ferrari também destaca a importância de buscar a simetria entre as 
partes, e para a autora, essa simetria caracteriza-se pelo estabelecimento 
do diálogo, do consenso e da mediação. Essa simetria não é perfeita, 
porém, “é o espaço no qual se equilibram forças e é assim que as orga-
nizações funcionam, produzindo sentidos e trocando expectativas”. 
(Ferrari, 2009, p. 139).

A autora aponta que a verdadeira simetria a ser buscada pelo relações 
públicas na comunicação de uma organização deve ser baseada 
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no conhecimento sobre ela, sua história, trajetória, seus heróis, suas 
crenças, seus valores, ou seja, é a cultura da empresa que trans-
parece por meio de suas ações e seus comportamentos diante de 
seus públicos. Quando a organização reconhece que sua missão é 
interagir e dar vida ao propósito estabelecido pelos seus membros, 
a comunicação é o processo que facilitará o seu entendimento e a 
sua razão de ser. (Ferrari, 2009, p. 139)

Nesse sentido, para a aquisição desse conhecimento sobre a organi-
zação, sua história e cultura, mais uma vez podemos retomar à questão 
do acesso, filtragem e análise das mídias e informações acerca dela e dos 
diversos públicos estratégicos. E para interagir e dar vida ao propósito 
ou missão definidos, a etapa da ação comunicativa (mais assertiva e 
criativa por conta de toda a bagagem adquirida nas etapas de acesso e 
análise) é fundamental para a criação de sentidos, interação e relacio-
namentos profícuos.

A autora também retoma a questão dos ativos intangíveis, e afirma 
a necessidade de sua valorização. E como elucidado por Domeneghetti 
e Meir (2009), a riqueza de uma organização não está ligada apenas ao 
acúmulo de bens materiais e posse de terras, mas também aos valores 
“intangíveis”. Entre os ativos intangíveis podemos elencar marca; ima-
gem; reputação; sustentabilidade; capital intelectual; cultura corporativa 
relacionamentos com seus diversos públicos, entre outros.

Nesse sentido, Ferrari aponta que “profissionais de relações públicas 
sempre tiveram como função ajudar as organizações a definir sua iden-
tidade e verificar a percepção e sua reputação por meio de seus públicos 
estratégicos.” (Ferrari, 2009, p. 140). Por isso, é essencial que os fatores 
intangíveis sejam considerados não só pelos profissionais responsáveis 
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pela comunicação, mas também pela alta diretoria das organizações, 
como fator de relevância perante o mercado. 

Conforme destaca a autora,

Tal é a força dos intangíveis que o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Social (BNDES), a partir de 2008, passou a avaliar também 
os ativos intangíveis como critério essencial para a liberação de 
empréstimos para as empresas brasileiras. Assim, quesitos como 
capacidade de inovação, relacionamento com stakeholders, reputação, 
marca, riscos ambientais inerentes ao negócio responderão por pelo 
menos 50% do peso da avaliação que o banco fará da companhia 
que solicitou o empréstimo. (Ferrari, 2009, p. 140)

Dessa forma, para contribuir nos processos de inovação, sustenta-
bilidade e diálogo com públicos de interesse, podemos mais uma vez 
apontar as competências em literacia midiática como impulsionadoras, 
na medida em que aperfeiçoam o acesso; análise e coleta de dados; e 
por fim, a produção de conteúdo e utilização de diversas mídias para a 
ação comunicativa criativa, assertiva e eficiente. 

Por fim, para trazer a questão do gerencialmente de crises, o profis-
sional de relações públicas, Ferrari afirma que esse profissional: 

analisa os cenários, identifica os públicos estratégicos e dá tratamento 
diferenciado a cada um deles, age em sintonia com o modelo de gestão 
organizacional e estabelece simetria no processo comunicacional, 
pode-se dizer que trabalha de forma a diminuir o risco do surgimento 
de crises e situações de emergência. (Ferrari, 2009, p. 140)

Podemos trazer como exemplo que uma notícia falsa é criada e 
compartilhada sobre a organização e causa uma crise. É importante ter 
profissionais habilitados a buscar as fontes daquele boato e também 
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agrupar informações verdadeiras para a construção de argumentos que 
refutem a mentira. E, acima de tudo, profissionais capazes de dialogar com 
os diversos públicos e compreender como cada um é afetado e percebe 
a situação, e assim, produzir conteúdos claros, didáticos e objetivos e 
que consigam obter a compreensão e empatia de tais públicos. Sujeitos 
que saibam escolher os melhores canais de comunicação para que esses 
conteúdos cheguem ao maior número de pessoas em um menor período 
de tempo para dissolver e até mesmo reverter um cenário de crise em 
cenários de ganhos e oportunidades.

Em complemento, de acordo com Grunig (2003), existem quatro 
princípios norteadores a serem praticados antes e durante as crises na 
comunicação organizacional. O primeiro princípio é o Relacionamento, 
e para o autor, as organizações estão menos vulneráveis às crises quando 
já possuem relacionamentos fortes estabelecidos com seus públicos. 

Esses relacionamentos podem ser estabelecidos com o público interno 
através de uma cultura organizacional pautada na ética, respeito e reco-
nhecimento. Com o público externo via atendimento on-line; programas 
de visitação; realização de concursos e campanhas que estimulem a 
participação e co-criação com os consumidores, por exemplo, entre 
tantas outras possibilidades em relação a toda a cadeia de stakeholders 
para a criação de relacionamentos.

O Segundo é o da Responsabilidade, pelo qual as organizações já 
apresentam pré-disposição em aceitar a responsabilidade por suas ações 
e em administrar qualquer crise que possa resultar delas, e até mesmo 
gerenciar crises que não causaram. 

Por exemplo, a crise imigratória não foi causada pela organização 
em si, mas ela pode realizar um programa de estágio para imigrantes. 
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A homofobia e o racismos não são crises causadas por ela, mas podem 
trabalhar por uma cultura organizacional que não tolere preconceitos 
e promover ações afirmativas com processos seletivos que priorizem 
negros e público LGBTQI+.

Uma celebridade ligada à marca pode estar envolvida em algum 
escândalo, e cabe à organização tomar medidas para apurar os fatos, 
ser transparentes com seus públicos e tomar medidas de desligamento 
com tal celebridade e promover campanhas de conscientização sobre 
o tema em questão, um exemplo pertinente seria a cultura do estupro.

O terceiro princípio refere-se à Transparência, ou seja, manter 
uma postura clara, objetiva e rápida para informar seus públicos sobre 
fatos e ações relativas à organização, principalmente as relacionadas à 
momentos de crise. Isso pode ser feito com a produção, distribuição e 
divulgação de relatórios de balancetes; vídeos institucionais que mos-
trem os resultados e ações realizados pela empresa, tanto para público 
interno como para público externo; declarações e depoimentos da 
diretoria, funcionários, investidores e clientes sobre a organização ou 
determinado acontecimento, entre tantas outras possibilidades.

E o quarto princípio é o da Comunicação Simétrica, que pressupõe 
que a organização crie maneiras de dialogar com seus públicos e que 
considere suas demandas, interesses, anseios e opiniões tão relevantes 
quanto os seus próprios. Dessa forma, ela incorpora em suas estratégias 
e ações as respostas de seus públicos. Por exemplo, o respeito à diver-
sidade humana e a preservação do meio ambiente, incorporados não 
apenas nos discursos de suas campanhas, mas refletivas e confirmadas 
em seu quadro de funcionários múltiplo e nos processos operacionais 
realizados de maneira sustentável que garanta menor impacto ecológico. 
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Para todas essas ações seriam demandadas habilidades apuradas 
de acesso, análise de informações plataformas de mídia, e produção 
de comunicações assertivas que promovam a empatia, engajamento e 
reflexão dos públicos da organização, enfatizando que o público interno 
também deve ser sempre ouvido e contemplado, o que caracteriza habi-
lidades essenciais de literacia midiática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizado o panorama sobre o conceito de Relações Públicas e sobre 
as atribuições dos profissionais dessa área, é possível notar uma varie-
dade de atividades relacionadas à comunicação, estratégia e interação 
com diversos atores sociais. Coordenar o diálogo e a compreensão entre 
público interno e externo requer uma ampla base de informações que 
serão analisadas e utilizadas para a produção de comunicações eficien-
tes e que sejam capazes de promover a compreensão e a cooperação 
desses públicos.

Todas as atividades e estratégias elencadas neste artigo prescindem 
do acesso e avaliação de mídias e informações que serão norteadoras das 
estratégias de comunicação, e tais competências são as bases essenciais 
do processo de literacia midiática, que se configura pela capacidade 
de escolher as melhores fontes de informação e utilização das mídias 
mais apropriadas para o desenvolvimento de uma comunicação criativa, 
assertiva e dialógica, que permita a participação e retroalimentação.

A questão da participação e retroalimentação está fortemente ligada 
ao quarto modelo de comunicação proposto por Grunig, o simétrico de 
duas mãos, pois considera o diálogo e incorporação da opinião pública 
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como fatores impulsionadores do sucesso organizacional. Dessa forma, 
de modo sistêmico, organizações e públicos interagem e alcançam seus 
objetivos.

Coloca-se então a literacia midiática como diferencial para a atuação 
do profissional de Relações Públicas, mas não apenas dele, e sim de 
todos os sujeitos envolvidos com a organização. Ela pode ser ensinada 
em treinamentos para profissionais envolvidos diretamente à comunica-
ção, com foco na obtenção de melhores resultados, mas também pode 
ser levada ao público interno de modo geral, para seu aprimoramento 
enquanto sujeito que vive em uma sociedade midiatizada, e precisa 
lidar com fenômenos excesso de informações; fake news; teorias da 
conspiração e até mesmo interpretação de textos, vídeos e imagens.

Assim, a literacia midiática pode ser um tema importante na educação 
corporativa, trabalhada através de atividades e exercícios direcionados, 
tanto para que os profissionais da área de comunicação possam usá-la 
para melhorar suas práticas, quanto para a atuação do público interno, de 
modo amplo, enquanto cidadãos habilitado a buscar, analisar informações 
nas mais variadas plataformas e capazes de aproveitar a potencialidade 
das mídias para se comunicar, interagir e colaborar em sociedade.
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RETRATOS LGBT NA PUBLICIDADE: UM 
OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 
INTERCOM, COMPÓS E PRÓ-PESQ PP ENTRE 

2000 A 2020 – REPRESENTAÇÕES E TEMAS

Francisco Leite1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar alguns fragmentos dos primei-
ros resultados de um levantamento que identifica e analisa a produção 
científica no Brasil, entre 2000 a 2020, que aborda as expressões LGBT 
na publicidade. Nessa direção, estão sendo consideradas como fontes 
os artigos publicados nos anais de três tradicionais eventos nacionais 
do campo das Ciências da Comunicação, a saber: o Pró-Pesq PP – 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda 
realizado desde 2010, pela Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Publicidade (ABP2) (https://www.abp2.org/); o Encontro Anual da 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comuni-
cação (Compós), que ocorre desde 1992 (https://www.compos.org.br/); 
e o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), que 
acontece a datar de 1977 (https://www.portalintercom.org.br/), especi-
ficamente, nesse último evento estão sendo considerados os trabalhos 

1. Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. Professor colaborador na 
ECA-USP. Pós-doutorando FAPESP.

 fcoleite@usp.br
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publicados nos anais do evento nacional, na Divisão Temática (DT) 2 
– Publicidade e Propaganda. Dessa forma, este trabalho se posiciona 
para pensar e tensionar a partir das seguintes questões gerativas: O que 
se sabe sobre as representações LGBT nos estudos nacionais com foco 
na publicidade? Quais são as representações e as principais temáticas 
exploradas nas investigações?

Nesta oportunidade, ressalta-se que devido aos limites do espaço deste 
capítulo, os resultados do levantamento que estão sendo compartilhados 
neste trabalho enquadram, especificamente, a identificação dos artigos 
levantados nas fontes indicadas, as principais e secundárias áreas temá-
ticas utilizadas nesses textos, bem como as representações consideradas 
no conjunto dos anúncios focalizados como unidades de análise dessas 
produções científicas. Desse modo, é pertinente registrar e informar que 
outros recortes complementares dos resultados deste levantamento (p.ex. 
termos-chave, aspectos teóricos, abordagens metodológicas, mídias de 
interesse, etc.) estão contemplados em outra produção que, de modo 
profícuo, integra o esforço2 acadêmico deste levantamento. 

Posto isso, avança-se neste introito para pensar que, segundo a 
pesquisa TODOX, divulgada em 2018, a representatividade LGBT na 
publicidade televisiva representa apenas 0,33% (Abdo, 2018), ou seja, 
não alcança nem 1%. Já considerando os anúncios em redes sociais, a 
pesquisa da Elife e agência SA365 mostra que a representação LGBT 
está presente em apenas “4% das publicações, sendo [identificada] a 
partir de figuras públicas e demonstrações afetivas” (“Negros ainda são 

2. Recomenda-se a busca desse trabalho complementar nos anais do GP Publicidade 
e Propaganda, do XX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
em 2020.
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minoria em peças publicitárias nas redes sociais”, 2020, par. 3). Especi-
ficamente sobre a intersecção da representatividade de pessoas LGBT 
negras nos anúncios, não foram encontrados dados relativos nesses 
levantamentos, bem como também não foram localizadas referências em 
outras fontes similares divulgadas em anos anteriores. A não divulgação 
desses dados interseccionais é um ponto relevante a ser considerado com 
muita atenção e criticidade. Essa desconsideração acaba por apagar a 
possibilidade de compreensão dos significados que esses dados podem 
também reportar. Mas, como se aprendeu com Eni P. Orlandi (1995), o 
silêncio e as suas formas também significam. 

A publicidade brasileira, com muita parcimônia, vem abrindo 
espaços para que a representatividade LGBT seja considerada em suas 
comunicações de marcas com expressões de visibilidade mais humani-
zadas e positivas. Essa abertura, ainda não adequada, não é voluntária, 
bem como provavelmente esteja sendo articulada de modo estratégico 
e cuidadoso para acenar/encenar uma resposta para as “práticas de 
contestação” (Wottrich, 2019) e aos anseios de expressiva parte da 
sociedade que vem se posicionando por uma publicidade mais diversa. 
Há expectativas que a partir dos espaços, e limites, da produção publi-
citária sejam inscritas contribuições mais engajadas e conscientes que 
apoiem o desenvolvimento social no cotidiano. 

A complexidade desse movimento reflete-se nos resultados de pes-
quisas de mercado realizadas no contexto brasileiro em tempos recentes. 
Por exemplo, o estudo da Insights & Data Analytics Croma, denominado 
Oldiversity (2017). Os resultados desse levantamento apontam que 72% 
das pessoas entrevistadas não acreditam na autenticidade das marcas 
quando elas utilizam temas associados à diversidade; 53% não têm 
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propensão a aderir a marcas que evidenciam comportamentos precon-
ceituosos; 78% apoiam a diversidade. Já 47% não se identificam com 
mensagens publicitárias associadas ao tema porque não confiam no que 
leem, escutam e veem quando a comunicação vem do marketing, bem 
como 45% concordam que esse tema é um tabu para as marcas e 51% 
gostariam de ver ainda mais propaganda abordando as temáticas com 
foco nas diversidades. Esse levantamento ainda aponta que

35% [das pessoas entrevistadas] acreditam que as marcas correm 
muitos riscos quando levantam a bandeira sobre a diversidade. Ainda, 
48% defendem que as marcas deveriam ser imparciais. [...]. Apenas 
30% concordam que os brasileiros gostam de ver propagandas que 
mostrem cenas de diversidade, o que contribui para formar um imagi-
nário asséptico e neutro da realidade social do país. Os entrevistados 
respondem de forma paradoxal: dizem apoiar a diversidade, mas 
não necessariamente a querem por perto. (Oldiversity, 2017, p. 69).

Essa pesquisa, em especial, compartilha dados bem controversos, 
que refletem o contexto de transformação que a sociedade brasileira vem 
enfrentando e construindo sobre o tema da diversidade sexual entre o 
regredir e progredir. Por exemplo, de um lado, o Brasil ainda é o país 
que mais mata indivíduos LGBT no mundo, segundo o Grupo Gay 
da Bahia3, 4 e, por outro lado, há avanços, tal como, em 2019, o poder 
judiciário brasileiro criminalizou LGBTfobia, via os dispositivos da 
Lei de racismo (7716/1989) (Barifouse, 2019). Desse modo, pesquisas 
ainda mais recentes sinalizam quadros mais nítidos e otimistas, como 
o levantamento, da Edelman Earned Brand 2018. Essa pesquisa indica 

3. Em 2019 foram registrados no país 329 mortes violentas (“Brasil registra 
329 mortes de pessoas LGBT+ em 2019, uma a cada 26 horas”, 2020)

4. Para aprofundamentos: Mendes e Silva (2020). 
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que há muita expectativa dos consumidores brasileiros para com as suas 
marcas, pois “63% dos entrevistados afirmam que as marcas podem 
fazer mais para solucionar problemas sociais do que o governo e 62% 
acreditam que é mais fácil fazer com que as marcas resolvam problemas 
sociais do que conseguir que o governo aja” (Edelman, 2018, par. 2).

Outras duas pesquisas que agregam para o entendimento desse cenário 
foram apresentadas pela empresa Samsung, em parceria com o Bridge 
Research e divulgada em 2019; e outra feita pelo Instituto Pew, publicada 
em 2020. De acordo com os resultados da primeira pesquisa, 85% dos 
brasileiros consideram relevante que as marcas abordem a diversidade 
em sua comunicação; para 73% dos entrevistados “a diversidade ainda 
não é respeitada no Brasil e as empresas devem evoluir. Mais de 80% 
justificaram que uma comunicação diversa demonstra respeito às pessoas 
e suas diferenças. Já para 67% dos pesquisados, o assunto é relevante e 
ajuda a remover barreiras e preconceitos.” (“Mais de 80% dos consu-
midores veem relevância em falar de diversidade”, 2019, par. 2). Por 
fim, a pesquisa do Instituto Pew retrata que 67% da população acredita 
que a comunidade LGBT deve ser aceita pela sociedade (Lott, 2020).

Obviamente, o interesse mercadológico também integra essa cena 
com destaque, como deve ser, pois o radical da publicidade está inter-
ligado ao mercado e à lógica capitalista que articula e investe nessa 
indústria criativa fomentando os seus processos de inovações constantes 
para estimular os consumos (materiais e imateriais). Esse investimento 
assegura aos espaços da produção publicitária o trabalho gerencial e 
criativo, entre outras práticas, para a construção de ações comunicativas 
de marcas direcionadas aos espaços dos consumos, com o objetivo-fim 
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de “construir vínculos de sentido entre pessoas e marcas (produtos, 
serviços, ideias, propostas, etc.)” (Perez, 2019, p. 120).

Por fim, cabe registrar também nessa introdução, que este trabalho 
reflete um recorte extraído da pesquisa de pós-doutorado do autor deste 
capítulo intitulada “Experiências de consumo midiático de famílias 
brasileiras com publicidades contraintuitivas5 que midiatizam expres-
sões de relações homoafetivas: um estudo em Grounded Theory”. Essa 
investigação está em desenvolvimento, entre 2019 a 2021, na Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com 
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

DESENHO E PROCESSO DA PESQUISA/ LEVANTAMENTO

Da referida produção científica, estão sendo considerados os trabalhos 
completos, de autoria de doutores, doutorandos, mestre, mestrandos (os 
trabalhos desses pesquisadores com graduados e graduandos também são 
também considerados), que constam publicados e disponibilizados nos 
anais online dos respectivos eventos. Os cuidados metodológicos deste 
estudo orientaram-se pela articulação dos direcionamentos propostos por 
Siddaway, Wood e Hedges (2019); Kim, Hayes, Avant e Reid (2014); 
Ursi (2005); e Trindade, Peruzzo e Perez (2018).

5. A comunicação publicitária contraintuitiva pode ser considerada como uma 
proposta do campo profissional publicitário que, estrategicamente, faz uso em 
suas narrativas de “outros/novos” conteúdos acerca de estereótipos dirigidos às 
minorias sociais, isto é, de “moderadores contraestereótipos” (Blair & Benaji, 
1996; Blair & Lenton, 2001, Dasgupta & Greenwald, 2001), com o objetivo 
principal de inovar e promover as suas tentativas de apelo para o consumo 
mercadológico, “violando expectativas intuitivas” (Boyer, 2001; Leite, 2014; 
Upal; 2007) dos receptores acerca dos discursos tradicionalmente veiculados 
pela mídia.
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Por conseguinte, com o levantamento operado nos anais dos eventos 
foi contabilizado e considerado um conjunto de 4.837 trabalhos, sendo 
que 2.936 (61%) desses foram extraídos dos anais do Encontro Compós 
(2000-2020); 1.082 (22%) do DT 2 – Publicidade e Propaganda do 
Congresso Brasileiro Intercom (2001-2019); e 819 (17%) dos anais 
do Pró-Pesq PP (2010-2019)6. Como estratégia para a identificação e 
seleção dos trabalhos pertinentes, em uma primeira fase de triagem, 
todos os artigos que integravam os anais online dos referidos eventos 
tiveram os seus títulos, resumos e palavras-chave lidos. Essa atividade 
foi operada distintamente para cada trabalho registrado nas páginas 
dos sites (Compós e Intercom) e livros (Pró-Pesq PP) dos anais dos 
eventos em seus respectivos anos. Esse proceder não automatizado foi 
necessário, tendo em vista que apenas o site da Compós possuía um 
sistema de busca nas páginas dos seus anais. 

Por conseguinte, da triagem dos artigos seguiu-se uma leitura guiada 
que considerou inicialmente aqueles trabalhos que apresentassem os 
seguintes termos, ou nos títulos, ou nos resumos, ou nas palavras-chave: 
“anúncio”; “campanha publicitária”; “marca”; “propaganda”; “publi-
cidade”; “user-generated content”; “branded content”; e “consumo”. 

6. É importante pontuar que devido à pandemia da Covid-19, o novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) que, desde o início de 2020 , vem assolando o Brasil e o mundo, 
muitos eventos que ocorreriam no primeiro semestre de 2020, por segurança 
sanitária, foram cancelados como, por exemplo, o Pró-Pesq PP. Outros eventos 
que ocorreriam, em meados do início do segundo semestre de 2020, foram 
adiados e replanejados para o final desse ano, como o Encontro Anual Compós 
com realização para 24 a 27 de novembro e o Intercom com realização agendada 
para 1 a 10 de dezembro. Esses eventos estão sendo viabilizados remotamente 
pela internet. Desse modo, considerando os artigos publicados nos anais desses 
eventos em 2020, pontua-se que já estão sendo considerados nas análises deste 
trabalho os anais do Compós 2020 recentemente publicados. Posteriormente, na 
atualização da pesquisa de pós-doutorado acima referida, serão considerados os 
trabalhos publicados nos anais do Intercom 2020.
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Esses termos precisavam estar associados aos vocábulos: “LGBT”; 
“GLS”; “lésbica”; “bissexual”; “gay”; “transexual”; “travesti”; “queer”; 
“família LGBT”; “família gay”; “família lésbica”; “homoparentali-
dade”; “casal homoafetivo”; “casamento gay”; “casamento lésbico”; 
“casamento LGBT”; “casamento homoafetivo”; “diversidade sexual”; 
“homossexual”; e “homossexualidade”. Os plurais desses termos tam-
bém foram considerados. 

Da leitura direcionada dos 4.837 trabalhos registrados nos anais 
dos três eventos, após etapas de triagens, foram identificados como 
pertinentes e aceitos para a análise desta pesquisa 31 artigos publicados 
entre 2009 a 20197. Esses trabalhos representam 0,64% do conjunto de 
artigos considerados preliminarmente. Dessas produções, 15 (48%) arti-
gos integram os anais do Pró-Pesq PP, 14 (45%) trabalhos do Intercom 
e 2 (7%) estudos do Compós (vide gráfico 1). 

Dos textos selecionados foram analisados a seguinte mescla de carac-
terísticas organizada e adaptada a partir dos trabalhos de Kim, Hayes, 
Avant e Reid (2014); Ursi (2005) e Trindade, Peruzzo e Perez (2018), 
a saber: (1) nome completo dos autores, (2) vínculos institucionais, 
(3) título dos artigos, (4) ano da publicação, (5) eventos, (6) teorias/ 
disciplinas utilizadas, (7) autores seminais, (8) abordagens de pesquisa 
(qualitativa, quantitativa ou mista), (9) metodologias, (10) unidades de 
análise, (11) mídias de interesse, (12) abordagem sobre indivíduos LGBT. 
Essas características, especificamente, foram exploradas e discutidas 
em outro espaço (ver nota 5). Neste capítulo, o foco está direcionado 
para o resgate da reflexão sobre representações de indivíduos LGBT 

7. A operação desse trabalho de levantamento, identificação, seleção e análise 
desses artigos foram realizadas durante abril e setembro de 2020. 
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expressas nos anúncios utilizados nesses textos e inscrever um olhar 
sobre as (13) áreas temáticas utilizadas nesses artigos, como já indicado. 

Gráfico 1
Artigos aceitos (31 trabalhos) (gráfico esquerda), Artigos publicados 
por ano (31 trabalhos) (gráfico direita)

Elaborado pelo autor.

Os esforços deste trabalho somam-se a outras iniciativas similares 
já desenvolvidas e ofertadas ao campo como, por exemplo, as pesquisas 
de Lucas Lazarin e André Iribure “Um levantamento dos estudos das 
homossexualidades nos programas de Pós-Graduação em Comunicação 
Social” (2014) e “Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de 
Pós-Graduação em Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área 
de publicidade e propaganda” (2016), ambos os trabalhos consideram 
pesquisas realizadas entre 1992 a 2008. Mais recentemente identifica-se 
o esforço da investigação “O estado da arte dos estudos sobre publi-
cidade e representação LGBT nos Programas de Pós-Graduação”, de 
Scherer e Petermann (2019).
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Nesse enquadramento, também é relevante destacar alguns dos 
atuais trabalhos, que fortalecem a conjuntura desses esforços agre-
gando perspectivas e dimensões mais abrangentes sobre as expressões 
de gênero e sexualidade tal como as reflexões sobre os feminismos, as 
novas masculinidades, entre outros temas que tangenciam e implicam 
as temáticas não-hegemônicas e dissidentes das representações LGBT. 
Entre esses trabalhos têm-se a pesquisa “Genealogias dissidentes: os 
estudos de gênero nas Teses e Dissertações em Comunicação do Brasil 
(1972-2015)”, de Tomazetti (2019); “Tendências das pesquisas sobre 
gênero e sexualidade na publicidade e consumo em revistas científicas 
da Comunicação Qualis A2 entre 2006 a 2018 no Brasil”, de Eneus 
Trindade, André Peruzzo e Clotilde Perez (2018); e “ Um panorama 
dos estudos sobre mídia, sexualidades e gêneros não normativos”, de 
Colling et al. (2012), entre outros. 

Postos esses direcionamentos, na sequência são apresentados os 
31 artigos que estruturam o racional deste trabalho, bem como as suas 
respectivas análises agendadas para este capítulo. Pontua-se também 
que como apoio para o gerenciamento da pesquisa desenvolvida uti-
lizou-se o software StArt. Esse programa é uma ferramenta gratuita 
desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software 
da UfScar (http://lapes.dc.ufscar.br) para suportar a operação de projetos 
de revisões da literatura. 

SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS E AUTORIAS

Dos artigos detectados e selecionados, no período de 2000 a 2020, 
os primeiros trabalhos sobre a temática em foco nesta pesquisa estão 
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publicados nos anais do Congresso Nacional Intercom, em 2009, e do 
Encontro Pró-Pesq PP, em 2011, ambas as produções são de autoria 
de Adriana Tulio Baggio (PUC-SP/ Facinter-Curitiba). Já nos anais 
do Encontro Compós, o primeiro trabalho identificado nesse período 
consta publicado em 2017, sendo de autoria de José Maria Mendes 
(UFPE), conforme quadro 1, que também traz os artigos organizados 
por evento, ano, títulos, autores e autoras e as instituições que sediaram 
o desenvolvimento dos trabalhos analisados. 

Quadro 1
Artigos selecionados Anais Intercom, Pró-Pesq PP e Compós (2000-2020).

Título Autores/as Ano Evento Vínculo Institucional
1 A temática homossexual na publicidade: representação e estereótipos Baggio, Adriana T. 2009 Intercom Facinter 

2
O Endosso Publicitário e as Exposições das Celebridades de suas Intimidades 
Homoafetivas

Loyola, Viv iane D.;
Campos, Daniel R. 2013 Intercom FUMEC 

3

A publicidade rende-se à diversidade sexual: um estudo de recepção sobre a 
campanha ‘Casais’ do perfume Egeo de O Boticário Oliveira, José Aparecido

 

2015 Intercom

Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix ;

Faculdade de Estudos 
Administrativos FEAD-MG

4
As sutis tentações: análise do vídeo publicitário O Dia dos Namorados 
da marca O Boticário

Reino, Luciana da S. S.; 
Carvalho, Cristiane M. 2015 Intercom PUCRS 

5

A Representação das Minorias nas Propagandas Brasileiras da Copa do Mundo 
de 2014

Soares, Sérgio A.; 
Alves, Luiz Eduardo de C.; 
Loyola, Viv iane D.; 
Borges, Admir Roberto 2016

Intercom FUMEC

6
Propaganda e diversidade: mudanças de paradigma no contexto 
de inclusão da diversidade na mensagem publicitária brasileira Silva, Renato de A. V. 2016 Intercom FIRB–SP

7
A publicidade brasileira está saindo do armário? Análise crítica 
de filmes publicitários do Dia dos Namorados

Mozdzenski, Leonardo; 
Silv ia, Keliny Cláudia da 2016 Intercom UFPE

8
Propaganda e Representatividade: Análise do Discurso Publicitário 
em Uma Nova Conjuntura Social

Mulatinho, José Igor M.;
Bezerra, Josenildo S. 2016 Intercom UFRN

9

Me Representa ou não me Representa: Percepções de um Público LGB sobre as 
Representações das Homossexualidades na 
Publicidade da TV Aberta Brasileira

Santos, Marta Oliveira dos; 
Marmitt, Gustavo

2017 Intercom FEEVALE

10

Parte 2 - Quase Homem, Quase Mulher: As Repercussões na Rede Social 
Facebook de Gênero e Sexualidade Trans da Publicidade Veiculada na Televisão 
Aberta Brasileira

Iriburé, André 2018 Intercom UFRGS

11 Estética da Diferença na Publicidade Audiovisual Brasileira Brandão, Vanessa C. 2018 Intercom UFMG

12
Dia Internacional contra a LGBTfobia: diferentes abordagens sobre a diversidade 
sexual e de gênero em duas campanhas publicitárias Alonso, Laiara 2018 Intercom USP

13 Pabllo Vittar e a construção de um personal branding na sociedade contemporânea
Souto, Juliana;
Cariolano, Danilo 2019 Intercom 

UFPE;
UNIFAVIP

14
Uma Interação entre Marcas: da censura do comercial do Banco do Brasil na TV 
aberta à representação da diversidade na postagem do Burger King no Facebook Iribure, André 2019 Intercom 


UFRGS

15
O percurso do prazer homossexual: uma análise semiótica da 
publicidade do preservativo Prosex Baggio, Adriana T. 2011 Pró-Pesq PP PUC SP

16 Preconceito e Propaganda: um relato de experiência Tomita, Iris 2012 Pró-Pesq PP
Unicentro;

UFPR

17
“Webgay, Gaymobile, Advergay”: o fluxo da homossexualidade 
em rede Leal, Jorge Tadeu B. 2014 Pró

‐

Pesq PP PUC-Rio

18
Publicidade no Facebook: colaborações para o debate brasileiro 
sobre o casamento civil igualitário

Leite, Francisco; 
Batista, Leandro L.; 
Souza, Joseane T. 

2014 Pró-Pesq PP USP

19
Entre as representações e as repercussões das homossexualidades: uma análise da 
publicidade veiculada na tv aberta e seus desdobramentos na rede social Iribure, André 2016 Pró-Pesq PP UFRGS

20
‘O Boticário vende perfumes, não água benta’: a reação patêmica do público diante 
de uma publicidade polêmica Mozdzenski, Leonardo 2016 Pró-Pesq PP UFPE

21
A publicidade utilizada como elemento retórico para a desconstrução de 
Preconceitos na sociedade

Cruz, Diego Edir T. C.;  
Villegas, Greicy M. L. G. C. 2016 Pró-Pesq PP

UNAMA; 
PUC-SP 

22
Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área de publicidade e propaganda

Lazarin, Lucas; 
Iribure, André  2016 Pró-Pesq PP UFRGS

23
Nem para eles, nem para elas: uma reflexão sobre o “@gênero" 
na publicidade e no mercado de moda França, Eduardo 2016 Pró-Pesq PP PUC-Rio

24
"Personas sexuais" para uma abordagem comunicacional das representações 
LGBT na publicidade. Um estudo de caso Gonçalves, Renato 2017 Pró-Pesq PP USP

25
Quando as publicidades sexo-diversas tocam o real: a voz e 
a visibilidade queer na publicidade-documentário Mozdzenski, Leonardo 2018 Pró-Pesq PP UFPE

26 Capital Cultural e Diversidade de representações na publicidade
Scherer, Anderson A.;
Petermann, Juliana 2018 Pró-Pesq PP UFSM

27
Reverberações da política na publicidade: discursos sobre diversidade sexual 
em campanhas online

Machado, Mônica; 
Oliveira, Arize 2019 Pró-Pesq PP UFRJ

28
As diferentes representações nas narrativas publicitárias do 
mês do orgulho de 2018

Silv ia, Arthur Henrique M.;
Hansen, Fábio 2019 Pró-Pesq PP UFPR

29
Muito mais do que uma festa: comunicação, consumo e sociabilidade nas redes 
sociais do Coletivo Drag Noite Suja

Ferreira, Emanuele C.; 
Vieira, Manuela do C.;
Luz, Matheus Henrique C.

2019 Pró-Pesq PP UFPA

30
Entre dinâmicas de mercado e identitárias: os youtubers e 
a controvérsia publicitária d’O Boticário Mendes, José Maria 2017 Compós UFPE

31

Comunicação e Estudos de Gênero: imagens diaspóricas, 
imaginários insurgentes

Rocha, Rose de M.; 
Postinguel, Danilo;
Santos, Thiago H. Ribeiro; 
Neves, Thiago T. 2018 Compós

ESPM
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Título Autores/as Ano Evento Vínculo Institucional
1 A temática homossexual na publicidade: representação e estereótipos Baggio, Adriana T. 2009 Intercom Facinter 

2
O Endosso Publicitário e as Exposições das Celebridades de suas Intimidades 
Homoafetivas

Loyola, Viv iane D.;
Campos, Daniel R. 2013 Intercom FUMEC 

3

A publicidade rende-se à diversidade sexual: um estudo de recepção sobre a 
campanha ‘Casais’ do perfume Egeo de O Boticário Oliveira, José Aparecido

 

2015 Intercom

Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix ;

Faculdade de Estudos 
Administrativos FEAD-MG

4
As sutis tentações: análise do vídeo publicitário O Dia dos Namorados 
da marca O Boticário

Reino, Luciana da S. S.; 
Carvalho, Cristiane M. 2015 Intercom PUCRS 

5

A Representação das Minorias nas Propagandas Brasileiras da Copa do Mundo 
de 2014

Soares, Sérgio A.; 
Alves, Luiz Eduardo de C.; 
Loyola, Viv iane D.; 
Borges, Admir Roberto 2016

Intercom FUMEC

6
Propaganda e diversidade: mudanças de paradigma no contexto 
de inclusão da diversidade na mensagem publicitária brasileira Silva, Renato de A. V. 2016 Intercom FIRB–SP

7
A publicidade brasileira está saindo do armário? Análise crítica 
de filmes publicitários do Dia dos Namorados

Mozdzenski, Leonardo; 
Silv ia, Keliny Cláudia da 2016 Intercom UFPE

8
Propaganda e Representatividade: Análise do Discurso Publicitário 
em Uma Nova Conjuntura Social

Mulatinho, José Igor M.;
Bezerra, Josenildo S. 2016 Intercom UFRN

9

Me Representa ou não me Representa: Percepções de um Público LGB sobre as 
Representações das Homossexualidades na 
Publicidade da TV Aberta Brasileira

Santos, Marta Oliveira dos; 
Marmitt, Gustavo

2017 Intercom FEEVALE

10

Parte 2 - Quase Homem, Quase Mulher: As Repercussões na Rede Social 
Facebook de Gênero e Sexualidade Trans da Publicidade Veiculada na Televisão 
Aberta Brasileira

Iriburé, André 2018 Intercom UFRGS

11 Estética da Diferença na Publicidade Audiovisual Brasileira Brandão, Vanessa C. 2018 Intercom UFMG

12
Dia Internacional contra a LGBTfobia: diferentes abordagens sobre a diversidade 
sexual e de gênero em duas campanhas publicitárias Alonso, Laiara 2018 Intercom USP

13 Pabllo Vittar e a construção de um personal branding na sociedade contemporânea
Souto, Juliana;
Cariolano, Danilo 2019 Intercom 

UFPE;
UNIFAVIP

14
Uma Interação entre Marcas: da censura do comercial do Banco do Brasil na TV 
aberta à representação da diversidade na postagem do Burger King no Facebook Iribure, André 2019 Intercom 


UFRGS

15
O percurso do prazer homossexual: uma análise semiótica da 
publicidade do preservativo Prosex Baggio, Adriana T. 2011 Pró-Pesq PP PUC SP

16 Preconceito e Propaganda: um relato de experiência Tomita, Iris 2012 Pró-Pesq PP
Unicentro;

UFPR

17
“Webgay, Gaymobile, Advergay”: o fluxo da homossexualidade 
em rede Leal, Jorge Tadeu B. 2014 Pró

‐

Pesq PP PUC-Rio

18
Publicidade no Facebook: colaborações para o debate brasileiro 
sobre o casamento civil igualitário

Leite, Francisco; 
Batista, Leandro L.; 
Souza, Joseane T. 

2014 Pró-Pesq PP USP

19
Entre as representações e as repercussões das homossexualidades: uma análise da 
publicidade veiculada na tv aberta e seus desdobramentos na rede social Iribure, André 2016 Pró-Pesq PP UFRGS

20
‘O Boticário vende perfumes, não água benta’: a reação patêmica do público diante 
de uma publicidade polêmica Mozdzenski, Leonardo 2016 Pró-Pesq PP UFPE

21
A publicidade utilizada como elemento retórico para a desconstrução de 
Preconceitos na sociedade

Cruz, Diego Edir T. C.;  
Villegas, Greicy M. L. G. C. 2016 Pró-Pesq PP

UNAMA; 
PUC-SP 

22
Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área de publicidade e propaganda

Lazarin, Lucas; 
Iribure, André  2016 Pró-Pesq PP UFRGS

23
Nem para eles, nem para elas: uma reflexão sobre o “@gênero" 
na publicidade e no mercado de moda França, Eduardo 2016 Pró-Pesq PP PUC-Rio

24
"Personas sexuais" para uma abordagem comunicacional das representações 
LGBT na publicidade. Um estudo de caso Gonçalves, Renato 2017 Pró-Pesq PP USP

25
Quando as publicidades sexo-diversas tocam o real: a voz e 
a visibilidade queer na publicidade-documentário Mozdzenski, Leonardo 2018 Pró-Pesq PP UFPE

26 Capital Cultural e Diversidade de representações na publicidade
Scherer, Anderson A.;
Petermann, Juliana 2018 Pró-Pesq PP UFSM

27
Reverberações da política na publicidade: discursos sobre diversidade sexual 
em campanhas online

Machado, Mônica; 
Oliveira, Arize 2019 Pró-Pesq PP UFRJ

28
As diferentes representações nas narrativas publicitárias do 
mês do orgulho de 2018

Silv ia, Arthur Henrique M.;
Hansen, Fábio 2019 Pró-Pesq PP UFPR

29
Muito mais do que uma festa: comunicação, consumo e sociabilidade nas redes 
sociais do Coletivo Drag Noite Suja

Ferreira, Emanuele C.; 
Vieira, Manuela do C.;
Luz, Matheus Henrique C.

2019 Pró-Pesq PP UFPA

30
Entre dinâmicas de mercado e identitárias: os youtubers e 
a controvérsia publicitária d’O Boticário Mendes, José Maria 2017 Compós UFPE

31

Comunicação e Estudos de Gênero: imagens diaspóricas, 
imaginários insurgentes

Rocha, Rose de M.; 
Postinguel, Danilo;
Santos, Thiago H. Ribeiro; 
Neves, Thiago T. 2018 Compós

ESPM

Elaborado pelo autor.

Considerando as regiões brasileiras e as universidades que sediaram 
o desenvolvimento dos artigos observa-se o seguinte quadro: as pro-
duções são oriundas de instituições de ensino superior localizadas nas 
regiões norte, nordeste, sudeste e sul. Não foram identificados trabalhos 
da região centro-oeste do país.

Os 31 estudos selecionados foram sediados em 22 instituições de 
ensino superior brasileiras, sendo 17 (77%) Universidades, 3 (14%) 
Faculdades e 2 (9%) Centros Universitários. Dessas instituições 10 
(45%) são públicas e 12 (55%) não-públicas. Entre 

as regiões o sudeste se sobressai com a maior produção registrando 
14 artigos (45,2%), seguido pelo sul com 10 produções (32,3%), nordeste 
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com 6 publicações (19,3%) e norte com 1 artigo (3,2%). Observando 
essas instituições de ensino superior destacam-se a UFPE como 5 (16%) 
produções, a UFRGS com 4 (13%) trabalhos e a USP com 3 (10%) 
contribuições registradas no período analisado. 

Da autoria dos 31 artigos tem-se 46 autores e autoras, sendo que 
16 (52%) trabalhos apresentam autoria individual e 15 (48%) são de 
autoria coletiva. Dessas produções coletivas, 11 (73%) foram produzidos 
por dois autores e ou autoras, 2 (13,5%) artigos têm a parceria de três 
autores e ou autoras e 2 trabalhos com autoria de 4 (13,5%) autores e ou 
autoras. Entre os autores e autoras que mais contribuições inscreveram 
no período estão André Iribure (UFRGS) com 4 (13%) publicações, 
Leonardo Mozdzenski (UFPE) com 3 (10%) artigos e Adriana Tulio 
Baggio com 2 (6%) trabalhos publicados.

Figura 1
Graduação dos/as autores/as

Elaborado pelo autor
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Tabela 1
Formação/titulação dos/as autores/as. 

 

Doutor/a em 
Comunicação 8 17%
Doutorando/a em 
Comunicação 10 21%
Doutor/a em 
outra área 4 9%
Doutorando/a em 
outra área 2 4%
Mestre/a em Comunicação 2 4%
Mestrando/a em 
Comunicação 6 13%
Mestre/a em outra área 7 15%
Mestrando/a em 
outra área 2 4%
Especialista em outra área 1 2%
Graduação em Comunicação* 5 11%
Total** 47 100%

* Esses autores participaram de artigos coletiv os.
** Um dos autores possui 2 doutorados.

Elaborado pelo autor

Sobre a formação acadêmica/titulação dos 46 autores e autoras, na 
época da publicação dos trabalhos, tem-se o seguinte perfil (vide tabela 1): 
como primeira formação 32 (70%) indivíduos têm a graduação em 
Publicidade e Propaganda; 5 (11%) em Comunicação (não há informa-
ção sobre a especialidade do curso no artigo e nem no currículo lattes 
desses autores e autoras); 5 (11%) são formados em jornalismo; 4 (8%) 
em outras áreas como Letras, Teologia, Educação Física e Direito. 
Dos 46 autores e autoras, 5 (11%) possuem duas ou mais graduações.

Das formações/titulações em nível de pós-graduação, 8 (17%) 
possuem doutorado e 10 (21%) são doutorandos e doutorandas em 
Comunicação; 4 (9%) têm doutorado e 2 (4%) são doutorandos e dou-
torandas em outras áreas; 2 (4%) possuem a titulação de mestrado e 
6 (13%) são mestrandos e mestrandas em Comunicação; 7 (15%) são 
mestres e mestras e 2 (4%) mestrandos e mestrandas em outras áreas. 
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Registra-se também a participação na construção desses trabalhos de 
1 (2%) especialista e 5 (11%) estudantes de graduação e profissionais 
graduados com os seus orientadores e orientadoras. 

SOBRE AS REPRESENTAÇÕES LGBT NOS ANÚNCIOS 
OBJETOS DOS ESTUDOS

Sobre as representações de indivíduos LGBT nos anúncios, registra-se 
que foram identificadas 41 produções (excluindo repetições) veiculadas 
tanto na televisão quanto na internet. Desses anúncios, observando a 
possibilidade da mesma narrativa conter mais de uma representação 
LGBT, pontua-se que foram detectadas 13 narrativas publicitárias que 
abordam a representação de lésbicas, 17 que consideram imagens de 
gays, 11 que mostram transexuais (10 mulheres e 1 homem), 5 peças 
publicitárias que trazem representações acerca de drag queens e agê-
neros e 8 anúncios que utilizam iconografias (p. ex. bandeira LGBT, 
arco-íris, um par de sapatos e tênis masculinos juntos perto de uma 
cama, duas cuecas penduradas no varal, ilustrações de casais do mesmo 
sexo com vestimentas de casamento etc.). É interessante ressaltar ainda 
que os enredos dos anúncios inscreviam, demarcavam características 
que direcionavam à identificação e associação dos indivíduos como 
LGBT (expressões afetivas, trejeitos, etc.). Entre os anúncios não foram 
identificadas explicitamente representações de bissexuais, travestis, 
assexuais, entre outras. 

Levando em consideração o recorte raça/cor, apenas 16 anúncios 
trazem indivíduos negros (pretos e pardos). É significativo também 
registrar, de modo atencioso, que uma expressiva parte dessas peças 
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publicitárias, ou seja, 7 delas quando focam representar a intersecção 
raça e gênero (indivíduos negros e LGBT), geralmente, recorrem as 
imagens de artistas celebrados que tenham esse perfil. Nos anúncios, 
unidades de análises dos trabalhos considerados, se destacam as cantoras 
Liniker, Mel, Raquel Virgínia e Assucena Assucena (todas mulheres 
transexuais), as cantoras drag queens Gloria Groove, Lia Clark, etc. 
Por fim, tem-se uma campanha protagonizada pelo ator estadunidense, 
Jaden Smith, filho do também ator Will Smith, que se assume como um 
indivíduo agênero (sem gênero). É pertinente ressaltar tal abordagem, 
pois essa recorrência, talvez estratégica, não é observada nos anúncios 
que inscrevem representações de LGBT a indivíduos não negros. 

Já levando em consideração as representações afetivas, 11 anúncios 
mostram 13 casais LGBT, dos quais 9 deles são casais gays, 8 casais 
lésbicos e 1 casal é formado por uma mulher transexual e um homem 
heterossexual. Entre as representações desses pares há apenas um casal 
LGBT interracial, formado por uma parceira branca e outra negra (parda). 
Ainda nesse recorte, entre os artigos analisados tem destaque o filme 
da campanha do dia dos namorados de O Boticário denominada “Um 
dia dos namorados para todas as formas de amor”, para o seu perfume 
Egeo, em 2015. Essa peça mostra a representação de diversos pares, 
entre eles dois casais LGBT (lésbico e gay). A projeção e os efeitos 
sociais que a veiculação desse anúncio produziu, quando da sua veicu-
lação, são enquadrados nas análises de 8 (26%) trabalhos publicados 
nos anais dos eventos considerados neste levantamento. Esses artigos 
foram publicados entre 2015 a 2019.
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Posto esse cenário sobre as representações registradas nos traba-
lhos em tela, cabe neste ponto também relatar quais as principais áreas 
temáticas que estão sendo consideradas nas abordagens desses estudos. 

SOBRE AS ÁREAS TEMÁTICAS 

Para identificar quais áreas temáticas são abordadas nos 31 arti-
gos levantados no período de 2000 a 2020, recorre-se as orientações 
de Kim, Hayes Avant e Reid (2014). Esses autores, ao realizar uma 
pesquisa de levantamento da literatura de estudos publicitários, com 
base em Laura Yale e Mary C. Gilly (1988), sugerem sete tópicos para 
organizar um conjunto de trabalhos identificados na literatura, a saber: 
1) Prática publicitária - questões de gestão do negócio publicitário 
(p.ex. orçamento, resposta de vendas, promoções), assuntos de mídias, 
questões de agências de publicidade; 2) Efeitos da ação publicitária - 
qualquer um dos efeitos individuais, sociais e econômicos que sejam o 
resultado direto de uma ação publicitária como anúncio ou patrocínio 
(p.ex. recall, reconhecimento, percepção, atitude, consciência, envol-
vimento, persuasão, desgaste, atenção, boca a boca, etc.); 3) Efeitos 
relacionados à publicidade - efeitos individuais, sociais e econômicos 
que são resultado indireto de um anúncio ou patrocínio ou o resul-
tado direto de outro conteúdo ou contexto de marketing; 4) Questões 
Sociais - propaganda política, raça, ética, “preço” social / econômico 
da publicidade, questões dos idosos, regulamentação governamental 
da publicidade, questões infantis, estereótipos de papéis sexuais, etc.; 
5) Conteúdo das ações publicitárias – tipos de apelos, publicidade 
subliminar, fatores-fonte em publicidade, conteúdo informativo, uso 



1902

meistudies

de sexo ou nudez em publicidade, imagem, propaganda institucional, 
etc.; 6) Metodologia - artigos sobre métodos de pesquisa com ênfase 
especial nas necessidades do pesquisador de publicidade; e 7) Outros: 
serviços de publicidade, publicidade industrial, educação, história, etc. 

Tabela 2
Número de artigos por área temática

           Áreas temáticas n %
Conteúdo das ações publicitárias 15 48%
Efeitos da ação publicitária 5 16%
Efeitos relacionados à publicidade 5 16%
Metodologia 2 7%
Outros 4 13%
Prática publicitária 0 0%
Total 31 100%

Questões sociais

Elaborado pelo autor

Desses pontos elencados, de imediato, é preciso reconhecer como 
bem alertam Yale e Gilly (1988) o fator subjetivo que implica as deci-
sões para estabelecer a priorização “de um tópico sobre outro para 
desenvolver as categorias de áreas temáticas mutuamente exclusivas” 
(Yale & Gilly, 1988, p. 16). Essa atenção é relevante, tendo em vista que 
alguns trabalhos podem vincular-se a mais de um desses tópicos. Desse 
modo, levando em consideração essa observação, bem como a sensível 
singularidade que recorta e atravessa os interesses deste levantamento, 
com a leitura dos artigos foi possível ratificar a percepção de que todos 
os 31 (100%) trabalhos analisados têm como direcionamento limiar 
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para as suas construções teóricas e empíricas o tópico “questão social” 
(ver tabela 2). Com outras palavras, a produção de saber dos trabalhos 
é motivada e tensionada pelas problemáticas associadas às represen-
tações ou não de indivíduos LGBT e suas implicações nos espaços da 
produção e consumos publicitários brasileiros.

Desse modo, esse tópico está sendo estrategicamente extraído da 
lista indicada buscando demonstrar com transparência os tópicos mais e 
menos abordados nos estudos publicitários que pensam as representações 
LGBT nos anais do Intercom, Pró-Pesq PP e Compós entre os anos de 
2000 a 2020. Nessa direção, se observa o seguinte quadro: 15 (48%) dos 
trabalhos analisam os conteúdos de materialidades publicitárias, 5 (16%) 
textos buscam tensionar os efeitos diretos produzidos por anúncios que 
abordam a temática LGBT, quando da recepção desses por indivíduos, 
5 (16%) artigos focalizam os efeitos indiretos da produção publicitária 
no contexto social, 4 (13%) trabalhos exploram outras perspectivas com 
foco na educação, no serviço de consultoria como tendência, estratégia 
de personal branding e reflexões sobre consumo e práticas de socia-
bilidade, 2 (7%) textos abordam propostas metodológicas e , por fim, 
nenhum dos textos estudados inscreve direcionamentos para a gestão 
e prática do negócio publicitário. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Da leitura direcionada dos 4.837 trabalhos que integram os anais 
online dos eventos a priori indicados, 31 (0,64%) textos pertinentes aos 
objetivos deste trabalho foram identificados, selecionados e analisados. 
Nesse enquadramento, é interessante observar que mesmo sendo o mais 
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novo evento entre os três focalizados, o Pró-Pesq PP – Encontro Nacio-
nal de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, com sua primeira 
edição em 2010, vem despontando como um espaço privilegiado para 
acolher e dar visibilidade aos estudos sobre a temática em tela, seguido 
pelos tradicionais Congresso Intercom e Encontro Compós. Nesse 
tocante, é necessário também notar que apesar da relevância plurissíg-
nica (sociocultural, mercadológica, política, etc.) que o tema inscreve, 
há pouquíssimos trabalhos produzidos e registrados nos anais desses 
eventos. No entanto, essa percepção não é restrita a essas fontes, como 
bem confirmam trabalhos produzidos anteriormente que exploraram 
outras fontes científicas, aos quais este levantamento busca agregar 
reflexões (Lazarin & Iribure, 2014, 2016; Scherer & Petermann, 2019). 

Com efeito, é preciso destacar também entre os trabalhos iden-
tificados, o significativo empenho de pesquisadores e pesquisadoras 
como Adriana Tulio Baggio, André Iribure e Leonardo Mozdzenski 
que, ao longo do período observado neste trabalho (ver tabela 1), vêm 
inscrevendo colaborações contínuas e potentes sobre a articulação 
temática publicidade e as expressões LGBT nas agendas de discussão 
dos eventos científicos considerados neste levantamento, demonstrando 
e pontuado entre outras perspectivas a significância, as oportunidades 
e os desafios que o assunto carrega para ser analisado teórica e empiri-
camente. Nessa linha, ainda é motivador observar o papel de destaque 
dos e das discentes de doutorado e mestrado, bem como a participação 
e interesse de graduados e graduandos do campo da comunicação na 
produção dos trabalhos identificados. Essas colaborações podem suge-
rir o interesse ascendente que a temática vem suscitando nos novos e 
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futuros pesquisadores, muitos atualmente já formados e atuantes no 
campo desdobrando as suas investigações.

Sobre as representações LGBT observadas nos anúncios utilizados 
como objetos de análise dos artigos estudados, salienta-se a presença 
mais recorrente da imagem de gays, inclusive performando a arte drag 
queen, seguida por expressões de lésbicas e, posteriormente, transexu-
ais (em sua maioria mulheres). Nesse quadro, também se observou a 
representação de agênero. Não foram identificadas expressões explíci-
tas de indivíduos bissexuais, intersexuais, travesti, assexuais, etc., por 
isso, talvez, se localiza nessas representações um desafio a ser melhor 
observado e tensionado em futuros estudos e abordagens. 

Levando em consideração a interseccionalidade raça/cor e gênero 
observa-se um relativo equilíbrio, porém, nas sutilezas desse recorte é 
preciso indicar o desconforto de perceber entre parte significativa desses 
anúncios, em específico, a contumaz adoção estratégica de utilização 
de imagens de celebradas e celebrados artistas LGBT negros e negras 
para inscrever essa representação interseccional. Não se discorda dessa 
estratégia, porém chama atenção que ela não tenha a mesma expressão 
e recorrência quando busca-se representar indivíduos LGBT não negros 
nos anúncios adotados como unidade de análises dos artigos explorados 
neste levantamento. 

Outro aspecto, nesse enquadramento, a ser considerado é a repre-
sentação afetiva entre LGBT. Entre os anúncios analisados nos artigos 
estudados, 11 deles mostram 13 casais LGBT, dos quais 9 deles são 
pares gays, 8 casais lésbicos e 1 casal é formado por uma mulher 
transexual e um homem heterossexual. No entanto, quando se aplica a 
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lente interseccional na formação desses casais, se encontra apenas um 
indivíduo negro (pardo) que forma um casal lésbico interracial, como 
já pontuado 

Frente à essas observações, é profícuo resgatar os dados da pesquisa 
já citada da Elife e agência SA365, que mostra que a representação LGBT 
está presente em apenas “4% das publicações, sendo [identificada] a 
partir de figuras públicas e demonstrações afetivas” (“Negros ainda são 
minoria em peças publicitárias nas redes sociais”, 2020, par. 3). Esses 
achados do estudo foram observados nos anúncios que integram os arti-
gos em estudo neste trabalho, porém suas expressões se fragilizam e se 
alteram de modo díspar quando a visada interseccional é considerada, 
como indicou-se anteriormente, tendo em vista que há um expressivo 
número de figuras públicas representando a imagem de LGBT negros 
e quase nenhum indivíduo negro figura pública ou não construindo nos 
anúncios a representação de casais LGBT negros ou interraciais. Esses 
são pontos a serem meticulosamente observados e adequadamente 
analisados, frente a uma amostra de anúncios mais ampla.

Por conseguinte, considerando as principais áreas temáticas adotadas 
nos artigos, foi observada ampla adesão de todos os textos às questões 
sociais que implicam a representação ou não de indivíduos LGBT nas 
materialidades publicitárias. Nessa direção, observou-se que há uma 
preferência na maioria dos artigos por abordar temas direcionados a 
explorar o conteúdo e os efeitos direto e indiretos das produções e ações 
publicitárias nos espaços sociais. Com menor adoção apenas dois artigos 
foram enquadrados na temática metodológica, apresentando distinta-
mente um levantamento da literatura e uma proposta de abordagem 
metodológica para análise comunicacional de anúncios. 
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Já o tema “outros” acolheu alguns textos de abordagens diversas 
direcionadas à educação, à estratégia de personal branding, à presta-
ção de serviços focando a tendência de mercados de empreendimentos 
especializados em prestar consultoria criativa/estratégica para marcas 
e agências que necessitam dialogar com públicos não hegemônicos e, 
por fim, uma reflexão sobre consumo e sociabilidade. Não foram iden-
tificados artigos que priorizassem às questões sobre a gestão do negócio 
publicitário como, por exemplo, a presença ou não de profissionais 
LGBT nos quadros de colaboradores de agências de publicidade e nos 
processos decisórios dessas organizações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram compartilhados alguns recortes dos resulta-
dos do levantamento da produção científica brasileira, que abordam e 
articulam as temáticas acerca da publicidade e representações LGBT, 
registrada entre 2000 a 2020, nos anais disponíveis online do Pró-Pesq PP 
– Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, 
do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
-Graduação em Comunicação (Compós) e do Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (Intercom), especificamente, nesse último 
evento estão sendo considerados os trabalhos publicados nos anais do 
evento nacional, na Divisão Temática (DT) 2 – Publicidade e Propaganda.

Espera-se que os achados compartilhados neste trabalho despertem 
o interesse e estimulem novos pesquisadores e novas pesquisadoras 
a associarem as suas propostas de investigação social, considerando 
direta ou indiretamente abordar a articulação da temática publicidade 
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e representações LGBT no Brasil. Nessa direção, como observado nos 
achados deste estudo, bem como de outros já estabelecidos na mesma 
direção, observa-se que esse tópico temático é ainda pouco explorado 
em pesquisas no Brasil, dessa forma, ele oferece lacunas, caminhos e 
profícuas oportunidades de desenvolvimento de pesquisas originais, 
isto é, significativas que efetivamente podem inscrever contribuições 
transformativas para a sociedade brasileira, a partir do campo dos 
estudos publicitários. 
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EMPREENDEDORISMO FEMININO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA: ESTUDO 

DE CASO SOBRE O PROGRAMA 
POTÊNCIA FEMININA A PARTIR DE UMA 

PERSPECTIVA COMUNICACIONAL
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1. INTRODUÇÃO

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19), desencadeada no final 
de 2019, já teve impactos gravíssimos ao redor do mundo e tem trazido 
transformações nas formas de organização da vida, nas relações e no 
trabalho em todos os países. O principal impacto pode ser visualizado 
nos números de casos e óbitos confirmados que crescem a cada dia. 
Entretanto, como apontado por, Denise Pimenta, a pandemia “além 
de uma questão de saúde, trata-se também de uma questão social, que 
atinge grupos distintos de maneiras diferentes” (Souza, 2020, par. 1).
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Ao trazer para o debate os aspectos sociais da crise atual, abre-se 
espaço para a problematização de desigualdades existentes antes dela 
e que são agravadas pelo seu avanço. Se em um primeiro momento o 
vírus foi classificado como “democrático”, pela sua permeabilidade 
nas variadas esferas sociais, com o avanço da pandemia ficou revelada 
a proximidade dos impactos dessa atual crise com questões políticas, 
econômicas e sociais que já estavam postas antes de sua chegada e que 
foram reforçadas, sobretudo pelas decisões dos governantes na gestão 
da pandemia (Rodrigues, 2020). Dentre elas: a fragilidade dos sistemas 
de saúde, dos sistemas financeiros e a maior exposição de populações 
em situação de vulnerabilização aos impactos da crise.

Como apontado por David Harvey (2020, online), “o progresso do 
COVID-19 exibe todas as características de uma pandemia de classe, 
de gênero e de raça”. Assim, destaca-se que especialmente para as 
mulheres, os impactos da pandemia tem consequências agravadas; 
seja em âmbito familiar devido ao acúmulo de tarefas domésticas e ao 
aumento da violência, seja na dimensão do trabalho, onde elas foram 
as mais afetadas.

Sendo o foco do presente estudo mulheres empreendedoras em 
situação de vulnerabilização social, este tem por objetivo investigar, a 
partir de uma perspectiva comunicacional, a produção de sentidos ligada 
ao empreendedorismo feminino no contexto da pandemia do Covid-19.

Para desenvolver este objetivo, adotou-se metodologia de caráter 
exploratório e qualitativo. Em um primeiro momento foi realizado a 
pesquisa bibliográfica que permitiu desenvolver um percurso reflexivo a 
partir das discussões sobre as consequências da pandemia para mulheres 
(ONU, 2020); dados sobre os impactos nos empreendimentos liderados 
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por elas (SEBRAE, 2020a; SEBRAE, 2020b; GEM-BRASIL, 2019) 
e a relação desse contexto com a desigualdade de gênero e racial que 
permeia o empreendedorismo (Ahl, 2006; Valente, 2018). Também 
foi apresentada na fundamentação teórica a perspectiva crítica sobre 
o discurso do empreendedorismo (Casaqui, 2018; Costa, Barros, & 
Carvalho, 2011); e sua relação com a ideologia neoliberal na contem-
poraneidade (Medeiros, 2017; Verbicaro, 2020), principalmente, no 
contexto da pandemia de Covid-19, intensificando os processos de 
vulnerabilização de grupos sociais e precarização das relações de tra-
balho. Adicionalmente, desenvolve-se um Estudo de Caso (EC) sobre 
o Programa Potencial Feminina. O EC de abordagem interpretativa foi 
desenvolvido a partir da aplicação de análise documental e de entrevista 
semiestruturada realizadas junto a unidade caso composta por três atores 
institucionais - a Rede Mulher Empreendedora (RME), o Instituto Rede 
Mulher Empreendedora (IRME) e o Programa Potência Feminina.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Mulheres empreendedoras e o contexto da pandemia: 
empreendedorismo ou vulnerabilização?

Mesmo em meio a toda incerteza e insegurança que o período atual 
possa gerar, já é posto que os impactos deste contexto de crise estão 
sendo sentidos de forma mais grave e duradoura por grupos mais vul-
nerabilizados, em especial pelas mulheres. Como apontado pelo docu-
mento “Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe: dimensões 
de gênero na resposta”, publicado em março pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), as mulheres são afetadas de modo diferenciado 
pela crise por diversos fatores (ONU, 2020).
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Segundo o documento, elas estão inseridas em atividades essenciais 
mais arriscadas como profissionais de saúde e cuidadoras, além de 
enfrentarem uma sobrecarga com atividades não remuneradas, como 
serviços domésticos e cuidado com crianças e idosos. Outro fator apon-
tado está no agravamento de casos de violência doméstica, ao passo 
que o isolamento social aumenta tensões familiares e dificulta a busca 
por ajuda (ONU, 2020).

Por fim, como foco do presente estudo, destaca-se os impactos 
apontados pelo relatório sobre a dimensão do trabalho feminino. Com a 
interrupção de grande parte das atividades produtivas e circulação de 
pessoas, a capacidade das mulheres de garantir sua renda é altamente 
afetada pela pandemia. Ainda segundo o documento citado, “as qua-
rentenas reduzem consideravelmente as atividades econômicas e de 
subsistência e afetam setores altamente geradores de empregos para as 
mulheres, como comércio ou turismo” (ONU, 2020, p. 1).

Sobre esse aspecto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020a), 
em abril de 2020, 15 milhões de negócios foram afetados pela dimi-
nuição do faturamento, devido às consequências da pandemia. Porém, 
é fundamental pontuar que este contexto se agrava, mais uma vez, por 
conta de desigualdades sociais e econômicas, no caso de grupos mais 
vulnerabilizados.

Em boletim, elaborado pela mesma instituição a partir de dados do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), em agosto de 2020, observa-se 
que os empreendimentos liderados por mulheres são os mais impac-
tados pelo contexto de crise. Isso porque, corroborando com as infor-
mações apresentadas anteriormente, elas fazem parte dos segmentos 
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mais afetados (serviços, varejo, turismo e hotelaria); também estão em 
maior proporção em setores informais e tem de se dedicar mais horas 
a tarefas domésticas (SEBRAE, 2020b), compondo duplas ou triplas 
jornadas de trabalho.

Além disso, mesmo reconhecendo que existem vários atores - orga-
nizações do setor produtivo, organizações da sociedade civil organizada, 
do terceiro setor, governamentais, dentre outras - que estruturam projetos, 
programas e ações voltados ao empoderamento econômico feminino 
estamos longe de mitigar a situação de precarização de milhares de 
mulheres subalternizadas.

Segundo a Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br) desigualdade de 
gênero é uma das formas mais antigas e duradouras de desigualdades 
no mundo. E, apesar de alguns avanços, não há nenhum país em que 
a igualdade econômica entre homens e mulheres seja uma realidade. 
Nota-se isso quando a entidade destaca alguns pontos relevantes sobre 
a realidade das mulheres em todo mundo (quadro 1):

Quadro 1
Desigualdade de gênero no mundo

Salários 
baixos

Em todo o mundo, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 
23%. No ritmo atual, será necessário um período de 170 anos para 
eliminar essa diferença. Hoje, existem 700 milhões de mulheres 
a menos do que homens com trabalho remunerado.

Ausência de 
empregos 

dignos

75% das mulheres que vivem em regiões em desenvolvimento 
trabalham sem contrato formal, carecem de direitos e não possuem 
acesso à seguridade social. O pouco salário que recebem também 
não as permite sair da pobreza. Estima-se que 600 milhões das 
mulheres estejam nas formas mais inseguras e precárias de trabalho.
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Trabalhos 
domésticos 

não 
remunerados

As mulheres assumem entre duas e dez vezes mais o trabalho não 
remunerado que os homens, como tarefas domésticas e cuidado 
com as crianças. Estima-se que esse trabalho contribua para a 
economia mundial o equivalente a 10 bilhões de dólares ao ano 
(mais de 12% do PIB mundial).

Jornadas de 
trabalho mais 

longas

As mulheres trabalham mais horas no dia que os homens quando 
somados os trabalhos remunerado e não remunerado. Dessa forma, 
nos dias atuais, uma jovem trabalhará, em média, 4 anos a mais 
que um homem ao longo de sua vida.

Igualdade 
econômica e 
redução da 

pobreza

Calcula-se que a desigualdade econômica de gênero custe 9 bilhões 
de dólares ao ano aos países em desenvolvimento. Este montante 
não daria apenas maior poder aquisitivos às mulheres, mas também 
beneficiaria seus familiares e comunidades e patrocinaria um 
enorme impulso para o conjunto da economia.

https://www.oxfam.org.br/noticias/por-que-ha-mais-mulheres-que-homens-pobres-
no-mundo/

Nesse sentido, a partir do que foi exposto até aqui, é reforçada a 
percepção de que o cenário da pandemia agrava e precariza as condi-
ções socioeconômicas existentes antes dela. A defasagem de negócios 
liderados por mulheres no Brasil é um relevante exemplo sobre esta 
questão. Como apontado pela pesquisa GEM, em 2019, quase metade 
das pessoas envolvidas com alguma atividade empreendedora eram 
mulheres (26 milhões). Contudo, as brasileiras ainda enfrentam dificul-
dades para manter seus negócios por mais tempo no mercado; o empre-
endedorismo representa para elas uma necessidade de sobrevivência; 
além dos segmentos de mercado reduzidos em que seus negócios são 
mais presentes (GEM, 2019).

Sendo possível inferir, a partir daí, que o empreendedorismo, 
enquanto um fenômeno social e cultural, é perpassado e reproduz as 
desigualdades de gênero presentes na própria sociedade. Aspecto que 
pode ser visualizado, por exemplo, na oferta de crédito à mulheres 
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empreendedoras. Como debatido por especialistas nos resultados da 
pesquisa GEM 2019, as oportunidades de crédito e apoio financeiros 
são um dos principais limitantes ao desenvolvimento de empreen-
dimentos no Brasil (GEM BRASIL, 2019) e para as mulheres essas 
oportunidades são ainda mais dificultadas. Em estudo realizado pelo 
Sebrae, em março de 2019, os dados indicam que as mulheres buscam 
menos por empréstimos bancários em relação aos homens, cenário que 
pode estar associado às taxas de juros mais altas que são cobradas das 
empresárias (3,5% a mais), mesmo as mulheres tendo uma menor taxa 
de inadimplência (SEBRAE, 2019).

Como discutido por Ahl (2006), o empreendedorismo e o empreen-
dedor são conceitos associados ao gênero masculino por uma tradição 
acadêmica e midiática que invisibiliza mulheres empreendedoras. 
Assim, nos estudos da autora, a feminilidade geraria atributos conside-
rados opostos ao empreendedorismo, como por exemplo: dependente, 
subordinada, fraca, insegura, desorganizada, inapta, sem talentos para 
os negócios, etc. O que poderia indicar a discriminação sofrida por 
mulheres em conseguir empréstimos bancários.

Outro ponto a ser tensionado diz respeito à desigualdade racial a 
que muitas empreendedoras negras estão submetidas. Mais uma vez, 
esse contexto é reforçado em meio as consequência da pandemia de 
Covid-19, onde elas representam o segmento mais atingido. Segundo 
pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), as empreendedoras negras são o maior grupo em que 
as empresas ainda estão com as atividades paradas, possuem maior 
dificuldade de utilizarem as ferramentas virtuais em seus negócios e 
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também representam a maior taxa de empréstimos negados pelos bancos 
(SEBRAE ASN, 2020).

Contudo, além de todo esse cenário que marca desigualdades de 
acesso, oportunidade e manutenção dos empreendimento liderados 
por mulheres, ainda é preciso considerar que no contexto do empreen-
dedorismo as desigualdades que permeiam a realidade das mulheres 
tendem a ser diluídas ou desconsideradas (Valente, 2018), e, mais uma 
vez, transportadas para dimensão simbólica da superação individual.

É possível perceber, portanto, a consolidação de uma tradição 
discursiva que se concentra nos processos e atributos que levam um 
empreendedor ao sucesso, compondo assim um forte campo comunica-
cional a respeito do empreendedorismo. Como destacam Costa, Barros 
e Carvalho (2011, p.183) “nesse processo discursivo, entretanto, não 
são questionadas as implicações para as relações de trabalho contem-
porâneas da (re)produção da ideia de empreendedorismo”. 

Perseguindo o caminho proposto por Casaqui (2018), é possível 
observar no tecido social um processo de disseminação de narrativas 
ligadas ao empreendedorismo, denominada de cultura empreendedora. 
Esta, por sua vez, é considerada uma estratégia retórica de engajamento 
no vigente modelo capitalista neoliberal, no qual se determinam com-
portamentos, valores e habilidades necessárias para se atingir o sucesso 
financeiro; utilizando para isso a figura simbólica do empreendedor.

O neoliberalismo, de modo geral, corresponde a uma ideologia sobre 
o mercado que ultrapassa o âmbito da economia, passando a integrar 
as políticas de estado com impactos diretos nas dimensões social e 
cultural. É por meio da implantação de tais políticas que valores intrín-
secos a esse sistema passam a integrar também a subjetividade social, 



1921

meistudies

ou seja, a racionalidade neoliberal espraia-se para diversas instâncias 
da vida em sociedade e da personalidade das pessoas, “determinando 
que os indivíduos vejam-se como empresas de máxima performance” 
(Verbicaro, 2020, p. 4) e como únicos responsáveis pelo seu próprio 
bem-estar (Medeiros, 2017).

No momento atual, em meio ao contexto da pandemia da COVID-19, 
as consequências dessa construção ideológica podem ser particularmente 
agravadas; na medida em que, as responsabilidades sobre os impactos 
econômicos e sociais sejam transferidas para a dimensão individual. 
Ou seja, ao invés de se estabelecer projetos coletivos para superação das 
problemáticas, prevaleça o “cada um por si”, intensificando privilégios 
e desigualdades (Verbicaro, 2020). Visto que: 

o pressuposto normativo do igual valor dos indivíduos é rompido 
sistematicamente no cotidiano das sociedades liberais contemporâ-
neas. São desiguais as condições, materiais e simbólicas, nas quais 
os indivíduos exercem sua liberdade e buscam determinar autono-
mamente as suas vidas, assim como são desiguais as garantias de 
integridade individual (física e psíquica) e de igual participação nas 
decisões que lhes afetam (Biroli, 2013, posição 58).

Desse modo, o conceito de vulnerabilização indica todo um processo 
de exposição de determinadas populações a maiores riscos sociais, eco-
nômicos, territoriais, sanitários e culturais. Processo esse relacionado 
a uma negação de direitos sociais e proteção do Estado. Entretanto, a 
vulnerabilidade, de modo geral, é vista como passível de ser superada 
por políticas e programas que focam no indivíduo, em fornecer condições 
para que os sujeitos possam contornar os riscos a que são submetidos, 
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ou seja, “sempre uma suplementação de uma carência e não uma ação 
sobre o processo de vulnerabilização” (Acselrad, 2006, p. 2).

1.2 Empreendedorismo feminino a partir de uma perspectiva 
comunicacional

A perspectiva comunicacional do empreendedorismo feminino que 
adotamos nesta pesquisa busca desvelar as estruturas visíveis e invi-
síveis que demarcam as dimensões social e econômica, estabelecem a 
articulação entre as esferas micro e macro da experiência vivida dos 
indivíduos e, definem parâmetros para a construção das realidades. Essas 
realidades são encarnadas de sentidos subjetivos e objetivos, individuais 
e coletivos fortemente influenciados pelas instituições sociais e os seus 
mais diversos atores e mecanismos de institucionalização, controle e 
coesão social. 

Essas instituições, por meio de processos socioculturais, definem a 
ordem social cujo objetivo é o de estabelecer um mundo comum - mundo 
social que deve ser experienciado como realidade objetiva. Para tanto, 
atores potenciais de ações institucionalizadas são convocados a torna-
rem esses processos pedagogicamente aprendidos pelas sociedades a 
tal ponto que os significados institucionais se tornem parte inexorável 
dos indivíduos (Berger; Luckmann, 2014).

A sedimentação dos significados institucionais baseia-se na inte-
ração entre esses atores institucionais e os indivíduos/sociedades e no 
consequente reconhecimento social da instituição “como uma solução 
“permanente” de um problema “permanente” da coletividade dada” 
(Berger & Luckmann, 2014, p. 95). Esses atores são parte estruturante 
da vida ordinária dos indivíduos, incorporados à cultura, aos modos de 
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viver de determinada sociedade, compõem o tecido social e interferem 
na forma como os sujeitos constroem a sua realidade.

Além disso, as instituições procuram controlar a conduta humana, na 
medida em que estabelecem os padrões, as regras, as normas e as tipifi-
cações pelas quais buscam, por meio da ordem institucional, objetificar 
o mundo. Entretanto, essa institucionalização não é total e o grau de 
significação pode variar de acordo com as contradições e conflitos que 
nascem dos processos socioculturais e das subjetividades, por mais que 
as instituições busquem criar universos comuns de significação, estes 
tendem a se fragmentar quando em interação com outros subuniversos 
de significação (Berger & Luckmann, 2014), desenvolvendo fissuras nas 
realidades sociais - inclusive de resistências e oposição a ordem dada. 
Não por acaso os atores institucionais, que são parte destas instituições, 
utilizam-se de estratégias discursivas de convencimento, intimidação 
e/ou sedução para legitimar e objetificar a ordem institucional cujo 
resultado é a reificação da realidade social. Essas estratégias discursivas 
são as mais variadas possíveis, podem abranger desde a mitificação dos 
fenômenos ao uso de tecnologias e inovações no campo da comunica-
ção, por exemplo.

Neste sentido, os atores institucionais são um marcador determinante 
daquilo que discursivamente é dito e do que não é dito nas situações de 
legitimação e construção das realidades sociais e, certamente, de sua 
reificação. Desta forma, instituições variadas produzem ou reproduzem 
marcadores culturais e identitários que definem as coordenadas pelas 
quais alguns discursos devem tornar determinadas situações inteligíveis, 
daquelas que devem ser apagadas, omitidas, silenciadas.
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Por meio dessa reflexão, partindo da perspectiva comunicacional, 
entende-se que o empreendedorismo feminino é visto como parte da 
teia discursiva que forma a cultura empreendedora frequentemente 
difundida por vários atores institucionais. Nele as narrativas de mulheres 
bem-sucedidas são postas como exemplos de comportamento autônomo 
e empoderamento feminino a serem perseguidos por outras mulheres. 
Neste sentido, “a mulher independente e responsável por sua autoria e 
construção de trabalho e vida se converte em ideal produzido e consu-
mido coletivamente” (Valente, 2018, p. 36).

Porém, é fundamental notar que esse discurso não é representativo 
da realidade de mulheres em situação de vulnerabilização e pode con-
tribuir para um contexto de maior precarização das mesmas, ao indicar 
uma superação das desigualdades apenas por meio da autonomia finan-
ceira. Pois como reflete Juliane Acquaro (2018) para muitas mulheres, 
aquelas marginalizadas, que realizam trabalhos flexíveis e informais, 
o status de empreendedora oferece apenas uma nova roupagem para 
suas atividades, não representando de fato mudanças reais. Nas pala-
vras da autora, “a retórica do empreendedorismo, ao lançar luz sobre 
o prestígio e sucesso da imagem do empreendedor, acaba por oblite-
rar as relações de precariedade existentes nas atividades autônomas” 
(Acquaro, 2018, p. 39).

Neste sentido, vale ampliar a reflexão sobre as ações de atores 
envolvidos no movimento do empreendedorismo feminino, que se con-
solidam em meio ao contexto da pandemia. O ponto de inflexão sobre 
tais ações recai sobre a capacidade de mitigar os problemas que tiram 
os direitos dessas mulheres, na medida em que são ações atravessadas 
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por condição histórica, social, política e cultural das sociedades que as 
precarizaram e as vulnerabilizam ao longo da sua vida.

Assim, os discursos oficiais desses atores envolvidos com o empre-
endedorismo feminino nos servem como uma “lupa” para compreender 
a complexidade que envolve o fenômeno e que não está aparentemente 
expressa, comunicada. Para decifrá-la, traduzi-la, é necessário reconhecer 
as regras e os princípios não declarados nas interações entre os atores 
nesta trama que permeia o empreendedorismo feminino. Esses discursos 
permitem entender como os sentidos são produzidos, compartilhados e 
interpelam as relações entre esses atores e seus públicos interlocutores 
e, portanto acontecem na e pela comunicação.

2. METODOLOGIA

Com base em uma metodologia de caráter exploratório e qualitativo, 
busca-se investigar, a partir de uma perspectiva comunicacional, a pro-
dução de sentidos ligada ao empreendedorismo feminino no contexto da 
pandemia do Covid-19. Para tanto, utilizou-se dos preceitos do método 
de estudo de caso (EC) com abordagem interpretativa. Pode-se dizer 
que este método em resumo “contribui para a compreensão dos fenô-
menos sociais complexos, sejam individuais, organizacionais, sociais 
ou políticos. É o estudo das peculiaridades, das diferenças daquilo que 
o torna único e por essa mesma razão o distingue ou aproximada dos 
demais fenômenos” (Duarte, 2011, p. 234).

Adicionalmente, é um método que se estrutura pela intersecção entre 
a fundamentação conceitual e o objetivo empírico da pesquisa e suas 
fontes de dados, neste caso, busca-se identificar os elos interpretativos 
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na confrontação das perspectivas conceituais apresentadas na revisão 
teórica com os dados coletados junto à unidade caso.

A unidade caso escolhida para análise do estudo de caso é o Programa 
Potência Feminina ligado à Rede Mulher Empreendedora e ao Instituto 
Rede Mulher Empreendedora. A unidade caso, portanto, é composta por 
três atores institucionais reconhecidos enquanto uma marca institucional 
que produz sentidos a respeito da questão que motivou este estudo.

Reconhece-se que a unidade caso é representante de outros casos 
típicos constituídos enquanto um fenômeno contemporâneo ligado ao 
empreendedorismo.

O percurso metodológico do estudo de caso se apoia na análise 
documental de caráter descritivo a partir da leitura interpretativa dos 
discursos oficiais publicados nos sites e redes sociais da unidades caso. 
Complementando esta análise, realizou-se uma entrevista semi-estru-
turada com uma funcionária do Instituto Rede Mulher Empreendedora 
(IRME) envolvida na estruturação e execução do Programa Potência 
Feminina, que representa, por sua vez, uma voz institucional. Nos refe-
rimos à voz institucional, uma vez que a fala da entrevistada é produto 
da sua interlocução com a  cultura, interesses e a ideologia da institui-
ção. Dessa forma, sua fala nos parece ser um lugar onde se produz e se 
reproduz o discurso institucional no qual os sentidos podem ser lidos 
mesmo não estando aparentes. Sua fala, portanto, é regulada e modulada 
por sua experiência que se articula às estruturas institucionais cuja a 
comunicação é mediadora desta articulação. Desta forma, a entrevistada 
representa um ator institucional cuja interação produz significações 
expressas nos quadros de sentidos que são comunicados na entrevista.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Rede Mulher Empreendedora, Instituto Rede Mulher 
Empreendedora e Programa Potência Feminina

Como apontado por Ahl et al. (2016, p. 371), no contexto atual, cada 
vez mais, a igualdade de gênero é buscada “através da mobilização de 
mulheres em iniciativas empresariais”, sendo este um campo discursivo 
formado por muitos atores. São entidades, fundações, governos e etc 
que reforçam a importância do empreendedorismo feminino unicamente 
em prol da autonomia e empoderamento financeiro das mulheres.

Existem exemplos que respaldam tal afirmação, dentre eles, des-
tacam-se as iniciativas da Rede Mulher Empreendedora (RME), uma 
organização cuja importância  junto ao ecossistema empreendedor 
feminino brasileiro tem ganhado força na última década. A organiza-
ção foi criada pela empresária Ana Fontes a partir de um blog, com o 
objetivo de compartilhamento de dúvidas, informações e dificuldades 
do empreendedorismo feminino. A RME, segundo o próprio portal 
(https://rme.net.br/redemulherempreendedora/): “É a primeira e a maior 
plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil, com o 
propósito de empoderar empreendedoras economicamente, garantindo 
independência financeira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas”.

No portal da RME é possível encontrar notícias relacionadas ao 
empreendedorismo feminino; resultados de pesquisas realizadas com as 
empreendedoras; informações sobre eventos; um espaço de Marketplace, 
onde as mulheres podem divulgar seus produtos e serviços; matérias 
relacionadas ao universo do empreendedorismo feminino; e detalhes 
sobre os programas que a Rede realiza. Também, além de suas páginas 
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nas redes sociais, a RME administra um grupo no Facebook, que atu-
almente já possui mais de 84 mil membros. 

Em conjunto com a forte presença online, a Rede também realiza 
eventos e programas em diversos estados do Brasil, isso é possível a 
partir da articulação de voluntárias, também de chamadas de embai-
xadoras e influenciadoras. Essas ficam encarregadas de organizar os 
eventos e aplicar as capacitações oferecidas pelos programas. A RME 
também possui parcerias para a realização dos programas e eventos com 
diversas empresas nacionais e internacionais, entre elas: Google, Uber, 
Itaú, Bradesco, Eudora, Avon, Mercado Pago, Dell e etc.

Em 2017, a RME fundou o Instituto Rede Mulher Empreendedora 
(IRME) que, de acordo com seu portal (https://institutorme.org.br/), 
“é uma organização sem fins lucrativos com foco em causas sociais, 
políticas públicas e mulheres em situação de vulnerabilidade social”. 
Sua principal atuação ocorre por meio de programas de capacitação 
de mulheres em temas relacionados a empreendedorismo e empre-
gabilidade. Apesar de uma organização separada da RME, o Instituto 
também compartilha algumas das parcerias em seus programas, como 
por exemplo, Google, Itaú e Bradesco. Entre os projetos desenvolvidos 
pelo IRME estão: Programa Ela Pode; Elas Prosperam; Heróis Usam 
Máscara e Programa Potência Feminina. 

O Programa Potência Feminina, foco do presente estudo, foi pensado 
como uma resposta a crise da pandemia de Covid-19 com o objetivo 
de “capacitar e impactar a vida de 50 mil mulheres de 10 comunidades 
espalhadas pelo país”. Para isso, foi desenvolvido em parceria com a 
Google.org (https://www.google.org), uma filial da multinacional Google, 
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responsável por ações filantrópicas; e que atua no mundo todo ofere-
cendo financiamento de programas que visam capacitar grupos sociais. 

O programa foi lançado em julho de 2020 por meio de um edi-
tal online (https://www.potenciafeminina.net.br/), onde poderiam se 
cadastrar OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de todos os estado 
brasileiros. Após enviar a documentação exigida, seriam selecionadas 
10 OSCs que ficariam, então, responsáveis pelo desenvolvimento do 
programa em suas respectivas comunidades. Após finalizada a seleção, 
cada organização, segundo o edital, irá receber o valor de 150 mil reais 
para custear o projeto e mais a doação de 7 computadores. Também, 
ao final do projeto, serão selecionadas 180 mulheres para receber um 
capital semente para aplicar em seus empreendimentos. 

Juntos - o IRME e o Projeto Potência Feminina - constituem a marca 
institucional incorporada à RME capaz de imprimir uma identidade 
representativa no ambiente do empreendedorismo feminino. 

Importante salientar que a RME utiliza-se de outros atores insti-
tucionais que repercutem e reverberam seu propósito. Destacamos, as 
voluntárias e as empregadas que compõem o quadro funcional desses 
três atores institucional - RME, IRME e o Potência. Elas representam 
outras vozes institucionais que atuam como catalisadoras da marca e 
ajudam a construir sua identidade junto aos mais variados públicos. 

Como já posto, o Instituto Rede Mulher Empreendedora foi fun-
dado em 2017 com o objetivo de levar programas de capacitação para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para elucidar os sentidos 
que permeiam a criação do Instituto Rede Mulher Empreendedora, foi 
questionado na entrevista o que a instituição entenderia por “mulheres 
em situação de vulnerabilidade”:
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Então muito diferente das.. outros públicos que eles vem pra rede, 
no Instituto a gente tem alcançar essas mulheres. Então é muito um 
público de pessoas com menores escolaridade, a maior parte tem no 
máximo ensino médio completo, a maioria é negra, a maioria é classe 
C,D, E. Então é um público que muitas vezes empreende por neces-
sidade, porque não encontram um trabalho formal. (Entrevistada)

Os sentidos presente na afirmação de que mulheres em situação 
de vulnerabilidade “naturalmente não chegam na Rede” é tensionado 
justamente por ser esse o grupo que compõe maioria das mulheres 
consideradas empreendedoras ou envolvidas em um empreendimento. 
No Brasil, segundo dados da pesquisa GEM 2018, grupo de mulheres 
empreendedoras, na maioria dos anos em que a pesquisa foi realizada, 
esteve a frente da categoria de “empreendedores por necessidade”; a 
maior porcentagem de empreendedoras, em todas as taxas estabelecidas 
pela pesquisa, ganham até 2 salários-mínimos; e de acordo com dados 
extraídos segundo raça/cor, empreendedoras brasileiras são majoritaria-
mente pretas ou pardas, em todas as categorias de empreendedorismo 
(SEBRAE, 2019).

Desse modo, chama a atenção a criação de uma segunda organização 
como o objetivo muito próximo ao da RME, porém, com um público 
diferente. Ao relacionar as informações disponíveis no site e a fala 
da entrevistada foi possível constatar que por meio do crescimento e 
popularização da RME, o público atingido pela organização mudou e 
esta passou a focar em negócios de faturamentos mais altos e startups 
(negócios escaláveis).

No começo da atuação da Rede era uma atuação muito voltada pra 
[sic] mulheres que tem micronegócios, então a gente tá falando aí 
de um público que tem um faturamento pequeno, de até 2 mil reais 
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por mês, que normalmente não tem funcionário e que trabalha com 
atividades mais voltadas pra [sic] o que a gente chama de “cuida-
dos”, então tanto ramo alimentício, quanto beleza e também muito 
consultoria. [...]teve um momento que houve uma diversificação 
pra [sic] um público mais de startups né. [...] Aí ano passado tam-
bém teve o programa do Conecta, que a ideia era conectar também 
empreendedores que já tem aí uma estrutura maior, um faturamento 
maior para serem fornecedoras de grandes companhias. E no outro 
lado, o Instituto nasceu muito no intuito de tentar alcançar mulheres 
mais em situação de vulnerabilidade, é um público que naturalmente 
não chega na Rede.(Entrevistada)

Segundo a entrevistada, a presença online foi priorizada ao longo do 
desenvolvimento da Rede, o que pode ser um dos indicativos do porque 
a RME não consegue atingir mulheres de classes sociais mais baixas, 
pois elas teriam pouco acesso a ferramentas digitais; e também pela 
RME ser mais conhecida na região sudeste. Contudo, em um aprofun-
damento analítico, a necessidade da fundação do IRME para se chegar 
até “mulheres em situação de vulnerabilidade social”, chama a atenção 
por comportar também sentidos sobre o apagamento de realidades que 
não condizem com os ideias criados pela cultura empreendedora. É pos-
sível compreender, então, que ao se fortalecer enquanto um ator dessa 
cultura, a RME acabou se dirigindo a outro público, se distanciando do 
público que inicialmente surgiu para apoiar.

Também, os sentidos desprendidos a partir da criação do Instituto 
refletem a visão da RME sobre a noção de vulnerabilidade e o também 
papel pedagógico exercido pelo IRME em difundir a prática do empre-
endedorismo. Conforme é possível notar nas falas da entrevistada, 
existe uma percepção de quais grupos representam essas populações 
submetidas a maiores riscos, contudo, a visão expressa não leva em 
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conta a vulnerabilização como um processo complexo, engendrado 
em raízes históricas e culturais; e em estruturas sociais mais amplas. 
Os sentidos expressos pela voz institucional demonstram que a visão 
da organização sobre a vulnerabilidade se limita ao situacional e ao 
individual, podendo essa ser superada pela conquista de autonomia por 
meio do empreendedorismo.

Esse público de vulnerabilidade é um público que muitas vezes ele 
nem sabe que existe (sic) iniciativas de apoio ao empreendedor, ou 
se sabe conhece o Sebrae, mas não sabe como acessar ou não tem 
como acessar. Às vezes não tem o Sebrae na cidade dele. Então eu 
acho que eu diria que é principalmente isso, É um público que ele 
está muito vulnerável no sentido de que ele não consegue dar o 
passo inicial, sabe? Você precisa que alguém consiga acessar essa 
pessoa.(Entrevistada)

A partir disso também é possível considerar como o empreendedo-
rismo é visto pela instituição e como os sentidos são reforçados por seus 
discursos. O empreendedorismo se torna, em discursos de atores como 
a RME, o foco principal; não as mulheres, ou o processo de vulnera-
bilização, mas sim o desenvolvimento das “atitudes empreendedoras” 
(termo utilizada pela entrevistada). Como discutido, é essencial para o 
projeto neoliberal de sociedade que o empreendedorismo seja fenômeno 
de massa (López-Ruiz, 2004).

ser empreendedor é uma exigência para qualquer um, pois representa 
uma atitude, um modo de produzir a si mesmo que é tido como 
ideal, como modelo de cultura, como exemplar. É dessa forma que 
a hegemonia opera, não como controle, mas sim na conquista do 
consentimento, do desejo, na autorregulação dos sujeitos em função 
da incorporação desses ideais. (Casaqui, 2019, pp. 188-189) 
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Desse modo, instituições como o IRME assumem para si a missão de 
“capacitar”, de “pegar na mão” (expressão utilizado pela entrevistada) 
e “empoderar” mulheres através do empreendedorismo. Como aponta 
Acquaro (2018, p. 52), se formou, portanto, diversos espaços e eventos 
de interação com as mulheres empreendedoras, que “orbitam em torno 
da capacitação”: cursos; palestras motivacionais; compartilhamento 
de histórias de sucesso de mulheres que empreenderam e servem de 
inspiração para outras; formação de redes de apoio e fortalecimento 
entre as empresárias e etc. Sendo recorrente nesses momentos o uso de 
expressões como “empoderamento feminino”. Porém, ao se tensionar, 
por exemplo, os sentidos presentes no termo “empoderamento”, muito 
utilizado nas comunicações da RME, este acaba sendo esvaziado de seu 
complexo sentido político, quando atrelado apenas ao sucesso financeiro. 
Segundo, Joice Berth (2019, p. 21), que pesquisa o conceito:

Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade estamos 
falando na condução articulada de indivíduos e grupos por diversos 
estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e 
autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas habilidades 
humanas, de sua história, e principalmente de um entendimento 
quando a sua posição social e política e, por sua vez, um estado 
psicológico perceptivo do que se passa ao seu redor.

Como identificado nas falas da entrevistada, existem programas 
elaborados pelo instituto que seguem justamente essa linha de desen-
volver “atitudes empreendedoras” nas mulheres, gerar a percepção de 
autonomia e empoderá-las para o empreendedorismo; um exemplo 
citado por ela foi o programa Ela Pode.
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O Ela Pode ele era um programa de capacitação empreendedora 
né. A ideia era muito desenvolver atitude empreendedora né, nas 
mulheres. Porque a premissa da Ana foi que ela percebeu que por 
mais que você ensinasse toda a técnica, não era suficiente; Porque 
existiam várias crenças, vários comportamentos, que acabavam 
fazendo com que muitas mulheres não conseguissem ser bem-su-
cedidas no ambiente do empreendedorismo (Entrevistada).

Contudo, o programa Potência Feminina veio, por outro lado, nesse 
momento de pandemia, desenvolver mais aspectos técnicos nas mulhe-
res, ou seja, as etapas de abertura dos empreendimento, administração e 
finanças, elaboração de currículos (para aquelas em busca de empregos), 
conceitos básicos de programação e etc. Sendo essa mudança de foco, 
justificada com o objetivo de “apoiar, mulheres vulneráveis, comuni-
dades vulneráveis, a tentar se manter financeiramente nesse período da 
pandemia” (Entrevistada).

Mas, embora seja elaborado com o sentido de apoiar essas mulheres, 
a perspectiva comunicacional lançada no estudo de caso do programa 
Potência Feminina remete, ao mesmo tempo, a um reforço discursivo 
da individualização dessas mulheres. Pois, relacionando a discussão 
anterior sobre a lógica neoliberal, a cultura empreendedora e ao empre-
endedorismo feminino em tempos de pandemia, é possível notar que ela 
se constitui em uma trama potencializada no/pelo processo discursivo 
de apagamento da vulnerabilização dessas mulheres, ao passo que fica 
sob suas responsabilidades e esforços encontrar formas de superar a 
crise econômica agravada pela COVID-19. Além disso, apesar de a 
independência financeira ser um dos passos para a autonomia, essa não 
elimina as desigualdades estruturais a que as mulheres em situação de 
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vulnerabilização estão submetidas, não sendo de fato alcançadas suas 
potencialidades.

REFLEXÕES FINAIS

Diante do exposto até aqui, é possível destacar que a perspectiva 
comunicacional possibilita desvelar sentidos ocultos, que, mesmo posi-
tivados e revestidos de aparente caráter emancipatório, ainda possui 
nuances e reforços de práticas discursivas opressoras e desiguais. Isso 
porque os discursos não são neutros, mas perpassados por relações de 
poder; sendo consolidados, difundidos e reiterados por atores institucio-
nais que possuem interesses e visões de mundo próprias. “Em resumo: os 
discursos não apenas são influenciados pelos acontecimentos e relações 
em sociedade, mas também acabam por influenciá-los, numa relação 
mútua e constante” (Salgado, 2014, p.4).

Desse modo, como reflete Acquaro (2018, p.15), no processo de 
reestruturação e flexibilização das relações trabalhistas, “o discurso do 
empreendedorismo e da autonomia se intensifica como alternativa ao 
emprego formal e aos valores a ele relacionados”. A atividade autônoma 
e seus riscos são positivados e incentivados em um cenário com cada 
vez menos postos de trabalhos fixos, intensificando a terceirização e a 
precarização de direitos dos trabalhadores. Contexto muito discutido, 
por exemplo, nos meses que se seguiram a pandemia devido às condi-
ções de trabalho dos entregadores de aplicativos, também chamados de 
empreendedores (Alves, Bagno, & Gonçalves, 2020).

Ainda segundo Acquaro (2018, pp. 33-32), citando Sennet (2009) 
e Lima (2010):
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A flexibilização das relações de trabalho, embora aparente liberar o 
trabalhador da rotina ou da burocracia, acaba por exigir uma respon-
sabilidade ainda maior, bem como um esforço grande para adaptar-se 
constantemente a fim de manter-se inserido no mercado. Se, por um 
lado, o trabalhador se sente mais autônomo frente às suas atividades 
na empresa, a subordinação se torna ainda maior e desenvolvem-se 
complexos meios de controle das atividades desempenhadas.

Esse contexto, segundo discutido por Casaqui (2018), consolida 
toda uma cultura com o objetivo de mitificação do empreendedor ideal 
bem-sucedido, servindo de inspiração e modelo de valores e atitudes. 
Não sendo diferente com relação ao empreendedorismo feminino, onde 
a empreendedora ideal de sucesso se torna exemplo de empoderamento 
e independência financeira para outras mulheres (Valente, 2018).

Entretanto, com relação ao empreendedorismo feminino, a igual-
dade de gênero e demais aspectos ligados ao pleno empoderamento de 
mulheres, tais como a conquista ampla e a garantia dos direitos sociais 
e humanos (saúde, educação, alimentação, habitação, etc) deveriam 
estar atrelados às ações que são criadas e empreendidas pelos mais 
variados atores. Isso significa, portanto, que não bastaria, por parte 
destes atores, a mobilização de mulheres para o empreendedorismo, mas 
sobretudo, uma atuação política que requer a incorporação de pautas 
que historicamente não estão presentes em suas agendas. Em outras 
palavras, entende-se que as ações de mobilização de mulheres para 
o empreendedorismo deveriam considerar a promoção de instrumen-
tos, condutas e mecanismos claros, explícitos e declarados sobre as 
mais variadas violências, preconceitos e discriminações que atingem 
mulheres e que as interpelam, em maior ou menor grau, na conquista 
e garantia de seus direitos. Há que se perguntar, então, de qual mulher 
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empreendedora - ou qual empreendedorismo feminino - esses atores se 
referem quando elaboram suas ações?

No caso do programa Potência Feminina, investigado neste estudo, 
percebe-se que mesmo o objetivo estando em atingir mulheres em 
situação de vulnerabilização, a realidade dessas mulheres não é vista 
em sua totalidade e complexidade. Os sentidos apreendidos a partir das 
comunicações oficiais e da voz institucional possibilitam a compreen-
são de existe um apagamento dessas mulheres no contexto da cultura 
empreendedora e o empreendedorismo é visto como solução única para 
as desigualdades e desafios enfrentados por elas, inclusive por aqueles 
reforçados pela pandemia de COVID-19.

Por hora, este estudo de caso pode representar vários outros casos em 
que atores institucionais na busca por promover o empreendedorismo 
acabam que reverberando - consciente ou inconscientemente - uma 
agenda mais simplificada sobre as mais diversas realidades dos empre-
endedores. São essas realidades que precisam ser cada vez mais ques-
tionadas, tensionadas e trazidas para o palco da discussão. Os sentidos 
quando são produzidos trazem consigo os quadros das realidades que 
pretendem tornar inteligíveis daqueles que pretendem silenciar. Dar voz 
às mulheres empreendedoras sujeitadas à vulnerabilização requer dos 
atores envolvidos encontrar caminhos para superação da opressão, da 
desigualdade e da injustiça social histórica e social que está introjetada, 
mas não aparente, no empreendedorismo feminino.
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O NÃO-LUGAR E A POÉTICA FOTOGRÁFICA 
NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO 

TORCEDOR CORINTHIANO EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO SOCIAL

Núbia Azevedo1

1 INTRODUÇÃO

O futebol constitui-se atualmente como a principal vertente da indús-
tria esportiva, tendo a mídia papel de destaque na sua popularização e 
posteriormente na sua espetacularização. No Brasil este esporte ultra-
passa os limites do campo esportivo e evidencia-se como uma prática 
cultural e forte elemento da identidade nacional, transformando o País, 
por meio de diversos mecanismos, em uma ‘pátria de chuteiras’. Assim, 
convertido em negócio lucrativo e cada vez mais midiático, surge a 
necessidade de se problematizar o futebol.

Como esporte mais popular do País, o futebol está em evidência 
na grade de programação de diversos canais na TV aberta e fechada, é 
fonte dos cadernos impressos e das páginas especializadas na internet, 
além de ser conteúdo de múltiplos perfis de redes sociais. Ademais, 
o ciberespaço ampliou as possibilidades dos clubes de futebol em se 

1. Doutoranda em comunicação (UNESP).
 Membro do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol (GECEF). 
 Membro do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor). 
 nazevedoppgcom@gmail.com
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comunicar com os seus torcedores, constituindo-se em um ambiente de 
continuidade dos comportamentos e sentimentos deste torcedor.

Dessa forma, e considerando a importância que os espaços virtuais 
adquirem na forma como nos constituímos, a presente pesquisa visa 
discutir a construção da identidade do Sport Club Corinthians Paulista 
e do torcedor corinthiano em tempos de pandemia, a partir da poética 
fotográfica criada no perfil oficial do clube no Instagram. Objetiva-se, 
ainda, analisar as temáticas e ideias veiculas nas fotografias que contri-
buem para a construção da representação do torcedor corinthiano, tendo 
como linha teórica o conceito de não-lugar (Augé, 1994). 

Para tal, o trabalho se organiza em três tópicos que discutem o 
futebol pós-moderno (Santos & Dias, 2010) e midiatizado (Brittos & 
Santos, 2012), destacando o papel do ciberespaço no relacionamento 
com o torcedor, principalmente em um período de isolamento social; 
o conceito de não-lugar (Augé, 1994) e de identidade (Hall, 2006), 
investigando o espaço virtual como possibilidade de um novo lugar de 
existência; e a análise das publicações realizadas no perfil do Corinthians 
no Instagram durante o mês de junho de 2020.

Metodologicamente o estudo se fundamenta na pesquisa bibliográfica, 
que consistirá no levantamento teórico acerca dos assuntos abordados, 
descrevendo e caracterizando o universo a ser pesquisado; e na análise 
de conteúdo das publicações que compõe o corpus de pesquisa. Tem-se 
como hipótese o uso do espaço virtual como novo território de existência, 
que oportuniza diferentes formas de subjetivação e possibilita, no caso 
do objeto de estudo, o reconhecimento e o sentimento de pertencimento 
do torcedor corinthiano.



1944

meistudies

Pôde-se concluir que, tendo a memória como fio condutor, o Corin-
thians busca no passado momentos que edificaram sua identidade 
como ‘Campeão dos Campeões’ e um time que preza pela raça, além 
de resgatar a identidade do torcedor corinthiano como apaixonado e 
fiel. Dessa forma, ainda que se tratando de um não-lugar, este espaço 
virtual constitui-se em um novo território de existência, propício a novas 
construções subjetivas, principalmente em um momento de isolamento 
social, possibilitador de reconhecimento e sentimento de pertença.

2 MIDIATIZAÇÃO E ESPETACULARIZAÇÃO DO FUTEBOL

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se tornaram 
peças centrais na inovação de diversos processos sociais. Novas relações 
se estabeleceram ao longo dos anos através da informação em circula-
ção, trazendo a possibilidade de novas dinâmicas informacionais, que 
levaram ao que Debord (2002) denominou de sociedade do espetáculo. 
Para este autor, toda a vida das sociedades modernas se apresenta como 
uma imensa acumulação de ‘espetáculos’. “Tudo o que era vivido dire-
tamente tornou-se uma representação” (p. 13).

Também a fim de entender esta nova conjuntura, Brittos e 
Santos (2012), por sua vez, cunham o termo midiatização, processo 
que “surge das adaptações do sistema capitalista para se manter, e está 
inscrito no desenvolvimento de um dos seus instrumentos para isso, a 
Indústria Cultural” (p. 177). 

Através do conceito de Indústria Cultural, os pensadores da Escola 
de Frankfurt, em especial Adorno e Horkheimer, definem cultura como 
mercadoria, produzida em série e fornecendo bens padronizados a fim 
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de satisfazer a demanda. Na concepção dos estudiosos da Escola de 
Frankfurt, os objetivos da Indústria Cultural eram o lucro e a aceitação, 
no sentido de alienar o trabalhador e lhe proporcionar felicidade por 
meio dos bens e produtos culturais. Os pesquisadores frankfurtianos 
criticaram ainda os meios de comunicação de massa como meio de 
propagação dos bens culturais e transmissão da cultura.

Assim, a área cultural passou a ser vista para além das características 
de lazer devido ao processo de midiatização, sendo apropriada para a 
produção de mercadorias. Mergulhada na lógica do lucro, a cultura está 
integrada ao consumismo. Produtos culturais como música e filmes 
não são mais vistos como um bem cultural, mas como mercadoria para 
consumo. E o futebol, forte elemento da cultura nacional, está cada vez 
mais vinculado à sociedade midiatizada. 

No Brasil, o jornalismo esportivo teve o seu desenvolvimento 
aliado à difusão deste esporte, fazendo com que a mídia se tornasse a 
grande responsável pela sua popularização, e posteriormente pela sua 
espetacularização. Essa interação comunicação-esporte alterou o for-
mato de ambos, resultando no cenário que presenciamos atualmente. 
Neste contexto, Vasconcelos e Rios (2012) destacam que o esporte 
é suficiente para preencher toda a grade de programação televisiva, 
e que a existência de canais voltados exclusivamente para conteúdo 
esportivo evidencia dois fatores: “a relação indissociável entre esporte 
e mídias e a importância fundamental do futebol dentro do cotidiano 
brasileiro” (p. 9).

Atualmente, o espetáculo ultrapassa os 90 minutos de duração de 
uma partida de futebol. As transmissões têm início antes dos jogos com 
análises, palpites, mostrando a chegada dos torcedores e dos ônibus dos 
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clubes nos estádios, buscando sempre uma palavra dos jogadores já 
no desembarque. Após o fim do jogo o evento continua com as mesas 
redondas dos programas esportivos, repetição dos gols e dos lances 
polêmicos. Neste cenário, Rial (2002) destaca que se repete a cada 
transmissão algumas sequências do ritual: 

a chegada do ônibus das equipes no estádio, a reunião dos jogadores 
no túnel de acesso ao gramado, a entrada dos jogadores em campo, o 
momento dos hinos nacionais, o sorteio do campo ou bola, as peque-
nas ações de caráter mágico dos jogadores e, uma vez começado o 
jogo, as reações dos jogadores protagonistas de lances decisivos. 
(Rial, 2002, pp. 19-20)

Vieira (2016) também discorre sobre o assunto e afirma que com a 
ajuda da grande mídia, o esporte mais popular do País passa por uma 
ampla transformação, deixando de ser apenas um esporte e se trans-
formando numa grande empresa, onde os amantes do futebol passam 
a ser vistos como clientes e o jogo se torna um megaespectáculo que 
atrai multidões. O futebol, transformado em produto midiático, passou 
então a ser definido pelos limites e pelas dinâmicas da midiatização.

Ademais, atualmente, observa-se uma redução da dependência dos 
clubes em relação à bilheteria como fonte de renda. A espetacularização 
do futebol trouxe a ele fontes alternativas de recurso como patrocínio, 
contratos de marketing e as cotas televisas, que hoje consiste na maior 
parte da receita de um clube. E para despertar o interesse dos investidores, 
o relacionamento com o torcedor consumidor adquire suma importância. 
Assim, as redes sociais se tornam grandes aliadas no estabelecimento 
de uma conexão clube-torcedores.
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Silva (2015) denomina os perfis relacionados ao futebol como 
arquibancadas virtuais, ou ciberarquibancadas. Segundo a autora, estas 
podem ser definidas como a reunião dos torcedores que, no campo social, 
vivenciam no ciberespaço o campo da sua torcida. Assim, páginas ofi-
ciais dos clubes de futebol, das torcidas, chats, fóruns, perfis nas redes 
sociais, grupos no Facebook, entre outros, podem ser citados como 
ciberarquibancadas. 

Ainda de acordo com Silva (2015), para os clubes de futebol, essas 
ciberarquibancadas construídas em torno da marca esportiva represen-
tam uma nova relação entre a organização e o torcedor. “Os clubes, 
independente da sua estrutura ou quantidade de torcedores, devem 
estar na internet para informar, contar a sua história, valorizar as suas 
conquistas e seu maior patrimônio: a sua torcida” (Silva, 2015, p. 79). 
Para a autora, desde um canal de vendas até um espaço de diálogo, 
a presença digital dessas organizações esportivas diferencia como o 
torcedor definirá o seu valor.

Quem também aborda a temática é Rocco Junior (2006), que destaca 
que as ciberarquibancadas oferecem uma forma de consumo do clube 
que vai além do fim da partida, “dando continuidade ao desejo de con-
sumo do torcedor que consegue manter com regularidade o sentimento 
de pertencimento ao seu clube do coração de forma mais ativa” (p. 14). 
No entanto, em 2020, os campeonatos de futebol foram suspensos em 
decorrência da pandemia de Covid-19, fazendo com que, no Brasil, o 
período sem jogos chegasse a três meses, finalizados com a volta do 
Campeonato Carioca.

Levando em conta o objeto de estudo da presente pesquisa, o 
Corinthians, o período de suspensão chegou a quatro meses, tendo fim 
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com o retorno do Campeonato Paulista. Desse modo, o papel das cibe-
rarquibancadas, enquanto locais de extensão das partidas, foi potencia-
lizado e os clubes precisaram repensar suas estratégias de publicações 
para manter o engajamento e consequente sentimento de pertença de 
seus torcedores.

Assim, para analisar as publicações do Sport Club Corinthians Paulista 
para atingir tal objetivo durante a pandemia, o tópico seguinte abordará 
as definições de não-lugar (Augé, 1994) e de identidade (Hall, 2006).

3 O NÃO-LUGAR E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Para Marc Augé (2012) o lugar é necessariamente histórico a partir 
do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se define por 
uma identidade mínima. Assim, identitários, relacionais e históricos, os 
lugares se tornam fundamentais ao se estabelecerem enquanto criadores 
de identidade, fomentadores de relações interpessoais, que constitui-se 
“simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e 
princípio de inteligibilidade para quem o observa” (Augé, 2012, p. 51).

Ainda de acordo com Augé (2012), presenciamos um momento 
de superabundância factual que corresponde à situação a qual o autor 
denomina de supermodernidade, definida por duas figuras do excesso: 
o excesso de tempo e o excesso de espaço. Ademais, a supermoderni-
dade impõe novas experiências às consciências individuais, diretamente 
ligadas ao surgimento dos chamados não-lugares.

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, 
um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 
relacional, nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui 
defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não-lugares, 
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isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, 
contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os 
lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a 
‘lugares de memória’, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. 
(Augé, 2012, p. 73)

Com a aceleração do tempo, onde tudo se torna acontecimento 
e, concomitantemente, por haver tantos fatos, nada é acontecimento; 
somada à mobilidade social e enorme fluxo de informações, as refe-
rências coletivas são enfraquecidas, motivando um individualismo 
exacerbado, porém sem identidade. Dessa forma, Augé (2012) centra-se 
nos não-lugares a fim de descobrir de que maneira espaços construídos 
com o objetivo de realizar cada vez mais coisas em menos tempo estão 
nos transformando em outros.

Para Augé (2012), os não-lugares são um espaço de passagem incapaz 
de dar forma a qualquer tipo de identidade, são “tanto as instalações 
necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens (vias expressas, 
trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte 
ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito pro-
longado onde são alojados os refugiados do planeta” (p. 57). Portanto, os 
não-lugares são uma nova configuração social, provisórios e efêmeros, 
permeados de pessoas em trânsito, que podem provocar uma perda de 
nós mesmos como grupo e sociedade, prevalecendo apenas o indivíduo 
solitário.

Ao discorrer sobre a temática, Sá (2014) afirma que os não-lugares 
são multifuncionais, permitem uma grande circulação de pessoas, coi-
sas e imagens em um único espaço, mas, por outro lado, transformam 
o mundo em um espetáculo “com o qual mantemos relações a partir 
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das imagens, transformando-nos em espectadores de um lugar pro-
fundamente codificado, do qual ninguém faz verdadeiramente parte” 
(p. 211). Desse modo, trata-se de espaços para consumir e criar ‘novas 
necessidades’.

Nesse sentido, Augé (2012) destaca que o “não-lugar é o espaço dos 
outros sem a presença dos outros, o espaço constituído em espetáculo”. 
Segundo o autor, todos são tratados com indiferença e impessoalidade no 
não-lugar, o que acarreta uma distinção na criação de identidade. No lugar 
a identidade partilhada é criada pelas relações sociais, pela convivência; 
já no não-lugar a identidade partilhada é exigida e pré-concebida.

Enquanto a identidade de uns e outros é que constituía o “lugar 
antropológico”, por meio das conivências da linguagem, dos sinais 
da paisagem, das regras não formuladas do bem-viver, é o não-lugar 
que cria a identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos 
motoristas “domingueiros”. (Augé, 2012, p. 93)

Stuart Hall (2006), por sua vez, ressalta que o sujeito possui uma 
identidade em constante construção, já que novos valores são adicionados 
à sua personalidade, à medida em que é imerso em novos contextos e 
esferas sociais. “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada 
e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 
É definida historicamente e não biologicamente” (Hall, 2006, pp. 12-13).

Desse modo, Hall (2006) coloca as identidades culturais como 
híbridas, ou seja, movidas por mudanças, encontros e desencontros, 
e alega não ser possível afirmar que temos uma ‘identidade’, mas 
que somos compostos por uma identificação, suscetível a mudanças e 
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transformações. Assim, a identidade deve ser pensada dentro do pano-
rama social pós-moderno.

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência 
no momento do nascimento. [...] Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. [...] Assim, 
em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. 
(Hall, 2006, p. 38)

Uma das grandes marcas da sociedade pós-moderna está no uso do 
ciberespaço. E, considerando as definições de Augé (2012), a internet 
poderia ser vista tanto como um lugar, quanto como um não-lugar. 
Imersos no ciberespaço fazemos compras, lemos e-mails, jogamos, 
criamos perfis em redes sociais, temos acesso a informações em excesso, 
enfim, estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, será o uso 
que o sujeito faz de seus recursos, a relação que estabelece com os outros 
e consigo mesmo que constituirá a internet como lugar ou não-lugar.

Nesse ponto, recorre-se a Lévy (1996), que amplia o conceito de 
virtual para além da alienação, do espetáculo e do vício. Para este 
autor, o virtual “tem somente uma pequena afinidade com o falso, o 
ilusório ou o imaginário. Trata-se, ao contrário, de um modo de ser 
fecundo e poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, 
perfura poços de sentido sob a platitude da presença física imediata” 
(Lévy, 1996, p. 12).

Ainda segundo Lévy (1996), o virtual produz efeito. De acordo 
com o autor, “os coletivos mais virtualizados e virtualizantes do mundo 
contemporâneo são os da tecnociência, das finanças e dos meios de 
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comunicação. São também os que estruturam a realidade social com 
mais força, e até com mais violência” (Lévy, 1996, p. 21). Ademais, 
o ciberespaço permite a formação de novos lugares, como as chamas 
comunidades virtuais.

Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre 
uma base de afinidade por intermédio de sistemas de comunicação 
telemáticos. Seus membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de 
interesses, pelos mesmos problemas: a geografia, contingente, não 
é mais nem um ponto de partida, nem de coerção. Apesar de ‘não 
presente’, essa comunidade está repleta de paixões e de projetos, 
de conflitos e de amizades (Lévy, 1996, p. 20).

Assim, ao permitir a interação entre os seus membros, as comunida-
des virtuais proporcionam novas formas de sociabilidade, tornando-se 
identitárias. Nesse sentido, considerando o não-lugar virtual propício a 
novas construções subjetivas, e admitindo que o processo identitário dos 
sujeitos não está separado do contexto no qual está inserido, o tópico 
seguinte analisa as publicações do Sport Club Corinthians Paulista no 
Instagram, enquanto importantes agenciadores de subjetividade.

4 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CORINTHIANA EM 
TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL

As redes sociais digitais se tornaram um importante instrumento 
no relacionamento entre clubes de futebol e o torcedor consumidor, 
consistindo em uma plataforma fundamental para manter a fidelização 
deste público e, consequentemente, atrair novos parceiros. E o objeto 
de estudo da presente pesquisa, o Sport Club Corinthians Paulista, é 
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referência em estratégias para despertar e manter o engajamento dos 
torcedores, independente do momento vivido pelo time (Azevedo, 2019).

O Corinthians cria, em suas redes sociais uma atmosfera que propicia 
o engajamento do torcedor corinthiano sempre disponibilizando conte-
údos exclusivos, como os bastidores de uma partida, retratando o clima 
nos vestiários e possibilitando ao torcedor conhecer a rotina da equipe 
em dias de jogo (Azevedo, 2019). No entanto, em 2020, devido a pan-
demia de Covid-19, e a decorrente suspensão dos campeonatos, o clube 
ficou impedido de divulgar este tipo de conteúdo, precisando repensar 
as publicações para manter o engajamento da chamada Fiel Torcida.

De acordo com o relatório Digital In (2019), o Instagram, rede social 
lançada em 2010, possui no Brasil 69 milhões de contas, colocando o 
País na terceira posição do ranking de usuários, atrás apenas de Estados 
Unidos e Índia. O clube do Parque São Jorge possui na referida rede 
mais de 5 milhões de seguidores2, o que o coloca, segundo levantamento 
do Ibope/Repucom (2020), na segunda posição do ranking dos clubes 
brasileiros no Instagram.

Desse modo, o presente trabalho objetiva discutir a construção da 
identidade do Corinthians e do torcedor corinthiano em tempos de pan-
demia, a partir da poética fotográfica criada por meio das publicações 
realizadas no perfil oficial do clube no Instagram durante o mês de junho 
de 2020. Ao longo dos 30 dias analisados foram realizadas 132 postagens, 
com atualizações diárias, o que gera uma média de 4,4 posts por dia.

Para analisar as publicações, tomamos como base as orientações do 
método da análise de conteúdo, proposto por Laurence Bardin (2011), 

2. 5.184.684. Dados obtidos em 20 out. 2020 (https://www.instagram.com/
corinthians/?hl=pt-br).
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e definido como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens” (Bardin, 2011, p. 37).

Em um primeiro momento todas as postagens foram coletadas e 
organizadas em categorias, a saber: Aniversários, compreendendo posts 
que parabenizavam atletas, ex atletas e ídolos do clube; Campanhas 
Sociais, publicações que traziam apoio a ações sociais; Contratações, 
postagens referentes a novas contratações do clube; Datas Comemora-
tivas, incluindo post com referência a festividades; Interações Diretas, 
contendo publicações que convocam a participação dos torcedores e suas 
eventuais respostas; Lembranças, posts que relembram fatos marcantes 
da história do clube; Outros, incluindo notícias e programações do dia 
a dia; e Publicidades; compreendendo anúncios de produtos do clube, 
dos parceiros e patrocinadores. O gráfico a seguir ilustra os dados.

Figura 1
Categorias identificadas

Elaborado pela autora
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Como elucida o gráfico, das 132 postagens do período, 90 lembra-
vam fatos marcantes do clube, o que representa 68,1% das postagens. 
Desse modo, é possível aferir que a principal estratégia do time paulista 
para despertar e manter o engajamento do seu torcedor durante a pan-
demia de Covid-19, foi relembrar momentos importantes da história do 
clube. Ao longo da suspensão dos campeonatos, o Corinthians lançou 
duas séries de publicações que recordavam pontos e conquistas da his-
tória do Timão: a #Timão110, lançada em 28 de março, antecipando as 
comemorações dos 110 anos do clube, comemorados em 1º de setem-
bro; e #OclubeMaisBrasileiro, que prometia relembrar a trajetória do 
primeiro título nacional do alvinegro paulista ao longo do mês de junho, 
como ilustra a imagem a seguir.

Figura 2
Lançamento da série #OClubeMaisBrasileiro

Corinthians. (2020, junho 1). És do Brasil... O quê!? O quê!? [Instagram]. Recuperado 
de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es
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Dentre as 90 publicações da categoria ‘Lembranças’, 30 se referiam 
à série #Timão110 e 15 consistiam em vídeos da #OClubeMaisBrasi-
leiro, além de outros 13 posts com referência ao título do Brasileirão 
em 1990. Assim, observa-se que a memória é bastante enfatizada nas 
postagens do Corinthians, e para Souza (2014), esta constitui-se como 
parte primordial na construção da noção de identidade. “É preciso 
revolver o passado para narrar-se, para construir uma identidade, para 
constituir-se como sujeito diante do outro e posicionar-se dentro do 
grupo” (Souza, 2014, p. 98).

Um dos elementos que compõe a identidade de um clube de futebol 
é o seu hino. E, é possível observar alusões ao hino do Corinthians na 
própria hashtag que intitula a série #OClubeMaisBrasileiro, e no texto 
da publicação que dá início a ela, com a estrofe “És do Brasil...o quê, 
o quê?”, fazendo referência à maneira como a torcida canta esta parte 
do hino. Ademais, esta postagem cita ainda a raça corinthiana, colocada 
como principal característica necessária para que um jogador se torne 
ídolo no time do Parque São Jorge.

Outro autor que relaciona a memória à identidade é Candau (2011), 
ao coloca-la como faculdade primeira que alimenta a identidade, “a 
memória é a identidade em ação” (p. 12). Para ele, a identidade se trata 
de um estado construído coletivamente, “uma construção social, de 
certa maneira sempre acontecendo no quadro de uma relação dialógica 
com o outro” (p. 9). 

O ponto de vista de Candau (2011) conversa com a concepção de 
Hall (2006) de que a identidade é formada na interação entre o eu e a 
sociedade. E dentre as publicações analisadas, oito consistiam em inte-
rações diretas entre o Corinthians e a Fiel Torcida, que foi convidada a 
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enviar fotos vestindo a camisa da conquista do Brasileirão em 1990, a 
relembrar defesas importantes feitas por Ronaldo Giovanelli, goleiro 
da equipe na época e ídolo do clube, como explicita a figura 3.

Figura 3
Publicação que traz fotos enviadas pela torcida

Corinthians. (2020, junho 14). Olha o manto de 1990! [Instagram]. Recuperado de 
https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Ao interagir com o torcedor, publicando fotos enviadas por eles o 
clube desperta o sentimento de pertencimento, que para Recuero (2007) 
consiste no “sentimento que conecta os atores através de laços sociais, 
que faz com que estes sintam-se parte do grupo” (p. 4). Esta autora 
divide o pertencimento manifestado nas redes sociais digitais em duas 
categorias: o pertencimento relacional e o pertencimento associado à 
identidade. O primeiro está associado à interação mútua, como a que 
ocorre em um bate-papo; já a segunda se relaciona à interação reativa, 
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pré-agendada, e que terá um resultado previamente determinado, como 
o pedido feito para que os torcedores enviassem fotos com a camisa do 
clube, prontamente atendido.

A interação reativa implica em um processo com pouco custo para 
o ator, onde basta associar-se e todos os valores da rede tornam-se 
imediatamente acessíveis. Essa associação, no entanto, é motivada por 
um processo de identificação entre usuário e grupo. Essa identificação 
é associada a uma construção de identidade como principal motivação 
para aderir a determinados grupos (Recuero, 2007, p. 8).

Em outra publicação da categoria Interações Diretas, que retrata um 
enfeite de jardim em formato do escudo da equipe paulista, o Corinthians 
resgata a identidade do corinthiano como um torcedor que ‘respira’ o 
clube, o levando para qualquer lugar, e que nunca abandona o time, 
como destaca a figura 4.

Figura 4
Interação com o torcedor

Corinthians. (2020, junho 22). Você também é desses que leva o Timão pra todos os 
lugares? [Instagram]. Recuperado de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es
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A publicação em questão obteve mais de 89.700 curtidas, e 320 comen-
tários, entre elogios ao escudo e torcedores contando como ‘carregam’ o 
Corinthians no seu dia a dia. Tal postagem ilustra ainda o que é explicado 
por Hall (2006), para quem a identidade é formada e transformada pela 
forma através das quais somos representados, além de ser definida his-
toricamente. Por estar sempre ao lado do clube nos momentos difíceis, 
a torcida corinthiana carrega a alcunha de Fiel; e além disso, é comum 
as redes sociais do clube alvinegro darem destaque para casas decoradas 
com símbolos corinthianos, entre outros assessórios que constroem a 
ideia de que o corinthiano vive o clube a todo momento.

Recorrendo-se novamente a Candau (2011), a memória é vista 
como um instrumento capaz de trazer o passado para o presente, sendo 
inevitável que ocorra uma seletividade da memória, uma vez que não é 
possível recordar todas as lembranças de um indivíduo. Como ressalta 
o autor, “a memória opera escolhas afetivas” (p. 169), o que fica claro 
nas publicações do Corinthians, que resgatam títulos marcantes, defesas 
importantes, os gols mais bonitos.

Ainda segundo Candau (2011), esse seletividade da memória faz 
emergir imagens do passado que estão de acordo com as intenções 
atuais do sujeito, o que pode ser ilustrado pela postagem explícita na 
imagem da Figura 5.

Ao relembrar gols do atacante recém contratado, Jô, em uma campa-
nha vitoriosa do Corinthians, que deu à equipe o título de Heptacampeão 
Brasileiro em 2017, o clube resgata na memória do torcedor os bons 
momentos proporcionados pelo atleta, despertando nele a esperança 
de novos bons momentos vividos, fazendo com que a contratação seja 
bem vista pela torcida. O texto da referida postagem ainda ressalta que 
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‘o artilheiro voltou’, gerando a expectativa de que muitos gols sejam 
marcados por Jô em mais uma passagem pelo time.

Figura 5
Vídeo com gols do atacante Jô

Corinthians. (2020, junho 17). Gols do Jô Brasileirão 2017. [Instagram]. Recuperado 
de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Dentre as 132 publicações do período de análise apenas duas faziam 
referência à pandemia. Uma consistiu em um vídeo que mostrava fun-
cionários do clube realizando o teste para Covid-19, e elucidando no 
texto que o alvinegro dava os primeiros passos para que tudo estivesse 
seguro quando o futebol pudesse retornar. A segunda postagem ressal-
tava o impacto da pandemia fazendo relação entre o número de mortes 
e a Arena Corinthians, além de desejar força às famílias das vítimas. 
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Figura 6
Postagem que destaca saudade dos jogos

Corinthians. (2020, junho 08). Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar. 
[Instagram]. Recuperado de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Como destaca a imagem a seguir, uma terceira postagem abordava 
a saudade dos jogos, frizando na foto a alcunha ‘Time do Povo’, que 
acompanha o clube reportando sua origem humilde, fundado por cinco 
operários. O texto da publicação traz o verso ‘Saudade, já não sei se é 
a palavra certa para usar’, da canção Versos Simples de Flávio Ribeiro.

Desse modo, ao trazer fotos e vídeos de momentos marcantes, o 
Corinthians resgata alcunhas que acompanham o time como ‘Campeão 
dos Campeões’ e ‘Time do Povo’; e reforça a identidade do torcedor 
corinthiano como apaixonado e fiel ao clube, além de despertar nele 
o sentimento de pertença ao convidá-lo a interagir e transformar essa 
interação em laços fortes, publicando suas respostas.
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O perfil do Corinthians no Instagram exemplifica a afirmação de 
Augé (2012) acerca da identidade partilhada e pré-concebida, neste 
caso a identidade de torcedor corinthiano, no entanto não o trata com 
indiferença, se preocupando em interagir com a Fiel Torcida e referên-
ciá-la em publicações que destacam sua fidelidade e amor.

CONCLUSÕES

Buscou-se nesse estudo, analisar a construção da identidade corin-
thiana em tempos de isolamento social, a partir da poética fotográfica 
criada no perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista no Instagram. 
Para tal, tomou-se como referencial teórico o conceito de não-lugar e 
a exigência de uma identidade partilhada pré-concebida (Augé, 2012), 
relacionados à definição de identidade para Stuart Hall (2006).

Ao observar com a análise das publicações que a principal estraté-
gia do clube paulista para manter o engajamento do seu torcedor com 
a suspensão dos jogos, durante a pandemia de Covid-19, consistiu em 
rememorar fatos marcantes da história do clube, o conceito de memória 
foi abordado como fio condutor a partir do qual se constroem identida-
des. Com a categoria ‘Lembranças’ representando 68,1% das postagens, 
pôde-se observar que o Corinthians buscou no passado momentos que 
edificaram a identidade do clube e de seus torcedores.

Permitindo a ação do passado no presente, a memória age, neste 
caso, coletivamente, como um mecanismo operante na reconfiguração da 
identidade, corroborando com Hall (2006), para quem somos compostos 
por uma identificação, construída histórica e não biologicamente. Assim, 
enquanto exemplo de comunidade virtual, e funcionando como uma 
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ciberarquibancada, o perfil do Corinthians no Instagram se organiza sob 
uma base de afinidade, com membros reunidos pelo mesmo interesse.

Tal fato consolida a hipótese de pesquisa, ao confirmar que, mesmo 
se tratando de um não-lugar, este espaço virtual constitui-se em um novo 
território de existência, possibilitador de reconhecimento e sentimento 
de pertença, além de construtor de identidade. Conclui-se assim, que 
o não-lugar digital é propício a novas construções subjetivas, princi-
palmente em um momento de isolamento social, quando o ciberespaço 
assumiu um papel central nas relações sociais, e uma vez que o processo 
identitário dos sujeitos está em constante construção e sofre influência 
de novos contextos e esferas sociais.

Por fim, é preciso ressaltar que o presente trabalho contém limitações. 
A fim de uma melhor compreensão acerca das interações faz-se neces-
sário a análise dos comentários realizados nas publicações. Ademais, 
pesquisas futuras podem investigar o engajamento da Fiel Torcida, 
analisando as curtidas e realizando um estudo comparativo entre as 
postagens de março, com os campeonatos em curso, e junho, quando os 
jogos estiveram suspensos, para então aferir de fato se o clube paulista 
consegui manter o torcedor corinthiano engajado.
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Na contemporaneidade, os processos de comunicação precisam 
considerar as mudanças tecnológicas em suas estratégias. Para que uma 
organização se desenvolva, se posicione e se destaque a sua comunicação 
organizacional deve ser integrada, buscando se relacionar e interagir 
com seus públicos.

A marca Bauru Basket é um time da cidade de Bauru, cuja modalidade 
esportiva é de alto rendimento e atinge uma massa de torcedores locais. 
A comunicação dessa organização e a gestão de sua marca oferecem 
aos seus torcedores entretenimento que experienciam em seus jogos. 
Para alcançar seu público de diferentes faixas etárias, a marca Bauru 
Basket aposta na convergência de mídias on e off-line. Este estudo, 
portanto, reflete sobre a cultura digital, a convergência de mídias tradi-
cionais e digitais, a interatividade que esse meio de comunicação pode 

1. Jornalista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada em Letras - 
Português e Italiano pela Universidade de São Paulo e mestranda em Comunicação 
pela Universidade Estadual Paulista - UNESP.

 tatimolini@gmail.com
2. Doutora, mestra e graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista - 

UNESP. Professora da FAAC da Unesp, campus Bauru, nos cursos de graduação de 
Jornalismo e Relações Públicas e nos cursos de pós-graduação em Comunicação.

 lucilene.gonzales@unesp.br



1967

meistudies

promover, a gestão de marcas e o seu relacionamento com o público. 
Essa fundamentação permitiu analisar as ações e mídias utilizadas pela 
marca esportiva local Bauru Basket e sua comunicação centrada na 
mídia digital, seus conteúdos e o relacionamento com seus torcedores 
de diferentes gerações. 

A CULTURA DIGITAL E DE CONVERGÊNCIA

Santaella (2003) introduz a Internet em uma das etapas da história 
da comunicação. A autora a decompõe em seis fases da cultura: oral, 
escrita, impressa, de massa, das mídias e digital, e esta última, ainda 
considerada um novo meio da comunicação de massa. Conforme 
Jenkins (2009), porém, todas essas formas de comunicação coexistem 
e as mídias consideradas tradicionais – impressa, radiofônica e televi-
siva – não foram excluídas e estão em convergência com as digitais. 

O paradigma da revolução digital alegava que os novos meios 
de comunicação digital mudariam tudo. Após o estouro da bolha 
pontocom, a tendência foi imaginar que as novas mídias não haviam 
mudado nada. Como muitas outras coisas no atual ambiente de mídia, 
a verdade está no meio-termo. (Jenkins, 2009, p. 32)

A convergência de conteúdos e mídias ocorre em um mesmo apa-
relho, mas em diferentes plataformas de mídia, complementando-se, 
fugindo de cenários apocalípticos de que o surgimento de uma nova 
mídia é uma ameaça à existência e permanência de todas as outras.

O surgimento e popularização da Internet, portanto, é um fenômeno 
cultural, social e não meramente técnico de substituição de uma tec-
nologia por outra. A cibercultura instaura a inteligência coletiva como 
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parte fundamental das relações e dos conhecimentos disseminados na 
web, cujos três princípios orientam o desenvolvimento do ciberespaço: a 
interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. 

Podemos dizer que existe uma relação simbiótica entre o homem, 
a natureza e a sociedade. A cada época da história da humanidade 
corresponde uma cultura técnica particular. [...] a cultura contem-
porânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, 
tempo real, processos de virtualização etc.), vai criar uma nova rela-
ção entre a técnica e a vida social que chamaremos a cibercultura. 
(Lemos, 2008, p. 15)

Para Rocco Júnior e Padeiro (2018, p. 55), o digital tem tido papel 
fundamental nos esportes, especialmente com os torcedores da NBB, 
Novo Basquete Brasil, liga oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete, 
do qual o Bauru Basket participou em diversas edições. “A comunicação 
via mídias sociais atinge boa parcela desse público, que aprova ações de 
entretenimento durante o evento esportivo. Portanto, há um potencial 
para estreitar o relacionamento com os torcedores”.

Dado o atual momento cultural que a sociedade vive, cabe às mar-
cas traçar estratégias digitais de comunicação organizacional com esse 
novo público, transmitindo claramente os valores e a filosofia da marca.

RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL

As relações públicas dizem respeito à atividade responsável por con-
solidar uma marca, disseminar seu conceito organizacional e estabelecer 
estratégias de relacionamento com seus públicos para que conquistem 
seus objetivos institucionais e mercadológicos. 



1969

meistudies

A identificação dos públicos e de seus desejos, suas necessidades, 
seu comportamento permitem a construção de estratégias de relacio-
namento com elas. A tradicional classificação dos públicos em interno, 
externo e misto não atende as necessidades das organizações atualmente. 
É preciso defini-los caso a caso, pois a relação organização-público é 
extremamente variável (França, 2012).

França sugere que público essencial é aquele imprescindível e 
vinculado à atividade-fim e público não-essencial aquele que contribui 
para seu aperfeiçoamento, manutenção ou sobrevivência. Também 
complementa e traz conceitos como: a) dependência de maior ou menor 
grau, constitutiva (proprietários, acionistas e diretores) ou não consti-
tutiva (empregados, fornecedores e clientes); b) participação em que 
se esclarece o nível de comprometimento e de troca de informações de 
interesse que ocorrem por razões legais, associativas ou de promoção 
e redes de interferências que são os grupos externos à organização, não 
constitutivos, não essenciais, independentes, mas que exercem pressão 
favorável ou desfavorável.

No caso do Bauru Basket, são públicos: jogadores, funcionários, 
patrocinadores, apoiadores, torcedores, conselheiros, diretores, consulto-
res, fornecedores diretos, terceirizados, imprensa, canais de transmissão, 
ONGs e representantes do poder público. Considera-se como público 
essencial jogadores, torcedores, funcionários e patrocinadores.

GESTÃO DE MARCAS NA CIBERCULTURA E MARKETING 
DIGITAL
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O nascimento do marketing e das primeiras marcas ocorreu no 
período Pós-Guerra quando produzir, distribuir e comercializar já não 
era suficiente, com grandes ofertas de produtos semelhantes, os clientes 
começaram a ter opções de escolha. 

Para Kotler (2010), marketing é o processo social por meio do qual 
pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a cria-
ção, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.

Kotler (2017) também define a era do Marketing 4.0, em que a faci-
lidade e a velocidade é o que importam para o consumidor. O marketing 
passou a integrar o digital com o físico e instaura-se o marketing de con-
teúdo, a interação, o relacionamento do consumidor com o processo de 
compra mais pessoal, requisitos para a imagem e manutenção da marca.

Trata-se do branding, a essência da organização, que faz dela única 
no mercado e na história, é a sua capacidade de se manter, positivamente, 
na mente das pessoas (Troiano, 2017). A razão de ser do branding é 
alimentar o poder das empresas e ter um impacto significativo na socie-
dade, mais especificamente no consumidor, do que apenas no mercado. 

O valor de uma marca só prospera quando penetra profundamente 
nos hábitos e costumes de seus clientes e consumidores. Mas prin-
cipalmente, quando adquire relevância em suas vidas. Ninguém é 
capaz de contar com a preferência e compra de uma determinada 
marca se antes o consumidor não tiver sido compreendido (Troiano, 
2017, p. 129).

Digital, assim como presencialmente, as marcas precisam apresen-
tar coerência e consistência para conquistar mais do que consumido-
res, fãs. Na web, pessoas que só consumiam conteúdo também podem 
produzi-lo e quem não tinha acesso nenhum à informação passa a tê-lo. 
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“Nesse ambiente online contemporâneo, a circulação de informações 
não obedece ao esquema da difusão centralizada da informação massiva 
um-todos; a mídia digital permite a interação todos-todos” (Gonzales 
& Seridório, 2016).

As autoras complementam apresentando que atualmente as redes 
sociais possibilitam o conhecimento compartilhado, onde cada indivíduo 
contribui com um fragmento de informação, isto é, inteligência coletiva, 
dividindo suas experiências em escala digital e global.

Na era das redes sociais, a publicidade online utiliza-se de estratégias 
de marketing digital como o marketing de conteúdo, mídias sociais 
– blogs, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram –, interagindo em 
graus diferentes com seus consumidores para a gestão das marcas 
(Gonzales & Seridório, 2016).

No âmbito organizacional, Terra (2011) aponta que o avanço tecno-
lógico possibilita o desenvolvimento de novas formas de as empresas se 
relacionarem com os seus públicos. Hoje, o que forma o conhecimento 
de uma pessoa sobre uma marca não se restringe mais às informações 
institucionais: acrescentam-se a elas opiniões e demais dados facilmente 
encontrados eletronicamente.

A internet evidencia a trajetória e a reputação das organizações, 
o que acarreta cobrança frequente e cuidados redobrados com a 
imagem corporativa, visto que por um simples mecanismo de busca 
é possível verificar o que organização diz sobre si própria e o que 
dizem dela. (Terra, 2011, p. 16)
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Por serem bidirecionais, as mídias sociais trouxeram a possibilidade 
de interação, estabeleceram mudanças de comportamento e impuseram 
transformações profundas de relacionamento.

A internet é um meio de comunicação bidirecional, interativo. 
As pessoas sempre sentiram falta de se expressar na mídia, seja pela 
televisão, pela mídia impressa ou pelo rádio. Esses meios sempre 
significaram alguma forma de interação mas, em geral, com um 
volume e destaque muito inferior ao que se dá em uma matéria ou 
à publicidade. (Torres, 2009, p.36).

Primo (2008) surge com dois novos parâmetros para se compreender 
a interatividade mediada por computador: a interação mútua e a interação 
reativa. Não são processos dissociados ou dependentes, são conceitos 
que explicam a interatividade na comunicação mediada por computador. 

A interação mútua é aquela caracterizada por relações interdepen-
dentes e processos de negociação, em que cada integrante participa 
da construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se 
mutuamente; já a interação reativa é limitada por relações deter-
minísticas de estímulos e resposta. (Primo, 2008, p. 57)

Para Torres (2009), é preciso conhecer o público e os seus anseios 
para a estruturação de um plano de marketing digital que explore o 
marketing de relacionamento. Por outro lado, Primo (2008) argumenta 
que o relacionamento mediado por computador é negociado por inte-
rações imprevisíveis.

OS JOGOS E A SOCIEDADE DE MASSA 
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Levando-se em consideração que a maioria das modalidades esporti-
vas tal qual como são conhecidas hoje nasceram no período da Revolução 
Industrial, quando a sociedade inglesa burguesa do século XIX buscava 
formas de disciplinar as massas nos contra turnos, períodos em que não 
estavam nas linhas fabris. Os jogos passaram a ocupar um papel ante-
riormente desempenhado pelo teatro, o do intervalo da vida cotidiana, 
mas com certa ação disciplinadora (horários, regras e obediência) sobre 
as massas, com administração do prazer lúdico e controle civilizatório. 

De acordo com Huizinga (2000) o jogo é anterior à cultura e se 
não é biológico é, no máximo, simultâneo aos fatores biológicos. 
O homem primitivo procurava dar conta dos fenômenos da vida por 
meio do mito, atribuindo a este um fundamento divino, por essa razão 
os jogos também são um espaço de culto (arena, quadra, estádio) ao 
sagrado (não é qualquer um que pode entrar, não tem profanação, há 
ritos, apresentações, coleta da grama, jogada de símbolos para a torcida 
como camiseta, meia ou toalha).

Os jogos em geral sempre estiveram presentes em nossa sociedade e 
possuem uma função sociocultural. Caillois (1990) acrescenta Huizinga, 
na medida em que afirma que além de livres, delimitados, improdutivos 
e regulamentados, os jogos são incertos (não se sabe como vão terminar) 
e fictícios (descolados da vida real de certa forma). Independentemente 
da cultura, os jogos estão inseridos em um contexto social e influenciam 
o cotidiano tanto de quem os pratica, como de quem os acompanha 
enquanto torcedores, admiradores, apoiadores, imprensa etc.

Bourdieu (1983), por sua vez, explica a popularidade das moda-
lidades de massa que, se não têm uma gênese popular, ao longo dos 
tempos adquiriram esse viés, tanto para quem joga, como para quem 
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assiste (futebol, vôlei, basquete), uma vez que esportes coletivos acu-
mulam todas as razões para repelir as classes dominantes e os de elite, 
que conversam bem menos com o público geral e têm em sua plástica 
e sintaxe nuances da aristocracia (golfe, tênis, esgrima). 

Eco (1984) aprofunda-se no papel do público quando menciona o 
esporte elevado ao quadrado que explica como o jogo praticado em 
primeira pessoa (pelos jogadores) passa a ser uma espécie de discurso 
sobre o jogo, um espetáculo para os seus espectadores, torcedores em 
geral, estejam eles na arquibancada, em um bar ou no sofá de suas 
casas. O autor também faz referência ao esporte midiatizado e o explica 
como sendo aquele que intensifica o seu alcance por meio da imprensa 
e da mídia.

Huizinga (2000) também menciona o papel social dos jogadores e 
dos torcedores, ao abordar que o jogo “promove a formação de grupos 
sociais com tendências a rodearem-se em segredo e a sublinharem sua 
diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros 
meios semelhantes” (Huizinga, 2000, p. 16).

Nesse contexto, a relação do Bauru Basket com a cidade e um breve 
histórico do time e das estratégias de comunicação da equipe para se 
relacionar com todas as gerações serão apresentados a seguir.

O BAURU BASKET E AS SUAS GERAÇÕES DE 
TORCEDORES

Desde a década de 60, a história do Bauru Basket se confunde com a 
história dos moradores da cidade-lanche. A Associação Luso Brasileira 
de Bauru foi o primeiro clube do município a ter equipes praticantes de 
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basquetebol dos gêneros masculino e feminino e todas as faixas etárias, 
do infantil ao adulto. Nos anos 90, a equipe adulta de basquete mascu-
lino do clube evoluiu ao longo do tempo, chegou à segunda divisão do 
Campeonato Paulista de Basquete e o time conquistou apoio financeiro 
para custear a sua participação na competição, da empresa de papelaria 
bauruense conhecida nacionalmente, Tilibra.

Em 1996, pela primeira vez, a equipe conquistou o título de campeã 
da segunda divisão do Campeonato Paulista, adquirindo o direito de 
competir com a elite do basquete do Estado. No entanto, o estatuto do 
clube proibia a participação em competições profissionais. A solução 
foi o time se desvincular da Luso, fundando, em 1997, a Associação 
Bauru Basquete Clube que passou a ter como presidente Caio Coube, 
ex-jogador de basquete da Luso e presidente da Tilibra na época, e como 
vice José da Silva Martha Neto, também ex-jogador de basquete e filho 
do fundador da Associação Luso Brasileira de Bauru. 

No ano seguinte, a equipe conquistou, pela sua boa participação 
no Campeonato Estadual, uma vaga para o Campeonato Brasileiro. 
E, em 1999, o time alcançou seu primeiro Título Paulista, e foi vice-
-campeão do Campeonato SulAmericano de Clubes Campeões.

O time passou por muitos altos e baixos, títulos conquistados, segui-
dos de cortes de patrocínios, até que, em 2007, o basquete bauruense 
retornou ao cenário nacional com uma nova agremiação, a Associação 
Bauru Basketball Team, passando por muitos patrocinadores distintos 
ao longo dos anos.

A história de superação do time que perpassou por inúmeros episó-
dios de dificuldades financeiras fez a equipe se profissionalizar organi-
zacionalmente para conquistar e fidelizar patrocinadores e torcedores. 
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Esses últimos passaram a demonstrar uma grande simpatia pelo time ao 
longo dos últimos anos, seja pela falta de representatividade de equipes 
de outras modalidades como o time de futebol local, o Noroeste, seja 
pela excelente atuação em alguns campeonatos como a NBB e contra-
tações de renome como Larry Taylor. 

Desde então, o time tem investido em estratégias de marketing 
e comunicação digitais, presenciais e, em menor escala, tradicionais 
como: atuação nas mídias digitais, fortalecimento da figura do mas-
cote (o Dragão), programa para sócio-torcedor estruturado, periódicas 
promoções para os jogos que acontecem em Bauru, parcerias para 
transmissões televisivas ou digitais oficiais e alternativas (via mídias 
digitais ou aplicativos). Exemplo de convergência midiática, onde velhas 
e novas mídias se encontram, mídia corporativa e alternativa.

Jenkins (2009) ressalta a diferença entre os antigos consumidores 
que poderiam ser definidos como passivos, previsíveis, isolados, silen-
ciosos e invisíveis e dos consumidores modernos: ativos, migratórios 
(declinante lealdade a meios de comunicação e redes), conectados 
socialmente, barulhentos e públicos (a privacidade não é algo importante 
e preservado pela maioria deles).

Complementar a essa classificação entre público de consumidores 
passivos e ativos, público não pode ser definido como um todo mono-
lítico: “trata-se de uma mescla de grupos com diversas características 
culturais, étnicas, religiosas e econômicas, cujos interesses podem 
coincidir ou não (Wilcox, 2001, p. 249)”

Mesmo em tempos de definição de persona (definição detalhada do 
cliente ideal), ainda é comum traçar as características gerais do público 
(ou público-alvo para a publicidade). De acordo com a pesquisa “O 
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consumidor esportivo e o Novo Basquete Brasil”, no perfil do consu-
midor dessa modalidade, em território nacional, há

Predominância de um público masculino, jovem e de alto poder 
aquisitivo (57% têm renda familiar mensal acima de R$ 4,5 mil). 
Os torcedores apresentam um envolvimento afetivo com o basquete 
e com os times, porém não têm uma relação formal ou dispendiosa 
com as equipes – é baixo o número de torcedores que pagam algum 
valor para se filiar ao clube ou que comprem produtos oficiais. 
(Rocco Júnior & Padeiro, 2018, p. 55)

Percebe-se que há a necessidade de aumentar a conexão dos torcedores 
com o basquete, seja a seleção brasileira ou os times locais. Essa ligação 
é possível desde que se identifiquem quais são os conectores que unem 
os públicos ao produto basquete, que parece passar pelo entretenimento 
e estratégias de comunicação bem delineadas.

Num mundo onde as novas tecnologias de comunicação encurtam 
e globalizam o mercado e há uma aproximação das indústrias do 
esporte e do entretenimento, a concorrência vem de todos os lados. 
No caso do NBB, é preciso atrair o admirador de basquete, que tem 
à sua disposição na TV fechada e na Internet um produto muito 
melhor, que é a NBA. Há um outro tipo de público, que aprecia o 
esporte como um todo e eventos de entretenimento (Rocco Júnior 
& Padeiro, 2018, p. 56)

AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO BAURU 
BASKET TEAM

Para este estudo, selecionaram-se algumas das principais estraté-
gias de comunicação do time esportivo utilizadas no mês de dezembro 
de 2019. A metodologia de análise do conteúdo postado nas mídias 
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digitais da marca Bauru Basket inicia-se com uma leitura dos documen-
tos: comunicados, informativos, posts, vídeos e playlists. Desse modo, 
pode-se aproximar do contexto no qual essas comunicações estavam 
inseridas e iniciar as impressões sobre o objeto de estudo. 

Assim, na fase de exploração de material fez-se um recorte das 
comunicações, focando a gestão da marca e a identificação do conte-
údo de cada mídia social, além de temas, palavras ou frases, elementos 
visuais, entre outros, que auxiliam na sua decodificação. Nesta etapa, 
foram categorizados alguns dos principais canais para possibilitar a 
visualização dos resultados e em seguida interpretá-los de forma crítica 
e reflexiva.

Os canais digitais do Bauru Basket utilizados para a comunicação 
com os seus públicos em dezembro de 2019 foram: o site oficial do 
time, a fan page no Facebook, as contas oficiais no Instagram e no 
Spotify, o canal no YouTube e a página no Twitter. A equipe se destaca 
por possuir essa variedade de mídias, sendo considerado o terceiro 
time de basquete brasileiro com mais curtidas no Facebook. Nesse 
mês analisado, a comunicação do Bauru Basket focou suas estratégias 
e esforços para os canais digitais.

SITE

O site oficial do time apresenta notícias atualizadas, conquistas, 
agenda de competições, relação de patrocinadores, informações insti-
tucionais como a história, fatos marcantes, área para a imprensa, links 
para os canais oficiais nas redes sociais, galerias de fotos e vídeos, loja 
on-line e planos para se tornar sócio torcedor.
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O portal possui um visual clean e intuitivo, o que proporciona uma 
fácil navegação. Na home, na parte superior, há um campo de busca e 
link para as principais redes sociais. O menu superior traz seis itens: 
O time (equipe, jogadores, o trabalho social, base, gestão, diretoria 
executiva, projetos incentivados e prestação de contas), Competições, 
Imprensa, Sócio Torcedor, Loja e Contato. Há um banner randômico 
com três destaques fixos: chamada e link para a loja virtual do Dragão, 
como o time é carinhosamente chamado direciona para um e-commerce 
de produtos da marca; chamada e link para conhecer a empresa patro-
cinadora máster, a Sendi, chamada e link para se tornar sócio torcedor, 
site externo que apresenta os planos e os diferentes benefícios de cada 
categoria de sócio. 

Além disso, o link para os planos para sócio torcedor, que é externo 
e leva o usuário para um outro site, pode fazê-lo abandonar a navegação 
no site oficial. O link “Já sou torcedor” leva à mesma área externa de 
quem é convidado a se tornar sócio, o que é bastante confuso e pode 
frustrar os atuais sócios torcedores que buscam promoções e experiências 
inovadoras. Na área dos planos, não há uma comunicação personalizada 
ou espaço restrito para quem é sócio poder tirar a segunda via do boleto, 
receber informações privilegiadas ou comunicados.

Percebe-se pouca ou nenhuma exploração da figura do mascote, 
principalmente visando o público infantil, torcedores mirins e futuros 
apoiadores do time. A área de notícias possui os botões para tuitar e 
compartilhar no Facebook, mas não há um espaço para comentários 
dentro do próprio site. O site é pouco interativo e sugere-se incluir um 
chat on-line ou botão para uma conversa pelo WhatsApp. Em “contato” 
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sente-se a falta de uma opção para cadastro e recebimento de e-mails 
marketing e/ou newsletters. 

No fim, além da apresentação do logo dos patrocinadores e apoia-
dores, as empresas que investem no time são muito pouco exploradas 
no site da equipe, com exceção do destaque no banner na home para o 
patrocinador máster; os demais são divulgados apenas quando há um 
fato novo, em forma de notícia. Sugere-se uma área que valorize os 
apoiadores financeiros da equipe e outra, os sócios-torcedores. Uma boa 
opção seria explorar via storytelling histórias de apaixonados pelo time 
que tivessem relação com os momentos cruciais da equipe nos últimos 
anos, além de humanizar a marca Bauru Basket, para aproximá-la ainda 
mais de seus fãs.

De modo geral é um site de fácil navegabilidade, responsivo (se 
adapta para acesso em celulares e tablets), é rápido e bem formatado 
quanto às palavras-chaves, fotos e vídeos para boa pontuação nos 
mecanismos de busca orgânica. Porém, deixa a desejar nos quesitos 
mercadológicos (maior destaque e visibilidade para os patrocinadores 
e opções de interatividade com os torcedores).

FACEBOOK

O Facebook ainda é a rede social com mais seguidores ativos no 
Brasil e no mundo. Globalmente, de acordo com dados divulgados pelo 
próprio Facebook em janeiro de 2019, já conta com 2,3 bilhões de usu-
ários (de uma população de 7.5 bilhões de pessoas), pode-se afirmar que 
1 a cada 4 pessoas no mundo tem conta na rede. Desses, mais de 130 
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milhões são brasileiros (de uma população de 206 milhões). O Brasil 
é o terceiro país com maior presença.

De acordo com a pesquisa de 2019 da Social Media Trends, 97,5% das 
empresas utilizam o Facebook em sua estratégia de comunicação, e com 
o Bauru Basket não é diferente. Considerada a terceira fan page com mais 
fãs entre os times brasileiros de basquete, perdendo apenas para Franca 
e Brasília, a equipe possui mais de 104 mil fãs no Facebook, apresenta 
volume considerável de postagens periódicas (chegando a 5 posts em 
dias de jogos) sobre temas variados (placares, ações sociais, avisos de 
peneira, divulgação de agenda de jogos, escalação do time, preços de 
ingressos e pontos de venda, datas comemorativas, anúncio de novos 
jogadores etc.). Em dezembro de 2019, foram 39 posts que receberam 
4.261 reações (curtir, amar, rir, uau, triste e raiva), 785 comentários e 
286 compartilhamentos, por essa razão pode-se dizer que a página tem 
considerável engajamento.

O visual dos posts, da capa e do avatar são mais elaborados visual 
e conceitualmente e com um toque de modernidade quando compara-
dos ao visual do website do time. Também se nota uma diferença na 
linguagem, na fan page é mais informal, muitas vezes leve e divertida 
e carregada de gírias, alguns memes e hashtags, enquanto que no site é 
mais formal e sem nenhuma pegada humorística. Há menção às páginas 
dos adversários, dos patrocinadores etc.

Entre os pontos a melhorar, pode-se destacar que as lives (recurso de 
transmissão ao vivo) não são tão exploradas quanto poderiam, além disso 
nem todos os comentários têm sido respondidos e percebe-se que não há 
um critério pré-estabelecido de como responder, se é uma diretriz que o 
social media do time curta ou não os comentários. Também se observa 
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que os posts de modo geral não seguem uma mesma linha editorial, 
o que é um ponto de extrema atenção, afinal um post é muito mais do 
que um post, deve refletir os objetivos do time enquanto organização 
corporativa, apresentar ou reforçar a sua personalidade e linguagem 
própria e conversar com quem ele quer interagir. O foco principal deve 
ser a essência da marca. 

Nota-se a ausência de uma brand persona, uma personificação da 
marca que dialogue com os seguidores como se ela fosse humana, no caso 
poderia utilizar-se do Dunker, como o mascote dragão é carinhosamente 
chamado, para que ele fosse o porta-voz oficial da equipe e teclasse 
com seus fãs de igual para igual, sem infantilizá-lo, mas mostrando que 
pode ser um jovem, descolado, ligado ao esporte, torcedor fanático, 
entre outras características que o reforçariam enquanto porta-voz oficial. 

Também não há nenhuma menção ou destaque para os sócios 
torcedores. E, para driblar o algoritmo da rede que mostra apenas 2% 
do conteúdo postado organicamente, é importante criar conteúdo de 
valor, encorajar o engajamento na página, avisar os maiores fãs que 
eles podem seguir suas notificações e, por fim, é necessário investir em 
Facebook Ads, o que não foi observado no período da análise o mês 
todo de dezembro de 2019. 

INSTAGRAM

De acordo com dados divulgados pelo Instagram tem mais de 1 bilhão 
de usuários cadastrados ao redor do mundo e cerca de 50 milhões 
de brasileiros. A pesquisa Social Media Trends 2019 aponta que no 
Brasil, 60% dos usuários se logam diariamente utilizando, em média, 
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53 minutos nessa rede social. Também pode se destacar que foi a rede 
que mais cresceu no ano de 2018. E o engajamento das marcas nela é 
10 vezes maior do que nas outras. É mais informal e divertida e ideal 
para mostrar o dia a dia e os bastidores.

A análise realizada em dezembro de 2019 do Bauru Basket no 
Instagram mostra que a página tem mais de 41.700 seguidores, 
3.694 publicações e segue 152 perfis. Possui 10 destaques: Apoiado-
res, Spotify, Facebook, Twitter, Site Oficial, Loja Oficial, Ingressos, 
Sendi, Sócio Torcedor e Bauru Basket TV. Porém, com exceção da 
aba Apoiadores que possui alguns posts destacados, todas as outras 
encontram-se vazias. 

Os conteúdos divulgados são os mesmos publicados no Facebook. 
Em 2019, a página divulgou muitos vídeos e artes inspirados no uni-
verso dos games, tanto para anunciar os novos patrocinadores, como 
para a apresentação dos jogadores. As hashtags mais utilizadas foram 
#FogoNeles #LetsPlay #VemPraPanela. E em menor quantidade #Dragão 
e #SócioDragão.

No mês de dezembro de 2019, foram divulgados 16 posts de temas 
variados, número que mantém a média de postagens dos meses ante-
riores. Em novembro, 23 e, em outubro, 19. Mais importante do que a 
quantidade, deve-se analisar a qualidade, periodicidade e estratégia por 
trás de cada conteúdo. Observando-se a qualidade, todos os posts são 
bem escritos e possuem estética condizente com a marca, mas não se 
nota rigor na periodicidade e uma certa despretensão quanto a utilizar 
algumas táticas para fortalecer a marca, dialogar com os torcedores ou 
destacar a parceria com os patrocinadores. 
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Entre os pontos a melhorar do time nessa mídia digital estão: aumentar 
a interação entre os torcedores e a marca, responder e curtir todos os 
comentários e dúvidas, publicar mais conteúdos produzidos por fãs e 
explorar mais a apresentação de quem são os seus torcedores. É também 
importante ampliar o número de vídeos publicados, explorando, por 
exemplo, jogadas incríveis, trechos dos jogos, entrevistas, entre outros 
conteúdos mais dinâmicos. A mídia em vídeo consegue transmitir a 
vibração dos jogos e, cada vez mais, tem engajado os usuários ansiosos 
por informações rápidas, diretas e objetivas. 

Além disso, recursos como os Stories e o IGTV são muito pouco 
explorados. Esse último, por exemplo, tem apenas dois vídeos que juntos 
possuem pouco mais de 7 mil visualizações. Sem contar os destaques 
dos Stories que se encontram, em sua maioria, vazios.

YOUTUBE

Referência quando se fala em vídeos na Internet; se fosse um canal 
de televisão seria o mais assistido em todo o mundo. Para se ter uma 
ideia, mais de 100 horas de vídeo por minuto são inseridos no YouTube, 
de acordo com a Pesquisa Social Media Trends 2019. Dados do próprio 
YouTube apontam que a rede possui mais de 1,5 bilhão de usuários ao 
redor do mundo e é a 4ª mais usada no Brasil, considerado o segundo 
país que mais consome vídeos.

O canal oficial do time Bauru Basket no YouTube, criado em 28 de 
junho de 2017, possui 67.884 visualizações, 1.610 inscritos, 81 vídeos 
distribuídos em 10 playlists, sem contar os vídeos que não estão em 
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nenhuma lista. Os vídeos possuem baixa visualização, o que mais tem 
views soma 3.200 e há 4 meses não é postado nenhum conteúdo no canal.

Um dado que chama a atenção na pesquisa Social Media Trends 
2019 é que 91% dos usuários buscam diversão nos vídeos, temática 
que tem bastante potencial quando a marca em questão é esportiva e 
de entretenimento como o Bauru Basket, porém não se vê a exploração 
disso no canal do time.

Entre os pontos a melhorar estão o estabelecimento de uma periodi-
cidade para subir conteúdos no canal, vê-se muito pouco os torcedores 
representados em suas produções, quase nenhuma postagem sobre as 
cheerleaders e de outras atrações que tornam o basquete um produto de 
entretenimento, além disso a história do time e a relação com a cidade 
também não é relatada em nenhum vídeo. 

Para aumentar o reconhecimento de marca, a venda de produtos 
e de ingressos, a quantidade de sócios-torcedores e a visibilidade dos 
patrocinadores, seria interessante produzir conteúdos que emocionem 
mais e que contem histórias que engajem. Além disso, seria estratégico 
patrocinar via YouTube Ads alguns vídeos mais relevantes.

Também seria de extrema importância produzir tumbnails chama-
tivas, afinal as capas bem elaboradas chamam a atenção dos usuários 
e aumentam o número de visualizações. Explorar melhor a utilização 
de palavras-chaves e descrições mais elaboradas dos vídeos (também 
levando em conta as palavras) são outras estratégias que contribuem 
para a melhoria dos resultados do canal.

TWITTER
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O Twitter apresenta os seguintes dados: mais de 330 milhões de 
usuários ao redor do mundo e cerca de 40 milhões de brasileiros na 
rede (métricas divulgadas pelo próprio Twitter em 2019). O Brasil é o 
segundo país no mundo em número de usuários. 

O perfil do Bauru Basket na rede possui 45.300 seguidores, o time 
segue 372 perfis e até hoje já publicou 17.400 tweets desde o início de 
sua atuação em agosto de 2009. Os conteúdos divulgados são os mesmos 
publicados no Facebook e Instagram e o volume de postagens é bem 
reduzido, o que faz com que a rede fique ociosa por bastante tempo.

No mês de dezembro de 2019 foram realizados apenas 15 tweets, 
sendo um deles retweet da NBB. O recurso de narrar os melhores 
momentos dos jogos pelo Twitter não é explorado, assim como posts 
mais enxutos de comentários e memes (terra oficial deles).

SPOTIFY

O Bauru Basket possui um canal oficial no Spotify bem recente. 
Ele tem 30 seguidores e pouco mais de 100 músicas. Entre os pontos a 
melhorar podem ser destacados o fato de o time não explorar as músi-
cas que tocam no intervalo das partidas que são apresentadas pelas 
cheerleaders e a ausência na produção de podcasts sobre as diversas 
facetas da modalidade esportiva.

CANAIS TRADICIONAIS

O Bauru Basket utilizou muito pouco os meios tradicionais de 
comunicação em 2019. Essa opção por direcionar 100% das ações e das 
estratégias de comunicação para o digital é bem arriscada, uma vez que 
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o público torcedor é bastante heterogêneo, de crianças a idosos de todos 
os gêneros, o time é paixão local quase unânime entre os munícipes.

Recomenda-se que o time proporcione algumas experiências com 
os pequenos torcedores para que a admiração pelo basquete e conse-
quentemente pelo time comece cedo e se perpetue ao longo dos anos. 
É importante que pessoas com mais idade acostumadas ao rádio e ao 
impresso também sejam contempladas.

E, para completar, os sócios-torcedores poderiam receber em sua 
casa algum informativo ou revista personalizados, com periodicidade 
a definir para ampliar a lembrança de marca. Outra possibilidade é o 
envio por e-mail ou WhatsApp das principais notícias do período, apesar 
de os canais digitais parecerem saturados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se com essa pesquisa refletir sobre como a gestão de marca 
e a interatividade cumprem sua finalidade de informação e persuasão, 
com o objetivo de analisar e comparar as estratégias de comunicação 
do time Bauru Basket com seus públicos, em especial os torcedores que 
possuem comportamentos e faixas etárias distintas. Público composto 
por jogadores, funcionários, patrocinadores, apoiadores, torcedores, 
conselheiros, diretores, consultores, fornecedores diretos, terceirizados, 
imprensa, canais de transmissão, ONGs e representantes do poder público.

Seja a comunicação mercadológica ou institucional, todas devem 
refletir os valores da marca de forma coerente. No entanto, pela aná-
lise das ações de comunicação do time com seus públicos no mês de 
dezembro de 2019, foi possível constatar que a marca direcionou suas 
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estratégias apenas para os canais digitais. A comunicação não convergiu 
mídias tradicionais e digitais. Uma arriscada decisão para uma equipe que 
pode ser considerada paixão por unanimidade por todos os moradores 
da cidade e arredores, incluindo crianças, adultos e idosos. E mesmo no 
âmbito digital, há recursos pouco ou mal explorados como a ausência 
de podcasts, pouca interatividade com patrocinadores e escassas opções 
de relacionamento com os novos torcedores mirins.

Com base na análise das ações realizadas em dezembro de 2019, a 
gestão da marca da marca Bauru Basket indica a necessidade de realizar 
posts periódicos nas mídias digitais elencando seus públicos; definir as 
melhores estratégias e canais para se comunicar com cada um e planejar 
e elaborar conteúdos consistentes e coerentes para esse público; tratar 
a marca de acordo com a sua performance, reputação e os seus valores. 

Observou-se que, mesmo se tratando de um esporte de massa, muito 
ligado ao entretenimento, a marca prioriza a comunicação institucional 
quando poderia explorar as ações que ampliam as possibilidades de 
interação, reforço de marca e da cultura de fãs, já que seu impacto é 
emocional. 

Inspirada nas ações dos times da NBA (National Basketball 
Association, a Liga Norte-Americana de Basquete), a marca poderia 
explorar conexões com o público para ampliar seu relacionamento e 
obter mais fãs com espaço especial para fãs assistirem playoffs ao vivo, 
visitação aos vestiários, réplica do vestiário e mini-quadra de basquete 
para oficina com crianças, enfim, proporcionar experiências inesque-
cíveis com seus públicos
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INTRODUÇÃO 

No contexto do mercado atual, os atributos físicos dos produtos e 
serviços das organizações são substituídos por atributos simbólicos, dis-
cursivos, os quais competem no imaginário da sociedade. Dessa forma, 
assim como as organizações, a Comunicação também se encontra em 
um cenário de mudança de concepções e olhares.

Para atender a este movimento de deslocamento do mercado físico 
para o mercado simbólico muitas organizações desenvolvem estratégias 
comunicacionais que se alinham a valores que estão sendo incorporados 
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na e pela sociedade. Não é raro identificarmos organizações cujos 
valores ligados à responsabilidade social, inclusão da diversidade, 
sustentabilidade, dentre outros exemplos, se fazem presentes em seus 
discursos institucionais e mercadológicos. Desta forma, muitas organi-
zações buscam atrelar novos sentidos à sua imagem. Importante dizer 
que essas estratégias são uma forma de atração mercadológica, mas 
que também fazem parte dos valores organizacionais e da maneira pela 
qual algumas organizações querem ser reconhecidas na sua interação 
com seus públicos e com a sociedade.

Diante disso e instigados a ampliar o conhecimento sobre esta 
questão a pesquisa em tela tem como objetivo compreender como a 
comunicação organizacional constrói valor para atender ao mercado 
simbólico. Para se alcançar este objetivo, desenvolveu-se um estudo 
sobre a campanha “BK em dobro” da Burger King Brasil. Nela são 
destacados, em específico, a associação de uma organização aos valores 
de acessibilidade e inclusão. Adotou-se como metodologia a pesquisa 
de abordagem qualitativa e exploratória. Em um primeiro momento 
desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica, cujo paradigma relacional da 
comunicação organizacional (França, 2001; Lima, 2008) foi convocado 
a direcionar o olhar comunicacional sobre o estudo. Em um segundo 
momento foi realizada uma análise de caráter interpretativo amparada 
por quatro categorias propostas por Manucci (2008) para a projeção 
de fatores de valoração e organizações, quais sejam: dimensão física; 
dimensão simbólica; estrutura de valor; e unidade conceitual.
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1. COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÕES: MUDANÇA DE 
PARADIGMA

Assim como as sociedades, as instituições e as organizações passam 
por transformações. Os conceitos e abordagens dirigidos à comunica-
ção enquanto um fenômeno e prática social sofrem mudanças que são 
sentidas com o advento das tecnologias digitais. 

Ao longo de todo século XX vimos emergir paradigmas que inci-
diram sobre os estudos e pesquisas do campo da comunicação. A partir 
de Vasconcellos (2002) um paradigma pode ser compreendido como 
“a globalidade de pensamentos, percepções e valores que compõem 
determinada visão de realidade” (citado em Barros, Brito & Machado, 
2015, p. 24). Em concordância, Vera França (2001, p. 12) define um 
paradigma como “o esquema organizador das teorias”, responsável 
por definir as principais perguntas a serem respondidas por uma área 
em questão.

Ao tratarmos de paradigmas da comunicação nos vemos diante da 
contribuição de inúmeras correntes de pensamento, áreas já consolidadas 
que têm profunda influência sobre seu entendimento. Não por acaso 
França (2001) se refere ao campo da comunicação como originário 
de uma dinâmica interdisciplinar/transdisciplinar, por se tratar de um 
campo em que se proliferam “pontos de vista” - “lugares de onde se 
vê e se analisa a realidade” - cuja potência se abre para as variadas 
possibilidades de leituras dos fenômenos sociais.

Sumariamente a partir de França (2001) podemos destacar quatro 
paradigmas da comunicação: Informacional; Semiótico-informacional; 
Semiótico-textual e; Dialógico. Não obstante, aqui nos interessa o 
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modelo dialógico4 “que distingue a comunicação (em contraposição à 
relação informativa) a partir da bilateralidade do processo, da igualdade 
de condições e funções estabelecidas entre os interlocutores” (França, 
2001, p. 15). 

Vale ressaltar que o paradigma informacional (também conhecido 
como paradigma clássico), se destacou como principal perspectiva para 
explicar a comunicação especialmente ao longo do século XX. Esse para-
digma “é tido como o modelo hegemônico da comunicação, o qual vê 
a comunicação como um processo mecânico e linear de transmissão de 
mensagens de um emissor para um receptor, provocando determinados 
efeitos” (Bastos & Lima, 2012, p. 32). Nesse sentido, entende-se que 
a comunicação parte de um emissor para um receptor, ativo e passivo, 
respectivamente, com finalidades “meramente operativa e consiste em 
fazer passar, por meio de um canal, o máximo de informação com o 
mínimo de distorção e com a máxima economia de tempo e de energia” 
(Bastos & Lima, 2012, p. 32).

Entretanto, esse modelo simplificador se mostra insuficiente para a 
compreensão de todo o fenômeno comunicacional. Bastos & Lima (2012) 
questionam essa visão fragmentada e instrumental da comunicação, em 
que cada parte provoca resultados específicos. Queremos dizer que “ao 
predefinir os papéis que cada interlocutor ocupa no processo, com suas 
funções específicas, passamos a analisar o fenômeno com base nesses 
parâmetros limitadores e perdemos a visão do todo” (Bastos & Lima, 
2012, p. 35).

4. Aqui também nomeado de paradigma relacional da comunicação. 
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Para se fazer avançar o olhar sobre a comunicação com objetivo de 
ampliar a complexidade do processo comunicativo e tendo a perspec-
tiva de se pensar em um esquema teórico de apreensão dos fenômenos 
sociais a partir do viés comunicacional, França (2001, p. 16) “busca 
resgatar a circularidade e globalidade do processo, a interrelação entre 
os elementos que, por sua vez, se constituem, ganham uma nova exis-
tência no quadro relacional estabelecido”.

A autora então propõe a expansão do olhar evocando a imbricação 
entre três dimensões relacionais: “a interacional (a relação dos interlo-
cutores), a simbólica (as práticas discursivas e a produção de sentido) e 
a contextual (situação sociocultural) (...) ao serem percebidas em relação 
- ou seja, afetando-se mutuamente - conformam o quadro relacional que 
compreende a comunicação” (Lima, 2008. pp. 113-114). 

Nesta perspectiva proposta por França (2001) e por Lima (2008) o 
olhar da comunicação deverá alcançar a intersecção das três dimensões 
que se constituem de forma recíproca. Esta intersecção se torna, desta 
forma, o lugar de onde se vê os fenômenos e as realidades sociais - ou 
seja, do quadro relacional existente que os instituem. Para França (2001, 
p. 16) a comunicação é viva, dinâmica e instituidora de sentidos e rela-
ções. A comunicação é “...o lugar não apenas onde os sujeitos dizem, 
mas também assumem papéis e se constróem socialmente; espaço de 
realização e renovação da cultura”. Assim, ao analisar a intersecção 
entre os sujeitos em interação, produtores de sentido, e inseridos em 
determinado contexto, forma-se a especificidade do olhar da comuni-
cação, como área própria de estudos (França, 2001).

Ademais, o viés comunicacional proposto (França, 2001; Lima, 2008) 
nos leva a reconhecer que existem múltiplos recortes empíricos que 
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podem ser evocados em estudos e pesquisas que colocam em análise 
uma infinidade de quadros de situações sociais. Nosso interesse está 
voltado às organizações como um lugar promissor para se analisar 
diferentes fenômenos e realidades, na medida em que entendemos que 
elas se constituem comunicacionalmente. Para isto, nosso ponto de 
partida é a abordagem relacional da comunicação, cuja centralidade 
está na “relação e naquilo que ela produz” (França, 2018, p. 91) sendo 
aqui convocada como chave de leitura dessas organizações.

1.1 Comunicação nas organizações

Pretende-se analisar a comunicação organizacional de acordo com 
o recorte paradigmático do modelo dialógico/relacional. Neste aspecto, 
as organizações produzem e compartilham sentidos, assumem posi-
ções, interpretam diferentes papéis, quando em interação com os seus 
públicos de interesse, atuando como sujeitos interlocutores (Bastos & 
Lima, 2012). 

Considerando a volatilidade da sociedade, as organizações buscam 
se adaptar às exigências ambientais internas e externas para que consi-
gam alcançar seus objetivos. O ambiente social é o locus interacional 
privilegiado onde se conformam e/ou confrontam “...simbologias, 
tendências e significados, no qual se constroem a todo instante os atos, 
discursos e comportamentos sociais (Cavalcante, 2010, p. 111). É nesse 
locus contextualizado em que se constroem as relações entre os inter-
locutores (empresa e seus públicos) e onde o processo de comunicação 
se constitui enquanto estratégias, técnicas, linguagens em sua dimen-
são prática (Cavalcante, 2010) conformando discursos e produzindo e 
compartilhando sentidos. 
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Entende-se que o fenômeno da interação pode ser definido como um 
processo de afetação mútua, melhor dizendo, “um processo emergente 
[...] que vai sendo definido durante o processo. Na interação o que está 
em jogo é a construção de uma base comum pela qual os sentidos são 
produzidos” (Primo, 2000 citado por Bastos & Lima, 2012, p. 39).

Os processos de compartilhamento de sentido entre uma organização 
e seus públicos são responsáveis pela construção de sua identidade e 
protagonismo, como afirmado por Lima (2008, p. 123) “é a relação com 
o outro, portanto, que define quem a organização é, naquela interação, 
e quem são seus interlocutores”. Logo, os relacionamentos e discursos 
construídos são, de fato, o que institui a posição assumida pela organiza-
ção, ela “se institui como prestadora de serviços, posto de trabalho etc. 
apenas a partir de suas interações, ao posicionar-se, na comunicação, e 
relação ao outro” (Lima, 2008, p. 123).

Para que as interações aconteçam, os significados devem transitar 
no processo, sendo compartilhados entre os interlocutores (sendo a 
organização um deles). Porém (2019) aponta a comunicação como 
responsável por possibilitar o contato entre pessoas em um mesmo 
contexto para que haja esse compartilhamento. Ela permite entendermos 
as organizações como “resultados provisórios das permanentes intera-
ções dos vários sujeitos que estabelecem relações com a organização” 
(Baldissera, 2014, p. 121).

As organizações também são constituídas pelas informações que 
circulam no imaginário coletivo da sociedade. Com isso, Davel e Vergara 
(2007) afirmam que as organizações devem ser reconhecidas como 
fenômenos socialmente construídos, já que as interações humanas nas e 
sobre as organizações constituem os significados a elas associados (como 



1999

meistudies

em Porém, 2019). Certamente que uma organização não é constituída 
exclusivamente por meio das trocas informacionais, mas sobretudo, é 
constituída por sentidos partilhados que dão significado e/ou ressigni-
ficam as relações. Percebe-se que as organizações são constituídas por 
processos comunicativos acionados pelos sujeitos e dos significados 
compartilhados nesta relação. Portanto, “...a comunicação é constitu-
tiva das organizações e da vida organizacional” (Deetz, 2010, p. 85), 
complementarmente pode-se dizer que: 

A comunicação organizacional é, então, um processo social que 
aciona universos objetivos e subjetivos na criação de um ambiente 
ao mesmo tempo estável e mutante. Essa definição integra a noção 
objetiva de que a comunicação ocorre nas organizações e a con-
cepção subjetiva de que a comunicação produz as organizações. 
(Casali, 2009, p. 124)

A Comunicação Organizacional, é, assim, uma perspectiva de 
estudo de “como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 
organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 
funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 
diversos públicos.” (Kunsch, 2003, p. 149). À luz dessa conceituação, 
entende-se que, a organização é constituída pela comunicação, mas 
também estabelece suas próprias diretrizes de comunicação para com 
os seus públicos, gerando assim, relações complexas e recursivas. 

A comunicação constitui a organização como algo inerente à sua 
existência, define o compartilhamento de ideias, repertórios, visões de 
mundo que organizam e buscam dar coerência ao cotidiano organiza-
cional. A organização existe porque há certo alinhamento nos quadros 
de sentidos sobre o “fazer” organizacional cujo processo de interação o 
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institui. E, ao mesmo tempo, a organização cria/define os instrumentos, 
as políticas, as ações de comunicação que integram suas estratégias em 
uma relação recursiva. 

Nesta perspectiva complexa que define a relação organização/co-
municação, nos apoiamos também em Edgar Morin (2015), ao explicar 
os princípios da complexidade. O autor conceitua o princípio recursivo 
como “um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo 
tempo causas e produtores do que os produz” (Morin, 2015, p. 74). 
Percebe-se, portanto, que a relação estabelecida entre uma organização 
e seus públicos é complexa, uma vez que os significados compartilhados 
entre eles são parte de sua construção, mas também a construção dos 
relacionamentos com estes públicos se dá pela comunicação.

Se sustentando nessa perspectiva da complexidade, Alencar (2015) 
explica também o princípio hologramático, com base no pensamento de 
Morin (2015). A autora aponta que “a base do preceito hologramático 
desconsidera a compreensão reducionista no qual o todo é formado 
somente das qualidades das partes; ou do holismo, que negligencia 
essas partes na compreensão do todo” (Alencar, 2015, p. 39). É pro-
posto que nas relações sociais se compreenda que o todo também está 
presente em cada uma das partes, assim como cada parte carrega em 
seu interior, o todo. 

Nas organizações esse princípio se manifesta quando se reflete sobre 
as interações entre as organizações e seus públicos: “sob o viés do prin-
cípio hologramático, ganha força o incentivo e o reconhecimento das 
interações entre organizações e públicos como fontes de produção de 
ideias e conhecimentos, suscitando qualidades emergentes e formando 
um processo circular de comunicação” (Alencar, 2015, p. 40).
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Dessa maneira, a comunicação é promotora da interação entre 
as pessoas que formam as organizações. Percebe-se mais uma vez a 
centralidade dos relacionamentos construídos pela e para a organiza-
ção, como apontado por Marchiori (2010, p. 150), reafirma-se que “o 
ser humano é o principal canal dos acontecimentos nas organizações, 
nos quais a interação humana é questão primordial”. A perspectiva 
da complexidade na Comunicação Organizacional, foi explorada por 
Baldissera (2009, 2014), que conceitua três diferentes dimensões 
(organizações comunicada, comunicante e falada) para se estudar as 
relações da organização. 

Na dimensão da organização comunicada, entende-se a comunicação 
como promotora do discurso organizacional. Baldissera (2014, p. 117) 
aponta que “no discurso organizacional, estão tensionados o contexto 
situacional imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural 
mais amplo”. Com essa perspectiva de “local” em que se materializam 
os contextos da organização, aponta-se que é nesses discursos que 
se dá o lugar de “dizer sobre si mesma” (Baldissera, 2014, p. 117). 
Nesta dimensão, a comunicação transmite as informações oficiais da 
organização, como suas visões de mundo. Contempla, assim, “aquilo 
que a organização, como força em interação com outros sujeitos [...] 
considera relevante sobre si mesma, identifica como potencialidade para 
trazer algum tipo de retorno” (Baldissera, 2014, p. 117). Resgatando o 
princípio hologramático da complexidade, percebe-se que as informa-
ções intencionais comunicadas pela organização, são partes, elevadas 
à categoria de “todo”, uma vez que são noticiadas como sendo a orga-
nização, quando de fato são fragmentos expostos intencionalmente.
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Na dimensão da organização comunicante são trabalhados os proces-
sos de significação materializados em diferentes contextos, em especial 
pela mídia e pelas redes sociais. Quando os públicos interagem com a 
organização acabam por atrelar significados a ela, mesmo que não sejam 
os intencionados pela organização. Baldissera (2014, p. 120) afirma que 
“grande parte da comunicação que escapa aos processos oficiais pode 
revelar outros aspectos da organização, geralmente menos visíveis, 
menos explorados, ou, em certos casos, escondidos dos públicos”. Uma 
notícia veiculada sobre a organização pode construir novas perspectivas 
perante os públicos, assim como um comentário em uma publicação 
oficial pode repercutir de diversas maneiras.

Por fim, na dimensão da organização falada se refere a tudo que circula 
sobre a organização, em diversas dimensões da vida social (Baldissera, 
2009), para além do ambiente de trabalho, como no ambiente familiar. 
Neste caso, percebe-se que a comunicação informal, também constituem 
a organização, em uma perspectiva do mundo dos significados.

Neste estudo, o enfoque é dado à dimensão comunicada da comu-
nicação organizacional. Ao se compreender que essa dimensão de uma 
organização se refere à divulgação da sua fala oficial (Baldissera, 2014), 
percebe-se que, de certa forma, ela está associada à comunicação institu-
cional. Kunsch (2003, p. 164) explica que esta forma de comunicação é 
a responsável “pela construção de uma imagem e identidade corporativas 
fortes e positivas de uma organização”, e está muito envolvida com o 
ambiente externo, o contexto em que as relações entre as organizações 
e seus públicos externos - sejam eles consumidores, influenciadores ou 
cidadãos - produzem significados que são compartilhados com e entre 
esses interlocutores.
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2 COMUNICAÇÃO E OS VALORES ORGANIZACIONAIS

As relações de significação resultado da Comunicação Organizacio-
nal estão atreladas à maneira pela qual as organizações se relacionam 
com o ambiente externo,

a empresa não é um sistema fechado, um ator isolado; pelo contrário, 
insere-se num contexto no qual os diversos níveis de experiência 
humana, processos econômicos, tecnológicos e culturais interagem 
para compor uma estrutura social particular de cada período histórico. 
(Kaufman, 2015, p. 144)

As organizações, sendo sistemas abertos, se caracterizam pela 
volatilidade e pela necessidade de estarem em constante adaptação. 
Kaufman (2015, p. 156) acrescenta que “as empresas se estruturam para 
permitir uma circulação ininterrupta em suas redes – internas e externas 
- de informação e comunicação”. Com redes, entende-se a interconexão 
e interdependência entre todos os atores do cenário das organizações. 
Castells (2009, citado por Kaufman, 2015, p. 157) define a empresa 
em rede como “a empresa cujo sistema de meios é constituído pela 
interseção de segmentos de sistemas autônomos de objetivos. Assim, 
os componentes da rede tanto são autônomos quanto dependentes em 
relação à rede e podem ser uma parte de outras redes”.

Com isso, a relação entre os objetivos dessas redes demonstra que o 
contexto em que as organizações estão inseridas influencia sua maneira 
de atuação. Manucci (2008, p. 13, tradução nossa) aponta que

o espaço de intervenção já não é um mercado predeterminado de 
unidades conhecidas e forças previsíveis, mas sim é um tabuleiro 
de jogos com múltiplos jogadores de interesses divergentes e 
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contrapostos, com regras de jogos dinâmicas e resultados emergentes 
imprevisíveis.

Neste novo mercado, parte da importância e o sucesso das organi-
zações se desloca do físico para o simbólico. Inúmeras organizações 
buscam atrelar sentidos e valores à sua imagem, os quais se desenvolvem 
em um espaço virtual ligado ao universo cognitivo das pessoas, “com 
suas crenças, valores, ideias e atitudes” (Manucci, 2008, p. 16). Assim, 
o novo “local” de disputa dessas organizações se encontra na mente 
e nos afetos das pessoas (Manucci, 2008), onde passaram a investir 
em proposições de identificação e experiências, condizentes com as 
necessidades dos seus públicos.

É possível reconhecer que as organizações passaram a não somente 
competir umas com as outras, mas também com as visões de mundo dos 
indivíduos, e “com fatores de credibilidade, de confiança e de interpre-
tação” (Manucci, 2008, p. 17). Esses fatores, inclusive, são cada vez 
mais decisivos no momento da compra de um produto ou adesão a um 
serviço, e devem ser considerados pelos profissionais da comunica-
ção. Não por acaso, cabe a comunicação - a partir de uma perspectiva 
relacional - promover a interação e a construção de significados nesse 
ambiente de atuação das organizações.

A gestão desses significados, da percepção e valoração pelos públi-
cos, é a base de um desenvolvimento estratégico na atualidade. Essa 
gestão se mostra importante e central nas organizações, em especial 
pelo fato de que em um mercado simbólico, sempre haverá um efeito 
de interpretação e conceituação sobre a organização (Manucci, 2008), 
independente do que a organização faça. Sobre essa questão Cavalcante 
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(2010, p. 112) reforça que “os processos de comunicação das organi-
zações são marcados pela experiência simultânea de ler o mundo e pôr 
em prática ação e discurso”. 

Certamente que a produção de sentidos, os valores e sua gestão, 
estão suportados em formas de comunicação que devem ser planejadas 
considerando essas novas tendências e especificidades do mercado 
simbólico, a exemplo dos estudos de Baldissera (2009; 2014) sobre 
a organização comunicada. A carga simbólica está cada vez mais 
atrelada às interações promovidas pelas organizações e, assim, passa 
a ser um marcador estratégico importante a ser considerado no plano 
de suas ações mercadológicas e institucionais. Essa carga simbólica 
pode ser notada nos mais variados tipos de comunicação evocados por 
essas organizações e, ao observá-los, é possível perceber as intenções, 
valores, conceitos e propósitos que circunscrevem e identificam uma 
organização e a faz única.

Uma vez compreendidas as organizações como agentes sociais cons-
tituídos por relacionamentos e a carga simbólica por elas comunicada, 
iremos destacar e observar a responsabilidade com a acessibilidade e a 
inclusão, enquanto valor a ser transmitido.

2.1 Valores de acessibilidade e inclusão

À primeira vista, podemos associar às organizações esse dever de 
inclusão ao considerarmos que a deficiência é uma realidade na vida de 
aproximadamente um quarto da população brasileira (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística [IBGE], 2010), portanto, uma temática de 
interesse público. Para além disso, outra justificativa para esse encargo 
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coletivo fica evidente quando abordamos sua origem (ou “a temática”) 
de forma crítica. 

O IBGE (2010, p. 71) considera a deficiência uma “incapacidade 
como resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo 
quanto da influência de fatos sociais e ambientes sobre essa limitação”. 
Assim, além da situação de incapacidade individual, fatores sociais e 
ambientais configuram a deficiência como uma construção coletiva. Aqui, 
nos referimos a entraves físicos, como ambientes ou equipamentos que 
não consideram uma variedade de corpos e capacidades, mas também 
normas e comportamentos que atrapalham, ou até impedem, a inclusão 
plena de Pessoas com Deficiência (PcD) nos mais variados ambientes 
sociais. A essa série de fatores excludentes damos o nome de barreiras 
de acessibilidade, de acordo com a lei n. 5.296 (Lei n. 5296, 2004). 

A relevância de considerarmos a presença dessas barreiras no 
ambiente social, segundo Ellis & Kent (2011), é que se torna evidente 
que pertence ao coletivo a responsabilidade de solucionar, ou pelo menos 
reduzir, essas barreiras. Com isso, conclui-se que a acessibilidade deve 
ser garantida coletivamente pela sociedade.

Considerando que as organizações, como agentes sociais, atuam 
e provocam mudanças no contexto social, como parte de uma cadeia 
cultural e política de players, elas podem dinamizar formas de inclusão, 
de mitigação das barreiras e entraves que limitam os PcDs. Numa pers-
pectiva ética, faz-se necessário que essas decisões e comportamentos 
se deem de forma responsável e buscando a atender, em algum nível, 
demandas sociais. Ao considerarmos a inclusão de PcD uma respon-
sabilidade da sociedade, as organizações também devem se mobilizar 
pela redução e eliminação das barreiras de acessibilidade.
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Para tanto, há uma infinidade de possibilidades de atuação. 
Como exemplo, podemos citar o Design Universal, considerado uma 
das principais diretrizes nas ações organizacionais para a remoção de 
barreiras de acessibilidade. Segundo Cambiaghi & Carletto (2008), 
trata-se de uma série de princípios que visam a maior abrangência 
possível quando se projetam ambientes, produtos ou serviços. Uma 
forma de aplicação prática dos princípios do Design Universal é a 
disponibilização de recursos de acessibilidade, ou então, tecnologias 
assistivas, entendidas como

produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estra-
tégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. (Ferraz, 2020, p. 19)

A presença desses recursos visa igualar as possibilidades de partici-
pação e interação de pessoas com deficiência com objetos e ambientes. 
Vale ressaltar que a Tecnologia Assistiva pode se manifestar de diversas 
formas, desde simples objetos do cotidiano, como bengalas ou tesouras 
adaptadas para canhotos, até mesmo metodologias específicas ou avan-
çados sistemas informáticos (http://emag.governoeletronico.gov.br/).

Para o recorte específico deste estudo, uma forma de tecnologia 
assistiva que merece destaque é a audiodescrição. Este é um recurso de 
acessibilidade que amplia o entendimento de pessoas com deficiência 
visual por meio de informação sonora, e pode ser aplicado nos mais 
diferentes contextos, como produções audiovisuais, eventos e ambien-
tes (Motta, 2016 citado em De Souza, 2017). A audiodescrição é uma 
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modalidade de tradução intersemiótica (Seemann, 2019), já que opera 
pela transformação da imagem em linguagem verbal. 

A disponibilização deste recurso, de transformação de informações 
visuais em linguagem sonora, permite, de forma direta, que cerca de 7 
milhões de brasileiros possam exercer seu direito de acesso à informa-
ção, cultura e entretenimento (IBGE, 2010). O grupo de beneficiários 
indiretos abrange desde pessoas com deficiência intelectual, com disle-
xia, idosos e crianças, já que “ela traz descrições objetivas de aspectos 
visuais que poderiam passar despercebidos, seja por distração ou por 
falta de conhecimento específico” (Seemann, 2019, p. 3). 

3. ESTUDO DO CASO: PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa realizada, de abordagem qualitativa e exploratória, 
pretende compreender como a Comunicação Organizacional constrói 
valores para atender ao mercado simbólico. Nesta situação específica, 
busca-se identificar a associação de uma organização aos valores de 
acessibilidade e inclusão. Neste estudo, a análise de caráter interpretativo 
realizada se baseou nas categorias propostas por Manucci (2008) para a 
projeção de fatores de valoração em uma proposta. A análise consiste no 
uso de quatro categorias, são elas: dimensão física; dimensão simbólica; 
estrutura de valor; e unidade conceitual.

Cada uma dessas dimensões propostas busca responder questões 
primordiais para a análise do caso, sendo elas: 1) Dimensão Física: quais 
aspectos básicos sustentam a proposta corporativa? 2) Dimensão simbó-
lica: quais elementos formam o contexto de significação? 3) Estrutura 
de valor: qual promessa desenvolve e quais características diferenciais 
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tem a proposta? 4) Unidade conceitual: qual é a definição conceitual 
da proposta?

As categorias são complementares e interdependentes, considerando 
que a soma das três primeiras resultam no alcance da última: o conceito 
construído. Para o estudo foi escolhida a campanha “BK em Dobro com 
Audiodescrição” da Burger King Brasil.

A Burger King é uma rede de restaurantes fast food presente em mais 
de 100 países, com mais de 15 mil lojas, e está atualmente entre as empre-
sas mais valiosas do segmento de quick services, avaliada em mais de 
sete bilhões de dólares americanos, segundo a Statista (2020). No Brasil, 
as atividades da empresa se iniciaram em 2004 (Burger King, 2020). 
Em seu website (www.burgerking.com.br), a Burger King afirma que 
sua missão enquanto organização é “ser a mais prazerosa experiência 
de alimentação”, e tem como visão “ser a marca de fast food mais pre-
ferida, mais rentável, com pessoas talentosas e forte presença nacional”. 
Os valores que guiam sua atuação são meritocracia, foco no cliente, 
visão de dono, alegria, ética e simplicidade. Para Pereira (2017), essa 
cultura organizacional se traduz em sua comunicação. A marca costuma 
ter como protagonistas de suas campanhas pessoas comuns em situações 
variadas, usando o interior dos restaurantes como cenário para passar 
mensagens de forma criativa.

Em julho de 2019, a marca veiculou seu primeiro comercial com 
audiodescrição aberta na televisão, tendo como protagonista Eduardo, 
um jovem com deficiência visual, consumindo lanches da promoção 
“King em Dobro” (BurgerKingBR, 2019). A audiodescrição descreve 
as ações do personagem e elementos da cena como os lanches e o 
cenário. A campanha foi construída na seguinte sequência: exposição 
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do produto, seguida pela fala do protagonista e finalizando com os 
valores da promoção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Podemos ver a campanha “BK em Dobro com Audiodescrição” 
como uma ação pensada de acordo com a definição dada por Baldis-
sera (2009; 2014) de organização comunicada. Mais do que promover 
seus produtos e informar seus clientes sobre suas promoções, a marca 
quis atrelar certos valores à forma como é percebida por seus públicos. 
A partir da veiculação da campanha em questão, fica aparente a inten-
cionalidade de mostrar ao público o compromisso com a inclusão e a 
acessibilidade por parte da Burger King.

Percebe-se assim uma relação entre a gestão de significados e a 
percepção de valores pelos públicos. Na dimensão de organização 
comunicada, um planejamento de comunicação deve considerar as novas 
tendências e especificidades do mercado simbólico. Uma vez que o valor 
de uma proposta se dá no encontro da promessa de uma organização 
com aquilo que é percebido pelos públicos (Manucci, 2008), o papel 
da comunicação neste contexto é projetar essa proposta de maneira 
estratégica, para que ela faça sentido para o público. 

Segundo o diretor de marketing e vendas da Burger King Brasil, 
Ariel Grunkraut, o lançamento dessa campanha foi um reflexo do posi-
cionamento da marca, que trabalha a diversidade e as individualidades 
de seus clientes e colaboradores (Rogenski, 2019). Ao dar destaque 
a esses atributos, a campanha comunica um aspecto da identidade da 
Burger King para que esta se sobressaia entre outras organizações do 
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mesmo ramo. A partir disto, podemos tomar as categorias propostas por 
Manucci (2008) como parâmetro para a análise dos fatores de valoração 
nesta campanha publicitária.

Considerando, primeiramente, nos aspectos básicos de dimensão 
física da proposta, identificamos uma peça de comunicação com a pre-
sença de recurso de acessibilidade. O objeto imediato da campanha é a 
promoção em questão, “King em Dobro”, apresentada pelo protagonista 
Eduardo, pessoa com deficiência visual. O aspecto concreto da proposta 
de valoração reside no fato de que o vídeo possui audiodescrição, trans-
mitida simultaneamente.

Para a análise da dimensão simbólica, é necessário que se considere 
quais elementos formam o contexto de significação. Neste caso, é dado 
destaque ao fato de que a campanha foi projetada considerando a aces-
sibilidade e o Design Universal, em contraste com tantas outras peças 
de comunicação que não o fazem. Assim, ela ganha mais relevância 
ainda ao considerar o contingente populacional que pode ser beneficiado 
com esse recurso. 

Ao considerarmos a proposta oferecida por meio desta peça de comu-
nicação - isto é, a promessa feita ao público - é a de que todas as pessoas 
podem aproveitar as promoções oferecidas pela marca, independente 
das incapacidades que estas possam ter. Tendo escolhido uma pessoa 
com deficiência como protagonista para a campanha, a Burger King 
Brasil reconhece esse grupo social enquanto consumidor, em contraste 
com a invisibilização à qual estão sujeitos, tanto no meio publicitário 
quanto em outros ambientes sociais - midiáticos ou não. Além disso, 
o Eduardo traz um certo humor para a campanha, ao afirmar que “das 
coisas que eu falo que só acredito vendo”, e rindo logo em seguida. 
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A fala de Eduardo sugere uma remoção dos estigmas sociais e tabus aos 
quais a deficiência é comumente associada, apontando a necessidade 
de uma desassociação.

Tal proposta é reforçada com a presença do recurso de acessibili-
dade visual, evidenciando o compromisso assumido pela marca. Aqui, 
consideramos que apenas escolher um protagonista PcD, sem permitir 
que outras pessoas desse grupo social pudessem ter acesso pleno à 
campanha, demonstraria uma simpatia rasa com a causa, ou então que 
a organização se aproveita da questão social como forma de obter maior 
visibilidade.

Por fim, para identificar a definição conceitual da proposta, devemos 
considerar que esta “surge da integração dos aspectos físicos, mais o 
contexto da significação para cumprir a promessa” (Manucci, 2008, p. 
93). Portanto, é a articulação das dimensões física e simbólica e de que 
maneira ambas trabalham pela proposta. Dessa forma, podemos dizer que 
a definição conceitual, nesse caso, se manifesta quando a organização 
associa a sua marca a valores relacionados à inclusão e acessibilidade, 
a partir do reconhecimento de pessoas com deficiência visual como 
seus consumidores, ou seja, um público de interesse. 

Finalmente, a partir de uma perspectiva relacional, podemos destacar 
que a organização Burger King atuando em um contexto em mutação 
e em rede (Kaufman, 2015), compartilha sentidos e constrói relaciona-
mentos com seus públicos, os quais são responsáveis por sua formação 
discursiva, por meio de um discurso de compromisso com a inclusão 
e a acessibilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando a Burger King estrategicamente promove a campanha com 
audiodescrição aberta e o protagonismo do Eduardo, ela apresenta o 
discurso de que PcDs também podem ser seus consumidores. Pela 
perspectiva do paradigma relacional, percebe-se que a comunicação 
organizacional é responsável por construir laços e discursos que apro-
ximem esse público à organização, transformando-os em parte consti-
tuinte da Burger King. As dimensões propostas por Baldissera (2014) 
reafirmam esta relação, pois assumir esse segmento de público é parte 
da construção conceitual dos valores da organização, uma vez que ela 
é composta por essas relações.

Por fim, evidencia-se a atuação estratégica da Comunicação Orga-
nizacional no processo de construção de valores entre as organizações 
e seus públicos. As perspectivas expostas apontam que a Comunica-
ção Organizacional, ao ser vista pelo olhar do paradigma relacional, 
considera as três dimensões essenciais: interação, trocas simbólicas, e 
contexto. Complementarmente, as dimensões apontadas por Baldissera 
(organizações comunicante, comunicada e falada) indicam a centrali-
dade da gestão dos relacionamentos com os seus públicos, constituinte 
das organizações. 

A construção de propostas de valor apontadas por Manucci (2008) 
reafirmam a necessidade de se pensar a comunicação de forma estra-
tégica para esse contexto. O cenário atual do mercado simbólico exige 
que essas perspectivas sejam consideradas na construção de valores, 
especialmente a partir da comunicação organizacional, uma vez que os 
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discursos apresentados competem diariamente, condicionando o sucesso 
e o alcance dos objetivos da organização.
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES, 
SUA ATUAÇÃO E SEU DISCURSO: ESTUDO DE 

UM FACT SHEET DA PETROBRAS

Marta Cardoso de Andrade1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Presencia-se, na atualidade, um mercado altamente competitivo, no 
qual as empresas precisam se destacar cada vez mais para conseguir 
perpetuar o seu negócio. Esse é resultado do desenvolvimento e estabi-
lização do sistema capitalista, como também da revolução tecnológica. 
Segundo Fortes (2009), essa disputa acirrada não ocorre só por causa 
dos públicos empresariais mais tradicionais e amplamente trabalhados 
pelos comunicólogos/relações-públicas, mas também devido a um 
público específico os investidores/acionistas. Este grupo de pessoas 
são detentoras de recursos financeiros disponíveis e estão dispostas a 
adquirir partes das organizações na forma de ações ou ainda investir seu 
dinheiro nestas. Essas corporações candidatas a receber esses investi-
mentos se caracterizam: pelo seu nível de normatização; por possuir de 
capital aberto em bolsas de valores; e serem sociedades anônimas, com 
inúmeros proprietários (acionistas e investidores) com necessidades e 
pontos de vistas nem sempre convergentes.

1. Pós-Doutora em Ciências da Comunicação e Doutora em Letras; Professora e 
Pesquisadora da Universidade Salvador (Unifacs).

 dramartaandrade@gmail.com
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Dessa forma, uma área ganhou e ganha, cada vez mais, importân-
cia e destaque nesse cenário corporativo que é a das Relações com 
Investidores (RI), a qual pode ser definida “(...) como parte da admi-
nistração estratégica de uma empresa, pois envolvem atividades em 
que a comunicação contribua positivamente para uma justa avaliação 
da empresa” (IBRI, 2008, p. 5). Sabe-se que com disputa mencionada 
por fatias de mercado,

a atividade de Relações com Investidores é crucial para o sucesso 
não somente da abertura de capital quanto para o relacionamento 
com essa variação de agentes externos e internos à companhia. O 
profissional de RI é responsável pela troca mútua de informações 
entre empresa e mercado de modo que a integração com os diver-
sos departamentos da organização é fundamental. (IBRI & CVM, 
2015, p. 50)

Dessa forma, gerir o diálogo entre as organizações e esses stakeholders2 
é função das RI, cabendo a esses profissionais atuar simultaneamente 
em dois sentidos: levando as informações da companhia para seus 
públicos de interesse e trazendo para a empresa o necessário feedback 
acerca das demandas e necessidades desses públicos, contribuindo 
para a manutenção ou a correção de estratégias comunicacionais ou do 
próprio negócio. O resultado desse trabalho é o aperfeiçoamento das 
práticas internas e o melhor atendimento das solicitações do mercado.

2. “Stakeholder é um termo que se refere às partes interessadas (...). O sucesso de 
qualquer empreendimento depende da participação dessas partes interessadas 
e, por isso, é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam 
conhecidas e consideradas pelos gestores. De modo geral, essas expectativas 
envolvem satisfação de necessidades, compensação financeira e comportamento 
ético” (Andrade & Castro, 2015, p. 23).
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Diante da demanda pelas RI, este artigo tem como objetivos: 1) deli-
mitar o campo de atuação das RI; e 2) analisar como o discurso dessa 
área é construído, focando-se a edificação do ethos das RI, e como esse 
visa a concretização dos princípios éticos que regem a atividade deste 
campo (a saber: transparência, equidade, franqueza e independência, 
integridade e responsabilidade).

Para tanto, a investigação partiu da necessidade de se analisar textos, 
os quais materializam os discursos presentes no cotidiano das RI. Assim, 
escolheu-se trabalhar com uma comunicação dirigida produzida pelos 
RI: o fact sheet. Quanto à corporação escolhida, foi a Petrobras, por ser 
uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada 
e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia, estando pre-
sente nos segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, 
transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia 
elétrica, gás-química e biocombustíveis.

Para se empreender este estudo, foi utilizado como aporte teórico 
pressupostos da Relação com Investidores e da Análise do Discurso 
(AD) de linha francesa.

A metodologia adotada é a da AD. Segundo Pêcheux (1997), na AD, 
ocorre um batimento entre teoria e interpretação; outrossim “tendo em 
vista que, neste campo disciplinar, teoria e metodologia são indissociáveis, 
ou seja, só é possível se falar em metodologia envolvendo elementos 
teóricos, a partir de alguns conceitos próprios à Análise do Discurso” 
(Fernandes, 2008, p. 60). Além disso, nota-se que o objeto de análise 
igualmente demanda a teoria, fazendo com que o analista discursivo 
recorra a conceitos ou busque esclarecimentos teóricos para sua com-
preensão e análise. Assim, cada conceito fornecido pela AD apresenta as 
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pistas do que será analisado a partir daquele e também há a possibilidade 
metodológica de análise desenvolvida por Andrade (2005, 2010 e 2020).

Cabe ainda destacar que o discurso, neste trabalho, é vislumbrado 
através da formação discursiva (FD) e do ethos das RI, o qual é depre-
endido através das escolhas linguística, bem como da constatação da 
presença dos princípios éticos que regem as RI, o que termina por 
construir a imagem corporativa da própria Petrobras. 

Há igualmente a necessidade de destacar a importância deste estudo 
tanto para os profissionais que trabalham com as RI, um dos públicos 
estratégicos principalmente grandes organizações, como é o caso da 
Petrobras, escolhida para esta investigação; como também avultar o 
apego que a sociedade tem com os assuntos referente a essa corporação, 
por sê-la uma empresa com destaque nacional e internacional, outros-
sim, pelo sentimento de pertencimento que o brasileiro possui frente 
a essa companhia. Assim, este trabalho possui essa dupla relevância: 
comunicacional e social.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES E OS SEUS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS

Originalmente, as Relações com Investidores era um dos campos 
de atuação dos relações-públicas, uma vez que investidores e acionistas 
fazem parte dos públicos mapeados para serem trabalhados por estes 
profissionais. Todavia, como aquela área começou a trabalhar muito 
voltada para conhecimentos financeiros e de mercado de capitais, estes 
comunicólogos foram deixando (pelo menos aqui, no Brasil) as RI para 
outros profissionais que se aventuraram a exercê-la, por ser esse um 
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stakeholder muito importante para as organizações não importando a 
formação que o profissional responsável pelas RI tenha. 

Assim, as RI tornaram-se, por volta da década de 1990, uma 
obrigatoriedade implementada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para todas as empresas de capital aberto, as quais “são aquelas 
sociedades anônimas cujo capital é formado por ações, partes essas 
que são livremente negociadas no mercado” (Sage, s.d.) ou aquelas 
caracterizadas por ter um capital que está disponibilizado e investido 
em ações na bolsa de valores, isto é, qualquer investidor/acionista pode 
dispor seu dinheiro para fazer parte do negócio organizacional, passando 
a ser um dos seus “proprietários”. 

Como já mencionado, os profissionais de RI possuem a função de 
facilitar a comunicação entre os investidores/acionistas, a empresa e o 
mercado financeiro, visando atingir as metas de comunicação com os 
seus stakeholders, as quais muitas vezes são impostas por esses públi-
cos, devem ter conhecimentos de finanças, contabilidade, administra-
ção, marketing, comunicação e direito societário ou legislação ligada 
ao mercado de capitais ou emissão de títulos e valores mobiliários, 
sejam de dívidas ou de ações, tendo que ser um profissional com perfil 
multidisciplinar. Igualmente deve atuar dentro dos princípios éticos 
preconizados pelo Código de Conduta (IBRI, 2008) do Instituto Brasi-
leiro de Relações com Investidores (IBRI), os quais são: transparência, 
equidade, franqueza e independência, integridade e responsabilidade, 
cabendo entender cada um desses para melhor compreender as RI e 
delimitar o seu campo de atuação.

Para o IBRI (2008), a prática da transparência é indispensável 
para a construção de um clima de confiança no mercado de capitais, 
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cabendo aos RI divulgar os dados acerca do seu contratante para os 
investidores/acionistas da corporação em questão. A matéria-prima do 
trabalho dos RI são todas as informações (financeiras e não-financeiras) 
relacionadas à empresa e à sua atividade, divulgadas para permitir que 
o investidor tenha entendimento e faça uma avaliação fundamentada 
sobre a organização, além de conseguir acompanhar as decisões, os 
riscos envolvidos e, principalmente, as perspectivas de crescimento da 
organização. Assim, o RI é considerado “guardião da transparência” 
(título igualmente fornecido aos relações-públicas). São deveres do RI 
segundo esse princípio:

• conhecer em profundidade a organização e o setor em que 
essa atua;

• manter a comunicação aberta, clara e compreensível entre 
a companhia e os públicos; 

• zelar pela exatidão, consistência e tempestividade na divul-
gação de informações;

• assegurar-se de que todas as informações reflitam fielmente 
as transações havidas;

• cuidar para que os controles e procedimentos de informação 
sejam apropriados e passíveis de verificação e avaliação 
externa e independente; e

• empenhar-se num diálogo aberto com todas as partes inte-
ressadas.

A disseminação de informações, na visão do IBRI (2008), deve 
observar igualmente o princípio da equidade, segundo o qual nenhum 
usuário de informação possa ser beneficiado por tratamento privilegiado. 
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Cabe, dessa maneira, ao RI assegurar-se de que qualquer informação 
seja disponibilizada ao mesmo tempo a todos os públicos interessados. 
Segundo esse princípio, são deveres dos RI:

• zelar pela tempestividade e agilidade das informações; 

• recomendar à empresa a adoção de Política de Negociação 
com Ações de Própria Emissão3, além de difundir interna-
mente a política para a conscientização dos colaboradores 
sobre eventual divulgação de informação privilegiada; 

• ampliar a acessibilidade, utilizando soluções tecnológicas 
que viabilizem e assegurem a simetria na comunicação; e

• zelar para que as informações cheguem aos acionistas/
investidores/órgãos/fiscalizadores/ mercado, não só no prazo 
legal, mas de forma clara, objetiva, consistente e equânime. 

Ainda seguindo o defendido pelo IBRI (2008), o princípio da franqueza 
preconiza que o RI deve zelar pela veracidade da informação que distribui, 
visando esta ser completa, confiável e sem distorções. Em sentido 
inverso, deve levar para a administração da empresa todas as informações 
que conseguir captar no mercado. Já o princípio da independência, 
apresentado igualmente pelo IBRI (2008), defende que o RI deve ter a 
autonomia necessária para comunicar aos demais órgãos da empresa, 
notadamente à Diretoria e ao Conselho de Administração, qualquer 
descumprimento de disposições previstas em lei, da regulamentação dos 

3. “A POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS é o documento 
que prevê as regras para negociação de ações de emissão da companhia por 
ela própria, por seus acionistas controladores (diretos ou indiretos), diretores, 
membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal, e membros 
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição 
estatutária da companhia” (“Novo Guia Relações com investidores”, 2013, p. 65).
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órgãos reguladores e autorreguladores ou mesmo da política interna. 
São deveres dos RI segundo esses dois princípios:

• empenhar-se para que a franqueza seja parte integrante da 
cultura da empresa;

• criar a convicção de que essa franqueza é fator de peso 
na construção de uma sólida imagem interna e externa da 
organização;

• zelar pela veracidade de qualquer informação que distribua;

• assegurar-se de que sejam confiáveis as fontes das infor-
mações;

• promover a cultura empresarial para que a relação empresa/
mercado seja construída sobre o fundamento da franqueza; e

• acreditar firmemente que só terá benefícios em trabalhar 
numa empresa que tenha conquistado uma reputação de 
plena credibilidade.

O princípio da integridade assevera que o primeiro aspecto a ser 
observado pelo RI, de acordo com o IBRI (2008), é o respeito total pelas 
leis do país e pela regulamentação oriunda dos órgãos que disciplinam 
o mercado. Nenhuma ação deve ser iniciada antes que a indagação 
sobre legalidade tenha sido respondida afirmativamente. Enquanto, 
seguindo o raciocínio defendido pelo mesmo Instituto, o princípio da 
responsabilidade afirma que, embora vinculado à organização, o RI, em 
situação de conflito (ainda que aparente) entre os interesses da empresa 
e os da sua reputação, deve prevalecer os desta última. Segundo esses 
princípios, são deveres dos RI:
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• cumprir e fazer cumprir todas as normas legais e regulamen-
tares que incidem sobre a atividade da companhia; 

• ficar atento às situações que possam afetar a integridade da 
informação, ato ou fato relevante ocorrido, zelando para 
que esta seja elaborada em tempo hábil para divulgá-la e 
comunicá-la aos órgãos fiscalizadores e ao mercado;

• solicitar a suspensão da negociação dos valores mobiliários 
de emissão da companhia aberta pelo tempo necessário à 
adequada disseminação da informação relevante;

• manter-se em contato e informado acerca dos participantes 
dos demais órgãos da companhia sobre a existência de fatos 
relevantes passíveis de divulgação;

• manter rigoroso sigilo sobre a informação acerca dos negócios 
da companhia e sobre a que ainda não tenha sido divulgada;

• evitar que qualquer colaborador venha a oferecer vantagem 
de qualquer natureza a terceiros, bem como se recusar a 
receber de terceiros vantagem de qualquer natureza;

• zelar para que sejam observadas a política de divulgação de 
ato ou fato relevante;

• reportar à alta administração a suspeita ou o reconhecimento 
de atos ilegais na companhia;

• esclarecer as dúvidas dos agentes do mercado; e

• zelar pela sua própria reputação profissional até o ponto de 
fazê-la prevalecer.

Esses princípios éticos resumem a atuação dos RI nas corporações 
e, dessa forma, o que se observa é que são muitas as responsabilidades 
e afazeres as quais incidem sobre a atuação e o labutar dos RI. Também 
se nota que muito há em comum entre as RI com as Relações Públicas 
(RP), aliás, diga-se de passagem, aquela originou-se desta, como já 
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citado. “Relações com Investidores é uma atividade que visa aproximar 
a relação de empresas com seus investidores potenciais, e é uma função 
estratégica, pois combina comunicação corporativa, finanças e marke-
ting dentro de uma empresa” (Kernchen, s.d.). Assim, observa-se que 
as RI desempenham um trabalho bem próximo do das RP, adicionando 
apenas a parte financeira à atuação destas.

CONCEITOS DA ANÁLISE DO DISCURSO QUE EMBASAM 
A ANÁLISE EMPREENDIDA NESTE TRABALHO

Para este trabalho, faz-se necessário compreender o conceito de 
discurso. Sabe-se que esse adentrou a Comunicação via Análise do 
Discurso (AD) e ganha destaque, cada vez mais, na Comunicação 
Organizacional, pois as empresas devem entender que os discursos 
produzidos em seu interior e sobre elas são de extrema importância 
para a construção de uma imagem corporativa sólida e positiva. Assim, 
para Orlandi, discurso pode ser definido como sendo “efeitos de sentido 
entre locutores” (2002, p. 21). 

Neste artigo, importa também entender o que é o discurso empresarial 
(DE) e a importância da sua construção para a organização. Segundo 
Halliday, esse tipo de discurso seria “o conjunto de práticas linguísticas, 
semânticas e retóricas das pessoas jurídicas” (2009, p. 32) e ainda afirma 
que: “os textos produzidos pelas organizações – difundidos seja por 
meio de fala, seja por escrito – são a manifestação primordial de seu 
discurso e a unidade discursiva preferida pelos analistas” (p. 32), já 
que é a partir deste que os stakeholders formam a imagem empresarial 
com a qual termina estabelecendo relacionamentos duradouros ou não. 
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Outra definição de interesse da AD que se faz necessário delimitar, 
neste estudo, é o do ethos, elemento retórico. Esse “é um conceito híbrido, 
social/discursivo, ligado ao processo interativo de influência sobre o 
outro. (...) resulta da combinação das identidades social e psicológica 
do sujeito com a identidade discursiva construída por ele” (Antunes & 
Pauliukonis, 2018, p. 289). Para Charaudeau, esse “é voltado ao mesmo 
tempo para si e para o outro. Ele é uma construção de si para que o outro 
adira, siga, identifique-se a este ser que supostamente é representado 
por um outro si-mesmo (sic) idealizado” (2013, p. 153).

Na visão de Maingueneau, “Além da persuasão pelos argumentos 
[intrínseca a todo texto/comunicação gerada pela organização], a noção 
de ethos permite refletir sobre o processo mais geral da adesão dos 
sujeitos a uma certa posição discursiva” (2005, p. 69) e que é gerada a 
partir da persuasão pelo caráter apresentado justamente na construção 
do ethos. Andrade defende que, 

Para se conseguir persuadir pelo caráter, o discurso deve ser mon-
tado/proferido de tal forma a passar a impressão de que o orador é 
digno de fazê-lo, ou como dizia o próprio Aristóteles ([V a.C.] 1998, 
p. 22) “(...) é digno de fé”. Esse expoente da Retórica acreditava que 
o ser humano está sempre mais propenso a crer com maior firmeza, 
convicção e de maneira mais rápida em pessoas tidas como de bem 
e honestas – para usar os valores de hoje em dia, essas seriam clas-
sificadas como ‘competentes naquilo que fazem’ – ou seja, um dos 
segredos da persuasão está no orador passar uma imagem favorável 
de si mesmo, imagem essa que deve seduzir o auditório e captar 
a benevolência e a simpatia deste. Esta representação é o que se 
denominou de ethos (...) (2020, pp. 41-42)

Neste trabalho, observa-se a construção intencional da imagem 
corporativa, a qual se defende como análoga a elaboração do ethos 
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organizacional, que terá as seguintes características: ser transparente, 
imparcial, franco, independente, íntegra e responsável, princípios que 
regem a atuação do RI que, em última instância, é a voz da empresa.

Dessa forma, urge entender o que seria essa imagem. De acordo 
com Lang, Marinho e Boff, “A construção da imagem envolve a auto-
apresentação (sic) dos elementos que a empresa deseja demonstrar 
para a sociedade, é o processo desenvolvido para compor e manter sua 
representatividade perante aos (sic) stakeholders” (2012, p. 6), daí se 
poder afirmar que coincide com o ethos organizacional. “Imagens são 
representações, impressões, convicções e redes de significados de um 
objeto (produto/marca, corporação, loja) armazenado na memória de 
forma holística” (Toni & Schuler, 2007, p. 134). Ao estudar a imagem, 
estes estudiosos ainda defendem a ideia de uma imagem de personalidade, 
a qual seria derivada não somente de exposições de imagens físicas, 
mas fruto de interpretações e associações psicológicas, sendo, então, 
recriada por um determinado público, justamente o que se faz também 
com o ethos empresarial.

Igualmente “Utiliza-se [ainda] a noção de ‘cena’ para a representação 
que um discurso faz de sua própria situação de enunciação” (Maingueneau 
& Charaudeau, 2004, p. 95), ou seja, essa deve ser entendida, neste 
artigo, como as diversas situações vivenciadas nas organizações.

Ainda se sabe que os analistas do discurso, inspirados nas correntes 
pragmáticas, recorrem à metáfora teatral estoica, segundo a qual a 
sociedade seria um vasto teatro onde um papel seria atribuído a cada um 
dos atuantes (Maingueneau, 1997). Pode-se, dessa maneira, dizer que a 
língua comporta todo um arsenal de relações inter-humanas, isto é, toda 
uma coleção de papéis os quais o sujeito pode escolher para si próprio, 
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apresentando-se a partir desses como enunciador(es) comunicacional(is) 
e impô-los ao destinatário. 

Na AD, há ainda o conceito de formações discursivas (FD), as quais 
“determinam o que se pode e deve ser dito a partir de uma conjuntura 
dada” (Maingueneau y Charaudeau, 2004, p. 241). Para Michel Foucault, 
“entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (...) diremos, por convenção 
que se trata de uma formação discursiva” (2002, p. 43).

Ao se partir deste conceito, sabe-se igualmente que, quando se passam 
de uma FD para outra, as palavras alteram o seu sentido, uma vez que, 
na visão de Ducrot, o sentido “é uma representação da enunciação” 
(1987, p. 172). Daí, poder-se falar em “efeito de sentido”, já mencionado 
anteriormente, que é a infinita variedade de valores de que se podem 
revestir os itens lexicais no discurso, em função do contexto/da FD em 
que esses estejam inscritos. Dessa forma, pode-se asseverar que os efeitos 
de sentido nada mais são do que o resultado dos valores atribuídos pelo 
discurso ao significado previamente estabelecido na língua quando os 
interlocutores a utilizam. Contudo, Orlandi alerta que

o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideo-
lógicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico (sic) em que 
as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido segundo 
as posições daqueles que as empregam. Elas ‘tiram’ seu sentido 
dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas 
quais essas posições se inscrevem. (2002, pp. 42-43).

Pode-se observar isso com extrema clareza, por exemplo, quando 
um chefe fala algo com um subordinado terá mais força (de ordem) que 
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quando um colega com o seu par, mesmo que esses, a priori, usem a 
mesma estrutura linguística.

Ainda se faz necessário abordar a problemática que envolve a 
embreagem. Essa estaria exposta nas marcas linguísticas por meio das 
quais se manifesta a enunciação, visto que os enunciados têm como 
ponto de referência o próprio ato de enunciar, do qual são produtos. 
Porém, só algumas características desses são levadas em consideração, 
aquelas que são definidoras da situação de enunciação linguística, que 
são: as pessoas, o tempo e o espaço enunciativo. Esses três elementos 
formam a denominada embreagem textual à situação de enunciação, sendo 
apresentadas comumentes pelo “EU” e “TU” – embreagem de pessoa, 
marcada pela subjetividade enunciativa –, pelo “agora” – embreagem 
de tempo –, e pelo “aqui” – embreagem de espaço (Andrade, 2020).

Assim, neste trabalho, advoga-se que a imagem corporativa é 
construída via discurso (a partir dos “ingredientes” deste já apresentados) 
e este é expresso nas comunicações dirigidas escritas pelas organizações, 
via RI, levando-se em conta os princípios preconizados pelo Código de 
Conduta do IBRI (2008). 

Sabe-se que toda a comunicação dirigida escrita (CDE) tem uma 
função específica para o estabelecimento da comunicação numa empresa 
e deve estar em consonância com os objetivos propostos e a imagem 
a ser construída acerca da organização, mesmo porque a CDE só terá 
eficácia se estiver inserida no planejamento global da Comunicação. 
Dessa forma, cumprirá o seu papel de formadora de ethos organizacional, 
uma vez que até a mais simples CDE levará imagem da organização 
para os diversos públicos dessa (Andrade, 2010). Estudar as CDE como 
instrumentos elaborados em concordância com a o que se quer projetar 
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em nível de percepção corporativa e dentro da FD da Administração, 
portanto, verbalizadoras dos discursos que vão alicerçar a imagem 
empresarial transparente, imparcial, franca, independente, íntegra e 
responsável, que é a da dos RI.

Para efeitos deste estudo, das CDE produzidas pelos RI, foi escolhida 
o fact sheet. Assim, precisa-se entender o que vem a ser essa comuni-
cação. Para Guy Bergstrom, “A fact sheet provides readers from your 
target audience with compelling information in a clear and concise 
format. A fact sheet can be presented on a piece of paper or digitally, 
and it informs people about a business, organization, product, service, 
campaign, event, or another topic”. Segundo o Collins Dictionary (s.d.), 
“A fact sheet is a short, printed document with information a particular 
about subject, especially a summary of information […] a printed sheet 
containing information” (2019). 

Em tradução livre, fact sheet seria “folha informativa”, “folha de 
fato”, “ficha informativa” ou “informe”. É uma CDE que possui a apre-
sentação de dados num formato que enfatiza os pontos-chave retirados 
de um documento maior e expostos de forma concisa. O layout é simples 
e, muitas vezes, padronizado. Contêm normalmente informações de 
produtos, dados técnicos, listas, estatísticas, projeções almejadas, res-
postas a perguntas frequentes (FAQs), por exemplo, material educacional 
ou instruções ou até conselhos “faça você mesmo”. São instrumentos 
importantes, pois traduzem, em linguagem simplificada, informações 
que determinados stakeholders necessitam saber, mas que se fossem 
adquiri-las na fonte (documento original) não conseguiriam entender 
devido a complexidade dos dados divulgados.
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Feitas essas considerações teóricas, passa-se à analise proposta para 
este estudo.

ANÁLISE DISCURSIVA DE UM FACT SHEET DA 
PETROBRAS

Para empreender esta análise e examinar como o discurso das RI 
é construído para gerar imagem empresarial positiva da Petrobras, foi 
escolhido uma fact sheet (Petrobras, 2020) publicada no site dessa com-
panhia, mais especificamente na página destinada ao relacionamento 
com os investidores. A CDE escolhida tem três páginas, nas quais são 
apresentadas as principais notícias de interesse do público em questão, 
contendo matérias que resumem informações oriundas de extensos 
documentos, no caso o Plano Estratégico 2020-2024 (Petrobras, 2018). 

Destaca-se que o documento selecionado para se empreender este 
estudo começa com a apresentação da própria Petrobras no Quem somos:

Somos uma empresa brasileira com 58 mil colaboradores [4] empe-
nhados em prover energia para a sociedade. Somos uma das maiores 
produtoras de petróleo e gás do mundo, atuando, principalmente, 
nas atividades de exploração e produção, refino, geração de ener-
gia, comercialização e distribuição de derivados. Adquirimos um 
conhecimento especial sobre exploração e produção em águas pro-
fundas e ultra-profundas (sic) em decorrência dos quase 50 anos de 
desenvolvimento das bacias offshore (sic) brasileiras, nos tornando 
líderes mundiais nesse segmento. (Petrobras, 2020, p. 1)

Nota-se que, no texto, as RI constroem um discurso no qual a Petro-
bras é apresentada a partir de um ethos muito positivo a partir da sua 

4. “Data-base em 31/12/2019”, informação dada no fact sheet com formato de nota 
de rodapé do texto em questão.
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atuação e expertise no segmento em que está inserida tanto no nível 
nacional como internacional.

Observa-se, ao ler o exemplar escolhido (Petrobras, 2020), que 
os principais dados acerca da Petrobras são apresentado de forma 
objetiva com exposição de números das projeções que cobrirá os anos 
2020 a 2024, constantes no documento maior que é Plano Estratégico 
2020-2024 (Petrobras, 2018), como já foi dito, apresentando um ethos 
organizacional que, apesar de ter uma linguagem dentro do preconi-
zado para transmitir a almejada transparência, é totalmente construído 
a partir do papel dessa corporação desempenhado na sociedade e sobre 
a formação discursiva inserida na ideológica centrada no capitalismo 
de orientação mercadológica, bem como a própria escolha peculiar da 
publicação possibilita que os dados apresentados sejam oriundos de 
documentos extensos e complexos, como já foi mencionado, mas que 
foram resumidos de forma a satisfazer e informar os shareholders5 e 
demais stakeholders que tenham interesse neste tipo de informação.

Para expor essa transparência, a área das RI adquire um ethos detentor 
das seguintes características:

• conhece, em profundidade, a Petrobras e o setor em que 
essa atua; 

• usa a linguagem adequada aos públicos a quem se dirigem;

• mantém-se em/com comunicação aberta, clara e compreen-
sível entre a companhia e esses stakeholders; 

5. Refere-se a um público estratégico específico e muito importante para companhias 
de capital aberto, como é o caso da Petrobras, os quais são os acionistas/
investidores.
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• zela pela exatidão (principalmente pela singularidade dos 
dados a serem expostos), pela consistência e pela tempesti-
vidade (ou ao se perder essa de vista, a fact sheet não teria 
mais sentido de ser veiculada) na divulgação de informações;

• garante que todas as informações reflitam fielmente as tran-
sações havidas (o que pode ser facilmente comprovado no 
documento estudado e em outros publicados pela própria 
Petrobras ou em auditorias pelas quais essa corporação passa);

• assim, assegura para que os controles e procedimentos de 
informação sejam apropriados e passíveis de verificação e 
avaliação externa e independente; e

• empenha-se num diálogo aberto com todas as partes inte-
ressadas e isso é comprovado pela própria divulgação numa 
mídia (site) aberta na Internet, em tese, a todos os stakeholders 
da Petrobras.

Essas características do ethos da área de RIda Petrobras corroborar 
com a construção do ethos desta companhia, o que resulta numa imagem 
organizacional positiva. 

Laurretti afirma que documentos os quais embasam a transparência têm

três aspectos comuns: 
a) a ênfase nos aspectos relevantes da informação; 
b) uma exposição muito didática e de fácil compreensão mesmo 
para leigos; 
c) alto nível de franqueza. (2009, p. 42)

Esses três aspectos também são presenciados no fact sheet anali-
sado, ratificando a construção do ethos da Petrobras. Nota-se, assim, 
que esse elemento retórico também se orienta para os princípios de 
autonomia, independência, franqueza, integridade e responsabilidade, 
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destacando-se as seguintes características adquiridas pelas RI para a 
construção daquele: 

• cria a convicção de que a franqueza é fator de peso na cons-
trução de uma sólida imagem interna e externa da organização 
(publicando dados positivos ou não);

• dessa forma, pode zelar pela veracidade de qualquer infor-
mação que distribuam;

• assegura que sejam confiáveis as fontes das informações 
(escolhendo os documentos adequados e os necessários a 
serem conhecidos pelos públicos estratégicos da corporação);

• cumpre e faz cumprir todas as normas legais e regulamentares 
que incidem sobre a atividade da companhia; 

• como já afirmado, divulga os atos, os dados ou os fatos que 
sejam relevantes para os stakeholders em questão.

Sobre o papel desempenhado pela Petrobras, percebe-se que é o de 
uma companhia detentora de dois bem delineados: um ente que possui 
responsabilidade social e ambiental – isso pode ser comprovado no item 
encontrado na fact sheet e intitulado de Sustentabilidade –; igualmente 
é detentora de diretrizes bem determinadas para as suas práticas de 
Governança Corporativa, item também apresentado na CDE estudada.

Quanto às embreagens textuais, tem-se: 

• para as de pessoa, o EU está presente em todo o texto 
nas formas de explicitação da primeira pessoa do plural 
(nas desinências verbais e nos pronomes possessivos), 
estratégia utilizada para demonstrar uma voz una, a das RI, 
que representa o quadro funcional da Petrobras e o orgulho 
que esses sentem em fazer parte dessa organização, enquanto 
o TU sofreu apagamento, uma vez que se acredita que quem 
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lê essa publicação o faz no papel de público interessado nas 
questões apresentadas, entretanto, pode-se ainda pensar nessa 
pessoa apagada, mas em diálogo com o EU presente em toda 
a CDE, uma vez que o ethos se forma ao se pensar neste TU; 

• para as de tempo, o AGORA foi construído no presente 
dêitico, ou seja, ao aparecer no texto, organiza a situação de 
enunciação como se essa transcorresse no ato de enunciação, 
isto é, os verbos remetem diretamente ao momento da 
enunciação, estando, assim, no sistema temporal enunciativo, 
bem como há os tempos marcados na não-concomitância 
com esse presente apontando para o futuro ao apresentar 
a “Petrobras do futuro” e as projeções para os próximos 
quatro anos, como também existem os tempos marcados na 
não-concomitância com aquele presente indicando passado, 
esses cumprem o papel de indicar os resultados obtidos pela 
corporação no último ano; 

• para as de espaço, o AQUI foi subtendido e representado 
por todas as unidades da Petrobras, das administrativas até 
as plataformas espalhadas no território nacional, caso se 
considere ainda a presença da Petrobras nas bolsas de valores 
como um espaço, há também a presença explícita na de São 
Paulo e na de Nova York.

A partir do analisado, observa-se que o discurso das RI, expresso 
neste fact sheet, tem: 1) ethos organizacional pautado no preconizado 
pelo Código de conduta do IBRI; 2) embreantes de pessoa presentes 
visando a ideia de pertencimento dos stakeholders à corporação em 
questão, de tempo pautado no sistema enunciativo e de espaço estendido 
a todas as unidades da própria Petrobras, inclusive presença nas Bolsas 
de Valores; 3) papel assumido de responsabilidade social e ambiental 
(SE) comprometida com os stakeholders, como também de uma GC 
implantada e vivenciada; 4) há formações discursivas permeando esse dis-
curso organizacional principalmente a financeira e a da sustentabilidade 
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empresarial (SE); e 5) a formação ideológica está centrada na de lógica 
capitalista voltada para as leis do mercado de capitais. 

Cabe ainda destacar que a ferramenta fact sheet tem um papel essen-
cial para a divulgação de informações de forma simplificada – mesclando 
textos propriamente ditos com gráficos/infográficos como os encontrados 
na CDE estudada neste trabalho – e com destaque para aquilo que as RI 
acreditam ser de mais relevante para os shareholders e os shareholders. 
Observa-se, no informe analisado, o resumo, em apenas três folhas, do 
Plano Estratégico de uma organização do porte da Petrobras, bem como 
se sabe que esse documento é a “voz” da companhia e como essa quer 
ser vista pelos seus stakeholders. Dessa forma, esse é um instrumento 
importante de transmissão de informações relevantes, construção de 
imagem positiva, demonstração de transparência e exercício de equidade.

Por fim, salienta-se a necessidade de uma revisão da língua portuguesa 
nos textos que compõem a fact sheet estudada, pois é inadmissível erros 
como os presenciados num documento produzido por uma companhia 
como a Petrobras, depondo contra a imagem que essa empresa quer 
construir e cristalizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade das RI tem sido cada vez mais demandada. Instituições 
como a Petrobras têm, em seus sites, espaços destinados a essa área, uma 
vez que se entende que estabelecer um diálogo claro e constante com 
os investidores/acionistas é imprescindível, principalmente, à atração 
e manutenção de investimentos.
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Dessa forma, cabem estudos como o empreendido neste artigo, os 
quais versem sobre o discurso construído pelos RI nas organizações 
hodiernas. Esses serão responsáveis pela construção da imagem corpo-
rativa junto aos públicos estratégicos, como é o caso dos investidores e 
dos acionistas, bem como pelo estabelecimento de um diálogo com esses. 

Os objetivos propostos para serem atingido ao final deste trabalho 
foram alcançado, a saber: 1) “delimitar o campo de atuação das RI” 
foi atingido ao se apresentar os princípios éticos da área, os quais 
delimitam o trabalho desse profissional nas organizações; e 2) analisar 
como o discurso das RI é construído e como esse visa a concretização 
dos princípios éticos que regem essa atividade (que são: transparência, 
equidade, franqueza e independência, integridade e responsabilidade), 
observando-se que a fact sheet analisada é elaborada a partir do preco-
nizado por esses princípios e seguindo-se os percurso delineado pela 
AD neste trabalho.

Também se faz necessário ressaltar que corporações, como é o caso 
da analisada neste documento (Petrobras), já possuem em sua essência 
uma aderência natural e original para dialogar com os shareholders, 
outrossim para ter as características demandadas pela formação discursiva 
e ideológica do tipo peculiar de discurso que examinado neste trabalho.

Esse estudo é igualmente importante por se debruçar sobre uma 
CDE (a fact sheet) que não é tão presente em outras áreas que trabalham 
com relacionamento com públicos estratégicos. Cabendo salientar que, 
para as RI, essa CDE possui peculiaridades que respondem as carac-
terísticas do discurso, neste documento, analisado. Assim, tornar esse 
instrumento de conhecimento para comunicólogos também é algo a ser 
destacado neste artigo.
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Por fim, tem-se como resultado alcançado com este artigo a cons-
trução discursiva das RI, focalizada na contribuição dessa área na 
edificação do ethos corporativo da Petrobras, o que contribui com o 
trabalho comunicativo dos profissionais que atuam neste campo, os quais 
têm que conhecer as singularidades do discurso em questão para poder 
exercer a sua atividade dentro do preconizado pelos princípios éticos 
que regem o seu laborar e poderem construir uma imagem positiva da 
corporação em questão.
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