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Agenda, circuito artístico y sociología del arte

Aida Carvajal García1

La dimensión social estuvo presente en el arte desde sus orígenes, 
como se puede apreciar tanto en las manifestaciones artísticas del 
paleolítico, en las que el hombre prehistórico realizaba pinturas y 
esculturas con las que, hoy se cree, ejercían rituales mágicoreligiosos 
para fomentar una mejora en sus condiciones de vida, como propiciar 
la caza o acrecentar la fertilidad y con ello la descendencia, como en 
las obras de arte callejero, efectuadas en las últimas décadas en los 
lugares más inusuales del entorno urbano para expresar inconformidad 
y malestar ante la injusticia social. Ambos ejemplos nos aportan infor-
mación y contexto sobre la relación del hombre con su entorno, tipo de 
sociedad, estructuras y clases sociales, modos de producción, formas 
de consumo y su cosmovisión y cosmogonía en función del momento 
que le tocó vivir.

En cuanto al arte mexicano particularmente, se puede apreciar en 
todas sus etapas un fuerte componente social a través de sus diferentes 
expresiones.

Los pueblos mesoamericanos llevaron a cabo numerosas manifes-
taciones artísticas a través de la escultura, cerámica y pintura, mediante 

1. Doctora en Arte y Patrimonio.
 Profesora e Investigadora Asociada del Centro de Investigación en Diseño de la 

Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México
 aida.carvajal@anahuac.mx

mailto:aida.carvajal%40anahuac.mx?subject=
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las cuales podemos conocer sus creencias religiosas, su estrecho vínculo 
con la naturaleza, sus configuraciones identitarias frente a las culturas 
foráneas, su visión mística y guerrera, su jerarquía social, sus sistemas 
matemáticos y astronómicos y sus avances científicos y culturales. 
Las temáticas sociales eran reflejadas a través de complejas narrativas 
de carácter axiológico, moral y normativo que, al igual que en otros 
momentos de la historia universal del arte, tenían una fuerte naturaleza 
pedagógica y nemotécnica.

Tras la llegada de los españoles en 1492, se inició una nueva etapa 
en la plástica mexicana que intentaba fusionar principalmente lo indio 
con lo europeo, incorporando elementos de las culturas china, filipina 
y africanas que se estaban arraigando en la Nueva España. El mestizaje 
marcó no sólo lo biológico, social y espiritual, sino también lo artístico. 
Esto se constata claramente en las pinturas de castas2.

Otras expresiones de la época aludían a una retórica cristiana y 
tenían un carácter catequético, pero también mezclaban costumbres, 
vida y vivienda tanto europeas como indígenas y mestizas. Algunas 
obras llegaron a expresar problemas de la nueva sociedad colonial 
como la economía y vida mercantil; el trabajo en las nuevas ciudades; 
la propiedad de la tierra; el clasismo, el racismo y la distribución de 
la riqueza; los fenómenos naturales; así como rebeliones, situaciones 
políticas y rivalidades económicopolíticas con España.

Lo social en el arte virreinal cumple con un registro notarial y 
periodístico de la época (Leon-Portilla, 2013).

2. Pinturas realizadas en el S. XVIII, en las cuales aparecen todas las mezclas de 
razas originadas en el Nuevo Mundo.
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Ilustración 1
Pintura de castas

García Sáiz (1989)

El arte del México independiente quiso reflejar estética y socialmente 
el nacimiento de una nueva nación: la identidad naciente basada en un 
gran interés por el espíritu de conciencia de lo propiamente mexicano, 
resaltando el gusto por monumentos históricos de personajes indíge-
nas célebres con un exaltado sentido nacionalista. Este arte tuvo por 
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objeto configurar o reescribir una nueva historia del país mezclando 
antiguos y nuevos símbolos, así como validando viejos y nuevos héroes. 
Lo social de este arte está impregnado de un fuerte carácter historicista 
(Manrique, 1991).

Durante la época de la Revolución surgió un arte de denuncia que 
evidenciaba la estructura, actores y contradicciones del conflicto. 
Las brechas existentes entre la clase burguesa, obrera y campesina fue-
ron retratadas por artistas de clase humilde con una nueva estética muy 
alejada de los cánones marcados por la corriente aristocrática vigente 
hasta el momento. Fue un arte altamente sociológico y de profundidad 
casi filosófica, que invitaba a reflexionar sobre la nueva condición 
mexicana que se adentraba violentamente a la modernidad. Podríamos 
decir que esta etapa supuso para el arte mexicano una vanguardia de 
ruptura y parteaguas que influenciaría a la siguiente generación de 
artistas. Este fenómeno artístico se gestó en el ámbito mismo de lo 
social, lo político y lo cultural, siendo ahí donde se dio su incidencia y 
renovación (Azuela de la Cueva, 2005).

Avanzado el siglo XX y sus vanguardias artísticas como el Mura-
lismo, Estridentismo y Surrealismo, se aprecia, por un lado, un marcado 
interés por la posibilidad de un renacimiento enfatizando la búsqueda 
de las raíces culturales propias y, por otro, un notorio academicismo, 
fruto del conocimiento surgido en las aulas y la influencia de los movi-
mientos europeos y posteriormente estadounidenses. El arte de las 
vanguardias dejaba entrever las posiciones intelectuales y partidistas, 
y en ocasiones prevalecía lo político sobre lo estético. La búsqueda y 
conquista del espacio público, el acercamiento a nuevas audiencias y la 
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democratización del arte nos hablan de un México deseoso de abrirse 
al mundo (Schwartz, 2006).

La dinámica del país en la segunda mitad del siglo XX llegó a comple-
jizarse en gran manera debido a las dictaduras centro y sudamericanas; las 
persecuciones y masacres a estudiantes y obreros por parte del gobierno 
mexicano; el boom latinoamericano; la incorporación de México a la 
Posmodernidad; la sociedad de consumo y las dinámicas globalizadoras. 
Todo ello está ampliamente reflejado en las expresiones artísticas de las 
transvanguardias, de las que resultaron múltiples mezclas, estilos y la 
fragmentación en diversos grupos y colectivos artísticos que empeza-
ron a combinar arte, diseño, comunicación, consumo popular, nuevos 
lenguajes visuales y propuestas conceptuales. La denuncia social en el 
denominado arte contemporáneo se hizo más evidente, convirtiéndose 
en muchos casos en activismo. Paradójicamente, todas estas acciones 
supusieron el momento en el que se configuró el circuito artístico actual.

El siglo XXI en México se caracterizó por la búsqueda de la transición 
democrática, los conflictos económicos, políticos y sociales que derivaron 
en una serie de problemas sociales tales como los miles de asesinatos 
generados por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, 
los feminicidios, la injusticia social, la pobreza y la desigualdad, entre 
otros. Esta nueva realidad social motivó a muchos artistas a mostrar la 
cruda situación que estaba atravesando el país y la angustia generalizada 
ante la impunidad y la falta de soluciones por parte de las instituciones. 
Algunos artistas, en algunos casos militantes y activistas, fueron tocando 
poco a poco de manera incipiente estas agendas hasta generar pequeñas 
corrientes a las que se fueron adhiriendo artistas de otros movimientos. 
En poco tiempo, lo social en el arte mexicano comenzó a tener una mayor 
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presencia en la esfera pública, institucionalizándose y representando al 
arte del país en ferias y bienales internacionales (Barrios et al., 2012). 
En las dos últimas décadas del siglo XXI hay, por un lado, una fuerte 
industria creativa y cultural que no siempre atiende a las temáticas 
sociales y, por otro, el surgimiento de circuitos paralelos más cercanos 
a los movimientos sociales que al arte mismo.

Las Agendas y el Arte

Desde la sociología de la comunicación y el periodismo se ha 
tratado de entender el poder que tienen ciertos actores (los medios de 
comunicación) para influir en la percepción, valoración y decisión de 
las personas. Los medios, como interfaces de mediación e interpretación 
de la realidad, suelen reflejar los temas que más inquietan, interesan 
y gustan a la sociedad. Desde la aparición de la propuesta teórica de 
Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1972, se identificó que los 
medios de comunicación suelen destacar temáticas y problemáticas 
que terminan determinando la agenda pública. A esta posición teórica 
la denominaron la agenda setting. Existe una relación de dependencia 
entre las distintas agendas (política, social, religiosa, etc.), la agenda 
mediática y la agenda pública; de esta manera se diseminan los poderes 
institucionales, individuales y mediáticos, incidiendo todos ellos en la 
opinión pública (Mourao & Bruheim, 2012).

Traspolando esta visión a la sociología del arte, las instituciones 
artísticas, los artistas y los medios especializados tienden a reproducir 
de igual forma agendas muy similares, ya que utilizan criterios parecidos 
en la selección de temáticas, contenidos y estructuración informativa 
para la generación de tendencias, modas y movimientos.
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Por tanto, la presente investigación retomó esta perspectiva teó-
rica porque permite comprender tanto los principios estructurales del 
circuito artístico, su relación con los medios de comunicación y los 
comunicadores/artistas, como las funciones comunicativas (informa-
tivas, interpretativas, persuasivas y de agenda setting) que terminan 
definiendo la opinión pública en la esfera del arte. A continuación se 
detallan estas relaciones.

Conceptualización de Agenda

La palabra agenda, según la define la Real Academia de la Lengua 
Española, proviene del latín agenda, ‘lo que ha de hacerse’, por lo que 
una agenda podría entenderse como una relación ordenada de asuntos, 
temas, programas, discusiones, actividades y objetivos ideológicos 
compilados que han de tratarse en la esfera pública.

Existen agendas políticas, sociales (Sen, 1999), culturales, edu-
cativas (Ashford et al., 2006), mediáticas (McCombs & Shaw, 1993) 
y artísticas.

Ilustración 2
Tipos de Agendas

Elaboración propia
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Conceptualización de Agenda Setting y Framming

Como se señaló anteriormente, la perspectiva teórica que orienta esta 
investigación parte de la agenda setting propuesta por Maxwell McCombs 
(McCombs & Luna Pla, 2003, p. 17) y Donald L. Shaw (McCombs et al., 
1997), la cual establece que los medios de comunicación (y en nues-
tro caso, los artistas y el circuito artístico) son los que determinan la 
importancia que tienen los hechos sociales mediante la priorización, 
canalización, organización y encuadre dado a cada noticia, estableciendo 
con ello una agenda social.

La noción de agenda parte de la construcción teórica que comprende 
una serie de objetivos anclados a postulados ideológicos para detonar 
una conversación pública. En ese contexto, Amartya Sen afirmó en 1999 
que la agenda pública es un eje fundamental para la construcción de 
una democracia ciudadana (Sen, 1999), ya que permite a los mismos 
aprender unos de otros y ayuda a la sociedad a formar sus valores y 
prioridades. Bajo esta óptica, la idea de agenda es la de debate público, 
intercambio de información, opiniones y análisis, así como de formas 
de mirar y encuadrar un hecho social.

La agenda pública es definida en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo como “el rango efectivo de opciones del 
que disponen los ciudadanos y constituyen un componente central de 
la organización democrática” (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2004, p. 50).

Por tanto, toda agenda se manifiesta en el orden conversacional, en 
la esfera comunicativa, en la praxis pública y como herramienta indis-
pensable para el progreso, como lo señala Habermas al afirmar que se 
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construye una nación de ciudadanos que “encuentran su identidad no 
en la comunidad étnico-cultural, sino en la práctica de los ciudadanos 
que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y 
comunicación” (Habermas, 1998, p. 5).

Conceptualización de Agenda Artística y Agenda Social

En esta investigación se postula que algo similar a la construcción 
de agendas mediáticas ocurre en el ámbito artístico; siendo en muchas 
ocasiones los críticos de arte, galerías, ferias, subastas y demás actores 
del circuito artístico quienes imponen agendas sobre las temáticas y 
tendencias que abordan los artistas.

La construcción de agendas no es un tema exclusivo de los medios. 
El arte siempre ha estado regido por agendas: estéticas, religiosas, 
pedagógicas, alfabetizadoras, políticas y propagandísticas, entre otras.

Ilustración 3
Las agendas del arte

Elaboración propia
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Por tanto, el arte es también un vehículo para la construcción de 
ciudadanía crítica al priorizar, encuadrar, denunciar y generar conciencia 
de los problemas del país.

De ahí que en esta tesis se pretenda dar forma a la agenda socio-ar-
tística a partir de la categoría de agenda social en el arte. Particularmente 
en esta última se hace referencia al compromiso social con lo político, 
que tiene su origen en mostrar los diversos problemas que impactan a 
una comunidad y que exigen una respuesta por parte de los distintos 
sectores y actores. En algunos casos, esos problemas se evidencian por 
el inconformismo y desacuerdo en la opinión pública.

En la actualidad, gran parte de las temáticas que configuran las 
agendas sociales están determinadas por organismos internacionales 
cuya mirada desarrollista apuesta por el cambio sostenible. Tal es el 
caso de la ONU, que ha estableció en 2015 17 ejes de trabajo, como son:

Fin de la pobreza

1. Cero hambre

2. Salud y bienestar

3. Educación de calidad

4. Igualdad de género

5. Agua limpia y saneamiento

6. Energía asequible y no contaminante

7. Trabajo decente y crecimiento económico

8. Industria, innovación e infraestructura

9. Reducción de las desigualdades
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10. Ciudades y comunidades sostenibles

11. Producción y consumo responsables

12. Acción por el clima

13. Vida submarina

14. Vida de ecosistemas terrestres

15. Paz, justicia e instituciones sólidas

16. Alianza para lograr los objetivos

Estos objetivos globales, planteados a 15 años, en algunos casos 
son coincidentes con las políticas y prioridades locales. No obstante, 
en muchos casos la racionalidad que los mueve es de orden económica 
y no social.

En las últimas décadas, estas prioridades y preocupaciones se han 
filtrado en la acción artística por compromisos sociales personales de 
algunos artistas, pero también como resultado de la resonancia que estos 
temas tienen en los medios y la opinión pública.

Conceptualización de Agenda Socio-Artística

Desde mediados del siglo pasado el arte se transformó, en palabras 
de Theodor Adorno, en una “Industria cultural (Horkheimer & Adorno, 
2007, p. 184)” en la que las agendas empezaron a ser establecidas, 
en su mayoría, por el circuito artístico (galeristas, curadores, críticos, 
artistas, mecenas y compradores, medios especializados, ferias, expos, 
bienales, convocatorias y académicos).
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En este capitalismo artístico la oferta y la demanda generan, des-
echan y reciclan temáticas, artistas y agendas.3 Particularmente en la 
década de los noventa, ante el cierre de los circuitos mainstream (Martel, 
2012, p. 392) a las nuevas expresiones, muchos artistas, en un acto de 
resistencia, abrieron circuitos alternativos e independientes (Montero, 
2014), así como nuevas agendas al margen de esa racionalidad impe-
rialista cultural.

Una de las agendas que cobró gran notoriedad fue la social, en la que 
los artistas -en algunos casos- activistas y militantes utilizaron diversos 
medios de expresión (pintura, instalación, fotografía, performance, 
vídeo y las nuevas tecnologías emergentes) para evidenciar desde pro-
blemáticas recogidas en agendas de la ONU, como la hambruna, hasta 
cuestionamientos sobre la violencia de género, sexualidad, religión y 
fundamentalismos, entre otros.

En primera instancia, estas manifestaciones tenían un fuerte carácter 
moralista y fueron reforzadas por el nivel de implicación ideológica 
de sus autores. La denuncia social, debido a su alto impacto, llamó la 
atención del circuito, el cual la engulló, recicló y, finalmente, desechó. 
A principios del 2000, esta agenda tuvo gran presencia en ferias de 
arte contemporáneo de todo el mundo. No obstante, en la actualidad 
se redujo a un porcentaje mínimo, quedando la relación entre el arte 
y lo social-político reducida a una actividad militante del artista y de 

3. Estas instituciones de creación y difusión artística, que conforman el circuito 
artístico, la gran mayoría de las veces determinan la agenda atendiendo a las 
necesidades del mercado que ellos mismos crean, más que a las necesidades 
sociopolíticas de los países donde están establecidas, misma situación que 
ocurre en México. Existen algunos artistas que, rompiendo la lógica discursiva 
del circuito, establecen sus propias agendas o retoman problemáticas sociales, 
usando el arte, en ocasiones, como vehículo de denuncia social.
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algunas pocas instituciones que apoyan estas agendas por la posición 
ideológica de sus directivos.

En el caso del México contemporáneo, existe una agenda social 
marcada por la desigualdad, la migración, el narcotráfico y, en fechas 
recientes, la violencia de género y los feminicidios. Desde la década de 
los sesenta han surgido artistas y movimientos mexicanos preocupados 
por atender, denunciar y cuestionar estas problemáticas.

Entiéndase entonces la agenda socio-artística como la apropiación 
de diversos actores (publicistas, activistas, comunicadores, artistas) de 
medios artísticos para abordar temáticas sociales en circuitos comer-
ciales, alternativos y digitales, con la finalidad de generar presencia, 
conciencia, opinión pública y cambio en las dimensiones sociales, 
culturales, económicas y políticas.

La Industria Cultural en México

La Cultura, desde su conceptualización por la Escuela de Frankfurt, 
particularmente los trabajos de Theodor Adorno, Walter Benjamin y 
Max Horkheimer, fue vista como una industria que, al igual que los 
demás componentes de la sociedad industrial, cumplía con ciclos como 
producción, distribución, exhibición, comercialización y consumo. 
El arte no ha estado al margen de esa racionalidad capitalista. Hoy, los 
artistas identifican tendencias, producen obra, la presentan en ferias y 
exposiciones con la expectativa de comercializarla y que sea consumida. 
El arte, por lo tanto, también es parte de la lógica del mercado.

La cultura se ha convertido en una industria tan prolífica que en 
México, según los últimos informes de consumo cultural, representa 
cerca del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 
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1 216 917 millones de pesos; asimismo, es un sector que generó en 2017 
un total de 2 225 415 empleos, de los cuales el 40% fueron ocupados 
por mujeres y un 60% por hombres (INEGI, 2017).

En cuanto a la contribución del porcentaje del PIB separado por 
áreas, encontramos en menor porcentaje el rubro “Música y conciertos”, 
con un 1,1%; seguido por “Artes visuales y plásticas”, con un 1,3%; 
“Patrimonio material y natural” con un 1,6%; “Libros, impresiones y 
prensa”, con un 3,5%, y “Formación y difusión cultural en instituciones 
educativas”, con un 4,6%. “Artes escénicas y espectáculos” se sitúan 
por encima del 5%, alcanzando el 5,5%. Los cuatro últimos rubros 
que suponen una mayor aportación son “Diseño y servicios creativos”, 
“Producción cultural de los hogares”, “Artesanías” y “Medios audio-
visuales”, con un 8,2%, 18,6%, 18,8% y 36,8%.

Ilustración 4
Consumo cultural en México

INEGI (2017)
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En función del aporte económico del sector de la cultura por mer-
cado, las artes visuales aportaron 7999 millones de pesos, las artes 
escénicas y espectáculos 36 361 millones y los medios audiovisuales 
244 807 millones de pesos. 80,1% del gasto en cultura estuvo finan-
ciado por los hogares, el 3% por los Gobiernos estatales, 6,7% por el 
Gobierno federal y 5,4% por Sociedades no financieras.

Según el Informe Módulo sobre eventos culturales seleccionados 
MODECULT, realizado por el INEGI (2019), el 57,8% de la población 
mayor de 18 años asistió a algún evento cultural en los últimos doce 
meses. La proporción de hombres es ligeramente mayor (59,3%) que 
la de las mujeres (56,4%) en esta asistencia. El 79,2% de los asistentes 
cuenta con algún grado de educación media y el 59% alcanza un grado 
de educación superior. El 26,2% dijo haber asistido a una exposición de 
artes plásticas y visuales (49,9% mujeres; 50,1% hombres); 14,2% dijo 
haber asistido 4 o más veces durante el último año, 9,9% tres veces; 
26% dos veces y 49,9% una sola vez en un año. El 44,6% se enteró de 
los eventos por internet, 36% por televisión, 19.6% a través de carteles 
y folletos y 19,3% por una recomendación personal.

En promedio, en la Ciudad de México y zona metropolitana la 
asistencia a exposiciones de artes plásticas fue de 2,9 veces al año, 
2,8 en el caso de espectáculos de artes visuales y 3 veces a museos. 
En promedio, las personas gastaron $148,9 pesos en ingreso a museos, 
$135,1 en exposiciones de artes plásticas y $179,4 en espectáculos de 
artes visuales. Al 27,7% de la población le interesaría estudiar artes 
visuales, 0,9% estudió artes y 0,3% se encuentra estudiando actualmente 
arte (Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 2016)
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Aun cuando en México existe una gran oferta y diversidad cultural, 
los mercados artísticos están muy fragmentados y son las vinculaciones 
establecidas por micronichos y nanoaudiencias las que estimulan más 
la creación y multiplicación de los espacios y los consumos. Es notorio 
que el gasto en artes visuales y plásticas sigue siendo muy bajo (1.2%), y 
que el consumo cultural, específicamente de las artes plásticas y visuales, 
es propio de un micronicho y de una élite especializada.

El Circuito del Arte Contemporáneo Mexicano

El arte contemporáneo, más que una categoría conceptual para definir 
a un movimiento particular de artistas con una unidad estética pareciera 
referirse a un circuito comercial, creativo, estético, académico y teórico 
con múltiples agendas de adscripción, construcción creativa, adjudi-
cación y pertenencia ideológica y, en especial, prácticas de consumo.

El arte, en sí mismo, es más que el producto concreto del trabajo de 
un artista; es un proceso dialéctico derivado de la relación artista-cir-
cuito-agendas-identidades y consumos.

Las relaciones entre las instituciones de difusión (circuito artístico) 
y el arte derivan en la creación de un ecosistema sustentable, centra-
lizado, monopólico y elitista fundamentado en los principios básicos 
del capitalismo salvaje, global, profundo y corporativo. El arte con-
temporáneo se ha convertido en un laboratorio para la construcción 
de consumos simbólicos, que van de la mano de la reconfiguración 
de la cultura y los nuevos significados sociales y capitales simbólicos 
negociados entre el artista y el consumidor de arte. No es gratuito que 
Lindermann (2013) se refiera a este momento histórico de la cultura y 
el arte como el gran momento de la explotación del mercado del arte, 
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en el que la interacción entre el artista, el crítico de arte, el marchante, 
el asesor artístico, el coleccionista, el experto de las casas de subasta, el 
profesional del museo (directores, comisarios, curadores) y los medios 
de comunicación está más orientada por la compra, venta e inversión 
que por la identidad misma del arte.

Ilustración 5
El circuito artístico

Elaboración propia

En ese complejo campo de acción también se entrelazan los nuevos 
dispositivos de reflexión estética, el cambio de canon, la hibridación 
entre el arte refinado cultural y la acción política, los sentidos teóricos, 
los espacios sociales reactivados, la teoría pública, la academia y las 
teorías contemporáneos, la globalización crítica, la emergencia del sur, 
la cultura contemporánea (Medina, 2015), todo lo cual genera identi-
dades híbridas en los artistas que se han reordenado en este proceso de 
convergencias culturales múltiples, gestando un nuevo contrato social. 
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Los artistas, hoy, se encuentran negociando sus identidades, configurando 
sus prácticas performativas y renfocando sus posiciones ideológicas. 
La identidad del artista4 y su adscripción a alguna agenda son formas 
de diálogo social.

El nuevo contexto social que se vivía en América Latina durante 
la primera mitad del siglo XX influyó de manera drástica en el trabajo 
de muchos artistas mexicanos, afirmando el eje arte/política como el 
EJE sobre el cual se encaminó la acción creativa. El artista pasó de 
ser un agente expresivo a un agente militante. Movimientos como el 
Muralismo, la Generación de la Ruptura, el Surrealismo mexicano, la 
Transvanguardia o Nueva Imagen, el Realismo Social, el Nacionalismo, 
el Nuevo Realismo, el Neo-Expresionismo, el Neomexicanismo, el Arte 
Destructivo, el Arte Conceptual, los Postmodernos, los Folkloristas, 
el Hiperrealismo, la Nueva Imagen, la Neofiguración y el Arte Crítico 
retoman la inestabilidad política y social como fuente inspiradora de la 
producción plástica, donde lo global y lo local se hibridaron.

El componente social se fue incorporando en el arte latinoameri-
cano y mexicano, apropiándose de materiales y recursos expresivos y 
técnicos y renovando, en algunos casos, los procesos artísticos locales. 
Lo artísticamente correcto fue desterrado, los lenguajes se contaminaron 
con el virus social y se cuestionó la presencia material del arte, al arte 
como mercancía y, por ende, la industrialización cultural. El arte se 
convirtió en un lienzo reflexivo, en una expresión crítica muy ligada a 
los estudios culturales y los códigos de comunicación. Específicamente, 
la vinculación entre agenda social y arte ha sido planteada desde los 

4. Dicha lucha radica entre hacer arte o vender arte.
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espacios de producción y exhibición artística (Huerta & De la Calle, 
2007, p. 114), el consumo cultural (Sunkel, 2006) y los movimientos 
sociales e imaginarios artísticos (Daza et al., 2012). Particularmente en 
México, el arte contemporáneo se encuentra en consolidación al convi-
vir con circuitos que consumen formas muy tradicionales de expresión 
artística. Entre las tendencias que hoy podemos encontrar en ferias de 
arte contemporáneo, como Zona Maco en su edición de 2019, figuran: 
Expresionismo, Abstracción Geométrica, Cubismo, Arte Objeto, Arte 
Cinético, Op art, Arte Conceptual, Surrealismo e Hiperrealismo, entre 
otros. De las cuales, un porcentaje mínimo de obras referían temáticas 
sociales.

Conclusión

Es notorio que, en contraposición al circuito tradicional y mainstream 
del arte, han surgido múltiples espacios alternativos que cuestionan las 
formas expresivas actuales y los modos de proceder de los miembros 
de tal circuito. Es ahí donde se han hecho notorias nuevas temáticas, 
técnicas, prácticas y formas de expresión vinculadas a los grandes 
temas sociales que aquejan al país. Por ello, esta investigadora se ha 
cuestionado el origen de tales agendas artísticas, su naturaleza, impacto 
y repercusión en el circuito.

Una nueva historiografía, procesos de mediación, prácticas referen-
ciales, líneas curatoriales, agendas emergentes y políticas de reflexión 
postcolonial se hacen necesarias para comprender el campo artístico 
contemporáneo mexicano.

Mientras que una parte del circuito reconoce y admite que es necesa-
rio que el arte se haga eco de la realidad social, las estadísticas señalan 
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lo contrario, pues la agenda social cuenta con una participación casi 
inexistente en los eventos artísticos más importantes. A todo ello hay 
que sumarle que son pocas las instituciones que abiertamente prestan sus 
espacios para efectuar, desde el prisma del arte, proyectos que denuncien 
los problemas sociales. Cabe pensar, como se señaló anteriormente, que 
lo social ya no es rentable para el circuito, lo cual deja en claro que su 
relación es más económica que social-política.
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Superman e cristianismo: as cores estadunidenses 
no contexto da direita cristã

Renan Claudino Villalon1

O universo proposto pelo diretor Zack Snyder se inicia com Man of 
Steel (2013), filme que reinsere a visão idealista do super-herói Superman 
(Kal-El de Krypton) e de seu alter ego Clark Kent (interpretado por 
Henry Cavill) de um modo mais melancólico (em sua camada sensível) 
e religioso (no seu sentido estético-narrativo). Nessa observação de 
um personagem que se sente consideravelmente preso em seu passado 
desconhecido e pela identificação de personagens mitológico-religio-
sos na presença figurativa e simbólica ao redor do super-herói, minhas 
sensações pelas atmosferas às ambiências se aproximam de certos 
conceitos pautados pelos cineastas, ainda que não se limitem por eles. 
A relação entre o que sinto e o que foi previamente pensado por Snyder 
e sua equipe também pressupõe questões políticas dialéticas.

Separei para este artigo algumas cenas e sequências que me propõem 
sentir e observar como a formação do super-herói no universo de Zack 
Snyder é pautada por uma presença produzida pelo amálgama midiático 
de adaptações do coletivo narrativo da DC Comics, além de quadrinhos 
da editora, observando uma produção de sentido religiosa-política a 
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partir de minhas interpretações particulares sobre a obra. Vamos à cena 
de abertura do filme...

Escutamos os primeiros sons da melodia de Hans Zimmer... E ouvi-
mos batimentos cardíacos que vão ficando mais intensos... O rosto de uma 
mulher aparece, com leves desfoques de imagem, esta é Lara Lor-Van 
(Ayelet Zurer), e os batimentos cardíacos correspondem ao seu coração, 
ao percebermos que a mulher está em trabalho de parto. Enquanto Jor-El 
segura a sua mão, vemos o robô Kelor (Carla Gugino) nos mostrar as 
condições fisiológicas de Lara: seu metal líquido se molda para mostrar 
o coração da mãe, e em seguida mostra o bebê Kal-El, prestes a nas-
cer. Jor-El acompanha todo o procedimento, enquanto Lara se esforça 
com gritos profundos, até o momento em que a criança nasce, retirada 
levemente pelo pai. Este observa o bebê com atenção que, ao chorar 
com grito intenso, desperta a atenção de toda a fauna que ali por perto 
se encontrava... Kal-El nasce de forma natural.

É interessante que a primeira sensação provocada pelo filme seja 
de predestinação, pois ainda que pareça o simples nascimento de uma 
criança, há elementos em seu entorno material que nos ligam a narra-
tivas próximas daquela que acompanhamos em Krypton. O clima que 
a atmosfera assume nesse momento não é numa iluminação difusa, ou 
com uma aparência das mais limpas esteticamente, mas sim obscura, 
com os atores iluminados com uma fonte luminosa em recorte e, como 
se não bastasse, com leves desfoques na lente que ressaltam o tom de 
tensão trabalhado sobre a cena, trata-se de um nascimento em segredo. 
Em todo o caso, nos fica claro pela trilha sonora (com “ares divinos” 
pelo uso de um coral orquestrado) que não se trata do nascimento de 
um ser do mal, mas de um ser predestinado a realizar maravilhas, de 
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uma criança que, pela trilha e pela reação que causa na fauna do local, 
possivelmente carrega em si um forte sentimento de esperança. Tamanho 
presságio de bonança futura e de predestinação divina me conduzem à 
presença do seguinte trecho bíblico:

21 E dará à luz um filho, Seu nome será Jesus, porque Ele salvará 
Seu povo de seus pecados. 22 Tudo isso aconteceu para que se 
cumprisse o que foi dito pelo SENHOR por intermédio do profeta, 
quando disse: 23 Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um 
filho, Seu nome será Emanuel, que traduzido é: Deus conosco. 
(Bíblia, 2010, pp. 1069-1070)

Ainda que num primeiro momento possa parecer exagero a associação 
de Cristo com Superman, guardadas as devidas proporções, posso citar 
que a cena seguinte ao do nascimento de Kal-El corresponde exatamente 
à uma espécie de súplica de Jor-El diante dos líderes do Conselho de 
Krypton – que indica exatamente quais foram os pecados cometidos por 
esse povo. Ao mesmo tempo em que guarda segredo do nascimento de 
seu filho, o cientista Jor-El tenta avisá-los que o núcleo do planeta está 
se desintegrando, devido à extração de recursos naturais do núcleo, o 
que acelerou o processo de implosão do planeta, e pede aos líderes a 
entrega do códex (dados genéticos da raça kryptoniana) para consiga 
salvar a raça do planeta, indicando que ele segurou a esperança da vida 
em suas mãos (uma analogia ao nascimento do seu filho). A presença 
de Jor-El como profeta apocalíptico, mas também de esperança, gera a 
compreensão da presença de seu filho como predestinado, uma motiva-
ção narrativa muito próxima da série animada Superman (1996-2000), 
em que Jor-El (Christopher McDonald) avisa ao Conselho de Krypton 
que o núcleo do planeta está se deteriorando e que o mesmo irá causar 
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a sua destruição, suplicando aos líderes sua confiança e dizendo que 
precisariam de apenas um homem, noutro planeta, para restaurar a raça 
– a esperança da raça kryptoniana sustentada numa única existência, 
assim como na narrativa cristã. Mas em quê o segredo do nascimento de 
Kal-El se conecta ao nascimento de Jesus? Outra sequência de cenas nos 
indica algumas respostas diante da esperança em segredo do cientista.

Em meio a tentativa de golpe de Estado pelo militar general Zod 
(Michael Shannon), Jor-El foge de sua escolta de soldados, com ajuda 
do robô Kelex, e contata Lara para que ela ative a máquina de lança-
mento, enquanto ele sobrevoa Krypton com a ajuda de um animal nativo 
do planeta, de nome H’Raka. Ao chegar no poço natural onde fica o 
códex genético da raça kryptoniana, o cientista confirma com Kelex 
a localização do artefato, o robô em vão tenta alertá-lo que invadir as 
câmaras genéticas é crime na lei do planeta, mas Jor-El mergulha no 
poço, afim de encontrar o local. Acompanhando o nado do cientista por 
dentro da câmara, as imagens nos mostram diversos casulos de bebês, 
em que um deles é retirado por uma máquina que fará o seu nascimento 
de forma artificial, assim como ocorre cada gestação. Jor-El chega à 
superfície por dentro da câmara genética, observa o códex (uma espécie 
de caveira com dados biológicos orgânicos) e o retira de lá, ativando o 
alarme de invasão do local e nadando de volta à entrada. Ao sair, uma 
das espaçonaves militares de Zod aparece, dando uma ordem clara ao 
invasor: “Jor-El, por ordem do general Zod: entregue o Códex”, mas 
ele pula do precipício na superfície do poço e é resgatado por H’Raka, 
sobrevoando com o animal até voltar ao seu laboratório, enquanto é 
perseguido pelos militares.
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Figura 1
Krypton sob Golpe de Estado

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

A sensação de urgência diante de uma atmosfera de tom bélico, com 
explosões, naves militares atacando a guarda planetária de Krypton 
(Figs. 1 e 2) – ações do golpe de Estado de Zod – e a intensa perseguição 
aos líderes políticos e ao cientista Jor-El, se aproxima da atmosfera de 
Krypton na série de quadrinhos Superman: Birthright #1 (2003) (Fig. 3), 
mas com presentes diferenças pelo seu design, e do clima ameaçador 
em Superman (1996-2000).

Figura 2
Jor-El sobrevoando Krypton com H’Raka

Nota. Adaptado de Snyder (2013).
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Figura 3
Ambiência tecnológica e orgânica de Krypton em ruínas

Nota. Adaptado de Alanguilan et al. (2003, p. 6 e p. 8-9).

Na HQ, a sociedade kryptoniana possui elementos tecnológicos e 
até uma certa integração com a natureza, além de sua ambiência geral 
do planeta, sob tons de cor e presença de seres animalescos que trazem 
à mente a colorização da ambiência de Krypton e a presença de H’Raka 
em Man of Steel, mas a proximidade visual se encerra por aqui. E isso 
porque tanto no conceito trabalhado pela equipe de cineastas quanto pela 
estética presente na obra, uma das regras na elaboração da Krypton em 
Man of Steel é que não há conceitos em linhas retas (Jor-El, 2017) – o 
que é o inverso na ambiência da HQ –, pois a cultura arquitetônica do 
planeta no filme é baseada nas formas das plantas e nas formas orgânicas. 
Sobre a série animada Superman (1996-2000), a perseguição a Jor-El se 
dá através da inteligência artificial chamada Brainiac (Corey Burton), 
em que a inteligência planejava em segredo deixar Krypton sucumbir e, 
devido a isso, sabotava as pesquisas de Jor-El, dizendo que estava errado, 
orientando toda a guarda planetária para que o prendesse, gerando uma 
perseguição na narrativa, já que há também uma cena de perseguição 
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de veículos de locomoção. Além disso, a perseguição a Jor-El, assim 
como no filme de Zack Snyder, acontece a partir do momento em que o 
mesmo, na série, chega numa câmara onde está guardada toda a memória 
de Krypton, mas não numa câmara genética.

O que fica evidente neste contexto é que o livre-arbítrio é impossível, 
já que cada criança já nasce com uma condição social pré-determi-
nada, e com base nesta percepção enxergo a presentificação do mesmo 
conceito usado na HQ The Man of Steel #1 (1986), na qual diante do 
cataclisma previsto por Jor-El – como de costume nas narrativas de 
origem do Superman –, o cientista retira a matriz genética de seu filho 
das câmaras de gestação de Krypton (que na HQ também é um ato 
contra a lei) e constrói uma espaçonave com a ajuda dos robôs Kelex 
e Kelor (outra presentificação na obra de Snyder) para enviar o seu 
filho especificamente para o planeta Terra2. Percebo aqui a relação de 
esconder o ato do nascimento do filho correlato à proibição pela lei de 
Krypton em algumas versões dos quadrinhos e também pelos indícios 
narrativos presentes na bíblia cristã: “eis que um anjo do Senhor apa-
receu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o Menino e Sua mãe, 
foge para o Egito e permanece lá até que eu te diga; porque acontecerá 
que Herodes buscará o Menino para matá-lo” (Bíblia, 2010, p. 1070), 
em que esta percepção fica mais esclarecida quando Zod (assim como 
Herodes) tenta assassinar Kal-El (como a criança Jesus) numa das 
últimas cenas sobre Krypton no filme.

2. Aqui percebo uma correlação, de fato, com a descrição do contexto narrativo 
neste universo indicado pelo roteirista David S. Goyer, pois a minha sensação 
com a referência e com o filme são comparáveis através de alguns diálogos 
entre os personagens Lara Lor-Van e Jor-El, ainda que a estética seja um tanto 
diferente em cada obra.
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Ao compreender o amálgama estético narrativo presente nos momen-
tos fatídicos da Casa de El diante do cataclisma em Krypton, uma questão: 
o que todas essas ambiências e atmosferas têm em comum a partir do 
stimmung3 (Gumbrecht, 2014, p. 12)? O que essas narrativas trazem de 
discurso religioso ao super-herói? Em primeiro lugar, acredito que essa 
resposta pode ser encontrada novamente nas narrativas bíblicas, mas 
não especificamente na história de Jesus Cristo. Sensações de predesti-
nação, urgência, perda e descoberta também se encontram na atmosfera 
textual das narrativas de Moisés, uma história pela qual um bebê, diante 
de uma perseguição tirana numa sociedade de leis injustas, também é 
colocado numa espécie de manjedoura (arca de junco) e enviado ao 
desconhecido, na esperança de ser salvo e acolhido:

22 Então, Faraó ordenou a todo seu povo, dizendo: Lançai no rio 
todos os filhos que nascerem dos hebreus, mas as filhas, vós as 
deixareis com vida. [...] 2 Um varão da família de Levi foi e tomou 
por mulher uma filha de Levi, a qual concebeu e deu à luz um 
filho; e, vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. 3 Mas, 
não podendo ocultá-lo por mais tempo, tomou uma pequena arca 
de junco, calafetou-a com betume e pez, e pondo nela o menino, 
colocou-o num carriçal à beira do rio. 4 A irmã do menino ficou de 
longe para ver o que lhe aconteceria.
5 A filha do Faraó desceu para se banhar no rio, suas donzelas pas-
seavam pela borda do rio; vendo ela a pequena arca entre os juncos, 
enviou sua criada para que a tomasse. 6 Quando abriu, viu o menino; 
e eis que o menino chorava. E tendo compaixão dele, disse: Dos 
meninos dos hebreus, é este. (Bíblia, 2010, pp. 72-73)

3.  A partir do conceito de Hans U. Gumbrecht compreendo que a sensação stimmung 
se manifesta como se o nosso corpo se “afinasse”, ou seja, se colocasse em condição 
de intimidade ou de indissociação (pelos sentidos humanos) com o objeto artístico 
com o qual estamos em contato, como se essa sensação nos causasse um sentir 
de união com o que está diante de nós, daí a noção de afinamento/afinação de 
dois corpos como aponta o termo no livro do autor.
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Ainda que a reviravolta em Man of Steel não seja tão irônica narra-
tivamente como o que reconheço pelas mesmas sensações na história 
bíblica, é interessante ressaltar que a chegada de Kal-El na Terra ao 
encontro de uma família acolhedora ocorre assim como o destino divino 
orienta Moisés, em que destaco que a presença fílmica de Jor-El se 
encontra análoga a de três personagens bíblicos. O primeiro é Deus, no 
sentido de orientar o seu único filho para conduzir o povo terráqueo, ao 
dizer no primeiro ato: “Ele será como um Deus para eles”; o segundo 
é José, no ato de manter em segredo o nascimento de Kal-El (como 
Jesus) diante do presságio de perseguição por Zod (como Herodes); e o 
terceiro é a figuração do varão da família de Levi que esconde o Moisés 
devido à lei local imposta pelo faraó (comparável à lei de Krypton) e 
que o envia, num momento em que não havia mais como guardar a 
criança. Devido a todas essas correlações narrativas, tanto as histórias 
de Jesus Cristo como de as de Moisés mostram-se presentificadas pela 
estrutura narrativa em Man of Steel, o que não significa que não há a 
possibilidade de identificação com um personagem quase divino, isso 
quando pensarmos que a estrutura de seus poderes vem exatamente 
desta premissa (DiPaolo, 2011, p. 139).

Para abordar brevemente algumas questões interpretativas a serem 
investigadas mais adiante, considero que a parcela de identificação 
do Superman com os ideais da esquerda estadunidense se dá, como 
afirma o DiPaolo, exatamente pela representação de “uma forma de 
liberalismo [social] patriótico transcendentalista” [a form of patriotic, 
transcendentalist liberalism] (2011, p. 139) carregada por ele. Mas se 
foi perdida a fé neste movimento e se ele “caiu em desuso desde o 
repúdio da Revolução Reagan à política do New Deal e a erosão da 
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Grande Sociedade de Lyndon Johnson” [has fallen out of favor since 
the Reagan Revolution’s repudiation of the politics of the New Deal 
and the eroding of Lyndon Johnson’s Great Society] (DiPaolo, 2011, 
p. 139), a época de lançamento de Man of Steel (2013) seria diferente? 
É possível incorporar os valores em Man of Steel (2013) do modo como 
fez Barack Obama em sua campanha presidencial de 2007: “o pri-
meiro líder liberal em décadas a incorporar os valores do Superman: 
esperança, patriotismo, liberalismo, transcendentalismo e um futuro 
utópico” [the first liberal leader in decades to embody Superman’s 
values: hope, patriotism, liberalism, transcendentalism, and a Utopian 
future] (DiPaolo, 2011, p. 140)?

Como é possível perceber, há uma questão dialética sobre o Superman 
de Snyder pela qual verificaremos o seu discurso de ordem à proteção 
da humanidade. Apenas nas breves questões aqui tratadas já existem 
dois aspectos nítidos. Pelo lado da esquerda, a questão ambiental pelo 
discurso a favor da ciência contra o negacionismo faz do Superman 
um defensor das “iniciativas científicas para proteger o meio ambiente 
e diminuir os efeitos destrutivos das mudanças climáticas globais” 
[scientific research and space programs, and on scientific initiatives 
to protect the environment and lessen the destructive effects of global 
climate change] (DiPaolo, 2011, p. 140), natural de sua própria nar-
rativa, em que além do desastre ecológico já presente nas histórias de 
origem do super-herói, neste filme temos o agravante que o mesmo é 
provocado pelas próprias políticas kryptonianas. Pelo lado da direita, a 
questão militarista na qual está presente o Superman de Snyder (como 
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em materiais extra filme4) traz um aspecto neoconservador de crença 
“na cristalização da supremacia militar americana como geradora da 
identidade nacional assim como [a crença] que os EUA são um modelo 
de nação para o mundo por se sustentarem no tripé liberdade, demo-
cracia e livre iniciativa” (Finguerut, 2007, p. 6), considerando, claro, 
as cores do traje do super-herói como representação desta identidade 
estadunidense em seu manto (Robb, 2014, p. 55). Com toda a sua origem 
estruturada em narrativas bíblicas sob as figuras “da tradição religiosa 
judaico-cristã” [Judeo-Christian religious lore] (DiPaolo, 2011, p. 152) 
por Jerry Siegel e Joe Shuster, o paralelo entre Kal-El e Moisés ainda 
pode ser tido como o mais defensável:

Moisés foi encontrado por membros da família do Faraó e criado 
até a idade adulta como um deles. Ao atingir a idade adulta, Moisés 
descobre seu parentesco com os judeus e descobre seu destino mais 
amplo – defender os judeus e libertá-los da servidão em uma terra 
estrangeira. Na narrativa do Superman desses eventos, [...] os pais 
adotivos de Moisés tornam-se os Kent [Moses was found by members 
of Pharoah’s family and raised to adulthood as one of them. Upon 
reaching adulthood, Moses discovers his kinship with the Jews and 
discovers his broader destiny—to defend the Jews and liberate them 
from living in servitude in a foreign land. In the Superman retelling 
of these events, [...] Moses’ mother becomes Jor-El, the slaughter 
of the innocents becomes the destruction of Krypton, the basket is 
the Kryptonian rocket, the river is the vastness of space, and Moses’ 
adoptive parents become the Kents.] (DiPaolo, 2011, p. 152)

Se assim compreendemos a figuração do super-herói no filme de 
Snyder, começamos a nos aproximar dos ideais encontrados na direita 

4. Zack Snyder produziu curtas-metragens propagandísticos sobre o treinamento 
da Guarda Nacional dos EUA, usado como base ao treinamento de atores (como 
Henry Cavill) em seu filme (Soldier Of Steel, 2013).
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cristã estadunidense, sob dois aspectos principais: (1) de uma prega-
ção que “se apoia na defesa da família judeu-cristã e de seus valores”, 
pensando e olhando “a cultura americana sob as lentes das sagradas 
escrituras, buscando na política a ferramenta para a concretização de 
ideais de nação e de sociedade” (Finguerut, 2007, p. 1); e (2) na defesa 
de uma nação estadunidense com base em “raízes e valores culturais e 
religiosos tradicionais em torno dos quais [gravitam] a família, o lar e a 
igreja” (Andrade & Silva, 2013, p. 4). A presença divina cristã sempre 
é comparada aos atos heroicos de Clark, mesmo antes dele se revelar 
como Superman, haja visto a sequência seguinte no filme de Snyder, que 
se inicia com o adolescente Clark Kent (Dylan Sprayberry) salvando 
seus colegas de escola de um acidente de ônibus. Neste, o motorista 
perde o controle do veículo e o ônibus cai de uma ponte num rio, no qual 
todos os colegas de Clark morreriam afogados caso o futuro Superman 
não usasse da sua força e os resgatasse, emergindo o veículo das águas. 
Tamanho ato de compaixão é seguido por três fundamentais cenas às 
noções da direita religiosa cristã tratada neste estudo, que também 
reforçam a presença de força e poder quase divinos do personagem.

Após o salvamento de Clark, Helen Ross (Heidi Kettenring), a mãe 
de Pete Ross (Jack Foley) – um dos colegas salvos por Clark – está na 
casa dos Kent e reage com vislumbre divino ao desfecho do acidente: 
“Meu filho estava lá, ele estava no ônibus. Ele viu o que Clark fez. [...] 
Foi um ato de Deus, Jonathan! Isto foi uma Providência”. Enquanto 
Martha Kent (Diana Lane), mãe de Clark, tenta acalmar a Sra. Ross, 
Jonathan Kent (Kevin Costner), o pai de Clark, sai para falar com o seu 
filho, que está sentado na traseira de sua caminhonete. Enquanto Clark 
tenta se explicar, Jonathan o avisa dos riscos que a humanidade corre 
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por ele se expor, o que parece inevitável diante do discurso de proteção 
do rapaz: “Eu deveria deixá-los morrer?”. Após os dizeres do pai, ele 
pergunta se há algo de divino na sua existência, e Jonathan resolve 
revelar a verdade. Eles vão até o celeiro e o pai abre uma espécie de 
alçapão no qual está um objeto gigante coberto por um pano opaco. 
Clark o descobre e vemos a espaçonave que Jor-El e Lara Lor-Van o 
puseram em Krypton. O menino fica impressionado com o que vê e 
Jonathan, após entregar-lhe a chave de ignição da espaçonave, fala: 
“Você é a resposta, filho. A resposta para: ‘Estamos sós no universo?’”, 
acreditando que Clark foi enviado à Terra por uma razão. Ainda que 
Clark queira permanecer apenas filho dos Kent, seu pai adotivo o 
inquieta para que ele descubra quem é, e apenas após isso, decidir se 
vai se revelar à humanidade, ou não.

A sensação de predestinação na identificação com o personagem 
heroico nestas três cenas se concentra na última delas, exatamente por 
trazer um clima atmosférico obscuro – para ressaltar também o tom de 
descoberta imposto na atmosfera (Figs. 4 e 5) – e que, embora já tenha 
sido retratado diversas vezes no coletivo de histórias sobre o Superman, 
me remete a duas ambiências aqui mescladas. A primeira presentifica a 
HQ The Man of Steel #1 (1986), em que na narrativa, Jonathan resolve 
revelar o segredo de Clark após perceber que os seus poderes estão se 
desenvolvendo rapidamente e que ele está se destacando excessivamente 
nos esportes praticados pelo rapaz no colégio. A espaçonave está enco-
berta num campo próximo do Rancho dos Kent, dentro de um tipo de 
alçapão aberto por Clark a pedido de seu pai (Fig. 6), o que traz uma 
proximidade imagética com o filme de Snyder não só pelos elementos, 
mas também por parte da iluminação simulada na arte do quadrinho, 
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que vai ficando mais escurecida ao passo que Jonathan vai revelando, 
vagarosamente, todo o flashback sobre a queda da espaçonave de Clark 
na Terra. A outra ambiência possui ainda mais proximidade com os 
elementos do filme, e trata-se da série animada Superman (1996-2000), 
no qual a revelação é feita por ambos os pais de Clark quando adoles-
cente (Fig. 7) – novamente devido à extensão rápida dos seus poderes. 
Mas duas características que não estão presentes na HQ de 1986 é que 
no episódio de 1996 a espaçonave se encontra no celeiro do Rancho dos 
Kent, ambiência análoga à ambiência fílmica, e a chave de ignição da 
espaçonave, assim como o objeto de cena dado por Jonathan a Clark, 
também está presente, ainda que num design totalmente diferente. 
Esta última referência é compreendida aqui apenas como uma referência 
narrativa, já que, assim como no filme de 2013, a chave da espaçonave 
é o objeto que revela a Clark qual é o seu passado, a diferença é que 
isso ocorre logo após a revelação do veículo que trouxe Clark à Terra, 
mas segue-se o mesmo conceito visto no filme: a consciência de Jor-El 
é o que revela a trajetória de Kal-El.

Figura 4
Jonathan revela a espaçonave para Clark

Nota. Adaptado de Snyder (2013).
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Figura 5
Clark diante da espaçonave

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

Figura 6
Jonathan revela a história de Clark

Nota. Adaptado de Byrne & Giordano (1986).

Figura 7
Os Kent revelam o segredo de Clark

Nota. Adaptado de Geda & Jeralds (1996).
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Conforme indicado sobre as bases da direita cristã (lar, família e 
igreja), a questão familiar aqui é a que me parece mais presente como 
sentido produzido a partir das ambiências presentificadas, pois em ambas 
a orientação familiar surge como a base a ser seguida até o desenvol-
vimento do adolescente à fase adulta. Isso corresponde à uma pressão 
específica da Coalização Cristã nos anos 1990: pelo “comprometimento 
do governo, no âmbito doméstico, [com a] autonomia para os pais em 
relação à educação de seus filhos” (Finguerut, 2007, p. 3), sendo que 
tal coalização era o que sustentava a revolução republicana na década 
referente. A força de trazer a tradição conservadora familiar também 
se sustenta pela estruturação da família cristã (Jonathan/José, Martha/
Maria e Kal-El/Jesus) ao compreender o filho adotivo como um enviado 
para um propósito divino (Bíblia, 2010, p. 1146) – no caso: o Superman 
como futuro protetor e condutor da raça humana.

O leitor deve ter percebido, neste ponto, que minha interpretação a 
partir desta sequência fílmica de revelação por Jonathan se dá a partir 
de um palpite: que nas partes do filme que constroem a percepção de 
Clark sobre si mesmo como ser partem sempre de uma angústia diante 
dos segredos que envolvem a sua existência, mas direcionados à lógica 
do cristianismo como resposta, além de se referirem à extensão e à 
intensidade de seus superpoderes diante da realidade humana na obra. 
A discussão está sempre em movimento, e a presença do super-herói 
ao vestir o manto pela primeira vez (neste filme) nos dá mais caminhos 
ao sentido pressuposto. Vejamos o encontro de Kal-El (adulto) com o 
seu pai kryptoniano em Man of Steel.

Clark encontra a espaçonave de exploração kryptoniana que caiu 
há 20.000 anos atrás na Terra, e Jor-El se apresenta a ele, através da 
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sua consciência transportada ao sistema eletrônico da nave a partir da 
chave de ignição que Clark usa para ativar o veículo. Na cena seguinte, 
um compartimento da nave se abre, mostrando um traje azul com 
uma insígnia no peito e capa vermelha, e Jor-El dá uma missão a Kal: 
conduzir o povo da Terra para que eles não cometam os mesmos erros 
que sua raça fez, dando-lhes esperança – o pai mostra o emblema que 
se parece com uma letra “S” na insígnia do peito e diz: “O símbolo 
da Casa de El significa esperança”. A porta de entrada da nave se abre 
e vemos a imagem de Kal-El em contraluz, vestido com o traje azul, 
enquanto sua longa capa tremula atrás do personagem. Jor-El instiga 
seu filho a continuar testando os seus limites, e Kal-El decide aprender 
a voar, sabendo agora da condição nutritiva que a atmosfera da Terra 
dá ao seu corpo. Surge o Superman.

Figura 8
Superman saindo da espaçonave kryptoniana

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

A cena do voo do herói provoca uma sensação de descoberta de início, 
pois a fotografia em contraluz do personagem em alguns enquadramentos 
fragmentados de cada parte do figurino, ao passo em que o maior destaque 
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é na sua silhueta e na tremulação da capa, traz uma atmosfera densa e 
nebulosa pela qual enxergamos um ser imponente, sendo a primeira vez 
que vemos o super-herói com o seu traje característico (Fig. 8).

Já pode-se associar a figuração de um anjo da guarda com base 
na presença divina sobre o herói pela luz e pelo traje – assim como 
alguns dos depoimentos colhidos por Lois Lane (Amy Adams) assim 
apontam, no filme –, pois a silhueta do personagem trabalhada sob a 
tremulação de sua capa (como se fossem asas) emerge certa presença 
literária bíblica no Salmo 91:

1 O que habita no abrigo do Altíssimo morará sob a sombra do Oni-
potente; 2 direi ao SENHOR: Esperança minha, e castelo meu; meu 
Deus, em quem confio. 3 Porque Ele te livrará do laço do caçador, 
da peste destruidora. 4 Com Suas penas de cobrirá e debaixo de 
Suas asas estarás seguro; escudo e proteção é Sua verdade. (Bíblia, 
2010, pp. 688-689)

Figura 9
Superman além da atmosfera terrestre

Nota. Adaptado de Snyder (2013).
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Há a supervelocidade de Superman no ato de voar, mas além desta 
intensa presença fílmica, também se observa o Superman contornar o 
planeta Terra (Figs. 9 e 10).

Figura 10
Superman contorna o planeta Terra

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

Figura 11
Superman contornando o planeta Terra.

Nota. Adaptado de Donner (1978).

Esse último movimento como um anjo protetor ao redor do planeta 
traz sensações de proteção e de cuidado já sentidas na repetida cena final 
nos filmes do super-herói no universo de Richard Donner (Fig. 11 e 12), 
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assim como na HQ Superman: Peace on Earth (1999), numa presença 
acolhedora pela representação de etnias protegidas pelo superser (Fig. 13).

Figura 12
Superman observando o planeta Terra

Nota. Adaptado de Donner (1978).

Figura 13
Superman cuidando do planeta Terra

Nota. Adaptado de Dini & Ross (1999).

Em Man of Steel (2013) há o reconhecimento da presença simbólica 
cristã em toda essa noção significativa de esperança que envolve a obra, 
à qual cito novamente o Salmo 91 dos ensinamentos bíblicos como 
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um trecho que se refere ao significado de esperança do filme – como o 
símbolo da Casa de El (“S”) no traje do Superman:

8 Certamente com teus olhos olharás e verás a retribuição dos 
ímpios. 9 Porque puseste ao SENHOR, que é minha esperança, 
ao Altíssimo, por tua habitação; 10 não te sobrevirá mal algum e 
nenhuma praga tocará tua morada. 11 Pois a seus anjos será dada 
ordem a teu respeito de que te guardem em todos os teus caminhos. 
(Bíblia, 2010, p. 689)

Perceba que a citação se encaixa parcialmente no discurso feito 
por Jor-El, ao convocar Kal-El à missão de proteger e de conduzir 
a humanidade, seguindo as premissas da consciência paterna (numa 
presença espiritual) como se o pai pudesse agir através do corpo do 
filho. Diante da citação, percebo que o elemento do lar, um dos com-
ponentes de sentido da direita religiosa, é bem representado aqui tanto 
pela primeira citação sobre o Salmo 91, que torna clara a presença de 
segurança diante da morada de Deus, quanto pela segunda citação acima, 
em que a presença divina através da habitação se dá por uma sensação 
de esperança instigada pelo texto.

Inicialmente, o primeiro versículo bíblico da citação indica uma 
espécie de punição divina a quem não possui fé, o que diante da “Amé-
rica Teocrática” corresponde a um ambiente “dito nacionalista [no qual] 
aqueles que optam por não considerar criticamente tais ‘posições bíblicas 
corretas’ são frequentemente hostilizados e rotulados de ‘antiamericanos’” 
(Stahlberg, 2008, p. 99, em Andrade & Silva, 2013, p. 9). Como conse-
guinte, seguindo os pressupostos da direita cristã pela Maioria Moral5, 

5. Organização político-religiosa estadunidense atuante entre 1979-1989 (Silva, 
2016, p. 9).
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a própria noção de esperança pela proteção do lar (a nação estaduni-
dense) com base na morada divina indica uma sensação de medo e de 
distanciamento de um certo “mal”, pois os ativistas político-religiosos 
“eram do parecer que a sociedade norte-americana encontrava-se sob a 
ação de grandes males que estariam supostamente ameaçando seu país” 
(Andrade & Silva, 2013, p. 4). No filme de Snyder, os seus inimigos não 
estão exatamente “encaixados” na “lista de males” da Maioria Moral. 
Porém, a presença de Zod como o perseguidor Herodes, sempre contra 
Jesus Cristo, e a do Superman enquanto um superser que representa e 
atrai uma “América Cristã” (Robb, 2014, p. 55) faz com que o vilão 
e seus compatriotas estejam aqui como os ímpios, o mal a ser evitado 
através da proteção divina, o que se encontra com a narrativa fílmica, 
pois os kryptonianos possuem a intenção de destruir a Terra e formar 
uma Nova Krypton a partir dos destroços.

Ainda falta o componente da igreja para fechar a tríade. Para investigar 
tal presença e sentido no filme, começo com a percepção pela estética de 
Zod ao se apresentar aos terráqueos e ao Superman, em algumas cenas. 
Assumindo Zod como uma representação totalmente em oposição da 
figura de Jor-El e Kal-El no filme de Snyder, mantém-se ainda a ideia 
de Herodes, e na narrativa bíblica há o batalhar contra um mundo de 
dominação a partir da proteção divina:

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 
firmes contra as artimanhas do diabo. 12 Porque não temos de lutar 
contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, 
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espi-
rituais da maldade nas regiões celestes. (Bíblia, 2010, p. 1343)
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Percebendo a importância dada a essa noção de revestir-se de uma 
certa armadura divina, tal aspecto pode ser interpretado de múltiplas 
maneiras através do filme, mas a que me parece mais correlata é a pre-
sença do Superman, na metade do filme adiante, como um aliado do 
exército estadunidense em busca de proteger a todos contra a ameaça de 
Zod – a proteção divina sustentando os seres humanos contra a ameaça 
de um mundo oposto à presença cristã. A sensação de sacrifício pela 
posição do personagem surge como algo fundamental.

Numa das cenas sobre esse tema, seu início se dá com uma per-
gunta: “O que se passa em sua mente?”. A frase é dita pelo padre Leone 
(Coburn Goss) a Clark, quando o rapaz entra numa igreja. Clark se senta 
num dos bancos do local e começa a conversar com Leone. Há alguns 
vitrais que contornam o ambiente da igreja, representando a figura de 
Jesus Cristo, e Clark confessa ao padre que ele é o ser alienígena que os 
militares kryptonianos estão buscando. O grande dilema é que Clark não 
sabe se Zod manterá a sua palavra de não destruir o planeta caso Clark 
se entregue6. O padre pergunta qual sua intuição e Clark responde: “Zod 
não é confiável. O problema é... Que não tenho certeza de que o povo 
da Terra também seja”. O padre fica sem reação e Clark se levanta, mas 
quando vai sair da igreja o padre o interrompe: “Às vezes é preciso dar 
um passo de fé primeiro... A confiança vem depois”. No início da cena 
seguinte, Superman se entrega à humanidade, para que eles possam 
entregá-lo ao general Zod.

Uma sensação de sacrifício manifesta-se nesta curta cena em aspec-
tos bem pontuais. Primeiro que o clima atmosférico é simbólico, e não 

6. Neste momento do filme, o Terra está sob ameaça do general Zod, que destruirá 
o planeta caso o kryptoniano que vive entre eles não se entregue ao seu exército.
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especificamente por Clark estar numa igreja, mas sim porque a fotografia 
da cena utiliza a luz com uma função simbólica (Figs. 14 a 16), que 
segundo Jacques Aumont trata-se de uma função que...

liga a presença da luz na imagem a um sentido. [No] caso da luz, 
toca sempre o sobrenatural, o sobre-humano, a graça e a transcen-
dência. As anunciações [...] comportam sempre um raio de luz, que 
cai, literalmente, do céu, materialização da graça especial concedida 
a Maria pelo Espírito Santo. (Aumont, 2004, p. 173)

Figura 14
Clark conversando com o padre Leone

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

A mise-en-scène trabalhada nesta cena traz uma condição de clemên-
cia ao superser. O enquadramento de Henry Cavill (Clark) em close-up 
e num leve contra-plongée, olhando para cima enquanto é iluminado 
apenas pela luz lateral de preenchimento – como que recebendo uma 
luz angelical pelo vitral da igreja – dá um caráter de súplica ao perso-
nagem, como se ele estivesse se prostrando diante do padre para pedir 
ajuda a Deus (Fig. 15).
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Figura 15
Plano em close-up de Clark

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

Figura 16
Plano em close-up do padre Leone

Nota. Adaptado de Snyder (2013).

Coburn Goss (padre Leone – seu contraponto cênico) está menos 
iluminado pela luz de preenchimento (dando a ele uma característica 
menos divinizada da qual enxergamos em Clark), num enquadramento 
também em close-up (que permite que o clérgima seja visto, ainda que 
pouco iluminado), e também em contra-plongée (olhando levemente 
para baixo) (Fig. 16).
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Toda essa composição imagética é análoga ao vitral que se encontra 
em segundo plano (em desfoque) no enquadramento de Henry Cavill 
(Fig. 15). Um vitral que segundo a narrativa bíblica identifica a passagem 
em que Jesus ora no jardim perto do Monte das Oliveiras:

40 Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis 
em tentação. 41 Ele se apartou deles cerca de um tiro de pedra; e de 
joelhos, orava, 42 dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice; 
mas não se faça a Minha vontade, mas a Tua. 43 E lhe apareceu um 
anjo do céu para fortalecê-lo. (Bíblia, 2010, pp. 1188-1189)

É certo que a angústia de Clark não se compara à angústia de Jesus 
diante dos textos bíblicos, a intensidade é bem diferente, afinal, na nar-
rativa cristã Jesus sabia que estava se entregando ao seu julgamento e 
à sua morte (Bíblia, 2010, pp. 1190-1191), enquanto Clark se entrega 
apenas para que não haja sofrimento na Terra, o que também é muito 
simbólico se o compararmos com a figura cristã. Em todo caso pode-
mos fazer paralelos, como o padre Leone representando a figura do 
anjo de Deus que desce para fortalecer Cristo, a prostração simbólica 
de Clark como o ajoelhar-se de Cristo à oração no jardim e, em partes, 
uma sombra de dúvida sobre qual é a melhor decisão a se tomar, que 
se compreende em ambas as figuras míticas.

Essa última figuração reconhecida do Superman como Cristo traz 
o terceiro e último pilar da direita cristã: a igreja. Ainda que possa 
parecer óbvio ao se tratar de uma direita pautada por um pensamento 
religioso, considerando o paralelo do Superman como protetor do mundo 
com Cristo como protetor da nação estadunidense, neste pensamento 
conservador, o aspecto de impedir ou recuperar a união entre igreja 
(Superman/Cristo) e estado (mundo/EUA) me parece uma associação 
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nítida. Observo, por exemplo, o papel que o fundamentalista evangélico 
Jerry Falwell teve na elaboração e fundação da Maioria Moral, que 
posteriormente se tornaria a Coalizão Cristã, diante da política esta-
dunidense. Amado e odiado em proporções bem polarizadas, “Falwell 
alcançou notoriedade por sua marcante condução da Maioria Moral” 
(Andrade & Silva, 2013, pp. 2-3), iniciada por ele com várias confe-
rências realizadas em todos os estados com base na rubrica “Eu Amo a 
América”. Com o intuito de trazer uma certa consciência aos cidadãos de 
acordo com o seu pensamento fundamentalista (Liebman & Wuthnow, 
1983, p. 58 em Andrade & Silva, 2013, p. 3), Falwell posicionava-se 
contra a separação entre igreja e estado, sobre o qual “teria sua opi-
nião em relação a este princípio ao constatar o que considerou ser a 
decadência da moralidade em sua própria nação (Allitt, 2003, p. 152, 
em Andrade & Silva, 2013, p. 3).

Partindo desse fundamentalismo, a New Christian Right reagia 
negativamente a tudo o que eles consideravam como a descristianização 
de um EUA, que organicamente era judaico-cristão (Andrade & Silva, 
2013, p. 3), e a busca pelo resgate das intituladas “raízes e valores 
culturais e religiosos tradicionais” é o que gera os três pilares: família, 
igreja e lar. Não são todas as ideias atacadas por esta direita cristã7 
que se encontram na narrativa de Man of Steel (2013) pela presença 
do Superman. No entanto, a luta contra a descristianização e contra o 
ateísmo são facilmente reconhecidas em seu desenvolvimento, sendo o 
discurso de ordem à proteção da humanidade do super-herói próximo 
das idealizações sobre a família, o lar e a igreja, aqui encontradas pelas 

7. Como as afirmações de Falwell contra a homossexualidade, a legalização do aborto, 
o islamismo, o ateísmo, entre outras vertentes (Andrade & Silva, 2013, p. 2)



68

meistudies

percepções durante a materialidade com a obra de Zack Snyder. O que 
se complementa com o disfarce do Superman (como repórter Clark 
Kent) quando está em contato com as pessoas, o que pressupõe uma 
certa presença divina guardando os cidadãos.

Concluindo, a presença produzida por Man of Steel (2013) traz 
presentificações diante da sua destemporalidade e desistoricidade que 
se tornam comuns a partir da impossibilidade que temos de sustentar 
a ambiência fílmica numa única história já contada, e até mesmo num 
único tipo de mídia presentificada, pois o coletivo narrativo de histó-
rias sobre o super-herói se apresenta com muita clareza. Ambiências 
e atmosferas situadas Eras dos Quadrinhos (Andreotti et al., 2017) 
estão presentes, mídias de diferentes expressões artísticas estão mate-
rializadas e a mitologia judaico-cristã é sentida quando o stimmung 
se manifesta quando se assiste ao filme. Encerrada aqui este estudo 
preliminar, considera-se que a Direita Cristã e seus pilares fundamen-
tais para essa camada da ideologia política estadunidense mostra-se 
como uma nítida produção de sentido a partir da minha materialidade 
com a obra fílmica.
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Racontar para não esquecer: a filmografia de 
Paz Encina

Alice Fátima Martins1

O projeto de pesquisa intitulado Cineastas Latino-Americanas: 
Ficções Cartografadas propõe mapear o trabalho de algumas diretoras 
de cinema que atuam na América Latina. Tem em vista situar a atuação 
dessas mulheres, perceber seus percursos de formação, e mapear seus 
trabalhos, buscando compreender os principais aspectos constituidores 
das narrativas que produzem. Assim sendo, importa, de um lado, seus 
trabalhos propriamente ditos no âmbito do cinema, e de outro lado os 
contextos sociais e culturais em que atuam e produzem.

No mapeamento em curso, destaca-se o trabalho de Paz Encina, 
diretora de cinema de nacionalidade paraguaia, com trânsito e reconhe-
cimento internacional. É uma cineasta e artista que opera em múltiplas 
plataformas, cuja obra é marcada por rigor conceitual e formal singu-
lares, capazes de delegar identidade a cada filme, a cada instalação, a 
cada ação.

No recorte aqui proposto, são trazidos alguns aspectos de dois de 
seus filmes. O primeiro filme de longa-metragem, Hamaca Paraguaya 
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(Encina, 2006), e o filme realizado já sob o regime de pandemia, inti-
tulado Veladores (2020). Estes dois trabalhos são os que Paz Encina 
considera serem os mais consistentes em termos formais.

Mulheres que Fazem Cinema

A presença feminina à frente de produções no cinema tem sido um 
tema cada vez mais presente entre pesquisadoras de vários países, face 
à desproporcionalidade histórica de diretoras em relação à dominância 
masculina seja nos catálogos de filmes dos estúdios mais influentes, 
seja nos circuitos de festivais, tanto os de maior reverberação, quanto 
os mais regionais ou localizados em contextos específicos. Estatísticas 
que operam com diversas fontes e critérios invariavelmente repetem 
tais dados, com avanços discretos mas ainda não relevantes o bastante 
para corrigir tais assimetrias. Tal constatação justifica, por exemplo, 
que se tornem dignas de nota as circunstâncias em que, nalgum festival 
e outros eventos importantes, haja paridade nos percentuais de filmes 
exibidos dirigidos com assinatura feminina e masculina. Ou, ainda, o 
júri seja presidido por uma mulher.

No contexto brasileiro, merece destaque o trabalho desenvolvido 
pela professora Holanda (2019), com pesquisas e publicações sistemá-
ticas sobre mulheres que fazem cinema, e com uma atenção especial ao 
contexto latino-americano. Em artigo publicado nos Cadernos Pagu, 
já no título a autora faz uma provocação: Por que não existiram gran-
des cineastas mulheres no Brasil? (Holanda, 2020), numa referência à 
pergunta formulada por Nochlin, em 1972: “Why have there been no 
great female artists?”. Holanda nota que as pesquisas mais recentes têm 
dado visibilidade ao trabalho de muitas mulheres que realizam trabalhos 
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notáveis no cinema, do mesmo modo que no campo ampliado das artes. 
Dessarte, essas pesquisas dão clara demonstração quanto ao fato de que 
a história oficial, dominante, do cinema não tem em conta a produção 
feminina do mesmo modo que registra, justifica e defende a produção 
masculina, colocando-a como modelo universal e atemporal.

Contudo, do mesmo modo que Linda Nochlin, Holanda ressalta que 
a pergunta trás uma palavra-chave que não deve passar despercebida: 
grandes. Este adjetivo funciona como uma espécie de carimbo de vali-
dação por parte do sistema das artes, no caso do cinema, no contexto 
das relações de poder, e das desigualdades nas condições de instalação 
nas malhas sociais.

Sim, sempre houve mulheres produzindo arte e, mais recentemente, 
cinema. Bem a propósito, a linguagem fílmica como ficção não foi 
inaugurada pela magia do prestigitador Georges Mèliés, mas por Alice 
Guy, no pioneiro A fada do repolho, La fée aux choux (Guy, 1896). 
No entanto, é necessário se discutirem as condições em que se dão tais 
produções, e as autorizações ou interditos quanto à possibilidade de 
circulação. Mèliés foi considerado o Homero do cinema. Alice Guy 
iniciou sua carreira na condição de secretária da Gaumont. Não seria 
considerada grande, a despeito da grandeza do trabalho realizado ao 
longo de mais de duas décadas.

Assim, é de se considerar que as circunstâncias, no ponto de par-
tida, para a construção de um percurso de realizações no cinema, são 
sempre muito distintas para homens e não-homens. E essas diferenças 
se aprofundam quando o cenário inclui países empobrecidos, fora dos 
circuitos de produção, fora das vistas das grandes redes de distribuição 
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da indústria cinematográfica. Tendo esses elementos em conta, o percurso 
de formação e atuação de Paz Encina ganha ênfases ainda maiores.

Antecedentes e Formação

O Paraguai, localizado no centro da América do Sul, acumula um 
histórico de guerras e ditaduras que deixaram marcas profundas na 
economia e nas dinâmicas culturais de sua população. A primeira foi a 
guerra impetrada pela Tríplice Aliança, entre os anos de 1870 e 1875. 
A Gerra do Paraguai, como é recorrentemente denominada no Brasil, mas 
que é referida como a Guerra Grande, ou a Guerra da Tríplice Aliança, 
como é referida no Paraguai, tem sido considerada por muitos histo-
riadores como um genocídio, por ter resultado na morte da maior parte 
da população masculina paraguaia. No século XX, entre 1932 e 1935, 
a Guerra do Chaco também foi devastadora. O conflito travado entre 
o Paraguai e a Bolívia resultou da disputa pela região conhecida como 
Gran Chaco, ou Chaco Boreal. Considerado o maior conflito ocorrido 
na América do Sul no século XX, apesar da vitória paraguaia, ao final 
dos três anos computaram-se mais de 90 mil pessoas mortas. A ditadura 
de Alfredo Stroessner sucedeu a guerra, cerca de duas décadas depois. 
Tendo sido a mais longa das Américas, estendeu-se de 1954 a 1989. 
Paz Encina observa que esses três eventos resultaram num quadro pobre 
em economia e em população masculina, o que leva a um patricarcado 
muito forte, marcado pela corrupção (Ars Mello, 2020).

Filha do período pós Guerra do Chaco, na qual familiares seus luta-
ram, Paz Encina nasceu durante a ditadura, tendo vivido a infância e a 
adolescência em meio ao que ela define como “espanto” (Ars Mello, 
2020). Em sua formação, dominou a linguagem musical como primeira 
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linguagem sistematizada, desde ainda criança. Tendo sido concertista 
de violão clássico, ela relata que a música constituiu sua primeira 
alfabetização. Ou seja, começou a ler e escrever música antes mesmo 
que as palavras. O que poderia parecer uma curiosidade, ou um dado 
tangencial, de fato não é: as referências da linguagem musical são estru-
turantes dos modos como ela produz suas narrativas fílmicas. Assim, 
quando na maioria das vezes os filmes são pensados a partir do texto, da 
palavra (uma história, um roteiro escrito), no caso do trabalho realizado 
pela cineasta paraguaia prevalecem as temporalidades, o movimento, o 
visual e as sonoridades que vão além das palavras. Segundo seu relato, 
o roteiro, não raro, se inicia pela sonoridade.

A cineasta ressalta que trabalhar com cinema, ou viver de arte, era 
escolha muito distante não só para a jovem concertista. Naquele con-
texto socioeconômico e político, as atividades artísticas não constituíam 
possibilidades viáveis do ponto de vista econômico e de sobrevivência. 
Talvez por isso mesmo ela tenha se encaminhado para o curso de Direito, 
também por influência da família. Mas não tardou para abandonar o 
curso, direcionando-se para a área de jornalismo. Quando passou a 
trabalhar em uma produtora para redes de televisão, aproximou-se do 
audiovisual como campo possível de atuação profissional. Só então 
estudar cinema compareceu como projeto viável. O curso de cinema 
foi realizado na Universidad del Cine, em Buenos Aires, onde estudou 
com Jorge Laferla, apontado como uma referência importante para sua 
formação.

É importante ressaltar que, até o final do século XX, não havia cursos 
de formação em cinema no Paraguai. Por isso, pessoas interessadas em 
formação no campo do audiovisual tinham de buscar centros em outros 
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países. Eventualmente, recorriam a escolas norte-americanas. A escolha 
de Paz Encina foi permanecer na América do Sul, em profícuo trânsito 
com a Argentina.

Hamaca Paraguaya

Na etapa final de seu curso de graduação, em 2000, Paz Encina 
realizou um curta-metragem experimental, Hamaca Paraguaya, que 
posteriormente ganhou a versão definitiva em formato de longa-metra-
gem. Como trabalho inaugural, o filme surpreende pelo rigor formal, 
pela temática e pela forma como de tratamento dada a ela. Sobretudo, 
chama a atenção por sua repercussão, considerando-se ser a primeira 
produção fílmica paraguaia realizada em 35mm, em mais de duas déca-
das, depois do filme considerado o primeiro nesse formato produzido no 
contexto paraguaio. Trata-se do filme intitulado Cerro Corá (1979), um 
épico dirigido por Guillermo Vera, com roteiro assinado por Ladislau 
Gonzales. O projeto é financiado pelo governo de Alfredo Stroessner. 
A narrativa reporta o percurso do ditador Francisco Solano Lopez, no 
século XIX, desde a herança de um governo patriarcal até os embates 
com os vizinhos Argentina, Uruguai e Brasil Imperial, que resultaram 
na Guerra Grande, chegando à sua derrota e morte em Cerro Corá, em 
1870. O filme tem tons ufanistas, orientado pelo discurso oficial, ali-
nhado à ditadura então em vigor. Assim sendo, o filme de Paz Encina 
é portador elementos inaugurais em vários aspectos.

Hamaca Paraguaya é um filme todo falado em guarani. O guarani 
é língua oficial, ao lado do castelhano. Se, de um lado, o Paraguai é o 
único país latino-americano a legitimar uma língua de povos originários 
como oficial, por outro lado o guarani ainda é estigmatizado, ligado à 
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marginalidade, falada sobretudo por pessoas vinculadas à zona rural, 
ou dos segmentos mais pobres. Dessarte, a escolha pela língua guarani 
no filme aponta tomadas de posição num contexto de embates cultu-
rais, econômicos, de sobrevivência. Tais tomadas de posição alinha-se 
à narrativa daqueles cuja voz nem sempre é ouvida, cujas visões de 
mundo são apagadas.

Uma clareira em meio à mata, à qual chega um casal de velhos. 
Ali, estendem uma rede, a hamaca paraguaya, na qual tentam acomo-
dar-se. Ajeitam-se, no entanto, sem muito conforto. O desconforto não 
é pela rede, mas pelas próprias circunstâncias da vida. Queixam-se 
das intempéries. Ressentem-se da ausência do filho, que partiu para a 
guerra. Aguardam seu regresso, mas inquietam-se com as incertezas. 
Não querem admitir que possa estar morto. Não querem esquecer. 
Os latidos de uma cadela misturam-se às trovoadas que prometem 
chuva. O calor é insuportável. O ambiente é abafado. Há uma guerra 
que, mesmo distante, está ali, presente, entre eles. Ocupa, igualmente, 
espaço na hamaca. Ao lado dela, a morte... e o esforço para não esquecer.

O exercício de assistir ao filme reivindica, do público, que opere numa 
temporalidade da própria diegese do filme, portadora de um tempo de 
espera, de vácuo, de ausência. O tempo é marcado pelo balançar quase 
imperceptível da rede. A câmera é estática. A banda sonora integra a 
narrativa de modo singular, organiza o pensamento da diretora, articula 
a percepção da audiência, imprimindo os sentidos das cenas.

Os planos-sequências que acompanham as personagens dilatam a 
percepção do tempo. Diferentes camadas temporais constituem a nar-
rativa. Os 77 minutos de duração do filme testemunham um ciclo que 
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pode ser o de um dia inteiro do casal em cena. Ao mesmo tempo, os 
diálogos evocam outros tempos que coabitam as cenas.

Enquanto, em Cerro Corá (1979), a Guerra Grande é retomada, 
numa referência ao heroísmo do ditador Solano López, a despeito da 
terra arrasada e das tantas mortes que resultaram da guerra, em Hamaca 
Paraguaya, a Guerra do Chaco aparece como pano de fundo, não para 
realçar qualquer vitória paraguaia no campo de batalha, ou o possível 
heroísmo de quem quer que seja, mas para abordar as perdas, o vazio, 
o ponto de vista dos que, tendo continuado vivos, andam às voltas com 
a memória de seus mortos. Nesse sentido, numa perspectiva benjami-
niana, França (2015) argumenta que o filme propicia o exercício de uma 
história a contrapelo do contexto paraguaio e também latino-americano, 
tendo em conta o ponto de vista dos vencidos.

No tocante ao percurso cumprido pelo filme em festivais internacio-
nais, destaca-se o fato de ter sido, em sua versão de longa-metragem, 
a primeira produção paraguaia a integrar a programação do Festival 
de Cannes, onde recebeu o prêmio Fipresci, em 2006. A versão expe-
rimental, em curta-metragem, já havia conquistado, anteriormente, a 
Menção honrosa no IV Festival de Internacional de Escuelas de Cine, 
assim como o Prêmio Genesis de Melhor Vídeo Paraguaio, e o primeiro 
lugar no IV Salão de Jovens Artistas, concedido pelo jornal La Nación 
de Paraguay, todos em 2000. Em 2008, o longa-metragem também 
recebeu o Prêmio Luis Buñuel de Melhor Filme Ibero-americano.

Veladores

No contexto da pandemia provocada pelo corona vírus, as interlocu-
ções, os encontros entre as pessoas migraram, em sua grande maioria, 
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para as comunicações em plataformas digitais, por meio de pequenas 
janelas organizadas em telas de aparatos tais como aparelhos celulares e 
computadores. Além do trabalho em casa, das reuniões e aulas realizadas 
por meio dessas plataformas, também se fizeram festas, celebrações as 
mais diversas, assembleias, além de quantas manifestações da arte em 
geral. Esse foi o formato escolhido por Paz Encina para desenvolver 
seu projeto Veladores (2020), cuja realização deu-se toda em meio aos 
rigores dos protocolos que impuseram distanciamento social. Mais que 
isso, a estreia do filme se deu em transmissão online por meio da pla-
taforma de relacionamento social FaceBook, em dezembro de 2020.

No ponto de partida, a realização dese filme contou com a ousadia 
da cineasta ao incorporar aspectos formais das circunstâncias comu-
nicacionais predominantes do cenário de pandemia à sua narrativa, e 
também à sua primeira projeção pública. Nesse formato ela encontrou o 
desenho necessário para trabalhar com cartas escritas por integrantes do 
MOPOCO (Movimiento Popular Colorado), uma dissidência ao governo 
ditatorial de Stroessner. Em exílio, se radicaram em diferentes lugares 
na Argentina, onde deram sequência à sua militância, fazendo uso das 
correspondências como ferramenta de articulação e comunicação.

Na produção, realizada por meio da plataforma Zoom, netos dos 
militantes leem as cartas escritas pelos avôs. Dessa forma, os netos 
tomam para si a missão de velar por suas memórias. Para que não se 
percam no esquecimento.

Paz Encina relata que o projeto nasceu de modo inesperado. Durante 
a pandemia, ela realizou alguns encontros online para falar sobre a 
atuação política de seu pai a um sobrinho. Para tanto, ela começou a 
ler algumas cartas. Ela era guardiã, por mais de duas décadas de uma 
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coleção dessas cartas, e naquela ocasião encontrou uma forma de fazer 
com que sua leitura pudesse reverberar na forma de um filme. Ela então 
escreveu um pequeno roteiro no qual as cartas estabeleceram um diálogo 
entre si. As cartas foram, então, lidas pelos netos dos exilados. O que 
resultou foi uma espécie de radiografia do que foi a ditadura, em si, e o 
exílio. Mas não por um relato oficial: antes, por palavras atravessadas de 
afetos, dores, medos. E esperança. Parte dos netos envolvidos no projeto 
ainda residem na Argentina, e parte no Paraguai. Então, estabelecer esse 
diálogo na leitura das cartas por meio da plataforma digital pareceu ser 
uma boa maneira para fazer com que aquelas palavras fossem ouvidas 
novamente (López & Encina, 2021).

Desse modo, é possível afirmar que Encina transformou uma cate-
goria de imagens que invadiram o quotidiano das pessoas durante a 
pandemia num potente ambiente para sua narrativa. Assim, a conexão 
se dá não somente com a pandemia, mas também com a narrativa e as 
questões políticas ali tratadas. Afinal, o distanciamento social imposto 
por uma está em relação com o exílio imposto pela outra circunstância.

A mais, é preciso notar que a palavra veladores, em espanhol, assim 
como em português, é portadora de múltiplos sentidos. No contexto do 
cinema, por exemplo, pode se pensar na mesa de luz que ilumina as per-
sonagens num set de filmagem. Nos filmes de Paz Encina, cabe a ideia 
de lançar luzes sobre certos momentos da história, não permitindo que 
alguns fatos sejam esquecidos, apagados da memória coletiva. A cine-
asta relata que, por volta de 2010, teve acesso aos Arquivos do Terror, 
o que a afetou de modo muito intenso, levando-a a eleger a ditadura 
como objeto de estudo. Ela tinha partilhado também daquelas dores, em 
razão de seu pai ter sido exilado político. Então era preciso recordar, 
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ou seja, fazer com que aquelas memórias passassem novamente pelo 
caminho do coração.

No período quando esteve em contato com os Arquivos do Terror, 
produziu algumas videoinstalações e alguns filmes de curta-metragem. 
Em alguma medida, com Veladores, Encina fecha um ciclo dessa pro-
dução, embora não interrompa seu interesse em dar continuidade às 
discussões a esse respeito.

O filme, transmitido no dia 12 de dezembro de 2020, à noite, em 
sessão aberta na plataforma Facebook, não ficou disponível online ao 
público, para preservar o trabalho de reproduções indevidas. Ele ainda 
será inserido nos circuitos de festivais e outros mecanismos de vei-
culação. Do mesmo modo, as informações disponíveis sobre ele são 
um tanto restritas. O título sequer foi incluído no rol da filmografia 
da diretora na plataforma International Movies Database IMDb, onde 
constam todos os demais títulos.

Memória, Documentos, Poesia

Paz Encina é uma cineasta ímpar. Seja por ter protagonizado não 
só a retomada da produção cinematográfica paraguaia, mas por realizar 
o primeiro filme de longa-metragem em formato 35mm com projeção 
internacional e premiações importantes várias. Tal feito ela conseguiu 
sendo mulher numa sociedade marcadamente patriarcal. Ressalta, tam-
bém, o fato de que a carreira com reconhecimento internacional não 
tenha implicado qualquer distanciamento de seu contexto de origem, 
seja nas temáticas por ela abordadas, seja no formato, seja no fortale-
cimento de seus vínculos interpessoais.
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A cidadã e cineasta, em sua filmografia, prioriza a abordagem de 
memórias das guerras e das lutas contra governos totalitários, desde o 
ponto de vista das pessoas comuns, de homens e mulheres que tecem, 
quotidianamente, os sentidos da malha social. Ao mesmo tempo, as 
narrativas de sua assinatura não se submetem aos protocolos de alguma 
possível gramática fílmica hegemônica. Densas, intensas, carrega-
das de poesia, trazem as histórias das gentes que sofrem perdas, que 
aprendem a esperar, que precisam partir, que lutam para não esquecer. 
Cartas, fotos, objetos, gestos, luminosidades, tempos, sonoridades, tudo 
engendra memórias que não podem ser esquecidas. Esse é o projeto ao 
qual dedica-se a cineasta.

Alguns aspectos comuns a seus trabalhos chamam a atenção. Um deles 
refere-se à insurgência quanto à categorização entre filme documentário 
e de ficção. Cada trabalho realizado por Encina resulta de pesquisa his-
tórica, cultural, social e política. Seus projetos baseiam-se em relatos, 
lugares, memórias vivas e pulsantes. O modo como ela articula suas 
narrativas dá espaço aos processos de criação em devir, à poiesis em 
seu sentido mais radical.

Sendo poesia audiovisual, com narrativas engajadas, os trabalhos 
que realiza podem ganhar a forma de instalações audiovisuais e filmes 
de curta e longa metragem, podem ocupar espaços convencionalmente 
destinados à projeção e veiculação fílmica, mas também ambientes 
museais e outros centros expositivos, bem como plataformas digitais 
diversas. Por exemplo, Hamaca Paraguaya, em sua primeira versão, 
formato de curta-metragem, tomava parte de uma instalação. Poste-
riormente ganhou a versão em longa metragem. Finalmente, o papel 
que a música cumpre na estruturação do pensamento é determinante no 
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modo como a diretora concebe, estrutura e desenvolve suas narrativas. 
A questão das temporalidades e das sonoridades antecipam as palavras. 
Desse modo, sua produção fílmica atravessa com a mesma potência o 
campo da música e das artes visuais contemporâneas.

Assim, atenta e sensível ao modo como trata suas produções do 
ponto de vista formal, Paz Encina envida esforços potentes para que 
a história de suas gentes, a sua própria história não se perca, seja num 
passado distante ou mais recente, seja nos tempos em curso. Por isso 
as raconta, para não esquecer.
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Experiências estéticas imersivas na universidade: a 
imagem em 360 graus como dispositivo de inclusão, 

cocriação e reconhecimento

Carolina Gois Falandes1

Vive-se em uma era de conectividade contínua, na qual torna-se 
cada vez mais difícil desviar das lógicas estabelecidas pelas mídias, 
que têm reconfigurado as relações sociais e demandado uma nova 
gama de habilidades e/ou competências para se compreender (e lidar 
com) esta realidade comunicacional complexa. Acompanhando o ritmo 
acelerado deste cenário de efervescência tecnológica, a sociedade vem 
buscando se organizar em sintonia com o fluxo das redes, de forma a 
criar, remixar e compartilhar conteúdos por meio das mais variadas 
plataformas digitais, o que evidencia níveis interacionais expandidos, 
os quais superam pressupostos do modelo de comunicação de massa 
do século passado, concentrado nas mensagens transmitidas pelos 
meios – polo emissor – para atingir um público considerado passivo e 
homogêneo – polo receptor.
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de São Caetano do Sul.
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Alinhadas a esta nova ecologia midiática, em que o sujeito assume 
um papel de destaque e extrapola a ideia de alvo a ser alcançado por 
um produto da mídia, pesquisas têm buscado atentar para o pensamento 
comunicacional numa perspectiva da cultura e das mediações culturais, 
posicionando o receptor no centro do processo interacional. Nesse sen-
tido, pode-se apontar investigações que têm optado por metodologias e 
estratégias voltadas a uma maior aproximação com os sujeitos, como as 
oficinas, em que confluem saberes, apropriações e formas de produção 
de sentidos dos participantes, considerados atores ativos e carregados de 
sensibilidade. Com esse tipo de abordagem, pretende-se atribuir novos 
significados à relação entre pesquisador e pesquisado, para além de 
uma estratégia de obtenção de dados, de modo a realizar um encontro 
dialógico, pautado na construção coletiva de conhecimentos.

Na esteira dessas considerações, o presente artigo tem como objetivo 
apresentar reflexões sobre projetos científicos apoiados em oficinas, que 
incentivaram a produção de imagens tradicionais e/ou em 360 graus 
– fotos e vídeos – como dispositivo de cocriação e reconhecimento de 
si e do outro, favorecendo a inclusão social, digital e aprendizagem 
mútua. As iniciativas selecionadas, Caminandar (Universidad del Valle 
- Colombia), Fotolivre360 (Universidade Federal de Santa Catarina – 
Brasil) e Jovens e as Imagens: relatos e experiências em 360 graus 
(Universidade Municipal de São Caetano do Sul – Brasil), podem ser 
pensadas como experiências estéticas, que têm na imagem digital – 
linguagem de destaque no contemporâneo – um poderoso instrumento 
de expressão e transformação social, capaz de conferir aos indivíduos 
protagonismo e autonomia.
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A análise do corpus foi desenvolvida a partir de consulta em 
publicações científicas e em conteúdos de sites e redes sociais virtuais 
pertinentes aos projetos em questão. Com a posse desses materiais, rea-
lizou-se uma breve revisão bibliográfica alicerçada em articulações entre 
autores que versam sobre comunicação e sensibilidade (Barros, 2017; 
Martín-Barbero, 2017), estéticas da recepção (Cruz, 1986; Jauss et al., 
1979), reconhecimento mútuo (Barros, 2019), mediações culturais 
(Martín-Barbero, 1997), bios midiático (Sodré, 2008), entre outros, 
referenciais teóricos que forneceram subsídios significativos para a com-
preensão dos objetos estudados, corroborando a ideia de que o sentido 
das práticas comunicacionais não se dá apenas a partir das mídias, mas 
também no encontro destas com o sujeito, o qual reúne um emaranhado 
de mediações que interferem em sua produção de sentidos.

Situando-se no escopo de investigações que vem sendo realizadas 
pela autora nos últimos anos, relacionadas à imagem digital e suas 
inovações (Falandes, 2020; Falandes & Angeluci, 2020), esta pesquisa 
vem reforçar a importância de a Academia atuar como um vetor para 
a idealização de projetos que explorem práticas imagéticas imersivas, 
como as narrativas em 360 graus, modalidade ainda emergente, com 
técnicas de produção pouco difundidas e equipamentos com custos fora 
do alcance de grande parte da população. Assim, abordagens científicas 
que procuram se comunicar com os sujeitos de maneira sensível podem 
tanto abrir caminhos para uma aprendizagem ativa, como estimular 
sensações e percepções, o que permite ao (a) pesquisador (a) compre-
ender e reconhecer mais profundamente as realidades dos participantes.

O Receptor como Sujeito Social Ativo na Pesquisa em Comunicação: 
Olhares sobre Cultura, Sensibilidade e Reconhecimento
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A partir das contribuições do campo interdisciplinar dos Estudos 
Culturais, o pensamento comunicacional passou a direcionar sua aten-
ção para o polo da recepção, compreendendo os sujeitos como ativos 
e permeados de complexidade (Fígaro, 1997). Porém, na atualidade, 
orquestrada pelas dinâmicas das tecnologias e redes digitais, tem-se 
observado pesquisas de comunicação cujo olhar para o sujeito nem 
sempre é sensível, sendo muitas vezes ofuscado pela dimensão técnica. 
Por outro lado, torna-se cada vez mais importante valorizar práticas 
metodológicas que possam articular tanto a esfera da produção como 
da sensibilidade, ou seja, a estrutura das obras e as percepções de um 
público ativo. Nesse sentido, Jauss et al. (1979, p. 80), ao se referir a 
recepção da arte, afirma que esta “não é apenas um consumo passivo, 
mas sim uma atividade estética, pendente da aprovação e da recusa”. 
Discorrendo sobre a estética da recepção no âmbito da crítica literária, 
com base nos pressupostos do projeto jaussiniano de uma História do 
Leitor, Cruz (1986, p. 65) relata que “a ambição continua a ser a de que 
os estudos literários nos voltem a falar o homem e o mundo, em vez de 
se consumirem, exclusivamente, na explicitação da estrutura das obras”, 
pensamento que pode ser aproximado aos estudos midiáticos atuais.

Alinhando-se à ideia de considerar o sujeito para além de um mero 
receptor passivo de mensagens, Barros (2017, p. 160) propõe encarar 
“a experiência estética como comunicação sem anestesia”, processo 
que pode auxiliar a compreensão da produção de sentidos como uma 
prática sensível, sem julgar o sujeito apenas como um público-alvo a 
ser atingido, e sim a partir de uma perspectiva das mediações. Assim, 
deve-se considerar a experiência estética no contexto das “mediações 
culturais da comunicação”, conforme expõe Martín-Barbero (1997), 
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abordagem que denota um pensamento diálogico e ativo em relação a 
produção de sentidos.

Nesse caminho de reconhecimento dos aspectos culturais da socie-
dade, o autor, em trabalho mais recente (Martín-Barbero, 2017), inter-
preta que a antropologia visual não pode ser pensada apenas como uma 
área apoiada por ferramentas visuais, mas como um campo dedicado ao 
estudo das sensibilidades, com destaque para o papel das visualidades 
nas construções identitárias e da cidadania. Tais premissas, segundo ele, 
conduziram-no quando da criação de um plano de estudos em comu-
nicação social a pedido da Universidad del Valle, na Colombia, que 
incluiu a realização de oficinas de produção audiovisual, pautadas sempre 
“não só na aprendizagem de como fazer, mas também a investigação 
de linguagens, temáticas e públicos” (Martín-Barbero, 2017, p. 21).

Explorar esse tipo de enfoque sensível nas pesquisas de comuni-
cação, realçando, sobretudo, as transformações de cunho social, pode 
representar uma materialização do conceito de espectador emancipado 
preconizado por Rancière (2012, p. 17), que vê no intérprete de uma 
obra de arte um sujeito que “observa, seleciona, compara, interpreta”, 
logo, tem o poder de traduzir do seu jeito o que percebe. Assim, levar 
em consideração o comportamento ativo dos participantes, incentivando 
a intervenção dos mesmos no percurso investigativo, é assumir a recep-
ção como um lugar privilegiado de produção de sentidos, em que os 
espectadores são entendidos como atores de suas histórias.

A busca por uma perspectiva comunicacional mais dialógica também 
pode remeter às discussões de Eco (1991) quando se refere à poética da 
obra aberta, explicando que a obra de arte é criada por um autor, mas 
pode receber múltiplas interpretações distintas, pois “cada fruidor traz 
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uma situação existencial concreta, uma sensibilidade particularmente 
condicionada, uma determinada cultura, gostos, tendências, preconcei-
tos pessoais” (Eco, 1991, p. 40). Ainda, para ele, a obra aberta segue a 
lógica de um debate, no qual, apesar de o resultado ser previsto, deve 
derivar do auxílio do público, logo, “a abertura faz-se instrumento de 
pedagogia revolucionária” (Eco, 1991, p. 50). Dessa forma, estratégias 
aproximativas como as oficinas precisam atentar para as várias configu-
rações sociais, culturais e econômicas determinantes na formação dos 
sujeitos, reflexão que se complementa na definição de oficina proposta por 
Gómez et al. (2020, p. 372), quando afirmam que as oficinas são meios 
em que “todos os conhecimentos podem ser reconhecidos e expandidos, 
onde nos encontramos para trocar, criar juntos, nos conhecermos, nos 
irritarmos e encontrarmos soluções em meio aos espaços construídos 
e propostos por todos os atores sociais da interface”.

Além de se considerar os fatores culturais como cruciais no processo 
de produção de sentidos, faz-se necessário mirar para o horizonte forte-
mente tecnológico em que está assentado o contemporâneo. Diante de 
tamanha influência da mídia no comportamento social, Sodré (2008, 
p. 19) propõe o acréscimo de um quarto gênero à classificação existencial 
aristotélica, o bios midiático, no qual “a rede tecnológica praticamente 
confunde-se com o processo comunicacional e em que o resultado 
do processo, no âmbito da grande mídia, é a imagem – mercadoria”. 
Desse modo, pode-se dizer que nesse cenário de midiatização da socie-
dade as imagens ocupam um espaço proeminente, flutuando nos mais 
diversos sites e perfis das redes sociais virtuais, onde habitam, mesmo 
que timidamente, as narrativas em 360 graus – tema de interesse deste 
estudo –, as quais configuram-se, na visão de Falandes (2020), como 
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uma modalidade imagética ainda emergente. Segundo Raquel Longhi, 
a imagem em 360 graus “transborda o quadro”, característica que a 
afasta da concepção tradicional de uma imagem localizada em um 
“espaço delimitado, definido e finito” (MEISTUDIES Media Ecology 
and Image Studies, 2019). Na mesma direção, Català Domènech (2011, 
p. 92) entende que as imagens proporcionadas pela realidade virtual 
são carregadas de fluidez e interatividade, e “não só abrem o caminho 
para uma nova estética como nos obrigam a refletir sobre muitos dos 
parâmetros que sustentavam a antiga”.

Para ilustrar o potencial narrativo das imagens em 360 graus, pode-
-se recuperar o pensamento de Benjamin (1987) – sustentado com base 
em outra realidade tecnológica, mas passível de ser transferido para o 
momento atual – ao descrever a importância da arte cinematográfica 
para provocar “choques” no espectador, afirmando que o cinema “cor-
responde a metamorfoses profundas do aparelho perceptivo” (Benjamin, 
1987, p. 192). Considerando essa perspectiva, é válido argumentar 
que as produções imagéticas em 360 graus, pela natureza emergente e 
proposta imersiva, com o rompimento da lógica retangular da imagem 
convencional, podem promover “choques” ainda mais intensos no 
público. Nesse sentido, cabe aos pesquisadores de comunicação o desafio 
de desenvolver estratégias sensíveis que possam contribuir tanto para a 
inclusão digital, como para demonstrar as potencialidades dessa tecno-
logia enquanto instrumento de expressão e reconhecimento, raciocínio 
que se conecta ao comentário de Braga (2012, p. 50) quando expõe que 
no contexto da midiatização é necessário “estudar minuciosamente 
aquelas experiências sociais de produção de circuitos e de dispositivos 
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interacionais para, através das percepções aí obtidas, identificar os riscos, 
os desafios, as potencialidades e os direcionamentos preferenciais”.

Frente à essa necessidade, torna-se indispensável pensar a comuni-
cação sob o ângulo do reconhecimento. Barros (2019, p. 44), ao explicar 
a ideia de reconhecimento mútuo de Paul Ricœur, esclarece: “trata-se, 
então, de reconhecer o outro e se reconhecer no outro, de reconhecer um 
Eu na diversidade do Outro, numa relação de reciprocidade e mutuali-
dade”. Tal abordagem pode ser vinculada ao que Martín-Barbero e Berkin 
(2017, p. 141) caracterizam como uma busca por ver com os outros, 
alertando que “a experiência de estar do outro lado não é possível sem 
o outro. Ver com ele, entender com ele, construir com ele”. A reboque 
dessas reflexões, nas páginas a seguir serão apresentadas investigações 
do campo da comunicação que evidenciaram uma preocupação em ver 
os sujeitos com sensibilidade, fornecendo-lhes dispositivos que possi-
bilitaram autonomia criativa e reconhecimento.

Projeto Editorial Caminandar: as Memórias de um Povo Registradas 
com Doses de Empatia e Reconhecimento

O livro expandido Caminandar, editado por Gómez, Quintana e 
Gonzáles (2020), é o resultado de cinco anos de investigação e criação 
da equipe do Laboratorio Hipermedia – HiperLab, da Universidad del 
Valle, localizada na Colombia. De acordo com informações divulgadas 
no site do laboratório, a obra foi desenvolvida de maneira colaborativa, 
a partir do encontro entre a comunidade negra da ilha de La Plata (Bahía 
Málaga), situada no município de Buenaventura, Colombia, e os pesqui-
sadores do Hiperlab. Por meio da confluência dessas duas “interfaces 
sociais”, elaborou-se uma narrativa transmídia, formada por “diversos 
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diários de campo, fotografias, ilustrações, com receitas para curar todo 
tipo de males, poemas, canções e um documentário de realidade virtual 
para mergulhar no cotidiano do território” (Lizarralde et al., 2020, par. 2).

A região da ilha de La Plata, que fica no Parque Nacional Natural 
Uramba, é caracterizada pela riqueza de sua fauna e flora, bem como 
pelas atividades criativas de seus moradores. Esse é o cenário retratado 
na obra Caminandar, que visa “ressaltar o legado ancestral e cultural 
das comunidades negras do pacífico sul colombiano”, de forma a ser-
vir como “uma resistência à passagem do tempo”, contribuindo para 
a proteção e preservação de práticas ancestrais e segredos que estão 
“morrendo junto com os mais velhos” (Lizarralde et al., 2020, par. 4). 
Ainda, pode-se destacar no site do projeto uma definição de Caminandar 
que vai ao encontro das reflexões deste artigo:

Caminandar é uma resistência de todos, uma pergunta sobre a origem 
e uma caixa que buscará proteger um legado que está morrendo mas 
ainda está de pé. Empatia e reconhecimento para fazer do cotidiano 
uma prática de criação, no reconhecimento do outro e, portanto, de 
nós mesmos (Lizarralde et al., 2020, par. 5).

Empatia e reconhecimento podem ser observados a partir da 
página 358 do livro expandido, no item “Juntos”, em que é possí-
vel acompanhar fotos, desenhos, textos e indicações de vídeos com 
registros das atividades colaborativas do projeto, como as oficinas de 
ilustração, rádio e fotografia, ministradas pela equipe do Hiperlab, e 
as oficinas de artesanato, Arrechón (bebida típica) e Tamal de Piangua 
(comida típica), em que membros da comunidade La Plata ensinaram 
aos pesquisadores. Dessa forma, as obras e oficinas idealizadas confi-
guram-se como “práticas artísticas convertidas em um dispositivo de 
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investigação e indagação social”, sendo que “cada encontro e cada troca 
desencadeia uma quantidade de ações e reações, mas principalmente 
fortalece a empatia de aprender fazendo juntos” (Gómez et al., 2020, 
p. 359). A descrição dessas atividades vai ao encontro do conceito de 
reconhecimento mútuo de Paul Ricœur, interpretado por Barros (2019, 
p. 192), uma vez que o projeto se concentrou no estabelecimento de 
laços de reciprocidade e mutualidade, ou seja, “sujeitos diferentes, que 
se reconhecem em suas constituições dissimétricas e se abrem ao outro 
numa perspectiva de empatia e interação”.

Figura 1
Participantes da oficina de fotografia do projeto Caminandar

Nota. Capturas de tela de vídeo divulgado no canal do HiperLab Univalle (2018b).

Especificamente sobre a oficina de fotografia (Figura 1), aplicada por 
David Moreno Galeano, envolveu a apresentação de elementos básicos 
da arte fotográfica, como enquadramento e iluminação, e teve como 
foco principal demonstrar a adolescentes da comunidade que a questão 
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tecnológica não é um impeditivo para se tirar boas fotos, sendo mais 
importante o potencial da fotografia enquanto instrumento para treinar 
a capacidade de olhar de forma cuidadosa, e, assim, “redescobrir o meio 
ambiente e maravilhar-nos com o dia a dia” (Gómez et al., 2020, p. 421).

Figura 02
Cena do documentário 360° Caminandar: Saberes que crean territorio

Nota. Captura de tela do documentário, divulgado no canal do HiperLab Univalle 
(2018a).

Outra estratégia explorada no projeto foi a criação do documentário 
em 360 graus Caminandar: Saberes que crean territorio (Figura 2), que 
mostra fragmentos do cotidiano da comunidade de La Plata, sendo, nos 
termos dos responsáveis, “uma viagem ao profundo do mar pacífico, 
onde se reconhece o território, a comunidade, os saberes e a criação de 
uma região única e biodiversa” (Gómez et al., 2020, p. 471).

Ao observar a Figura 3, pode-se notar um morador da comunidade 
com uma câmera 360 graus acoplada em seu barco, o que caracteriza a 
participação deste na captação de imagens utilizadas no documentário 
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imersivo produzido no projeto, fato confirmado quando se analisa a 
Figura 2, em que o mesmo personagem aparece na produção finalizada.

Figura 03
Morador navegando com uma câmera 360 graus acoplada ao barco

Nota. Reprodução de fotografia que integra o livro Caminandar: Saberes que crean 
territorio (Gómez et al., 2020, p. 470).

Projeto de Extensão Fotolivre360: a Fotografia e o Vídeo 360 Graus 
como Ferramentas de Inclusão Social, Expressão e Aprendizagem 
Recíproca

No ano de 2018, o projeto Fotolivre360, sob a coordenação de 
Raquel Ritter Longhi e Flávia Garcia Guidotti, professoras da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), buscou realizar a divulgação 
da tecnologia 360 graus por meio de oficinas ministradas a estudantes 
universitários e a comunidades de periferias de Florianópolis, ao mesmo 
tempo viabilizando bases teóricas e práticas a adolescentes de estratos 
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populares, de forma a incentivar que se expressassem com o apoio da 
produção e distribuição de imagens (Guidotti et al., 2020).

De acordo com artigo derivado do projeto (Guidotti et al., 2020), o 
principal objetivo da iniciativa, o de estimular a inclusão social entre 
os participantes, foi alcançado, citando como justificativas a signi-
ficativa atuação dos grupos de oficineiros, o número de integrantes 
nas oficinas e o envolvimento do público com as postagens nas redes 
sociais virtuais criadas para a divulgação das atividades realizadas – 
Facebook: @fotolivreufsc360 e Instagram: @fotolivre360. Os autores 
realçam ainda a importância do Fotolivre360 para o debate acerca do 
potencial das produções imagéticas disponibilizadas na rede e “como 
veículo capaz de dar voz aos cidadãos, tornando-os sujeitos de suas 
próprias histórias”, acreditando, assim, que as dinâmicas fotográficas 
propostas “fizeram com que os sujeitos participantes pudessem agir 
como atores sociais e documentaristas de suas próprias realidades, e 
que, a partir dessas experiências, possam atuar como transformadores 
sociais” (Guidotti et al., 2020, p. 142).

Comparando as contribuições das oficinas nos dois núcleos cobertos, 
o universitário e o das comunidades periféricas, Guidotti et al. (2020) 
destacam o impacto destas numa perspectiva de oportunizar o acesso a 
dispositivos de captação de imagens. No âmbito universitário, houve, 
segundo os autores, “o estímulo à pesquisa e produção com tecnologias 
de captação de imagens em 360 graus dentro do contexto de novas 
tecnologias e usos das imagens no jornalismo, além de formação de 
professores de outras universidades”, enquanto no âmbito extrauniver-
sitário “proporcionou um aprendizado recíproco” entre a equipe das 
oficinas e as comunidades, o que permitiu aos oficineiros “ver com os 
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olhos dos participantes” e “entender, desta forma, um pouco mais de 
suas realidades sociais” (Guidotti et al., 2020, pp. 142-143), cenário que 
pode ser evidenciado a partir de imagens produzidas por participantes e 
divulgadas nas páginas do projeto, conforme demonstram as Figuras 4 
e 5. Assim, ao se propor “ver com os olhos dos participantes”, o pro-
jeto em questão atende ao que Martín-Barbero e Berkin (2017, p. 140) 
chamam de “ver com os outros”, prática que se consolida a partir do 
momento em que se é “tocado por outros; quando nossa visão muda, 
significa nunca mais ver a mesma coisa”.

Figura 4
Crianças interagindo com óculos de realidade virtual e câmera em 
oficina do Projeto Fotolivre360

Nota. Capturas de tela de vídeo divulgado na página do Fotolivre360 (2018b)
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Figura 5
Cena de vídeo 360 graus “little planet” produzido por participantes 
de uma oficina

Nota. Captura de tela de vídeo divulgado no perfil do Fotolivre360 (2018a)

Projeto Jovens e as Imagens – Relatos e Experiências em 360 Graus: 
a Produção Coletiva de Imagens Esféricas como Prática Sensível

Divulgado em 2020, o webdocumentário interativo Jovens e as Ima-
gens – relatos e experiências em 360 graus (https://bityli.com/k70rBr), 
produto de dissertação do mestrado profissional em comunicação da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), apoiou-se, 
dentre outros conteúdos, em fotos e vídeos em 360 graus captados e 
editados por 4 jovens universitários de São Caetano do Sul – SP, Brasil. 
A pesquisa aplicada, cujos resultados foram compilados em um livro 

https://bityli.com/k70rBr


100

meistudies

(Falandes, 2020), explorou em sua fase qualitativa a oficina como 
estratégia metodológica, estruturando-a em duas etapas: a primeira 
consistiu no uso da câmera 360 graus pelos participantes (Figura 6) e 
a segunda envolveu a apresentação de técnicas de edição e caminhos 
para o compartilhamento de imagens em 360 graus (Figura 7).

Figura 6
Registros da primeira etapa da oficina: uso da câmera 360 graus

Nota. Reprodução de fotos que integram o livro “A cultura da imagem digital na 
vida dos jovens: percepções sobre as narrativas em 360º”, de Falandes (2020, p. 92)

Partindo-se do fato de que a tecnologia 360 graus é emergente, 
com técnicas de criação pouco conhecidas e equipamentos com custos 
ainda elevados, a investigação possibilitou que jovens tivessem acesso 
à criação e edição de conteúdos em 360 graus, permitindo a troca de 
conhecimentos entre a pesquisadora responsável e os participantes, os 
quais atuaram de forma ativa (Falandes, 2020).
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Figura 7
Registros da segunda etapa da oficina: técnicas de edição e 
compartilhamento de imagens em 360 graus

Nota. Reprodução de fotos que integram o livro “A cultura da imagem digital na 
vida dos jovens: percepções sobre as narrativas em 360º”, de Falandes (2020, p. 99)

Ao analisar o desempenho dos jovens durante as oficinas, 
Falandes (2020) constatou que todos apresentaram níveis significati-
vos de literacia digital (em maior ou menor grau), resultado que pode 
estar relacionado à formação dos participantes em comunicação social, 
área que lida diretamente com a criação de fotos e vídeos. Assim, as 
habilidades digitais do grupo, observadas ao longo dos ensinamentos, 
foram fundamentais para a rápida conclusão das etapas de aprendiza-
gem, destacando-se o protagonismo dos jovens em todo o processo, 
com questionamentos, posicionamentos pertinentes e colaboração 
entre pares.

Para ilustrar as impressões dos jovens sobre as dinâmicas das 
oficinas, Falandes (2020) cita alguns depoimentos destes quando 
da navegação no webdocumentário. Como exemplo, a estudante de 
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jornalismo Larissa Ribeiro afirmou ter gostado muito da experiência, 
tanto de produzir imagens em 360 graus, como de interagir com elas, 
uma vez que foi seu primeiro contato com essa tecnologia: “foi muito 
legal para mim interagir comigo mesma através do webdocumentário” 
(Falandes, 2020, p. 116). Da mesma forma, o estudante de Rádio, TV 
e Internet Marcio Roberto Nascimento Filho, comentou ter passado 
bastante tempo seguindo sua jornada, acompanhando os conteúdos 
que produziu durante as oficinas.

Assim, com os resultados decorrentes deste projeto, pode-se dizer 
que os participantes atuaram como sujeitos ativos, que observaram, 
selecionaram, compararam e interpretaram, ações correspondentes às 
características de um espectador emancipado (Rancière, 2012). Também, 
durante o percurso investigativo, os jovens produziram conteúdos, troca-
ram ideias e manifestaram preferências, interagindo com a pesquisadora 
de forma horizontal e dialógica, condutas de uma comunicação sem 
anestesia, pautada na sensibilidade (Barros, 2017). Ainda, quando nave-
garam no produto finalizado (webdocumentário 360º), se reconheceram 
na obra a partir das imagens em 360 graus produzidas por eles, o que lhes 
despertou orgulho, protagonismo e gratidão pela experiência com uma 
nova tecnologia imagética, ainda distante de seus hábitos midiáticos. 
Tal contexto pode ser aproximado ao uso da câmera “como elemento 
de reconhecimento”, que Moran (1993, p. 166) considera essencial 
“para que as pessoas se sintam atores e não só receptores; atores que 
criem, que se expressem de forma criativa e pessoal, que contem suas 
histórias em vídeo e em outras linguagens, que percebam como contam 
e que transmitam a outros suas formas de contar”.



103

meistudies

Considerações Finais

Este artigo buscou relatar experiências de três projetos científicos 
do campo da comunicação que se apoiaram em oficinas sobre produção 
de imagens tradicionais e/ou em 360 graus, estratégias que podem ser 
entendidas – à luz da contribuição dos teóricos selecionados – como 
dispositivos de cocriação e reconhecimento de si e do outro, coope-
rando para inclusão social, digital e aprendizagem mútua. Os resultados 
apresentados têm potencial de validar a exploração de tecnologias ino-
vadoras em práticas metodológicas que olham para o sujeito de forma 
sensível, investigando-o a partir de uma perspectiva da cultura e das 
mediações culturais.

De modo geral, constatou-se que todos os exemplos citados explo-
raram a construção de situações horizontais, com pesquisadores e 
pesquisados compartilhando informações igualitariamente, abertos 
para perceber, ouvir e (re)conhecer o que o outro é, abordagens ideais 
quando se procura alcançar “a empatia que constitui o ver com os outros 
produzindo conhecimento mútuo”, como bem pontuam Martín-Barbero 
e Berkin (2017, p. 140).

Nessa perspectiva, a iniciativa de ministrar oficinas sobre técnicas de 
produção de fotos e vídeos tradicionais e em 360 graus vai ao encontro da 
representatividade que a imagem tem no cenário contemporâneo, impul-
sionada pela democratização dos dispositivos móveis, da chegada das 
redes sociais virtuais – em que as visualidades ocupam lugar de destaque 
– e da comprovada eficiência da imagem como ferramenta pedagógica.

Ainda, conclui-se que a exploração de equipamentos de captação 
e edição de imagens em 360 graus nos projetos analisados reflete a 
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busca dos investigadores em disponibilizar o acesso a uma tecnolo-
gia emergente, distante da realidade midiática da grande maioria das 
pessoas, com particularidades que provocam curiosidade e interesse 
nos usuários, como a exigência de um óculos de realidade virtual para 
uma maior imersão nos conteúdos. Ao mesmo tempo, os três cases 
evidenciam que explorar as imagens de forma criativa e lúdica, res-
paldando-se em métodos pertinentes, como as oficinas, contribui para 
promover o protagonismo e a autonomia dos participantes, estimulan-
do-os a serem os fotógrafos de suas próprias realidades, raciocínio que 
pode ser aproximado ao pensamento de Reis (2020), quando atesta a 
eficácia do vídeo 360 graus e de outros aparatos digitais de natureza 
inovadora em práticas pedagógicas adequadas para incentivar os jovens 
a interagirem com outros e experimentarem, explorarem e descobrirem 
novas formas visuais.
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Arte, mídia e solitude: a construção de um 
olhar poético sobre o cotidiano durante a 

pandemia de COVID-19

Anna Carl Lucchese1

Durante a pandemia de COVID-19, elaborei e ministrei um curso 
de expressividade. Meu objetivo com essa prática era construir um 
laboratório de coleta de dados durante o isolamento forçado pelo vírus. 
Desenvolvi uma série de exercícios para serem feitos no espaço domés-
tico, tendo como base conceitos e estudos relacionados ao tema: arte, 
mídia e solitude, em um diálogo entre duas linhas de pesquisa: Processos 
e Procedimentos Artísticos e Produção de Sentido na Comunicação 
Midiática. Neste texto, apresento uma análise de alguns momentos do 
curso, traçando um paralelo com o processo criativo de Henri Cartier-
-Bresson, descrito em uma de suas biografias. (Assouline, 2012) Tanto 
meu curso como o livro, que fala sobre a vida do fotógrafo francês, 
foram elaborados a partir de encontros e conversas com um interesse 
particular voltado para a relação do sujeito e seu contato com o mundo, 
dentro de uma espacialidade, temporalidade e subjetividade históricas 
que o atravessam.

O problema do meu estudo é o desafio enfrentado na adaptação ao 
ambiente de isolamento social decorrente da crise sanitária. Diante desse 

1. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista UNESP.

 a.lucchese@unesp.br
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contexto, busco, através de meus estudos práticos e teóricos soluções 
para a elaboração de processos de mediação entre indivíduo e mundo 
ao redor, marcados pela intensificação do uso de telas e de contatos 
virtuais. Meus questionamentos são: Como extrair sentido da experi-
ência de afastamento do convívio social? É possível elaborar um olhar 
poético sobre o cotidiano que ressignifique o isolamento forçado pela 
pandemia de COVID-19?

Assim, o objetivo deste texto é descrever como a criação de formas 
de expressão, que materializam o olhar poético, auxiliam um sujeito a 
organizar sua experiência e a elaborar uma nova relação com a reali-
dade que molda seu comportamento, em uma atitude de reflexão e de 
ressignificação dos meios de coexistência.

A presença Virtual e Real

Montei dois grupos de alunos e apliquei o curso de expressividade 
em 2020 e 2021, de forma remota, através de uma videoconferência. 
A primeira tarefa consistia em cada um descrever a maneira como se 
expressava em seu perfil pessoal no Instagram. Pedi para que apon-
tassem se havia uma quantidade maior de selfies ou de registros con-
templativos, se o conteúdo era focado na vida profissional ou pessoal, 
se as postagens eram apresentadas de forma mais agressiva, afetuosa, 
ou bem-humorada, e assim por diante. Inspirada no Cultural Analytics 
Lab, de Lev Manovich e no estudo Instagram and Contemporary Image 
(2017), escolhi essa rede social por ser uma plataforma popular, com a 
qual indivíduos vêm elaborando um olhar poético sobre o cotidiano e 
a experiência contemporânea. Para Manovich, o Instagram é um bom 
exemplo de rede para ilustrar a era da fotografia de celular, além de 
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combinar uma série de elementos da cultura fotográfica em um só lugar 
(Manovich, 2017, p. 11).

Durante essa primeira reflexão, uma aluna explicou que suas 
escolhas do que postar refletiam uma imagem criada para agradar o 
outro. Ela evitava colocar suas opiniões sobre assuntos que a interes-
savam por medo de ser rejeitada por uma pessoa com opinião contrária 
a sua. Ela postava fotos com amigos, animais de estimação, registros 
durante a execução de trabalhos ou momentos cotidianos, sempre com 
uma expressão alegre, com gestos afetuosos e com uma preocupação 
estética. Escolhia locais coloridos, em que estava bem vestida, com uma 
boa luz e onde pudesse criar uma composição harmônica.

Esse comentário demonstra que o convívio social exerce extrema 
influência sobre a maneira como nos expressamos. O contato com o 
mundo externo permeia a busca por encontros e por fazer parte de 
um determinado grupo. O gesto expressivo também é uma forma de 
comunicação e reflete os laços que desejamos criar com os outros. 
Henri Cartier-Bresson, na França da década de 1930, também começa 
sua formação artística no ambiente em que circula, atravessado por 
influências como o movimento surrealista, com o qual tem contato 
pelos meios da época, como revistas, as quais possuíam um propósito 
de conexão similar ao que o Instagram tem hoje. Os meios mudam, mas 
as apropriações destes seguem no sentido de uma busca do sujeito por 
uma forma de coexistência em diálogo ou em atrito com o tempo e com 
o espaço em que vive. Assim como minha aluna descreve a construção 
de uma relação com o mundo através de suas postagens no Instagram, 
Cartier-Bresson encontra em uma revista um movimento com o qual 
começa a elaborar também uma forma de contato com o que o cerca:
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Cartier-Bresson devora a revista La Révolution surréaliste, órgão 
oficial do movimento. Nela encontra o que buscava confusamente 
há anos e não conseguia nomear ou formalizar: não a linha de um 
partido, nem um sistema filosófico, mas um estado de espírito capaz 
de determinar uma atitude diante da vida, uma prática existencial. 
Ele, que tanto detesta o positivismo, é apresentado ao universo 
surrealista de maneira quase natural. Nas mesmas páginas que hoje 
lemos para sentir o aroma da heterodoxia, ele descobre uma justi-
ficativa permanente para todas as formas de insurreição diante da 
guerra, de rebeldia contra valores obsoletos, de revolta contra tudo 
o que impeça a liberdade. (Assouline, 2012, p. 36)

Depois de realizar a reflexão sobre a maneira como estavam se 
expressando no Instagram, pedi para os alunos do curso de expressivdade 
que fizessem um exercício de contemplação. Eles deveriam escolher 
um local em suas casas e descrever por escrito ou em áudio o que viam, 
ouviam e sentiam em contato com aquele ambiente. Meu objetivo era 
estimular a presença, além de um olhar poético sobre o corriqueiro. 
Essa prática simples de observação é uma importante ferramenta cria-
tiva, porém é algo que, muitas vezes, não acontece espontaneamente 
na rotina dinâmica que nos atravessa diariamente, fato agravado pela 
crescente atividade virtual em nossas vidas, como a necessidade, por 
exemplo, de registrar um momento e postá-lo no Instagram, em vez de 
desfrutá-lo. O problema do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, 
inclusive, precede a pandemia, que apenas o intensificou.

Outra aluna, ao analisar a experiência do exercício, falou sobre a 
sensação de medo, muito presente em seu corpo, como uma caracte-
rística pessoal que ela reconhece como definidora de sua relação com 
o mundo. Mas também disse ter tido surpresas prazerosas durante a 
prática, mesmo com a presença do medo. Ela realizou o exercício de 
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contemplação em seu quintal à noite. Em um primeiro momento, apenas 
a sensação do temor marcava a experiência. Aos poucos, ela foi con-
seguindo desvincular o foco do receio interior e começou a aproveitar 
aquele momento, entregando-se a outras sensações. Sua reflexão sobre 
isso foi a de que o medo não deixaria de fazer parte dela, mas percebeu 
que foi importante reconhecer esse sentimento, para tentar mudar a 
relação que tinha com ele e ressignificá-lo.

As conversas que tive com meus alunos durante as práticas os auxi-
liaram a ter mais consciência sobre a maneira como estavam elaborando 
sua relação de coexistência, através de atitudes que materializavam em 
uma presença real e virtual no dia-a-dia, em contato consigo e com o 
outro. Além disso, eles começaram a identificar e a refletir sobre forças 
internas e externas que moldavam suas experiências e seu olhar.

A Experiência de Estar Só

Hoje, a palavra solidão é um termo comumente usado para nomear 
a experiência de se estar sem a companhia de outra pessoa, porém ela 
também agrega como característica uma conotação negativa, junto a 
um sentimento de desconexão e melancolia. Desde o século XIX, essa 
relação vem sendo alimentada, concomitantemente com o conceito 
de individualismo, em decorrência das transformações provocadas 
pela industrialização e pelo êxodo para os centros urbanos, como 
descreve o livro A biography of loneliness. The history of an emotion 
(Alberti, 2019). Antes desse processo de mudança social, uma palavra 
que era usada com mais frequência para descrever a experiência de se 
estar só era solitude, um termo mais neutro que não carrega o peso da 
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experiência contemporânea do individualismo, em que cada ser humano 
é responsável por sua sobrevivência.

Assim, ao resgatar a solitude nesta reflexão sobre a pandemia de 
COVID-19, tenho como objetivo forjar um movimento de mutação 
da experiência estética de um sujeito em contato com o mundo sem a 
companhia de outra pessoa, como ocorre na experiência do isolamento, 
atravessando um sentimento negativo até encontrar uma relação com 
uma diversidade maior de sensações. Por isso, ao elaborar o curso de 
expressividade, quis colocar a prática da contemplação em solitude na 
sequência do exercício de descrição do perfil pessoal do Instagram. 
Com essa estratégia, crio um contraponto entre a construção de sen-
tido que se faz a partir de uma produção voltada para um público e a 
experiência estética elaborada longe do olhar do outro.

Antes de iniciar o projeto do curso, logo depois que o isolamento 
decorrente da pandemia começou, realizei um experimento artístico 
com o coletivo Petit Comité, o qual faço parte com os artistas-pesqui-
sadores Marcos Lamego e Roberto D’Ugo. Cada um de nós, sós, em 
suas casas, gerou um fragmento expressivo, fruto do contato com essa 
nova realidade, em um processo de reelaboração da coexistência no 
ambiente doméstico. Eu escrevi poemas, Roberto fez um registro sonoro 
de seu encontro com antigas fitas cassete e Marcos gravou imagens 
de sua janela. Juntei esses materiais em um vídeo o qual nomeamos 
Peça 1 | 3 e cujo processo de criação descrevemos em uma publicação. 
(Anna Lucchese, 2020; D’Ugo et al., 2020). Com esse trabalho, comecei 
a refletir sobre o uso da arte e da mídia para enfrentar os desafios da 
crise sanitária, reflexão esta, que deu origem ao curso de expressividade 
e, posteriormente, a minha pesquisa de doutorado.
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Meus alunos fizeram muitas perguntas interessantes durante o 
curso. Uma das primeiras questões que surgiu foi até que ponto essas 
práticas expressivas poderiam materializar um olhar autêntico sobre a 
realidade. Respondi que preferia ver meu projeto como uma proposta 
voltada para apresentar ferramentas e reflexões para que cada pessoa 
possa se apropriar de forma diferente de meios de contato com o mundo 
e desse processo tirar o melhor proveito do espaço e do tempo em que 
vive. Assim, demarquei a minha noção de olhar poético como um olhar 
pessoal. Minha pretensão não era apresentar uma fórmula para alcançar 
a autenticidade, nem mesmo as expressões criadas me interessavam 
tanto. Meu foco estava no processo e não no produto final e nas possi-
bilidades de relação que ele pode oferecer para diferentes indivíduos 
em um constante tecer de sentidos.

Outra inquietação colocada foi a relevância do olhar poético pessoal 
sobre o mundo. Uma aluna disse que tinha um projeto de programa 
audiovisual em que falava sobre filmes. Sua angústia era: “Quem sou 
eu para falar sobre cinema? Há tantas pessoas que estudam o assunto, 
por que minha relação pessoal com um filme vai ser interessante para 
uma audiência?” Essa questão está conectada há uma discussão mais 
ampla sobre quem detém o poder da verdade e o protagonismo das 
narrativas que nos cercam. Quem valida a relevância de um fragmento 
expressivo como um documento importante sobre o tempo, o espaço e 
a subjetividade histórica que nos cercam? Eu parto da ideia de que todo 
sujeito carrega um valor simbólico a ser partilhado. O Museu da Pessoa 
(https://museudapessoa.org) é um bom exemplo para ilustrar uma forma 
de abordagem em que todo o indivíduo tem seu papel de relevância 

https://museudapessoa.org
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histórica. Fundado em 1991, o projeto coleta e disponibiliza histórias 
de qualquer pessoa que quiser colaborar, em uma plataforma virtual.

Meu curso também caminha nessa chave e apresenta práticas simples 
que não exigem habilidades técnicas aprimoradas para serem realizadas. 
Não estou formando artistas, nem auxiliando meus alunos a produzirem 
obras de arte. Estou apenas interessada na maneira como eles se relacionam 
com o mundo ao redor e que proveito tiram da experiência da pandemia. 
Eles não possuem um olhar autêntico sobre a realidade, totalmente desco-
nectado de uma projeção externa, de padrões existentes, mas se apropriam 
do que lhes é oferecido de formas diferentes. Um sujeito pode usar as 
redes sociais e elaborar um discurso de ódio para processar uma angústia 
vivida durante o isolamento social, ou pode encontrar outras maneiras 
de utilizar essas mesmas ferramentas arte-midiáticas para processar e 
expressar o momento que vive. Pedi para meus alunos que, durante esse 
processo, não buscassem um certo ou um errado, mas que se permitissem 
experimentar algo diferente e criar espaços de fricção e reflexão.

Arte, Mídia e o Olhar Poético sobre o Cotidiano

Os dados colhidos no decorrer do desenvolvimento do curso realmente 
apontaram algumas possibilidades de experiências estéticas possíveis 
durante o isolamento forçado pela pandemia. Assim, comecei a amadu-
recer a hipótese de que a criação de práticas e estratégias arte-midiáticas 
pode revelar caminhos para a construção de uma maior diversidade de 
conhecimentos sensíveis e de formas de existência que nos auxiliam a 
extrair sentido desse novo contexto.

Minha pergunta inicial sobre se é possível elaborar um olhar poético 
sobre o cotidiano apresentou-se como ponto de partida para a análise 
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dessa multiplicidade de contatos entre o sujeito e a subjetividade histó-
rica que o molda. Se pensarmos, por exemplo, na trajetória do fotógrafo 
Henri Cartier-Bresson, sua busca por uma ferramenta artística, com a 
qual pudesse extrair poesia do cotidiano, fez com que ele chegasse até 
a fotografia e se apropriasse dessa arte e dessa mídia de forma pessoal. 
Ele tornou-se um artista durante essa busca, como descreve Assouline 
na biografia do fotógrafo. (2012, p. 26) Ao estudar pintura, durante esse 
processo, encantou-se com a geometria e, com ela, começou a ordenar 
o caos do mundo que o cercava, como o biógrafo define: “Nada traduz 
melhor seu tormento íntimo: reconhecer, sob as aparências, a ordem 
escondida no caos universal, desvencilhar um do outro e ser capaz de sub-
meter uma emoção plástica à construção mais apropriada” (2012, p. 28).

Em minha análise, essa busca solitária do artista não traz apenas 
soluções para as suas inquietações pessoais, mas também produz novas 
possibilidades de leitura do mundo no qual ele está inserido e, com essas 
formas de organização da realidade, artista, obra e fruidor reelaboram o 
presente e pavimentam o futuro. A partir do olhar, a poesia ganha forma 
e transforma a existência.

Pierre Assouline diz em seu livro que seu primeiro encontro com 
Cartier-Bresson, em 1994, resultou em uma conversa de cinco horas 
de duração. O autor relata o trabalho de releitura da memória que fez 
juntamente com o fotógrafo, durante o diálogo, da seguinte forma: 
“Havíamos convocado o século em todas as suas manifestações, nos 
homens que o haviam moldado e nos lugares que o simbolizavam. 
Mas menos os acontecimentos do que os instantes, como se a prova 
importasse menos do que o vestígio”. (Assouline, 2012, p. 6). É dessa 
afirmação, que tiro o entendimento de que são vestígios o que busco 
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com meu curso e minha pesquisa, rastros que apontam para possibili-
dades de existência e de contato com o mundo. Vestígios que aparecem 
durante conversas e trocas de experiências.

Por se tratar de um fenômeno recente, a pandemia de COVID-19 
ainda apresenta uma conjuntura de experimentações e hipóteses em 
formação. Em uma revisão da literatura atual sobre o tema, Denis Renó, 
Xabier Martínez-Rolán, Teresa Piñeiro-Otero e Andrea Versuti, res-
saltam o protagonismo da plataforma do Instagram como um meio 
de criação e veiculação das “narrativas de pandemia” (2021, p. 86). 
Os pesquisadores destacam pontos importantes como a informação e 
a desinformação difundidas pela rede social. Entretanto, meu interesse 
está mais concentrado no lugar de organização das sensações e dos 
afetos, materializados na poética. Para além de um estudo quantitativo, 
como o realizado pelo artigo, tendo como base publicações ibero-ame-
ricanas, produzidas no início da pandemia, com a hashtag #covid19 e 
#coronavirus (2021, p. 89), interesso-me pelo olhar de quem posta sobre 
sua postagem, em como se expressa e no sentido que tira dessa prática. 
Porém, minha pesquisa, por estar ainda em um estágio inicial, apenas 
flerta com experimentações na busca por uma metodologia, assim como 
Cartier-Bresson, no início de sua trajetória artística, flanava por meios 
de organização do tempo e do espaço, no processo de apropriação de 
uma linguagem e de uma forma de contato com o mundo.

Construção de Sentido durante a Pandemia de COVID-19

O terceiro exercício do meu curso de expressividade consistia na 
coleta de objetos a partir da definição de uma categoria para agrupá-los. 
Ao introduzir essa atividade, chamo a atenção para a diversidade de 
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meios que podem nos ajudar a organizar o mundo ao redor, atribuindo 
sentido às experiências. A simples coleta e organização de objetos pode 
caracterizar-se como um gesto expressivo, assim como a postagem em 
uma rede social ou o relato de um momento vivido em solitude.

Em seguida, reitero que o objetivo dessa busca expressiva é o de tirar 
melhor proveito das situações, daquilo que nos acontece. Acrescento que 
essa ideia de criar possibilidades artísticas a partir do cotidiano, dialoga 
com o conceito de Estética Relacional, com a qual Bourriaud (2009a) 
analisa alguns trabalhos de artistas contemporâneos e suas propostas 
de desenvolver outras formas de se relacionar com o mundo ao redor e 
transformar esse contato em arte. O mesmo autor, em outro livro, (2009b) 
ressalta uma tendência do tempo em que vivemos, de apropriação e 
remixagem de uma produção artística existente, por diferentes sujeitos. 
Ele cita, por exemplo, a figura do DJ que se apropria da música de outras 
pessoas e estabelece uma nova experiência estética com elas (p. 35).

Também cito a trajetória de Henri Cartier-Bresson nessa parte do 
curso, antes de passar a atividade, e explico sua decisão de deixar a 
pintura e utilizar a fotografia como meio expressivo, depois de entender 
que tipo de contato desejava ter com o mundo ao redor. Leio para meus 
alunos o seguinte trecho de sua biografia:

Busque os meios, uma obra de arte é um conjunto de meios tendo 
em vista um esforço. Os artistas não são penitentes que expõem 
seus pecados, são construtores com um objetivo, têm um ofício. 
Um romance é construído da mesma maneira que uma roupa, com 
cortes e moldes. Tanto melhor se conseguirmos passar algo de nosso, 
mas antes é preciso aprender como forjá-lo, qual seu contexto, como 
conduzi-lo, como solucioná-lo. (Assouline, 2012, p. 26)
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Ao apresentar os objetos escolhidos, uma das alunas explicou que os 
dividiu em duas categorias diferentes: objetos relacionados à memória 
afetiva e objetos essenciais. Ela apresentou quadros e esculturas que a 
lembravam de viagens e momentos especiais. Cada uma dessas peças 
tinha um sentido pessoal atribuído por ela. Porém, quando começou a 
refletir sobre a categoria de itens essenciais, percebeu que sua vida era 
dominada por eletrônicos. Ela se deu conta de como é forte a relação 
que tem com esses objetos e como sua conexão com o mundo depende 
deles. Ela os descreveu como portais. E finalizou dizendo: “O que seria 
da gente sem essa conexão eletrônica?”

Não é por acaso que Manuel Castells, um dos grandes estudiosos das 
relações sociais mediadas pela internet, tem um livro chamado O poder 
da comunicação (2015) em que descreve como a sociedade em rede é 
dominada por quem tem o controle da informação e da comunicação. 
Assim como para uma de minhas alunas foi importante reconhecer a 
presença do medo, para poder ressignificá-lo, também foi interessante 
observar a reflexão dessa outra aluna sobre a relação de dominação que 
sente em seu contato com eletrônicos, por serem um portal de diálogo 
com o mundo com o qual ela já não consegue mais viver, dependência 
esta, intensificada durante a pandemia.

No decorrer do curso, a pessoa que descreveu a sensação de medo, 
comentou que estava elaborando um projeto para o Instagram. Era uma 
série de vídeos semanais, em que apresentaria seu trabalho como atriz. 
Cada episódio consistia em uma cena na qual simularia uma conversa 
com um terapeuta. Tudo feito no espaço doméstico. Essa criação pessoal 
e independente ganhou materialidade pouco tempo depois e, apesar 
de não ser uma ação realizada para o meu curso, achei interessante 
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notar como esse tipo de iniciativa, dentro da chave de possibilidades 
desenvolvidas a partir da apropriação dos meios artísticos e midiáticos, 
estava espontaneamente ecoando em outras ações individuais, em uma 
reelaboração do ambiente doméstico e na criação de novas experiências 
estéticas durante a pandemia de COVID-19. Minha aluna comentou 
que o medo, característica de seu contato com o mundo, também se 
manifestava no receio de se expor nas redes sociais e essa iniciativa da 
série seria um grande desafio de superação pessoal.

Com esses dois pequenos grupos, no decorrer da aplicação do 
curso, percebi que as descrições feitas a respeito das relações pessoais 
com a mídia e com a própria expressividade, apresentavam momentos 
de prazer e de melhor aproveitamento da experiência vivida durante a 
pandemia, mas também carregavam sentimentos de receio e de angús-
tia. Assim como havia uma crítica à dominação dos eletrônicos sobre a 
existência, por exemplo, ou um medo de se expôr em uma rede social, 
também foram narradas descobertas agradáveis, que ressignificaram 
alguns momentos e espaços, dentro do ambiente de isolamento forçado 
pelo vírus. Mesmo sendo uma amostragem ainda muito pequena para 
ser considerada relevante no contexto de uma pesquisa científica, a 
experiência do curso apontou alguns caminhos possíveis para a análise 
do momento que estamos vivendo, com estratégias de enfrentamento 
individuais, as quais dialogam com minha investigação focada na 
temática: arte, mídia e solitude.

Conclusões

Retomo os questionamentos com os quais iniciei a reflexão aqui 
posta: Como extrair sentido da experiência de afastamento do convívio 
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social? É possível elaborar um olhar poético sobre o cotidiano que 
ressignifique o isolamento provocado pela pandemia de COVID-19? 
Minha análise sobre a construção de um olhar poético sobre o cotidiano 
faz uso de um paralelo entre fragmentos de um curso de expressividade 
elaborado e ministrado por mim em 2020 e 2021, e o processo criativo 
do fotógrafo Henri Cartier-Bresson, descrito em uma de suas biografias 
(Assouline, 2012).

Ao pedir para um grupo pequeno de pessoas executarem práticas 
simples de expressividade, pude observar o que esses diferentes indi-
víduos extraíram do ambiente do isolamento para poder realizar os 
exercícios e, em uma conversa posterior, consegui ter um contato maior 
com o sentido que atribuíram ao processo como um todo. As dúvidas 
e as inquietações que os alunos trouxeram me auxiliaram a entender 
algumas dificuldades das relações pessoais deles em contato com o 
mundo e a construir com eles caminhos de coexistência possíveis a 
partir desse cenário. A dúvida sobre se é possível encontrar um olhar 
autêntico sobre a realidade ou a dificuldade em ver a relevância para 
outras pessoas de um relato pessoal, com base na experiência sensível, 
foram algumas colocações importantes para refletirmos durante as 
conversas a respeito das práticas.

Concluímos que os exercícios revelaram algumas forças que mol-
davam o comportamento individual, como o medo de viver algumas 
experiências ou a dominação dos aparelhos eletrônicos sobre a vida 
contemporânea, em especial, durante o isolamento forçado pela pan-
demia. Os alunos não apresentaram soluções para anular essas forças, 
mas descreveram estratégias criativas para conviver com elas. A análise 
que faço a partir dessas reflexões é a de que as dificuldades causadas 
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pelo afastamento do convívio social seguem afetando a vida desses 
sujeitos, mas eles puderam criar novos sentidos para lidar melhor com 
o problema ou extrair melhor proveito dele com o auxílio de práticas 
expressivas e de um olhar poético sobre o cotidiano.

Também percebi que a pandemia forçou algumas pessoas a lidarem 
com problemas que precedem a crise sanitária, como o receio de se 
expor em redes sociais ou em contatos mediados por telas no geral. 
Além disso, o isolamento trouxe a necessidade de se encontrar outras 
formas de linguagem e de expressão, as quais envolvem uma apropria-
ção dos meios digitais.

Durante o desenvolvimento do curso, deixei claro para meus alunos 
que o meu interesse estava no processo e não no produto final. Utilizei 
a biografia de Henri Cartier-Bresson para falar sobre a importância 
do convívio social para o processo de desenvolvimento da expres-
sividade. O fotógrafo, na França da década de 1930, também tinha 
questões que o afligiam e que o impulsionaram em sua busca artística 
e na elaboração de uma nova forma de existência e de contato com o 
mundo. Se meus alunos, hoje, utilizam como meio de comunicação e 
desenvolvimento expressivo o Instagram, Cartier-Bresson, na década 
de 1930, encontrou nas revistas e no movimento surrealista uma 
forma de contato com a espacialidade, temporalidade e subjetividade 
históricas que o cercavam.

Essas práticas e conversas me conduziram até uma resposta afirma-
tiva para a questão sobre se é possível construir um olhar poético que 
ressignifique a experiência vivida durante a pandemia. Para a pergunta 
sobre como se dá esse processo de construção de sentido, elaborei a 
seguinte análise: todo indivíduo tem sua relevância histórica e cada 



123

meistudies

qual, a sua maneira e se apropriando dos meios que tem disponíveis, 
pode contribuir com a ampliação da diversidade de possibilidades de 
existência, as quais apontam caminhos para se extrair sentido do tempo 
e do espaço que molda o comportamento e conduz as relações. A partir 
do olhar, a poesia ganha forma e transforma a experiência, reelaborando 
o presente e pavimentando o futuro.

Por utilizar uma amostragem de dados pequena e por ainda estarmos 
vivenciando o fenômeno estudado, minha pesquisa e minhas conclu-
sões descrevem uma primeira fase de construção, com uma abordagem 
experimental que venho aperfeiçoando através de novas turmas do curso 
de expressividade e de mais leituras sobre o tema e sobre o problema 
da investigação.
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O estilo tarantinesco em era uma vez em 
Hollywood: uma análise comparativa com o estilo 

da continuidade intensificada

Jonathan de Assis Lourenço da Costa1

Maria Helena Braga e Vaz da Costa2

Era uma de Vez em Hollywood (Once upon a time...in Hollywood, 
2019) é o nono filme do diretor Quentin Tarantino e se passa durante 
a década de 1960 em Los Angeles e acompanha três dias na vida de 
três personagens. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), um ator que já fez 
sucesso no passado mas que está em declínio. Cliff Both (Brad Pitt), 
dublê e amigo fiel de Rick. E por fim, Sharon Tate (Margot Robbie), 
atriz em ascensão que, na vida real, foi casada com o diretor de cinema 
Roman Polanski, e que foi brutalmente assassinada pelos seguidores de 
Charles Manson, líder de uma seita na Califórnia nos EUA.

O longa teve um orçamento de US $90 milhões, um valor altís-
simo, que só Hollywood pode oferecer. Contudo, o cineasta americano 
Quentin Tarantino iniciou a sua carreira dentro das práticas de produção 
do cinema independente. Os seus três primeiros longas se enquadram 
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dentro dessa forma de produção. Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 
1992) Pulp Fiction - Tempo de Violência (Pulp Fiction, 1994) e Jackie 
Brown (Jackie Brown, 1997) tiveram orçamentos de US $1,5 milhões, 
8 milhões e 12 milhões respectivamente.

O diretor ingressou a partir de Kill Bill (2003) no modo de produção 
de grande orçamento de Hollywood. Este projeto, que foi dividido em 
duas partes, teve orçamento de US $60 milhões, um orçamento maior 
que todos os outros filmes do diretor juntos. Os grandes orçamentos 
continuaram por todos os filmes seguintes do diretor: Grindhouse (2007) 
Bastardos Inglórios (2009), Django Livre (Django Unchained, 2012) 
e Os Oito Odiados (The Hateful Eight, 2015) tiveram orçamentos de 
US $67 milhões, 70 milhões, 100 milhões e 44 milhões respectivamente. 
Temos uma clara mudança em termos orçamentários na carreira do dire-
tor, Tarantino adentrou nas práticas de produção de grande orçamento 
de Hollywood, e a questão principal que nos interessa é se esse novo 
modo de produção alterou o estilo do diretor?

Bordwell (2008a) coloca que o diretor não é a fonte única na cons-
trução de um filme, cineastas atuam dentro de instituições, estas por 
sua vez oferecem oportunidades assim como restrições, sejam tecnoló-
gicas, econômicas ou culturais. Segundo o autor, há uma maneira de se 
fazer filmes dentro delas, saberes institucionalizados que encorajam e 
desencorajam os cineastas a tomar certas decisões. Tais práticas criam 
tradições cinematográficas, um repertório de esquemas narrativos e 
estilísticos à disposição dos diretores.

Podemos recorrer também a noção de dispositivo elaborada por 
Agamben (2005) que define este como “qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 



127

meistudies

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes” (Agamben, 2005, p. 5).

No cinema, os diretores seriam os seres viventes atuando em institui-
ções (estúdios), que são os dispositivos, que moldam o trabalho através 
de práticas e tradições cinematográficas. Bordwell (2008b) coloca que 
os diretores atuam em estado de liberdade, eles podem optar por um 
esquema estilístico ou outro, mas a liberdade artística não é ilimitada, 
sempre há limites de tempo, dinheiro, recursos e tecnologia.

Bordwell (2008b) destaca que tais tradições não são um manual 
rígido a ser seguido, as produções de Hollywood possuem flexibilidade, 
há um grau de sujeição às normas por partes dos cineastas, e aponta que 
os cineastas podem replicar, revisar ou rejeitar tais esquemas. E aqui 
queremos trabalhar com a tradição do estilo dominante da Hollywood 
atual, a Continuidade Intensificada.

A Continuidade Intensificada é uma teoria elaborada por 
David Bordwell a partir de sua pesquisa sobre o estilo Hollywoodiano 
pós-1960 até os filmes do século 21. Bordwell (2006) afirma que não 
houve ruptura em relação ao período clássico, mas sim uma intensifi-
cação de certas técnicas que já eram usadas pelos cineastas, em detri-
mento de outras, criando um estilo dominante em todos os gêneros, 
mas reduzindo o repertório dos diretores. Bordwell chamou esse estilo 
de Continuidade Intensificada.

Ainda segundo Bordwell (2006), quatro grandes dispositivos esti-
lísticos moldam e dominam o estilo da Continuidade Intensificada: 
edição rápida, uso bipolar de lentes de distância focal extrema, planos 
com enquadramentos próximos e constante movimento da câmera. 
Enquanto essas técnicas dominam, outras caíram em desuso como “planos 
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longos com a câmera fixa, planos compostos sustentados, frequentes 
enquadramentos de longa e média distância, e imagens filmadas com 
lentes de 50mm” (Bordwell, 2006, p. 138). Para Bordwell (2008b) um 
cinema cada vez mais distante da mise-en-scène, menos informação a 
cada plano, mais forçado para atingir emocionalmente o público.

Para traçar as causas desse novo estilo ter se tornado dominante, 
Bordwell (2006) coloca que as causas mais plausíveis advém normal-
mente de mudanças tecnológicas, práticas do ofício fílmico, e circuns-
tâncias institucionais, “ a história do estilo no sistema de estúdios é 
governada por essas forças” (Bordwell, 2006, p. 147).

Continuidade Intensificada pode ser traçada em grande parte devido 
às mudanças das demandas de produção (como filmagem em locação, 
planejamento para o formato da TV, aceleração dos calendários de 
filmagem), práticas do ofício( particularmente filmagem com múl-
tiplas câmeras), e ferramentas técnicas ( como Steadicam e edição 
digital). (Bordwell, 2006, p. 156)

Mas Bordwell (2006) alerta que, embora ele tenha isolado os dis-
positivos do estilo dominante, elas normalmente atuam juntas.

Enquadramentos próximos permitem cortes rápidos. Lentes longas 
selecionam figuras individualmente para a edição. O foco seletivo 
faz dentro do plano o que a edição faz entre os planos: ele revela 
áreas de interesse sucessivamente ( ao invés de simultaneamente, 
como o deep-focus clássico de Wells e William Wyler). A câmera 
circular pode usar tanto uma lente longa, permitindo que elementos 
do primeiro plano sejam desviados, ou uma grande-angular, deri-
vando sua força de uma firme mudança cronometrada para plano a 
plano. (Bordwell, 2006, p. 137)
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O objetivo deste artigo é analisar o estilo do filme Era uma de 
vez em Hollywood e evidenciar que Tarantino conseguiu articular um 
estilo próprio que se distancia do estilo dominante atual de Hollywood 
(Continuidade Intensificada) em vários aspectos, mesmo atuando em 
uma prática de produção de grande orçamento.

Para essa análise comparativa entre o estilo de Tarantino e o da 
Continuidade Intensificada, decidimos por duas cenas de diálogo de Era 
Uma Vez em Hollywood. Bordwell (2006) argumenta que apesar de todo 
o espectáculo de Hollywood, com cenas de ação e efeitos especiais, as 
cenas de diálogo ainda são o tipo mais comum de cena em um filme 
de Hollywood, e o que preocupa o autor é que as técnicas de ênfase da 
continuidade intensificada são tanto aplicadas em grandes cenas de ação, 
como em simples cenas de diálogo. Com base nisso, selecionamos duas 
cenas do filme de Tarantino, ambas de diálogo, cada uma protagonizada 
por um personagem diferente, para identificar as diferentes estratégias 
utilizadas pelo diretor.

O Estilo Era uma Vez em Hollywood e o Estilo da Continuidade 
Intensificada

Antes da análise propriamente dita, algumas coisas são necessárias, 
evidenciar a importância do estilo fílmico na percepção de qualquer 
filme e o definir. Bordwell (2013b, p. 22) diz que “o estilo não é sim-
plesmente decoração de vitrine em cima de um roteiro; ele é a própria 
carne da obra”. Bordwell (2013b) coloca que por mais que o espectador 
possa ser envolvido pelo enredo ou gênero, assunto ou implicações 
temáticas, a textura da experiência fílmica depende centralmente das 
imagens em movimento e os sons que as acompanham. E mesmo que 
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os espectadores não tenham consciência, o estilo é o único meio de 
acesso à história ou tema, e atua em todos os momentos para moldar 
a sua experiência.

Ao centrar nossa investigação no estilo cinematográfico, estamos 
tentando lidar com aspectos do cinema que têm muita importância 
para a maneira como os filmes funcionam. Nenhuma teoria adequada 
do cinema como mídia pode negligenciar o papel moldador do estilo. 
(Bordwell, 2013b, p. 22)

Para Bordwell (2013b, p. 17) o estilo é o “uso sistemático e sig-
nificativo de técnicas dessa mídia em uma obra”. Essas técnicas são 
constituídas por quatro grandes áreas (Bordwell, 2013a): mise-en-scène, 
cinematografia, montagem e som. A mise-en-scène incorpora os ele-
mentos dentro do plano (cenário, figurino e maquiagem, iluminação e 
encenação), a cinematografia os aspectos fotográficos relacionados a 
câmera e lentes (aspectos tonais, perspectiva, enquadramento, mobi-
lidade do quadro), montagem as relações entre os planos (rítmicas, 
gráficas, espaciais e temporais) e o som tudo que escutamos no filme 
(sonoplastia, som direto, trilha sonora). No sentido de perceber o estilo 
do diretor, na análise estaremos utilizando todos os quatro elementos 
de estilo.

Cena 1 - Rick Dalton e Trudi Fraser

A primeira cena selecionada é a do diálogo entre Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) caracterizado como Caleb DeCoteau, e a atriz 
mirim Trudi Fraser (Julia Butters) no set de filmagem do piloto da série 
de TV Lancer. A cena começa com um long shot mostrando pela primeira 
vez Rick em seu figurino, ao fundo a porta de um trailer se abre, alguém 
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da produção surge, um rápido diálogo ocorre entre eles, depois Rick 
segue o seu caminho. Temos aqui uma encenação em profundidade, a 
estratégia permite mostrar a ação simultaneamente sem a necessidade 
de cortes para planos mais próximos (Figura 1).

Figura 1
Plano Distante com Encenação em Profundidade

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

À medida em que Rick avança, a câmera levemente faz uma pan 
para lhe acompanhar, “uma das funções mais comuns do movimento de 
câmera é o reenquadramento” (Bordwell, 2013a, p. 320). Assim que Rick 
vira a rua, a câmera encerra o movimento permanecendo fixa mostrando 
Rick andando. O plano dura aproximadamente 40 segundos, não é pos-
sível aqui identificar nenhuma característica marcante da continuidade 
intensificada, a câmera está distante, o plano é longo e os movimentos 
de câmera são para reenquadrar o ator, que para Bordwell (2006) é típico 
no cinema clássico, e não para dar energia ao plano, característico da 
cinema moderno. André Bazin, em defesa do plano longo, coloca que:
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A montagem, que tantas vezes é tida como a essência do cinema, é, 
nessa conjuntura, o procedimento literário e anti-cinematográfico 
por excelência. A especificidade cinematográfica, apreendida pelo 
menos uma vez no estado puro , reside ao contrário, no mero respeito 
fotográfico da unidade do espaço. (Bazin, 1991, p. 59)

É evidente que Tarantino se utiliza da montagem, como veremos, 
mas o que Bazin evidencia com essa colocação anti montagem é que 
“o que deve ser respeitado é a unidade espacial do acontecimento” 
(Bazin, 1991,p. 62). Ou seja, respeitar a ação dentro de uma mesma 
localidade, assim como Tarantino faz no plano anterior analisado. O corte 
irá ocorrer quando surgir apenas um novo espaço, que é exatamente o 
que ocorre a seguir.

Figura 2
O track out revela um novo espaço que estava off

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

O segundo plano (Figura 2) segue mostrando Rick andando pelo 
set, mas a câmera acompanha seu movimento à distância até recuar 
mostrando outras áreas do set, e nos revelando alguém usando um 
par de botas no primeiro plano, “muitas vezes a câmera se afasta das 
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personagens para revelar algo de importante para a narrativa” (Bor-
dwell, 2013a, p. 321). Bordwell (2006) coloca que esses movimentos 
de recuar (track out) não são comuns no cinema moderno, pois o mais 
comum no estilo da continuidade intensificada é ir pra frente (tracking 
shot, push in, creeping zoom).

Diretores de estúdio dos anos 1930 e 1940 costumavam realizar o 
track out ( de um detalhe ou personagem importante para o todo) 
assim como fazer o track forward, mas pelos anos 1960, o movi-
mento para frente se tornou predominante. (Bordwell, 2006, p. 144.)

Podemos perceber que os movimentos de câmera no filme remetem 
ao cinema clássico. E além disso ambos os planos revelam um espaço 
que estava off. Burch (1973) divide o espaço fílmico em dois: o de 
campo e o de fora de campo (off). O espaço de campo é o que, como o 
nome já diz, tudo que está no campo de visão da câmera, ou seja, tudo 
o que vemos. Já o espaço off, é tudo o que está fora do quadro, e o autor 
o subdivide em seis categorias. As quatro primeiras são o espaço que 
segue cada borda do quadro: para cima, para baixo, esquerda e direita. 
Os outros dois são o espaço atrás da câmera e o espaço atrás dos objetos, 
cenários ou personagens. Para o autor o espaço off é flutuante e imagi-
nário, e o público só é levado a percebê-lo caso algum elemento o faça, 
caso chame atenção para algo fora do quadro.  Como é o caso nos dois 
planos. A movimentação do ator leva a movimentação da câmera que 
revela esse novo espaço, e com ele novos pontos de interesse, como é o 
caso das botas da atriz mirim, elemento essencial na cena que irá ocorrer.

O terceiro plano começa com um leve track out ajustando para a 
situação dramática que irá prevalecer nos planos seguintes: o diálogo 
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entre ambos os personagens, Rick e a atriz mirim configurando certo 
simetrismo (Figuras 3 e 4).

Figura 3
Encenação em Profundidade.

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

Figura 4
Long Shot do Ator que Fala

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

Aqui temos uma encenação (elemento estilístico da mise-èn-scene) 
em profundidade, mesmo que nem todos os elementos estejam em foco 
nítido, embora seja possível identificar facilmente o que está fora de 
foco. Tarantino opta por manter o ator que está em primeiro plano fora 
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de foco, ora Rick, ora a garotinha. Nesse trecho de shot/reverse shot, 
Tarantino vai contra a tendência moderna de planos mais próximos e 
mantém o ator que fala mais longe, mostrando o corpo inteiro (long shot).

Devido às características do plano devemos aqui estabelecer a dife-
rença entre espaço profundo e profundidade de campo, e também sobre 
o uso do foco (propriedade das lentes). Bordwell (2013a, p. 288) alerta 
que a profundidade de campo não deve ser confundida com o conceito de 
espaço profundo. De acordo com o autor, o espaço profundo é um termo 
para a maneira como o cineasta encena a ação em diferentes diferentes 
zonas do plano (primeiro plano, plano intermediário, plano de fundo), 
independente de estarem ou não em foco todos essas áreas. (2013a, p. 288).

O espaço profundo é uma propriedade da mise-en-scène.  São técnicas 
que afetam o que é colocado na frente da câmera. A profundidade 
de campo depende da própria câmera, com a lente determinado que 
camadas da mise-en-scene estão em foco. (Bordwell, 2013a, p. 288)

Quando a garota permite que Rick se sente próximo a ela para ler, os 
planos que predominam são os two-shot que mostram ambos os atores 
(Figuras 5 a 7). Aqui Tarantino mantém ambos em foco, permitindo 
que o espectador percorra o olho pelo plano, contrariando novamente 
a tendência de plano próximos, os singles que mostram apenas um ator. 
E os two-shot aqui tendem a ser longos, existindo planos na casa dos 20 e 
50 segundos, sendo que um deles dura quase 2 minutos e meio. Ainda 
citando Bazin: “Quando o essencial de um acontecimento depende de 
uma presença simultânea de dois ou mais fatores da ação, a montagem 
fica proibida” (1991, p.62). Toda uma dinâmica entre os dois atores é 
permitida pelo uso do plano prolongado.
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Figura 5
Two-shot de Rick e a Garotinha

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

Figura 6
Novo Two-shot por um Ângulo Diferente

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

Figura 7
Two-shot com Rick mais ao Fundo

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)
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São usados apenas três close-up em toda a cena, sendo apenas um de 
Rick Dalton (Figura 8), algo raro no cinema moderno. Bordwell (2006) 
coloca que após a década de 1960 os diretores trocaram os two-shots por 
singles, planos médios ou close-ups, mostrando apenas um ator por plano.

Figura 8
O Único Close-up Rick na Cena

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

Alguns planos mais próximos encerram a cena, depois da dramatici-
dade aumentar quando Rick começa a chorar, mas ambos os atores ainda 
são enquadrados na estratégia do plano OTS (sobre o ombro). Em resumo, 
temos planos longos com câmera fixa, two-shot sustentados, planos de 
média e longa distância. Estas são técnicas que caíram em desuso no 
estilo dominante da Hollywood pós-1960, e quanto às técnicas da con-
tinuidade intensificada, praticamente nenhuma característica delas foi 
utilizada por Tarantino aqui, estando bem distante do estilo dominante.

Cena 2 - Cliff Booth e Bruce Lee

A segunda cena em análise se dá com o outro protagonista, Cliff Booth 
(Brad Pitt). A cena representa uma memória do personagem no set de 



138

meistudies

filmagem do seriado Besouro Verde, onde ele luta contra o personagem 
Bruce Lee (Mike Moh). Este segmento consiste em um longo plano 
sem cortes. Bordwell (2013a, p. 334) coloca que “geralmente, podemos 
considerar o plano longo como alternativa para uma série de planos”. 
Nesse sentido de apresentar diversos tipos de enquadramento dentro 
de um plano, “é provável que o plano longo se valha do movimento da 
câmera” (Bordwell, 2013a, p. 335). Como veremos, este é o caso aqui, 
a câmera se movimenta e cria novos enquadramentos sem a necessidade 
do corte. Aqui as ideias de Bazin para a preservação do espaço e dos 
eventos da cena ficaram mais evidentes.

Figura 9
Lee em plano mais próximo

Nota. Como coloca Burch, o espaço fora de campo só será notado pelo público caso 
o filme faça algo. Adaptado de Tarantino (2019)

O plano começa num close-up, com a câmera ainda fixa, do per-
sonagem Bruce Lee falando (Figura 9). Lee se move para esquerda e 
volta para o centro à medida que fala. Nesse movimento nos é revelada 
a presença de alguém atrás dele. Aqui ainda não temos a noção do local 
onde a situação acontece. Então a câmera começa a recuar revelando 
que estamos num set de filmagem e várias pessoas escutam atentas às 
palavras de Bruce Lee. Então, Lee começa a andar pelo set, a câmera 



139

meistudies

acompanha seu movimento, no plano de fundo, sentado, vemos Cliff Booth 
fora de foco vestindo o figurino da cena anterior e bebendo uma caixa 
de leite (Figura 10). A câmera continua seguindo Lee deixando Booth 
novamente fora do plano. Novamente Tarantino faz uso da movimentação 
ator/câmera para revelar o espaço off, é um padrão estilístico do diretor.

Figura 10
Câmera Acompanha o Movimento de Lee pelo Set

Nota. É exatamente o que ocorre aqui. O movimento revela o espaço e por consequência 
Cliff ao fundo, um dos personagens mais importantes do filme, chamando atenção do 
público. Adaptado de Tarantino (2019)

Figura 11
Composição em Profundidade de Campo revelando Novas Regiões do 
Espaço da Cena

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)
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A câmera para quando Bruce Lee para de andar (Figura 11), e 
o acompanha quando ele volta a caminhar, mas desta vez, quando 
enquadra Cliff novamente (Figura 12), a câmera segue em direção a 
ele lentamente, observando-o enquanto ele escuta o discurso de Lee, 
que agora está fora de quadro. Mesmo fora de quadro, a presença de 
Lee e notada pelo som, Tarantino cria nesse momento uma relação do 
espaço de campo com o espaço off.

Burch (1973) fala sobre o uso estrutural do som no cinema. O autor 
primeiramente traz as palavras do cineasta francês Robert Bresson, que 
diz que um som sempre evoca uma imagem, e que uma imagem não 
evoca sempre um som. Burch discorda em parte da afirmação de Bresson, 
colocando que existem sons muito difíceis de se identificar, e imagens 
muito realistas (sem necessidade do som para tal), e que Bresson utiliza 
muito de sons conhecidos, tem a sua paleta de sons bem limitada.

Figura 12
Track in em Cliff

Nota. Neste plano podemos considerar uma técnica de intensificação do estilo dominante. 
Contudo, é um uso único dentro de várias outras na cena. Tarantino possui uma paleta 
de estratégias de estilo mais ampla que da Continuidade Intensificada. Recordamos 
o uso único do close up de Rick Dalton na cena anterior que analisamos. Adaptado 
de Tarantino (2019)
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Contudo, o uso do som por Tarantino está dentro da paleta de 
Bresson, isto é, é um som identificável e conhecido, nesse caso o som 
evoca uma imagem, o próprio Bruce Lee. Nisso, Burch (1973) concorda 
com Bresson, ele diz que as propriedades evocativas do som estão 
bem ligadas a uma construção de um “espaço off” e de tudo o que se 
relaciona com ele.

Figura 13
Close-up de Cliff Através do Track In

Nota. O movimento intensificou a cena isolando Cliff. Aqui Tarantino quer que nos 
concentramos nas reações de Cliff ao que Lee diz. Adaptado de Tarantino (2019)

Cliff está de cabeça baixa, mas quando escutamos uma pergunta 
dirigida a Lee, sobre se ele derrotaria Cassius Clay numa luta, Cliff 
levanta a cabeça e presta atenção na resposta (relações entre espaços). 
Quando Lee responde, Cliff não consegue evitar e ri. Neste momento 
a câmera se aproxima suficientemente para criar um close-up de Cliff 
(Figura 13). Lee ainda fora de quadro o confronta, enquanto a câmera 
recua e enquadra Lee novamente: ele está de costas para a câmera, e 
sua cabeça ocupa o primeiríssimo plano (Figura 14).
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Figura 14
Novo track out criando profundidade de Campo

Nota. Os elementos que estão se relacionando no uso de espaço de campo/espaço off 
agora estão no mesmo plano. É um claro plano de confronto. Adaptado de Tarantino 
(2019)

A conversa continua, e quando Cliff diz que Lee jamais venceria 
Clay debochando dele, a câmera faz um semi-arco em Bruce o colocando 
de perfil (Figura 15). Lee responde e a câmera faz uma panorâmica 
em direção a Cliff de forma bem mais rápida que os padrões de movi-
mento anteriores do plano, dando energia à cena em vista do crescente 
confronto entre os dois personagens - aqui pode ter havido ou não um 
corte escondido, não temos como dar certeza (Figura 16).

Figura 15
Semi-arco que Isola Lee no Quadro

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)
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Figura 16
Pan Rápido que dá Energia à Cena

Nota. Tanto aqui como na figura anterior temos o uso de uma movimentação de 
câmera mais enérgica, algo que podemos associar a Continuidade Intensificada. Mas 
como colocamos antes, Tarantino não as usa como padrão, mas apenas em momentos 
específicos, tornando elas assim mais eficientes dentro da dinâmica do plano/cena. 
Adaptado de Tarantino (2019)

Figura 17
Track out Criando um Novo Enquadramento com Encenação em 
Profundidade

Nota. Adaptado de Tarantino (2019)

A câmera volta para Bruce e depois para Cliff, seguindo esse mesmo 
padrão de movimento e velocidade. As condições da luta entre os dois 
são acertadas, e Cliff se levanta do carro tirando a peruca, a câmera 
recua, mantendo o padrão de movimento lento dos track outs, deixando 
a velocidade apenas para as panorâmicas. Bruce dá as costas para Cliff, 
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tira os óculos e começa a andar. Ao fundo, Cliff tira parte do terno, a 
câmera acompanha lateralmente Bruce e Cliff sai de quadro. Quando 
a câmera para, Cliff é novamente enquadrado, Bruce dá sua jaqueta e 
óculos para um membro do set que o alerta que Cliff é famoso por “ter 
matado a mulher e escapado”. Nesse momento temos uma encenação 
em profundidade, com Bruce no primeiro plano e Cliff ao fundo ligei-
ramente desfocado (Figura 17).

Figura 18
Long shot Estabelecendo o Espaço da Luta

Nota. A câmera distanciada não é um padrão do estilo recorrente da Continuidade 
Intensificada, muito pelo contrário, a tendência são planos cada vez mais próximos. 
Contudo, é um padrão do estilo de Tarantino. Adaptado de Tarantino (2019)

Bruce vai para o extremo do quadro e a câmera recua para enquadrar 
ambos em seus extremos e a luta inicia (Figura 18). Bruce corre em 
direção a Cliff e a câmera o acompanha, depois do chute ela segue e se 
mantém apenas em Cliff, que se levanta. Temos novamente o padrão 
da câmera rápida, que pode esconder cortes, que reenquadra Bruce 
no primeiríssimo plano e faz surgir parte do corpo de Cliff de costas 
para a câmera (Figura 19). Neste enquadramento, Bruce avança sobre 
Cliff, e então temos o primeiro corte visível da cena, que mostra Cliff 
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arremessando Lee contra um carro. A partir desse ponto Tarantino 
começa a empregar a estratégia de cortes, para dar energia à cena, sem 
a necessidade de disfarçar os possíveis cortes com movimentos rápidos 
de câmera.

Figura 19
Encenação em Profundidade com Ação Principal Ocorrendo ao Fundo

Nota. Esse mesmo padrão vimos na cena anteriormente analisada. O elemento próximo 
a câmera surge para preencher o quadro direcionar a atenção para o elemento ao 
fundo. Tarantino não se utiliza do enquadramento mais próximo, mas direciona o olhar 
através da encenação do plano, através do uso criativo da mise-en-scéne. Adaptado 
de Tarantino (2019)

Bordwell (2006) coloca que quando há um plano longo nos filmes 
hollywoodianos atuais, ao estilo da Continuidade Intensificada, a câmera 
normalmente está em movimento, e tais movimentos servem para dar 
energia à cena, indo para frente, com o uso constante de push in’s e 
creeping zoom’s. Nesse plano, Tarantino usa muito mais o movimento 
track out, de recuar a câmera. Tarantino utiliza o movimento para 
frente para intensificar a tensão quando Cliff ouve o discurso de Lee e 
a câmera lentamente vai em sua direção. Sendo o segundo momento 
quando Lee avança em direção à Cliff e acerta o primeiro chute, nesse 
longo plano, Tarantino reserva o track in para os momentos de maior 
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tensão, e não faz uso excessivo das técnicas de intensificação que 
dominam o estilo atual.

Considerações Finais
Nestas duas cenas pudemos analisar o estilo de Quentin Tarantino 

dentro das práticas de produção de Hollywood em um filme de enorme 
orçamento, o Era Uma Vez em Hollywood. Foi possível constatar que o 
diretor mantém um estilo próprio, articula elementos diversos na cons-
trução de suas cenas. Articula um estilo autoral, e não apenas segue o 
estilo dominante atual, a Continuidade Intensificada.

Foi possível perceber padrões próprios em Era Uma Vez em Hollywood, 
mostrando um estilo consistente. Estilo esse que traz técnicas que caíram 
em desuso em Hollywood, como apontamos, bem como técnicas que 
o estilo atual e dominante faz uso. Tarantino não limita a sua paleta de 
escolhas a uma determinada tradição. As suas escolhas partem de um 
instinto autoral.

Pudemos perceber que quanto às técnicas da Continuidade Intensifi-
cada que Tarantino faz uso, como o close up e o track in, ele as articula 
em momentos específicos, às vezes com usos únicos, e não como modo 
padrão para todas as cenas, que é o principal receio de Bordwell em 
relação ao estilo atual, uma perda do uso criativo da mise-en-scène.

Quanto a mise-en-scène, outro padrão estilístico que podemos 
destacar nas cena é a encenação em profundidade, e como destaca-
mos, como uma propriedade da mise-en-scène, pois muitas vezes nem 
tudo está em foco, que seria a profundidade de campo, propriedade da 
cinematografia. Na cena de Cliff e Lee, eles tendem a ser enquadrados 
no mesmo plano, normalmente alguém ocupando o primeiro plano e o 
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outro ao fundo, indo contra a tendência moderna de planos próximos 
que normalmente apenas um ator aparece (singles).

O ator e a sua relação com o espaço à sua volta é uma das principais 
preocupações de Tarantino. Ele quer evidenciar não apenas os seus 
rostos, mas todos os seus corpos, assim como o espaço que ele criou, 
por isso trouxemos as questões de espaço fílmico, e como Tarantino 
cria relações entre o espaço de campo e o espaço off.

Por fim, evidenciamos a preocupação de Tarantino para com os 
elementos da mise-en-scéne, elemento tão caro a Bordwell, e motor de 
seus estudos, o que o levou a construção dessa teoria da Continuidade 
Intensificada, como uma forma de alerta aos caminhos que o cinema 
tenha tomado. O trabalho de Bordwell surge não apenas como um estudo 
histórico do estilo, mas também como algo para o futuro, de um resgate 
de um certo tipo de cinema que está morrendo. E ficamos felizes ao 
constatar que Tarantino com o seu filme está nesse cinema de resistência 
e dentro da maior indústria de cinema do mundo, dentro de Hollywood.
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Campo musical indie y plataformas digitales. 
¿Nuevos condicionamientos en el sector?

Einath Apel1

El mundo ha sufrido cambios profundos y significativos con el sur-
gimiento de internet, primero, y de la popularización de las plataformas 
digitales y del uso de teléfonos celulares, luego. Se han visto modificados 
los modos de hacer ciencia, de estudiar, de transportarse, de vincularse 
socialmente, entre otras múltiples actividades de los sujetos, entre las 
cuales se encuentra crear, difundir y consumir arte.

Habitamos un mundo regido por la convergencia (Jenkins, 2006) y 
ubicuidad, en el que las plataformas digitales toman una importancia 
sin precedentes en todos los ámbitos de la vida (Aguado et al., 2014; 
Fernández, 2018; Scolari, 2015; Srnicek, 2018), dentro de los cuales 
presenta sus características el campo artístico en general, y el musical en 
particular. El proceso de producción/consumo se ha visto profundamente 
modificado con cada nueva técnica y especialmente con el surgimiento 
de internet, la popularización del P2P y la explosión de plataformas de 
suscripción y contenido on demand.

La teoría de los campos aplicada a las artes (Bourdieu, 2006) nos 
otorga conceptos claves para el análisis de la música y las estructura-
ciones y reestructuraciones del campo, hacia dentro y fuera. Se pone 

1. Maestranda en Comunicación Digital Interactiva por la Univ. Nacional de Rosario.
 apel.einath@gmail.com
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de relevancia aquí una división del campo que responde a dos maneras 
diferentes de producir: de la mano de las majors o sin ellas, lo que 
da como resultado dos grandes subcampos: uno mainstream y otro, 
independiente.

Muchos artistas crean de manera independiente porque no pueden 
acceder a la industria. Sin embargo, existe otro sector que elige estos 
modos, principalmente por motivos ideológicos: para jerarquizar, 
entre sus intereses, sus libertades (creativas, de tiempos, económicas). 
Del punk y hardcore surge un nuevo modo de hacer: el Do It Yourself 
(DIY). De esa escuela de modos de producción, pero con guitarras más 
limpias y audiencias más naife, nace el indie.

El presente artículo retoma las teorizaciones, conceptos y entrevistas 
realizadas en nuestra tesis de maestría, que aborda las particularidades 
del campo en un recorte geográfico determinado, a saber: Tucumán, 
una pequeña provincia del norte argentino.

Aquí, y a modo de resumen, ahondaremos en dos aspectos. Por un 
lado, exploraremos la definición de indie. Por el otro, las continuida-
des y rupturas suscitadas ante la aparición de las plataformas digitales 
en el siglo XXI. Mientras que las grandes productoras encuentran el 
envión para recuperar (al menos parcialmente) las pérdidas sufridas 
con los inicios de internet, la música independiente halla una suerte 
de democratización del mercado, aunque —como veremos más ade-
lante— relativizada. El indie, por su parte, encuentra mayores posibili-
dades de producción y difusión y una audiencia más cuantiosa a la que 
potencialmente llegar. Como contraparte surgen nuevas regulaciones, 
nuevos tiempos y exigencias que condicionan la manera de producir. 
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Es entonces cuando nos preguntamos: ¿el indie está condicionado por 
el mercado? ¿La música usa las plataformas, o es al revés?

El Indie

Para definir al indie primero es necesario ubicarlo dentro del gran 
campo que lo contiene: la música. La música es, por un lado, una mani-
festación artística. Pierre Bourdieu (2006) echa mano a su concepto de 
campo y a los de capitales, reglas y actores, para explicar que el arte 
es, precisamente, lo que los sujetos que la conforman aceptan como 
tal. Además, sostiene sus reglas y capitales de manera autónoma, con 
su propia illusio. Para ser considerada como arte, una producción debe 
mantenerse al margen de condicionamientos externos, al cuidado de su 
autonomía relativa. Christoph Menke (2011), como idea superadora, 
propone que el campo artístico es profundamente soberano, es decir, que 
tiene la capacidad y potencia de trascender sus límites e involucrarse 
con otros sectores.

Hay numerosos ejemplos de manifestaciones artísticas que, a tra-
vés de réditos económicos, de la militancia política, de su intercambio 
con lo tecnológico, por mencionar algunos, dan como resultado una 
producción artística sin dejar atrás sus características intrínsecas, su 
autonomía relativa, su impacto y el reconocimiento de los miembros 
del campo como arte.

Las mixturas, rupturas e intersticios del campo del arte con otros 
sectores han sido analizados profusamente en los recorridos de los 
estudios culturales, dando como resultado conceptos y nociones como 
“cultura popular”, “cultura masiva” y “cultura de elite”, por mencionar 
algunos de los acuñados por la Escuela de Birmingham (Thompson, 1989; 
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Williams, 1980) en referencia a la autonomía del arte de élite y a sus 
intercambios con la industria, la política, la economía, las audiencias. 
Esta interacción soberana también ha dado lugar y surgimiento a géneros 
musicales, movimientos artísticos y culturas íntegras.

Hacia mediados del siglo XX, el intercambio de los campos artísti-
cos con la producción industrial y con las tecnologías gestó una nueva 
realidad y un nuevo concepto en el sector de los estudios culturales: 
el de industrias culturales (Adorno & Horkheimer, 1988). Hacia ese 
entonces, y sobre todo hacia fines del siglo, se popularizó un modo de 
hacer arte que, según analizan los autores, sigue las reglas de las demás 
industrias: repetición, serialización, masificación. Este modo fue veloz-
mente aprovechado, impulsado y generalizado por la industria musical, 
dando como resultado empresas de enormes ingresos e influencia en el 
campo artístico. Hacia fines del siglo XX, la industria a nivel mundial 
llevaba 3 mil millones de discos vendidos y una expansión incomparable 
con otros sectores de la industria cultural (Wikström, 2014). Similar a 
lo que ocurre cuando las industrias añaden una tecnología a sus pro-
cesos productivos, esto permitió ahorrar costos y ampliar márgenes de 
ganancia también en la música, sin que esto signifique necesariamente 
una pérdida en la calidad artística.

Este modo de hacer música mantuvo la hegemonía del campo durante 
gran parte del siglo XX. No sólo económica y material, sino fundamen-
talmente cultural y discursiva, en los términos en los que Gramsci (2000) 
reconoce a la hegemonía. Hacia mediados de la década de 1980 y hasta 
fines del siglo XX, cinco majors (Universal/Polygram, Sony Music 
Entertainment, EMI, Warner Music Group y Bertelsmann Group) con-
trolaban el 80% del negocio a nivel mundial (Sánchez Lorenzo, 2015).
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El intercambio del campo con el sector industrial generó un statu quo 
de industrias culturales, un estado estructural en el momento histórico. 
Si este fue el modo hegemónico de hacer música (y por hacer nos refe-
rimos a componer, difundir, tratar, comercializar e incluso escuchar), 
una de las propuestas contrahegemónicas se presenta a través del sector 
independiente, que se rige por otras reglas, se vincula con otros protago-
nistas y sectores a través de su propia soberanía, crea otras maneras de 
relacionarse con sus audiencias y con la industria tradicional en general.

En sus intercambios soberanos, también las diferentes manifestaciones 
musicales generan distintas experiencias. Independiente es un coplero 
que toca en bares, un rapero que se lanza al estrellato por YouTube, un 
folclorista que tiene su propio sello, y también lo son Los Redonditos de 
Ricota y La Renga (ambas bandas argentinas independientes de culto), 
que generaron culturas propias en torno a sus bandas, al margen de las 
majors y los medios de comunicación masiva pero con enorme llegada 
y réditos económicos.

Dentro de estas manifestaciones independientes se encuentra el indie, 
con sus sonidos particulares y un valor fundamentalmente identitario 
(Boix, 2017). En este sentido, consideramos que la música no puede 
escapar “a su condición instrumental, a sus irreductibles funciones 
sociales como agente intencional, cuyo valor está en lo que se hace 
por nosotros y para nosotros” (López Cano, 2014, p. 7). El indie se 
diferencia de lo mainstream en su modo de ser/hacer arte, en su modo 
de producir y, por añadidura, en su condición instrumental.

Desde las propias bases, el subcampo se define por sus interacciones 
soberanas con otros sectores de la música en un sentido amplio. El tér-
mino indie proviene de la palabra independiente. Es decir, el movimiento 



154

meistudies

surge por antonomasia a una industria musical mainstream que, incluso 
hasta después de mediados de siglo XX, parecía posicionarse como la 
única manera de producir.

Busca alejarse de los condicionamientos de la industria y de sus 
modos de producción, difusión y comercialización, centrados en la 
comercialización de las piezas, con pocas libertades creativas otorgadas 
a los artistas. En términos de Guillermo Quiña (2014), la música inde-
pendiente tiende a definirse en contraposición a las majors en cuanto a 
los artistas con los que trabajan, la estructura organizativa que revisten, 
la calidad de sonido que desean lograr, los conceptos que le otorgan a 
las obras, sus modos de producción, sus vías de difusión, las audiencias.

Pero el indie, además de ser un modo por oposición al mainstream, 
es un género de música específico, con sus cadencias, sus sonidos, sus 
calidades de grabación, letras y estética particulares.

¿Podemos hablar de un sonido indie? El término (abreviatura de 
‘independent’) se acuñó en 1986, en Inglaterra, a partir de la apari-
ción del casete C86, que editó la revista New Musical Express y que 
incluía una recopilación de 22 bandas de sellos pequeños (Creation, 
Vinyl Drip, Subway Organization) como Primal Scream, The Soup 
Dragons y The Pastels. A 10 años del estallido punk, esta escena 
emergente se caracterizaba por el sonido de las guitarras Ricken-
backer (bien sesenta, a lo The Byrds), la autogestión, la devoción 
por los fanzines, cierto comportamiento asexual y aniñado, y el 
pelo de corte taza. ‘Fue el nacimiento de la música indie’, postula 
Bob Stanley, periodista de la revista Melody Maker y miembro del 
grupo Saint Etienne, en las notas al pie de la reedición en CD de 
2006. El rock de guitarras, la ideología DIY (Hazlo tú mismo) y 
las actitudes punk residuales se unieron en una explosión de nuevas 
bandas. (Igarzábal, 2018, p. 26)
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Dentro del campo artístico, considerando a la música como mani-
festación indiscutida del arte, existe una configuración intrínseca del 
campo que separa a las experiencias según géneros, un aspecto más 
formal (en términos de forma) de la música. Existen ciertas produccio-
nes que, indiscutiblemente, pertenecen a un género específico. Con el 
indie, existen más matices.

“Una primera aproximación al concepto de obra es entenderla como 
el espacio de juego donde el artista despliega su idea sonora y donde 
ésta convivirá con la audiencia” (Bordoy, 2017, p. 7). En este espacio 
de juego se despliegan instrumentos, composiciones, modos de grabar, 
sonoridades, letras y emociones subjetivas que dan lugar a un resultado 
estético concreto y compartido.

Se vincula con el underground estadounidense y el rock alternativo 
de los ‘80s, con algunas diferencias (...). Se distancia del mainstream 
por varias razones: la música puede ser inocente, muy rara, muy 
sensible y melancólica, muy suave y delicada, muy somnífera e 
hipnótica, muy personal y reveladora en sus letras, muy lo-fi y de 
bajo presupuesto, muy angular en sus melodías y riffs, muy cruda, 
con guitarras ruidosas, muy oblicua y fracturada en las estructuras 
de la canción, muy influenciada por estilos musicales experimentales 
o impopulares. (Indie Rock, s.f., pár. 1)

De todas las definiciones que pueden hacerse en cuanto a sus particu-
laridades técnicas, sonoras y líricas, lo cierto es que varían enormemente 
de una banda a la otra y que lo común es no solo una manera concreta 
de hacer las cosas al margen de las grandes productoras, lo cual da 
como resultado un sonido más rústico, letras más personales y un estilo 
particular; sino, sobre todo, un movimiento que genera representaciones 
identitarias que trascienden el sonido de una guitarra.
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Así, mientras los géneros son etiquetas creadas por la industria musi-
cal y los medios para organizar las ventas (Guerrero, 2012), el indie¸ 
que se aleja de estas definiciones, no puede (ni quiere) reducirse a un 
sonido en particular, a una autonomía formal, en los términos en los que 
Bourdieu planteó la caracterización del campo artístico de vanguardia.

Me gusta más la palabra “alternativo” o “contracultural”. La primera 
vez que leí “indie” fue en MySpace. Y pensaba: ¿Independiente de 
qué? ¿Independiente por qué? ¿Es una condición o una elección? 
Hoy por hoy “indie” es una banda que va a ver poca gente, pero 
que tiene prestigio. Nosotros venimos todos de la misma escuela. 
Somos los perdedores, esta es la revancha de los músicos margi-
nados. Somos bandas de más o menos todos de la misma edad que 
compartimos un circuito de lugares, con influencias y público en 
común. Y aunque algunos sean más bluseros, más pop, o más noise, 
nos une la sensibilidad por la canción. (Jo Goyeneche, de Valentín 
y los Volcanes, citado en Igarzábal, 2018, p. 72)

Existe cierto consenso en torno a la explosión del movimiento como 
entorno identitario, alrededor de los años 70’, de la mano de “bandas 
que editaban sus propios discos, promotores locales que organizaban 
recitales, colectivos de músicos que creaban espacios para que las 
bandas pudieran tocar, pequeñas revistas y fanzines funcionando como 
medios de comunicación alternativos” (Reynolds, 2010, p. 42), como 
un sector multidisciplinario, transmediático y multicultural, en el que 
los públicos fluyen entre unos y otros recitales, festivales de cine y 
música, presentaciones de poesía, exposiciones de fotografía, con una 
estética peculiar y una impronta característica.

Los primeros indies de los años 60’ se identificaron con un estilo 
de vida contrario al American Way of Life, vinculado con lo hipster, 
al margen de ciertas modas, pero muy en contacto con los “fetiches 
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culturales del momento” (Reynolds, 2010, p. 37). Conocer al desconocido 
se presentaba entonces, y aún se presenta, como virtud y pertenencia a 
un grupo social determinado.

Los grupos presentan ciertas actitudes habituales compartidas: la 
desconfianza frente a la comercialización, la negativa a la imitación 
de artistas populares, el deseo de subversión y la insumisión a los 
dictados del marketing. Cuando esto sucede, “los artistas viven su 
proyecto en un relativo estado de ambivalencia propio de una minoría 
anómica” (Seca, 2001, p. 27). La noción de minoría anómica es tomada 
de Moscovici (1979) para designar a aquel sector que se mantiene al 
margen de las normas, es ambigua en sus objetivos y dependiente de 
los grupos dominantes, en oposición a la minoría nómica, que tiene un 
estilo propio, un pensamiento organizado y una posición frente a las 
problemáticas políticas y socioculturales.

Estos autores que analizan el componente ideológico/político, según 
Lamacchia (2017), emparentan el indie a lo underground, lo amateur, el 
DIY, lo emergente, los mercados de nicho, el “amor al arte”, la autodi-
daxia, la juventud, lo alternativo. Lxs integrantes del campo se suman 
al juego que propone, se interesan por el illusio del mismo, vinculado 
a todas estas cualidades.

Desde su surgimiento, se desarrolla en dos direcciones diferentes, 
pero no opuestas: por un lado, la producción al margen de las grandes 
empresas; por otro, una dimensión estética determinada por su música, de 
marcadas cualidades. Ninguna de las dos funciona con independencia de 
la otra y la combinación de ambas da como resultado una cultura íntegra 
de la cual participan tanto artistas y productores como las audiencias, 
que registran una identidad en consonancia con la música que escuchan 
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y su manera de crearse: al margen del sistema, pero con consonancias y 
coherencias identitarias hacia adentro (Arias Franco, 2012). Como parte 
del arte, el indie se rige por sus propias reglas, presenta sus propios 
sonidos y es allí dentro donde también se construyen identidades y 
vinculaciones sociales que responden a las reglas y costumbres del 
sector en los términos autónomos en los que Bourdieu (2010) describe 
al arte, y sobre todo a las vanguardias.

Pero es a través de su intercambio soberano con otros secto-
res Menke (2011) que obtiene una definición más completa y com-
pleja. Su propia definición está hecha por antonomasia a otra cosa: lo 
mainstream. En el ejercicio de su soberanía, se opone a las industrias 
musicales tradicionales y es en este movimiento que adquiere sus soni-
dos particulares, sus modos identitarios, los medios para difundirse, su 
modo particular de hacer arte.

En el mismo ejercicio, su vinculación con cierta ideología gestiona 
universos de subjetividades identitarias que lo ubican en las antípodas 
del subcampo mainstream, por un lado, y en relación con ciertos valores 
ideológicos, estéticos, sonoros y formales que toman dimensión en su 
ejercicio de la escena.

Para analizar cómo las tecnologías han modificado al campo es 
necesario, primero, observar la constitución del campo tecnológico.

Las Plataformas Digitales

McLuhan (1996) habló de la extensión humana que operan los 
medios de comunicación masiva. Hoy, esa extensión se ha vuelto lite-
ral: según Renó (2015), los smartphones son la continuación del brazo 
humano, una herramienta constitutiva de la vida cotidiana para resolver 
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problemas, obtener servicios y otras facilidades antes distribuidas en 
una multiplicidad de dispositivos. En el mismo sentido se expresa 
Igarza (2010) cuando refiere a la falta de límites entre ocio y trabajo, en 
donde la vida se vuelve una constante persistencia de la pantalla, de la 
conexión a internet, del bombardeo informativo, sobre todo en tiempos 
en los que todo parece pasar por el filtro de una pantalla.

En un contexto de ubicuidad y nomadismo, el celular, las teleco-
municaciones y las plataformas vivencian un momento especialmente 
expansivo. En este nuevo paradigma en el que las plataformas son 
protagonistas (Aguado et al., 2014), la música no es la excepción.

Cuando una tecnología disruptiva (Christensen, 1997) se introduce 
en los campos, transforma industrias e incorpora nuevas maneras de 
organizar producción y distribución y echa por los aires estrategias de 
negocio ampliamente afianzadas (Di Maggio, 2014). En este contexto 
de incorporación de técnicas para el crecimiento del mercado y abara-
tamiento de costos, las industrias encuentran un entorno propicio para 
florecer.

Nick Srnicek ha dado el concepto “capitalismo de plataformas” 
en su obra homónima de 2018. Allí, realiza un análisis del contexto 
socioeconómico actual, en el que las tecnologías tienen un rol clave en 
los procesos de producción.

La simple apuesta del libro es que podemos aprender mucho acerca 
de las empresas de tecnología más importantes tomándolas como 
actores económicos dentro de un modo capitalista de producción. 
Esto significa abstraerlas como actores culturales definidos por los 
valores de la ideología californiana, o como actores políticos que 
buscan ejercer el poder. Por el contrario, estos actores están obliga-
dos a intentar obtener ganancias para ahuyentar a la competencia. 
(Srnicek, 2018, p. 10)
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El capitalismo, en sus inicios, implicó una modificación profunda 
en las dinámicas de producción. Surgió, así, un sistema competitivo en 
el que los capitalistas tenían (tienen) la constante necesidad de abaratar 
costos mientras acaparan más mercado. Una de las tácticas más usuales 
para lograrlo es a través de los avances tecnológicos de diversas índoles.

Con una “prolongada caída de la rentabilidad de la manufactura, 
el capitalismo se volcó hacia los datos como un modo de mantener 
el crecimiento económico y la vitalidad de cara al inerte sector de la 
producción”. Allí, “la plataforma emergió como un nuevo modelo de 
negocios, capaz de extraer y controlar una inmensa cantidad de datos” 
(Srnicek, 2018, p. 13).

En este contexto, se propicia la aparición de empresas dedicadas a 
acopiar y comercializar datos, ya sea en formato de plataformas indus-
triales, publicitarias o de productos.

Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee vehículos. 
Facebook, el propietario de medios más popular del mundo, no crea 
contenidos. Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario. 
Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo, no posee 
bienes inmuebles. (Tom Goodwin, cit. por McAfee & Brynjolfsson, 
2017, p. 13)

¿Qué tienen, entonces? Datos. El gran aliado del capitalismo de 
plataformas y de la globalización en general es internet. En principio, 
trajo grandes ilusiones en cuanto a las posibilidades que se generaban 
en torno a la expansión de la información y el conocimiento, pero, ade-
más, los esfuerzos se orientan a optimizar los procesos de producción 
al tiempo que se suman conocimientos sobre los usuarios, en un loop 
que otorga más herramientas de poder.
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Si los datos son la materia prima, las plataformas son las nuevas 
fábricas. En ella los sujetos se mueven por todos los sectores de su vida 
(y cada vez más), dejando datos en diferentes lugares disponibles para 
su sistematización y análisis a fin de otorgar a cada uno la experiencia 
más adecuada para cada subjetividad.

Para Srnicek (2018), esta promesa inicial de internet se convirtió 
en posibilitadora de la continuidad ininterrumpida del capitalismo. 
En un sistema que se retroalimenta a sí mismo, en el que las personas 
ingresan a las redes sociales y son fidelizadas (Igarza, 2010) por ellas, 
el combustible que mueve a ese sistema son los datos y su ecosistema 
de recopilación, circulación y consumo son las plataformas.

Música y Tecnología: un intercambio soberano

La introducción de nuevas técnicas en el ecosistema mediático 
(McLuhan, 1996) modifica la totalidad de su estructura y sus intercambios 
con otros sectores. Existieron, a lo largo de la historia, una multiplici-
dad de tecnologías gracias a las cuales la música se vinculó, desarrolló 
y expandió. La invención del fonógrafo y los discos de pasta fueron el 
puntapié para empezar a comercializarla fuera de los recintos en las que 
se reproducía. Luego vinieron soportes físicos más transportables, los 
derechos editoriales, el merchandising, los intercambios con grandes 
medios de comunicación. Esta configuración del ecosistema mediático 
colocó a las industrias musicales, vinculadas en su soberanía con el mer-
cado, como el sector hegemónico del campo, en coherencia con lo que 
sucedía en el resto de los sectores productivos. La contrahegemonía fue el 
sector independiente, al margen de las lógicas mercantilistas y, en algunos 
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casos dentro del sector, en contacto con posicionamientos ideológicos 
que priorizaban la libertad por sobre los condicionamientos del mercado.

Con el surgimiento de internet, esta configuración -que supo mantenerse 
y crecer durante más de medio siglo, ampliando los réditos y la producción 
de una industria cultural- sufrió un gran cimbronazo que impactó los modos 
de producción, difusión y consumo y, por lo tanto, las definiciones de los 
subcampos que conforman el sector y su correlación. La nueva configura-
ción del ecosistema, con las plataformas P2P y los servicios de descarga, 
laceraron aquellos sectores que dependían de la venta de contenido en 
soportes físicos y de los derechos de autor para subsistir y crecer. La curva 
de ganancias de la industria musical empezó a decrecer y el sector debió 
salir en búsqueda de nuevas alternativas. Primero con cruzadas judiciales 
contra los servicios de descarga; luego, con la implementación de meca-
nismos similares a la venta en soportes físicos, pero esta vez en entornos 
digitales (como iTunes, por mencionar el más popular).

Hoy, el ecosistema se ha modificado: las plataformas tecnológicas 
atraviesan todos los rubros comerciales e institucionales y se conforman 
como la base de las ganancias, regalías y del modo de funcionamiento 
del sistema. Los sujetos nos relacionamos, compramos, vivimos, (nos) 
educamos, discutimos, nos informamos (y desinformamos), nos ena-
moramos, comemos, nos comunicamos, entre muchas otras actividades, 
a través de ellas.

Este fenómeno, junto con la popularización en el uso de redes sociales 
y un mayor acceso a las tecnologías, ha cambiado la forma de producir, 
consumir y difundir música desde sus propias bases. Los avances han 
facilitado el acceso a la grabación, mientras que las plataformas y las 
redes sociales brindan permeabilidad de autores y facilidades para el 
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usuario. Esto tiene sus efectos en la industria tradicional y, también, 
sus influencias en la producción independiente e indie. Tanto así, que 
Morris (2020) habla de una transformación de artistas a contenidistas, 
desarrolladores, datistas.

En el sector independiente, las promesas de libertad y mayor alcance 
de la digitalidad abren la puerta a más autores, al menos en apariencia. 
Específicamente para el indie, el precio a pagar por este intercambio 
soberano parece ser el condicionamiento y la aparición de reglas pro-
puestas por un nuevo sistema, lo que genera un efecto directo sobre un 
campo contrahegemónico que históricamente se ha mantenido al margen 
de dichos condicionamientos como parte de su capital, de su autonomía. 
Si las plataformas proponen modos de producción y difusión, así como 
nuevos conceptos de obra y conocimientos necesarios para producir, 
¿qué lugar ocupa el indie ante todo esto?

Independencia y Capitalismo de Plataformas

En los inicios de internet, los servicios de descarga P2P generaron un 
contexto en el que el sector independiente parecía tener mayores posi-
bilidades. Las tecnologías de producción ya no eran potestad exclusiva 
de las majors y para difundir sus obras ya no era necesario acceder a 
un medio de comunicación masiva, o al menos eso parecía. Una parte 
considerable de la música que comenzó a circular en ese entonces fue 
generada, producida, mezclada y masterizada en estudios caseros o 
pequeños, independientes, a los que se puede acceder sin la necesidad 
de que intervenga una productora de gran monta en el medio, o siquiera 
una gran suma de dinero.
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El surgimiento de las plataformas de producto también ilusionó al 
sector, que vio allí más posibilidades de crecimiento, al compartir el 
contexto de difusión con producciones de todos los géneros y sectores.

Acceder a Spotify es gratuito e incluir una canción entre las listas que 
la plataforma arma no requiere mucho esfuerzo, aunque sí ciertas capaci-
dades de negociación (Di Maggio, 2014). De ahí, las redes sociales hacen 
lo suyo. Aunque este alcance es relativo, las posibilidades de expansión 
que brinda el networking son mucho mayores que las previas, ofreciendo 
a cualquier artista la posibilidad de difundir su obra (al menos en ciertos 
círculos) prescindiendo de los grandes medios de comunicación.

Como hemos visto, lejos de lacerar el bienestar comercial de las 
majors, el uso de plataformas ha redistribuido los números dentro del 
mercado de la música. Según el informe WINTEL 2018, de la Worldwide 
Independent Network, los autores independientes aumentaron su cuota 
de mercado mundial hasta llegar al 39,9% del total. Los ingresos cre-
cieron un 10,9% respecto de 2016, superando a las multinacionales 
(9,7%) y el mercado en general (10,2%). A su vez, el 47% del sector 
independiente ha apuntado que el streaming ha supuesto un crecimiento 
de sus ingresos (García, 2018).

Con todo, pareciera que el sector independiente vive una oportunidad 
única de escapar de las majors y posicionarse por sí mismo, con una 
llegada más amplia que la que podían alcanzar previo al contexto de 
capitalismo de plataformas. Sin embargo, esto es relativo:

Si bien en los inicios de internet el acceso a los bienes musicales, 
como a tantos otros bienes culturales, parecía remitir a una extrema 
anarquía y democracia de los bienes culturales, el espacio de internet 
actual dominado por las redes sociales no parece caracterizarse por 
la libertad. (Wortman, 2019, p.1)
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Consolidándose como el medio hegemónico de difusión dentro del 
nuevo ecosistema digital, este nuevo ecosistema exige no solo destrezas 
comerciales, sino también técnicas y, fundamentalmente, dinero. Las 
P2P abrieron las puertas al sector independiente, pero las plataformas 
subieron la vara de competencia. “Puede decirse que se ha dificultado 
el acceso a un mercado musical más densamente poblado” (DiMaggio, 
2014, pár. 42).

Sobre este tema, Calvi (2006) advierte que, al igual que en el mercado 
off line, en el ciberespacio la distribución de productos musicales a 
audiencias masivas es económicamente inviable sin la mediación de 
las grandes compañías discográficas. De acuerdo a este autor, en los 
medios digitales también resulta difícil para los artistas la obtención 
de una retribución directa por su trabajo. En este sentido, sostiene 
que Internet no cambia la estructura de la industria de la música, 
sino que enfatiza la concentración en las ventas y el dominio de las 
majors. Además, Calvi destaca que aparecen nuevos intermediarios 
como las empresas de hardware y software que suministran las 
plataformas de distribución y comercialización de música, los sistemas 
de cobro y de gestión de derechos, los operadores de redes digitales 
(telecomunicaciones, proveedores de acceso a Internet, cadenas de 
radio y televisión digital), y el sector de la electrónica que adquiere 
progresivamente un peso mayor. (Lamacchia, 2014, p. 147)

Si en los inicios acceder a la difusión en medios masivos era prác-
ticamente imposible para el sector independiente, el surgimiento de 
internet abrió las posibilidades de llegada. La piratería laceró la industria 
musical, pero ésta logró reponerse rápidamente a través de las platafor-
mas. Si bien el acceso parece haberse democratizado, la realidad es que 
impone nuevos requerimientos técnicos y comerciales a productores y 
artistas (Morris, 2020).
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En la nueva configuración ecosistémica, el sector independiente 
retoma un lugar más periférico que el que había podido lograr en los 
inicios de internet. El contexto parece haber devuelto el poder a las 
majors y elevado las varas de competencia. Ante esto, debe ponerse a 
tono con los requisitos de las plataformas si quiere lograr difusión y, 
en el mejor de los casos, ganancias.

Nuevos parámetros de producción, tiempos, ritmos, nuevas tecno-
logías y sonidos, nuevos aprendizajes y roles se ponen en juego en la 
competencia por llegar a las audiencias. En este movimiento soberano 
de vinculación arte-tecnología, las industrias musicales tradicionales se 
reconfiguraron y, en paralelo, también lo hizo el sector independiente, 
que abarcó un espacio mayor en dicha configuración.

Al igual que las productoras tradicionales, el sector independiente 
presenta una multiplicidad de géneros, artistas, productores y músicos/
as que conforman un ámbito diverso. Es allí donde podemos hallar 
condicionamientos más claros y una adhesión a las nuevas normas 
del mercado. Si bien ciertos sectores sostienen su independencia en 
tanto no forman parte de grandes productoras, esta independencia no 
es tal en lo que respecta al mercado. Se vinculan soberanamente con 
las industrias y adoptan una postura mercantilista en la que se prioriza 
el rédito a la autogestión o la calidad musical, aunque esta última no 
sea necesariamente opuesta a la primera. En esta nueva configuración, 
un gran sector del campo independiente ha adoptado las reglas que 
proponen las plataformas para lograr una mayor llegada.

La optimización de la cultura (Morris, 2020), demanda nuevos 
requerimientos y roles que se asemejan más a creadores de software y 
analistas de datos que productores y artistas. Esto sucede tanto en las 
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industrias musicales como en el sector independiente, que, con más 
competencia, debe afinar sus habilidades para mantener una llegada 
considerable.

La realidad es que, desde antes de la existencia de las plataformas 
digitales, y siguiendo la filosofía del DIY, el indie ha desarrollado una 
producción prolífica al margen de las disposiciones generales de las 
majors y de la gran audiencia. El campo indie adoptó una difusión 
más reticular, en los márgenes de la masividad, de la mano de técnicas 
previas al surgimiento de internet, con el boca en boca, la camaradería, 
la difusión a pequeña escala, el DIY. Esta difusión reticular encontró 
su momento de esplendor con los primeros pasos de internet y la posi-
bilidad de difundir música para lograr una llegada aún mayor que la 
que posibilitaban los soportes físicos, expandir los límites geográficos 
y los intercambios que posibilita el networking.

La optimización de la cultura halla resonancia en todos aquellos 
sectores que desean ampliar su radio de acción, muchas veces hipote-
cando las libertades artísticas y adoptando condicionamientos en pos 
de aumentar ganancias o llegada. Esto ocurre, según observamos en 
el análisis teórico y las entrevistas realizadas, por igual en el campo 
mainstream y en el independiente.

Sin embargo, el indie parece mantenerse aún al margen de dichos 
condicionamientos, al menos parcialmente. Si bien hay artistas (entre-
vistados para enriquecer el corpus de la tesis de maestría y otras opi-
niones recopiladas en la bibliografía) que reconocen que piensan en 
las plataformas a la hora de crear, no existe una modificación profunda 
en las reglas del sector que marque una ruptura significativa respecto 
al modo previo de producir, difundir y consumir. Esto ocurre, según 
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observamos, porque el posicionamiento relativo que el indie ocupa en 
el campo musical en general y por cómo se vincula soberanamente 
con otros sectores. Lo que lo caracteriza tiene que ver con un sonido 
particular, identificable de acuerdo a las caracterizaciones realizadas 
en el recorrido de este estudio; pero sobre todo a un modo horizontal 
de producir, gestionar y crear; y una independencia de los condiciona-
mientos, principalmente del mercado. Es, en sí, un modo-de-hacer que 
trasciende a productores y abarca a todos los actores. Es un posiciona-
miento político e ideológico por oposición a la hegemonía. Ese es el 
intercambio soberano que prepondera. Sobre lo tecnológico-artístico, 
lo político/ideológico-artístico.

La contrahegemonía, el DIY, la cercanía con el público, la inde-
pendencia con respecto de lo comercial, la organización, el sonido, la 
intencionalidad, son elementos que lo distinguen del resto del campo 
independiente. ¿La digitalidad ha generado nuevos condicionamientos 
para el indie? Sí. ¿Lo ha modificado desde sus propias bases? En prin-
cipio, pareciera que no.

La autonomía del campo, en los términos de Bourdieu, subsiste en 
el indie a pesar de (e incluso gracias a) su vinculación soberana con las 
plataformas de producto. Éstas sí han generado nuevos condicionamientos 
al sector musical en su totalidad, pero en el indie ocurren movimientos 
particulares que lo mantienen exento de dichas presiones. Esto ocurre 
debido a que las bases ideológicas contrahegemónicas del movimiento 
(parte de su constitución autónoma) regulan el intercambio soberano y 
lo limitan a las consecuencias relatadas en artistas, difusión y consumo.

Contrahegemónico por definición, la relación soberana que entabla 
con la tecnología es más superficial. No deja que ésta, al menos según 
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la información que pudimos recopilar, intervenga en sus procesos 
creativos, sus tiempos o sus modos. Es una herramienta más que una 
protagonista de sus producciones.

Así, podemos decir que el sector sostiene sus bases políticas e 
ideológicas. Se conforma como un campo identitario con los valores 
explicitados a lo largo de este estudio. Y, a pesar de que las nuevas 
tecnologías transforman los modos en los que todo el campo produce, 
difunde y consume, el indie continúa eligiendo mantenerse al margen de 
estos condicionamientos o, mejor dicho, independiente de los mismos.
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Vídeo e Net art: a memória na obra Riccardo Uncut

Regilene Sarzi Ribeiro1

Luiz Felipe Motta2

Esta pesquisa compõe-se de uma relação entre o vídeo e a Net Art, a 
partir de um estudo da memória, e o conceito de pertencimento, desper-
tados pela arte colaborativa presente na obra Riccardo Uncut (2018), dos 
artistas italianos Eva e Franco Mattes. O uso da Internet nesse período 
de distanciamentos sociais, gerados pela pandemia da Covid-19, pode 
provocar reflexões que vão além do impacto quantitativo de acessos 
a esse ambiente digital e seus desdobramentos. Neste contexto, aqui 
procuramos despertar um olhar voltado para o conteúdo artístico ali 
disponibilizado, em especial para a referida obra em destaque, para 
essa emergente expressão que é a Net Art, e uma consequente relação 
entre a arte em vídeo, os artistas e o público.

Para tecermos uma reflexão crítica acerca desse tema, dos registros em 
vídeo, da memória e do impacto de uma arte colaborativa na arte contem-
porânea, optamos pelos pensamentos de teóricos como Arlindo Machado 
(2010), César Baio (2015), Christine Mello (2008), Fred Forest (2011), 
Luiz Claudio da Costa (2012), Nicolas Bourriaud (2009), Phillipe 
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Dubois (2004), Roberto Lima Salles (2020), Walter Benjamin (1987). 
Pensarmos no vídeo, na arte através da Internet, e suas ramificações 
ligadas à memória pode-se, ainda, resultar em estabelecer reflexões 
ligadas a esse ecossistema midiático no atual período pós-pandemia.

A partir da questão da memória nos registros em vídeo, podemos 
observar nos escritos de Luiz Claudio da Costa uma ideia de acúmulo 
de imagens, identificado pelo autor como efeito-arquivo, que estabe-
lece uma forte ligação com os aparatos tecnológicos e sua produção 
imagética, conforme o trecho a seguir:

O acúmulo de fotografias, objetos, escritas, materialidades, visuali-
dades, a reunião de signos em um dado lugar ou dispositivo (espaços 
instalativos, mas também livros, DVD’s etc.) cria um efeito-arquivo 
encarregado pela recepção e transformação dos signos da cultura, 
fazendo reverberar modos de experimentar o tempo que ultrapassam 
a experiência histórica. Memória e presente, lembrança e esqueci-
mento entrecruzam-se, forçam-se a limites que impedem a fixidez 
dos sentidos e promove a experiência da leitura das imagens e dos 
signos como experiência de tradução criativa. (Costa, 2012, p. 678)

Todo esse enorme banco de imagens, e também imagens em movi-
mento, que geram o efeito-arquivo, nos remetem à pós-produção (termo 
associado a linguagem do vídeo) que, segundo Nicolas Bourriaud, 
“designa o conjunto de tratamentos dado a um material registrado” 
(Bourriaud, 2009, p. 07), estabelecendo uma operação poética, permi-
tindo observar a capacidade da arte em programar a contemporaneidade, 
por exemplo, com o uso de apropriações ou remix.

Considerando o caráter participativo e colaborativo de algumas 
expressões artísticas, herança dos neoconcretistas Hélio Oiticica e 
Lygia Pape, por exemplo, o artista paulistano Ricardo Basbaum, a partir 
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de um conjunto de obras e instalações, cria a NBP – Novas Bases para 
a Personalidade no final dos anos de 1980 e início dos 90. Esse projeto 
visa, entre outros objetivos, estabelecer conexões diretas com o espec-
tador, e torná-lo ativo no processo experimental provocado pela arte 
contemporânea. Conforme as palavras do próprio Basbaum em uma 
entrevista, a sigla NBP “envolve a ideia de transformação no contato 
com o trabalho” (Fraga, 2013), aqui trazendo a ideia do novo, a base 
associada à ideia de construção, de projeto, e a personalidade como 
o ponto de vista, uma vez que o trabalho se realiza e se torna público, 
“em direção àquilo que se dá em público, que pode ser capturado em 
um display público [...] do sujeito em público, de situações em público, 
para o outro” (Fraga, 2013). Trazemos essa referência ao trabalho de 
Basbaum para ampliar a visão acerca de uma arte colaborativa, par-
ticipativa e que pode, através da proximidade do público com a obra, 
provocar uma experiência estética, de identidade.

Cabe ressaltar que as práticas videográficas também têm caráter 
colaborativo, e por vezes se revelam a partir de processos criativos que 
surgem da ideia de um artista mas que o processo até a concretização 
de uma obra em vídeo, a participação de outros artistas, profissionais e 
do público, integram a obra já que a produção colaborativa é um traço 
da produção audiovisual.

Portanto, a partir do vídeo, da experiência com a memória, e diante 
da arte colaborativa, apontamos uma relação entre esses elementos, deles 
com as pessoas envolvidas e, assim, da arte com o meio, movimento 
que consideramos importante, e relevante, para a cultura contempo-
rânea. O uso de registros fotográficos, audiovisuais e a pós-produção 
podem levar não só à criação de novas obras, mas também à ruptura no 
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automatismo e superficialidade do uso de aparelhos, mídias e tecnolo-
gias. Neste contexto, esta pesquisa é norteada pela seguinte questão: em 
que medida os registros em vídeo provocam no público uma relação de 
pertencimento e ativam o campo da memória, levando-o a participar e 
a experienciar a obra videográfica?

Apresentamos e destacamos, assim, que o objetivo desta pesquisa foi 
investigar os registros em vídeo e a memória, à luz da arte colaborativa 
e da pós-produção na arte contemporânea, tendo como estudo de caso a 
obra Riccardo Uncut, de Eva e Franco Mattes. Ademais, cabe indicar que 
se trata de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritiva, 
tendo como instrumentos metodológicos a leitura e a coleta de material 
bibliográfico, sobre o tema e a obra objeto de estudo, com coleta de dados 
primários e secundários, bem como material iconográfico e videográfico.

Pensarmos no vídeo, em seu uso e suas tecnologias como meio e 
plataforma de acesso à arte, bem como no desenvolvimento do olhar 
para o nosso tema, resultam em ideias construídas antes do atual período 
de distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-2019, o 
que permitiu uma maior exploração dessa temática diante do crescente 
e frequente acesso aos recursos de mídia e Internet.

Importante, ainda, o destaque para canais como Youtube, Vimeo, 
Dailymotion, VodPod, Videolog, Instagram, por exemplo, em que o 
audiovisual é fonte para informação, cultura, entretenimento, e vem sendo, 
pois, massivamente explorado nesses últimos meses. Procuramos, com 
este trabalho, refletir, ainda, sobre o vídeo como arte, como plataforma 
de acessos, como ferramenta de captura de imagens e momentos, de 
registros, e sobre sua relação de espaço e tempo.
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Para orientar nossas ideias, começamos com alguns escritos de 
Philippe Dubois e sua obra Cinema, Vídeo, Godard (2004) através da 
qual foi possível ampliarmos o nosso campo de visão sobre o vídeo. Esse 
livro vem apresentado pelo pesquisador brasileiro Arlindo Machado, que 
destaca que “ao contrário de outras formas expressivas, o vídeo apre-
senta-se quase sempre de forma múltipla, variável, instável, complexa, 
ocorrendo numa variedade infinita de manifestações” (Dubois, 2004, 
p. 12); nos fez entender que, diante de tais complexidades e pensando 
no seu uso na arte (‘pós-cinema’, além do cinema), Dubois nos sugere 
pensar o vídeo como um estado e não como um produto, conforme 
observamos no trecho a seguir:

Em suma, o “vídeo” é o instrumento essencial deste movimento do 
“cinema de exposição”, e é ele, mais uma vez, que coloca novas 
questões (à imagem e à arte). É ele quem melhor interroga as posturas 
e os dispositivos, e reativa, diferentemente, em outro contexto e em 
outras bases, a máquina de questionar as imagens. Decididamente, 
“o vídeo” é de fato um estado do olhar: uma forma que pensa. 
(Dubois, 2004, p. 28)

Ao nos provocarmos um questionamento acerca das imagens, é pos-
sível estabelecer um olhar mais sensível e humanizado do vídeo, e sua 
relação com a memória conforme falaremos mais à diante. Um registro 
de imagem por um aparato pode significar um arquivamento perene, 
bem como, quase paradoxalmente, destacar quão efêmera é essa relação 
entre o ato de capturar e o objeto capturado. Permitir uma aproxima-
ção sensível entre o vídeo e o observador pode mostrar, também, um 
viés antropológico dessa relação. Outro destaque na construção dessa 
pesquisa é a ideia de pós-produção. Ainda em Dubois, encontramos 
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uma indicação sobre cinema que traz “paródia e reciclagem: o cinema 
como reservatório de imagens” (Dubois, 2004, p. 243); aqui o termo 
cinema nos permite pensar em vídeo de forma mais ampla, e estabe-
lecer uma relação, uma ponte, com os escritos de Nicolas Bourriaud 
sobre o tema. Em sua obra Pós-produção – como a arte reprograma o 
mundo contemporâneo (2009), o autor fala da “estocagem de dados” 
(Bourriaud, 2009, p. 97). Portanto, pensar em reciclagem e reservatório 
de imagens, estocagem, permite olhar para esse universo de repertórios, 
dados, informação, como matéria-prima na prática artística relacionada 
com o vídeo. Tal ideia de estocagem é relacionada com o período de 
pós-segunda guerra, com uma crescente industrialização também no 
ambiente das artes. Mas o uso desse material, e a possibilidade de 
manipulação de imagens, são recursos que podem despertar os sentidos 
e humanizar essa relação, estando a arte na função de ponte, uma vez 
que a atividade artística “consiste em produzir relações com o mundo, 
em materializar de uma ou outra forma suas relações com o tempo e o 
espaço” (Bourriaud, 2009, p. 110).

A ideia de reservatório de conteúdo pode ser ampliada ao universo 
da Internet, e também ao contexto da Net art. Importante destacar a 
questão da identidade nesse meio, onde uma pessoa, um usuário, seja 
como sujeito ativo ou receptivo, pode se apresentar como si próprio, ou 
criar uma nova identidade para alimentar seus anseios, seu anonimato; 
no contexto artístico, autor e público podem fazer uso dessa postura 
ficcional, e podem criar personagens sobre si mesmos.

Assim, trazemos alguns pensamentos do artista das novas mídias, 
o francês Fred Forest, sobre identidade nesse ambiente digital. Forest 
cita uma “noção de identidade em devir” (Forest, 2011), e ressalta que:
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A identidade digital, sem dúvida um dos desafios dos próximos anos, 
já constitui, provavelmente, uma nova revolução psicológica, social e 
industrial. A multiplicação dos meios de reprodução e de difusão na 
Internet acelera consideravelmente as múltiplas utilizações suscetíveis 
de manipular, desviar, ou mesmo se apropriar de nossa identidade 
(Forest, 2011, p. 9).

De igual forma, Forest tece reflexões tratando de uma certa confusão 
naquelas pessoas que criam possíveis personagens e representações 
de si mesmos; indicamos um trecho dos seus escritos que nos permite 
refletir sobre essa questão:

Os artistas da Net.Art não ignoram que, originalmente, a palavra 
“pessoa”, oriunda do etrusco, designa as máscaras levadas ao teatro 
pelos atores para encarnar tal ou tal “personagem”. Ela evoca simul-
taneamente a ideia de uma presença ou de uma ausência humana 
enquanto a palavra “indivíduo” é utilizada para designar o único, o 
representante indivisível de uma espécie. (Forest, 2011, p.11)

Ainda em Forest, e pensando na ideia de pessoa, de indivíduo, 
podemos observar ainda a própria obra como uma pessoa – inclusive, 
em nossa pesquisa, uma obra trazendo o nome próprio Riccardo. Além 
disso, passando ao contexto da memória, o autor nos lembra que cha-
mamos de “memória” as unidades de estocagem de nossos computa-
dores, memória que abriga memórias; reiteramos, assim, uma visão de 
reservatório, arquivo, baú, e destacamos que já nos “séculos XIX e XX, 
a fotografia e os instrumentos de imagística a ela associados já funcio-
navam como “cápsulas espacio-temporais”, permitindo salvaguardar a 
memória coletiva” (Forest, 2011, p. 12).
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Quando pensamos no termo memória podemos lembrar, ainda, de 
algo que já possuímos. Uma definição trazida pelo canal Google define: 
“memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informa-
ções”. Verificamos em Luiz Claudio da Costa, conforme já apresen-
tado, uma relação entre memória e vídeo, identificada pelo autor como 
efeito-arquivo (Costa, 2012, p. 678). Visando ampliar o entendimento 
sobre conceitos, efeitos e relações com a memória, encontramos o livro 
Magia e Técnica, Arte e Política – Obras escolhidas (1987), de Walter 
Benjamin, onde o autor nos permite refletir sobre o fazer história; 
buscar lembranças, dados pessoais, objetos nos faz reviver momentos, 
permite uma revisita ao passado, como um resgate de sentimentos, 
informações, situações; vai além, e nos indica uma relação com essas 
nossas memórias, como podemos ver nas suas palavras: “Em lugar de 
apontar para uma “imagem eterna do passado”, como historicismo, 
ou, dentro de uma teoria do progresso, para a de futuros que cantam, 
o historiador deve constituir uma “experiência” (“Erfahrung”) com o 
passado” (Benjamin, 1987, p. 8). É, pois, uma revisita a nossa própria 
história, e essa está em relação com a contemporaneidade, pois também 
no momento presente se constrói memória – o já vivido, e o devir – 
fazendo-se história, pessoal e coletivamente, considerando-se o entorno.

Através do artista paulistano Ricardo Basbaum, idealizador da 
NBP – Novas Bases para a Personalidade, anteriormente mencionada, 
e que visa, dentre outros objetivos, estabelecer conexões diretas com 
o espectador, convidamos para um olhar para a arte de forma partici-
pativa e colaborativa, e a arte e tecnologia, arte do vídeo. Falamos em 
memória, construção de memórias pessoal e coletiva; agora trazemos 
uma reflexão sobre essas memórias na arte, individual e coletivamente, 
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de forma colaborativa. Para ampliar nossos pensamentos, apresentamos 
o livro Narrativas Visuais: um encontro com a poética da memória 
(2020), dos autores Roberto Lima Sales, Mariane Freiesleben e Patricia 
Luciano de Farias Teixeira; com escrita sensível, e pesquisas de campo 
trazendo vida, tanto pelos relatos quanto pelas emoções provocadas, os 
autores despertam reflexões que passam pelos conceitos de narrativa 
e memória, e levam a ideias de construção do discurso sobre lugares e 
sobre si mesmo; remetem ao pensamento sobre a narrativa do tempo, 
de Benjamin; desperta um olhar para a ação coletiva, e como essa 
prática pode se tornar arte colaborativa – usam a expressão tear cole-
tivo; a sensibilidade na construção e ação envolvendo memórias e arte 
colaborativa pode ser observada no seguinte texto:

Sob essa ótica, constatamos que, por meio das práticas artístico-
-pedagógicas do projeto de extensão “Narrativas Visuais: a Vida 
como Obra de Arte”, foi possível tecer um processo de formação 
plural do sujeito em meio a espaços e tempos interdependentes e 
descontínuos, em um devir plural, inconcluso, na experiência vivida 
na coletividade, compartilhada pelo texto-imagem incorporado na 
narrativa. Essa experiência contemplou um estado atemporal, supe-
rando, assim, a distância que separa o presente do passado, indo 
além do racional, englobando conteúdos relacionados às crenças, 
às artes e as formas de viver no mundo. (Sales et al., 2020, p. 73)

Diante dessas reflexões acerca da memória – e registros, imagens, 
lembranças, identidades – e seu uso na construção de uma arte contem-
porânea colaborativa, explorada a partir do vídeo e da pós-produção, 
podemos manter uma questão sobre a relação de pertencimento do 
público diante dessa arte, se virá acionando seu campo de memória, 
e o quanto poderá levá-lo a participar da obra? Assim, reiteramos e 
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destacamos nossa proposta de investigar esse tema na obra Riccardo 
Uncut, dos artistas Eva e Franco Mattes, observados nas imagens 
seguintes (Figura 1).

Figura 1
Eva & Franco Mattes. Fotografia. 2017; Riccardo Uncut. Videoarte. 2018

Nota. Imagem 1: Eva & Franco (2017); Imagem 2: Eva & Franco (2018)

Através do livro Máquinas de Imagem: Arte, Tecnologia e Pós Vir-
tualidade (2015), de César Baio, observamos os artistas Eva e Franco 
Mattes - italianos, que se conheceram na Alemanha e atualmente vivem 
nos Estados Unidos da América, e trazem para a arte contemporânea 
obras ligadas ao vídeo, mídias e à Net art. A obra analisada Riccardo 
Uncut (2018) trata-se de uma videoarte de aproximadamente 88 minutos, 
composta por cerca de 3.000 imagens e vídeos registrados no período 
entre 2004 e 2017 em alguns países europeus. Esses registros foram 
adquiridos através de um edital na Internet, onde os artistas compra-
ram os registros de uma pessoa anônima, e os transformaram em arte. 
A obra é convidativa, quase hipnotizante, e nos revela o poder dessas 
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imagens, numa sequência aleatória ao som da música Each man kills 
the thing he loves, em looping, interpretada pela artista francesa Jeanne 
Moreau – música escolhida não por acaso, mas por aparecer dentre 
aqueles registros adquiridos.

O impacto visual e emocional causado por essa obra dos Mattes foi 
imediato. A primeira visualização foi ininterrupta, despertando memó-
rias pessoais e proporcionando inquietações ao ponto de chegarmos a 
este projeto e pesquisa. A videoarte permitiu uma conexão entre arte 
e espectador, tendo em vista que muitas imagens retratam momentos 
em viagens, apresentando lugares pessoalmente já visitados, como 
Itália, Hungria, República Tcheca. Embora os arquivos ali contidos 
sejam de uma pessoa anônima, e cercada de pessoas desconhecidas, 
tais registros e situações poderiam certamente ter sido feitos por mim, 
ou por você, durante uma viagem de férias por exemplo. Essa sensação 
de pertencimento à obra foi muito interessante, e instigante, pois além 
de remeter a flashbacks vividos, permite ainda pensar em situações 
futuras a devir. Diante dessa ligação com o conteúdo da obra, foi pos-
sível uma aproximação quase afetiva, íntima, com aquelas pessoas ali 
apresentadas. Uma reflexão entre arte e vida que se amplia na medida 
em que convida a uma revisita a própria história, às próprias memórias. 
Importante apontar alguns detalhes assistidos, a partir de fotografias e 
vídeos amadores, sem censura, incluindo momentos entre amigos, com 
parceiros, familiares ou desconhecidos; refeições, festas, passeios; em 
casas, hotéis, carros, rodovias, estações; em grandes centros ou simples 
vielas; montanha, mar, neve; museus, ateliês, mercados; móveis, obje-
tos, banheiros; arquiteturas, obras de arte, artesanatos de rua, comidas, 
pessoas; afetos.
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Na medida em que se entra quase que em uma “viagem” através 
dessa abordagem, se faz uma imersão, pode-se sentir até uma sensa-
ção de laço com aqueles personagens, observada por exemplo com 
a identificação de pequenas mudanças nos objetos pessoais como os 
óculos ou o penteado, reconhecimentos de rostos e grupos, ou mesmo 
a relação com as situações quotidianas vividas. Além dos registros e 
arquivos que poderiam ser nossos, feitos por nós mesmos, inclusive 
pelas fotos desfocadas, imprevistas, aleatórias, íntimas ou casuais, a 
serem descartadas ou até escondidas. E toda essa provocação imagética 
vem acompanhada da repetição da mesma música, que curiosamente 
não torna em nada cansativa tal experiência – cabe aqui uma observação 
acerca do título Each man kills the thing he loves, que em tradução literal 
seria Cada homem mata aquilo que ama, e que pode ser vista como 
um convite a não ‘matarmos” nossas lembranças, muitas vezes pelo 
abandono de registros fotográficos ou em vídeo, em arquivos físicos, 
analógicos ou digitais, e que não são mais visitados. Pelo contrário, a 
música provoca a imersão e contamina nossos pensamentos, provoca 
as relações visuais.

Partindo para uma reflexão acerca dos elementos que norteiam nossa 
pesquisa – vídeo, Net art, memória, arte colaborativa, e aos autores 
que sustentam nosso trabalho, podemos indicar, em relação à obra 
Riccardo Uncut, que o vídeo desperta, torna visível registros e imagens 
que poderiam ser destinadas ao esquecimento; os autores resgatam, a 
partir de seus olhares e da opção sonora, a identidade do personagem, 
trazendo ainda uma identidade para a obra, e permitindo que também 
o público se identifique com aquele conteúdo.
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Por meio da observação de elementos híbridos, recordamos a ideia 
de estocagem trazida por Bourriaud, observando que “a obra de arte 
contemporânea não se coloca como término do “processo criativo” (um 
“produto acabado” pronto para ser contemplado), mas como um local 
de manobras, um portal, um gerador de atividades” (Bourriaud, 2009, 
p. 16); ainda atentando às expressões já indicadas, reiteramos os termos 
de Dubois reservatório de imagens e reciclagem, que nos permitem 
assistir a um material anônimo, que vem transformado pelas mãos dos 
artistas Eva e Franco Mattes, sendo ressignificado e apresentado em 
forma de arte, e uma arte feita e disponibilizada através da Internet.

Quanto à memória, lembramos a ideia de narrativa do tempo de 
Benjamin, trazendo ao debate a relação entre a obra de arte e o tempo; 
um artista cria no momento presente, assim, a memória permite um olhar 
para dentro, agora, para então olhar para o passado, não como simples 
saudosismo, mas como forma de contemporaneizar a própria memória, 
num olhar pra trás atual, novo; se pensarmos na conexão pessoal com a 
obra dos Mattes, podemos aludir à ideia de “produzir semelhanças (em 
relação com a memória)” (Benjamin, 1987, p. 108).

Por fim, a característica de arte colaborativa na experiência proposta 
na obra, seja através da aquisição do material-arquivo que dá corpo ao 
trabalho, seja pela parceria entre os artistas, bem como a sensação de 
pertencimento do público espectador, a quem a obra colabora como 
fonte provocativa e transformadora, se mantém viva e atual.

A obra pode despertar no expectador suas memórias pessoais, 
provocando inquietações e reflexões que vão muito além da narrativa 
não linear e fragmentada. Considera-se que a videoarte analisada per-
mite uma conexão entre arte e espectador, tendo em vista que muitas 
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imagens retratam momentos de viagens por lugares conhecidos. Embora 
os arquivos ali contidos sejam de uma pessoa anônima, e cercada de 
pessoas desconhecidas, tais registros e situações poderiam certamente 
ter sido feitos por qualquer pessoa, durante uma viagem de férias, por 
exemplo, e a sensação de pertencimento e intimidade é contagiante.

Em suma, os resultados da pesquisa apontam para o fato de que a 
pós-produção e o uso de registros em vídeos geram a ruptura no auto-
matismo do uso de aparelhos e dispositivos audiovisuais, promovem 
a interatividade – que gera a experiência da memória e da arte colabo-
rativa – e a reflexão sobre arte, mídia e tecnologia, caracterizadas por 
uma relação pujante entre o vídeo e a Net Art.

Pensarmos nesses registros em vídeo, faz pensar na hibridização, 
na convergência dos meios, como “processos de interseção, de tran-
sações e de diálogo” (Machado, 2010, p. 78); faz pensar, também, no 
rompimento com o automatismo da mídia, e atentarmos para seu estado 
que pensa (Dubois, 2004), sua importância como suporte, como ponte, 
como instrumento na construção de conhecimento e livre pensamento; 
tal rompimento com automatismos da mídia permite refletir, ainda, 
sobre produções em massa, tão frequentes nesta era de reprodutibili-
dades técnicas, e que a artemídia nos ajuda a confrontar, conforme as 
palavras de Arlindo Machado a seguir:

A artemídia deve, pelo contrário, traçar uma diferença nítida entre 
o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis 
para as mídias de massa e, de outro, a busca de uma ética e uma 
estética para a era eletrônica. (Machado, 2010, p. 17)
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Podemos estabelecer, assim, alguns vieses narrativos, por exemplo: 
na obra “Riccardo Uncut” com os artistas Eva e Franco como narradores; 
com o autor dos registros, que traz seu olhar e sua narrativa em cada 
uma das imagens e vídeos realizados ao longo de anos; têm-se, ainda, 
as múltiplas narrativas por nós interlocutores diante dessa videoarte, 
uma vez apresentada para o público, sendo trabalho recebido e inter-
pretado, com experiências individuais que proporcionam essas novas 
narrativas, como uma dança entre obra, artista e público. Com diversas 
perspectivas, e formas plurais de narrativas, reiteramos a relação entre 
memória, presente e passado, tempo e espaço, bem como a identifica-
ção de semelhanças entre memórias, que proporciona a sensação de 
pertencimento com a obra:

Reafirmamos, dessa forma, o potencial das memórias produtoras 
de identificação cultural/social/histórica e alertamos para a neces-
sidade de uma arte politizada para o despertar revolucionário, pois 
quando inserido na narrativa, o fazer artístico revela seu potencial 
como elemento dinâmico da realidade, ao mesmo tempo em que 
incorpora aspectos da realidade presente e de realidades ainda não 
vividas. (Sales et al., 2020, p. 28)

Estar além das definições talvez traduza o sentimento diante da 
experiência estética e relacional com a obra de arte Riccardo Uncut, 
a sensação de pertencimento, de viagem, de afeto, de companhia. Tal 
experiência se reflete, por fim, como um convite para que essa obra 
seja visitada, revisitada, de forma a ampliar os olhares para o conteúdo 
artístico e cultural da Internet, para o vídeo, para a memória, para a 
arte colaborativa, para a relação entre esses elementos, e claro, para a 
arte contemporânea.
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Experiência estética e ação criativa na obra 
Starry Sky

Dorotea Souza Bastos1

Starry Sky2 é uma instalação interativa que tem como referência 
o filme The Very Eye of Night (1958), da cineasta Maya Deren. Esta 
obra autoral abre espaço para a experimentação da interatividade a 
partir do movimento do corpo, promovendo a interação do público no 
ambiente virtual, que simula um céu estrelado, por meio da criação de 
corpos virtuais – cibercorpos – que, assim como os corpos no filme de 
Maya Deren, não possuem limitações físicas e interagem criativamente 
com a cena.

Durante todo o percurso investigativo, a criação artística esteve 
fundamentada nos conceitos investigados como corpo-imagem, virtu-
alidade e experiência estética, o que resultou em várias obras em arte 
digital, dentre as quais foram escolhidas três para compor o corpus da 
pesquisa e, de certa forma, formam uma trilogia: Do pó ao pó – ensaios 

1. Doutora em Média-Arte Digital (UAlg/UAb) e em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas (UFBA).

 Professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB). Líder do VISU - Grupo de Pesquisa e Extensão 
em Arte, Imagem e Visualidades da Cena.

 doroteabastos@gmail.com
2. A obra foi criada e produzida durante os anos de 2016 e 2017, como parte da 

investigação no doutoramento em Média-Arte Digital (programa conjunto da 
Universidade do Algarve e Universidade Aberta de Portugal), sob a orientação 
da professora Dra. Mirian Tavares. A obra foi apresentada ao público em 2017, 
em exposição coletiva no Centro Ciência Viva do Algarve, em Faro, Portugal.

mailto:doroteabastos%40gmail.com?subject=
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da última jornada, Starry Sky e Corpo-ensaio, todas inspiradas na obra 
da cineasta Maya Deren, reconhecida por levar ao cinema a interação 
entre corpo e dança, em seus filmes experimentais.

Apesar da grande quantidade de filmes produzidos com a utiliza-
ção da dança no século XX, existem registros de dança no cinema, 
datados ainda do final do século XIX. Simples gravações de dança, 
em que a câmera – fixa – captava os movimentos para reprodução, 
sem haver um processo de criação para a câmera ou uma coreografia 
específica para a tela. [...] Foi com os trabalhos desenvolvidos por 
Maya Deren, na década de 1940, que se percebeu uma interação 
diferente entre dança e cinema, a partir da sua primeira obra Meshes 
of the Afternoon, de 1943, em codireção de seu marido, Alexander 
Hammid, filme que fora premiado no Festival de Cannes, em 1947, 
na categoria Filmes Experimentais. (Bastos, 2013, pp. 41-42)

Segundo Wosniak (2006), é “a partir de Maya Deren, que ocorre 
uma mudança radical ao se propor uma interface tecnológica entre duas 
linguagens – o cinema e a dança – que não fosse apenas documentação, 
registro ou simplesmente entretenimento” (Wosniak, 2006, pp. 76-77). 
De acordo com Pineda Perez, “Deren é considerada a melhor e mais 
conhecida cineasta norte-americana independente no cinema experi-
mental [...]. Seus trabalhos foram definidos como poemas visuais 
ou sonhos convertidos em filmes” [Deren esta considerada como la 
mejor y más conocida cineasta norteamericana independiente dentro del 
cine experimental [...]. Sus trabajos han sido definidos como poemas 
viusuales o sueños convertidos en films] (Perez, 2006, p. 212).

Para Maya Deren, o ato criativo é válido sempre que existam (e 
enquanto existam) ideias que, de alguma forma, sejam diferentes 
das que já estão postas, proporcionando uma nova experiência para 
aqueles que as acessam. Segundo Deren, o filme The Very Eye of 
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Night foi inspirado pela existência de um grupo de pessoas para o 
qual o conteúdo presente no filme possa ser novo, sendo uma obra 
direcionada para aquela parcela da humanidade que pensa a respeito 
da natureza das coisas (Deren, 1963).

Figura 1
Frames do filme The Very Eye of Night, 1958, Maya Deren.

Nota. Frames adaptado do filme The Very Eye of Night, 1958, Maya Deren (Deren, 
1963)

Última obra – e uma das poucas – que Deren chegou a con-
cluir, foi fortemente influenciada por seu filme anterior, Ensemble for 
Somnambulists3, que já apresentava a ideia de corpos que dançam no 
espaço. Para a realização de The Very Eye of Night, Deren contou com 
a colaboração da Metropolitan Opera Ballet School, cujos dançarinos 

3. Ensemble for Somnambulists foi um filme também produzido em negativo, que 
contou com a presença de dançarinos, porém é possível perceber que, para esse 
filme, não houve uma preocupação com a interação entre os corpos dançantes, 
característica que foi acrescentada em The Very Eye of Night.
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aparecem em negativo durante o filme, numa espécie de dança etérea, 
no cenário que representa um céu estrelado.

Esse é um filme considerado controverso pela crítica. De um lado, 
alguns definem a obra como pouco relevante para o cenário fílmico, 
por não conter as imbricações e os jogos de cena que ficaram mundial-
mente conhecidos através da sua obra mais célebre e aclamada, Meshes 
of the Afternoon4; de outro, entusiastas da obra da cineasta alegam 
que é necessário perceber o estágio de evolução criativa que envolve 
o processo de The Very Eye of Night e o apontam como uma de suas 
maiores realizações5.

De fato, quando da criação desse filme, Maya Deren já havia percor-
rido diversas técnicas, temas e possibilidades cinematográficas, e sua 
preocupação assentava-se no ser humano, nas possibilidades de levar 
para a tela a ação metafísica da mente humana. Especificamente para 
esse curta, Maya Deren propõe que “a vida diurna e a vida noturna são 
como negativos uma da outra, e que ele (o homem) sentirá a presença 
do Destino nas lógicas imperturbáveis do céu noturno e nos padrões 
irrevogáveis e interdependentes de órbitas gravitacionais” [day life 
and night life are as negatives of each other, and that he will feel the 
presence of Destiny in the imperturbable logics of the night sky and 

4. Lançado em 1943 e realizado com a colaboração do seu marido, Alexander 
Hammid, Meshes of the Afternoon foi a primeira obra de Maya Deren e significou 
um marco para o cinema experimental e as relações entre dança e cinema, nas 
quais Deren explora vários aspectos sensoriais através de passagens quase oníricas.

5. A obra de Maya Deren tornou-se tão significante para a relação entre dança e 
cinema que, por volta de 1946, o crítico de dança norte-americano John Martin 
desenvolveu um termo, um neologismo, para especificar o tipo de produção 
artística que Maya Deren realizava, na qual unia, de forma colaborativa, o trabalho 
da câmera com o dançarino, não sendo possível separá-los. Dessa forma, John 
Martin conseguiu sintetizar o trabalho de Deren de junção do corpo humano em 
movimento e a técnica cinematográfica com a expressão choreocinema.
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in the irrevocable, interdependent patterns of gravitational orbits] 
(Deren, 1963, p. 172).

Em relação à técnica utilizada, Deren expõe que

Como eu fiz em meu recente filme The Very Eye of Night, elimi-
nando a linha do horizonte e qualquer fundo que revelaria o movi-
mento da área total, o olho aceita o quadro como estável e confere 
todo movimento à figura dentro dele. A câmera portátil (na mão), 
movendo-se e girando em torno das figuras brancas num fundo 
completamente preto, produz imagens nas quais seu movimento é 
tão livre de gravidade e tão tridimensional quanto o dos pássaros 
no ar ou dos peixes na água. Na ausência de qualquer orientação 
absoluta, a atração e repulsão de suas interrelações se torna o diá-
logo principal [If, as I have done in my recent film The Very Eye of 
Night, one eliminates the horizon line and any background which 
would reveal the movement of the total field, then the eye accepts 
the frame as stable and ascribes all movement to the figure within 
it. The hand-held camera, moving and revolving over the white 
figures on a totally black ground, produces imagens in which their 
movement is as gravity-free and as three-dimensional as that’s of 
birds in air or fish in water. In the absence of any absolute orienta-
tion, the push and pull of their interrelationship becomes the major 
dialogue]. (Deren, 2005, p. 125)

Nesse filme, os corpos no espaço são dispostos e entrelaçados de 
modo a produzir novos corpos, novas relações, ou seja, narra-se a partir 
do movimento do corpo, que se inicia na geração das imagens, sem se 
limitar a elas. A preocupação estética e poética de Deren em The Very 
Eye of Night transforma as questões existenciais e problematiza o espaço 
e o tempo por meio de um jogo onírico de corpos sem gravidade, que 
dançam, mesclam-se, fundem-se, num híbrido de corpo, luz e sombra 
que ultrapassa as barreiras físicas da tangibilidade dos corpos.
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Produção e Experimentação do Artefato

Em Starry Sky, a imagem do participante é captada por uma câmera/
sensor que envia as informações recebidas para o computador. Trata-se 
de um trabalho que utiliza as tecnologias motion tracking e motion 
capture, gerando novas imagens em tempo real. Os dispositivos mais 
utilizados tendo como base essas tecnologias são as câmeras que ser-
vem de sensores para o rastreio do movimento e possível modificação 
da imagem capturada. Ambas são tecnologias que contribuem para a 
produção em arte digital, porém a motion tracking é a mais utilizada em 
performances com interatividade em tempo real, pois com essa tecnologia 
é possível rastrear o movimento e utilizar esse rastreamento em diver-
sas plataformas e projeções em apresentações ao vivo, enquanto que a 
tecnologia motion capture permite o registro do movimento para futuras 
aplicações que necessitam tratamento da imagem após sua captura pelo 
software (Pimentel et al., 2012). Segundo Machado (1993), “as novas 
tecnologias introduzem diferentes problemas de representação, abalam 
antigas certezas no plano epistemológico e exigem a reformulação de 
conceitos estéticos” (Machado, 1993, p. 24), o que indica a necessidade 
de um tratamento específico para o uso das tecnologias, de forma que 
estas sejam aliadas da obra e promovam uma nova estética.

Para a produção, foram testados uma câmera giratória, uma webcam e 
o sensor Kinect. Entre os três periféricos, o Kinect foi o que possibilitou 
o rastreio do movimento de forma mais apurada, inclusive por conta 
do dispositivo em infravermelho. A webcam, entretanto, mostrou ser a 
opção mais prática e que gerou menos conflitos para reconhecimento 
dos softwares. O mais importante dessa experimentação foi perceber a 



197

meistudies

flexibilidade da instalação. Certamente, o uso de diferentes dispositivos 
gera uma resposta diferente para cada equipamento, mas não inviabi-
liza a instalação, podendo levar o artefato a ser exposto em diferentes 
contextos de disponibilidade técnica.

Segundo Pimentel et al. (2012), tecnologias como o motion tracking 
atuam como uma emergência poética possível, pelo entrelace com que 
suas ramificações se dispõem, configurando-as como “artefatos tecno-
lógicos contemporâneos que dialogam e que, ciberneticamente, retroali-
mentam-se já que o desenvolvimento de novas técnicas e softwares [...] 
contamina e influencia o estado da arte” (Pimentel et al., 2012, p. 336).

Para o desenvolvimento desses sistemas interativos com a tecno-
logia motion tracking, é essencial a utilização de softwares específicos 
voltados para a criação artística. No caso de Starry Sky, foram utiliza-
dos dois softwares: o Isadora6, que contribui para o processo criativo 
e que objetiva performances interativas em tempo real, modificando e 
complexificando a cena; e o vvvv, também conhecido como 4v, uma 
alternativa que surgiu como uma possibilidade para a criação dessa 
obra por viabilizar as performances em tempo real, inclusive com a 
utilização de sons.

Atualmente, diversos são os softwares disponíveis no mercado que 
auxiliam na coreografia ou em apresentações em tempo real. Entretanto, 

6. “O Isadora foi criado por Mark Coniglio e Dawn Stoppiello, inicialmente, para 
atender a necessidade do grupo Troika Ranch Dance Theater, um dos grupos 
pioneiros em mídia interativa. O software possui um sistema de programação que 
permite uma vasta gama de possibilidades para serem utilizadas, o que favorece 
o desenvolvimento de estratégias criativas inovadoras, a partir da combinação de 
diversos efeitos e comandos. Utilizando uma câmera acoplada ao computador, 
o software consegue identificar o movimento e aplicar os efeitos desejados para 
a realização da performance”. (Bastos, 2013, p. 144).
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não é a mera utilização técnica do software que gera novas possibilidades 
de experiência estética para a dança, mas o processo criativo mediado, 
suportado e entrelaçado pelo uso desses programas.

No momento da produção de Starry Sky, alguns resultados de ordem 
técnica já eram esperados, a saber:

1. Geração de imagens dos corpos dos participantes em negativo;

2. Apresentação dessas imagens em diversos ângulos;

3. Criação de uma sequência musical a partir da interatividade 
com as estrelas do cenário;

4. Transformação dos corpos pelo tamanho e posição.

Figura 2
Proposta inicial para o protótipo de Starry Sky

Acervo pessoal

Era previsto que fosse assegurado um conjunto de respostas que esti-
mularia a participação do público na instalação e que gerasse resultados 
em tempo real de forma dinâmica, colaborando para a interatividade. 
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Baseado em Raymond Williams (1979), Machado diz que “é preciso 
distinguir sempre uma tecnologia interativa e a simplesmente reativa7” 

(Machado, 1997, p. 26). Segundo o autor, um dispositivo ou sistema inte-
rativo deveria oportunizar irrestritas possibilidades a quem o utiliza, porém 
o que geralmente se oferece é um conjunto predeterminado de opções.

Essa afirmação de Machado problematiza a questão da interativi-
dade dos artefatos digitais, pois, mesmo com os avançados sistemas de 
inteligência artificial, as respostas dadas pela máquina fazem parte de 
um conjunto, ainda que diverso e potencialmente abrangente, de resul-
tados preestabelecidos. Analisando em detalhe essa assertiva, convém 
elucidar que, por se tratar de uma instalação em que os espectadores 
têm liberdade na escolha de seus movimentos e considerando que cada 
corpo tem uma história e um repertório de movimento, é possível dizer 
que as possibilidades de resposta tendem a ser incalculáveis.

Starry Sky promove, assim, a interação de elementos vários, não no 
sentido de um estímulo-resposta, mas de uma pluralidade existente nas 
combinações entre seus elementos. Isso acontece porque as informações 
são recebidas em tempo real, e são utilizados algoritmos matemáticos 
dos softwares escolhidos para realizar as combinações que serão apre-
sentadas também em tempo real. Ou seja, nesse caso, o artefato gera 
combinações que tendem ao infinito.

Segundo Manovich (2001),

7. Machado (1997) cita o exemplo dos videogames que “solicitam a resposta do 
jogador/espectador (resposta inteligente em alguns casos; resposta mecânica na 
maioria dos outros), mas sempre dentro de parâmetros que são as regras do jogo 
estabelecidas pelas variáveis do programa” (Machado, 1997, p. 26).
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ao contrário das mídias antigas, nas quais a ordem da apresentação 
é fixa, o usuário pode agora interagir com um objeto midiático. 
No processo de interação o usuário pode escolher quais elementos 
mostrar ou quais caminhos seguir. [...] todas as mídias digitais 
[...] compartilham o mesmo código digital. Isso permite que 
diferentes tipos de mídia sejam exibidos utilizando uma máquina 
– um computador – que atua como um dispositivo de exibição 
multimídia [In contrast to old media where the order of presentation 
is fixed, the user can now Interact with a media object. In the process 
of interation the user can choose which elements to display or which 
paths to follow. […] All digital media […] share the same digital 
code. This allows different media types to be displayed using one 
machine – a computer – which acts as a multimedia display device]. 
(Manovich, 2001, p. 49)

Além disso, através da passagem do corpo tangível para o corpo 
virtual, em negativo, disposto na tela com um cenário que simula um 
céu estrelado, surge a experimentação do avatar, um cibercorpo, “híbrido 
que nasce do encontro do biológico com os implantes, próteses, nano-
tecnologias, como também estas novas construções de corpos totalmente 
virtuais” (Pimentel, 2000, p. 103). Isso é possível, devido à inserção 
dos softwares na produção em dança, criando ambientes e dançarinos 
virtuais, isto é, que não existem em matéria, mas que podem habitar 
o ciberespaço. O processo de virtualização8 é, dessa maneira, também 
um processo de alteridade e de gênese, gerando uma experiência única, 
singular (Dewey, 2010).

8. Através da virtualização, o ser humano se desprende do espaço-tempo e sai do 
lugar comum. A esse “não estar presente” estão ligados muitos inventos atuais, 
como as experiências conhecidas popularmente como “simulação da realidade” 
ou de “realidade virtual”, nos quais os usuários podem criar um avatar . Para 
Lévy, esses sistemas de realidade virtual “transmitem mais que imagens: uma 
quase presença” (Lévy, 1996, p. 26).
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A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo 
com as condições ambientais está envolvida no próprio processo 
de viver. Nas situações de resistência e conflito, os aspectos e ele-
mentos do eu e do mundo implicados nessa interação modificam a 
experiência com emoções e ideias, de modo que emerge a intenção 
consciente. Muitas vezes, porém, a experiência vivida é incipiente. 
As coisas são experimentadas, mas não de modo a se comporem em 
uma experiência singular. [...] Em contraste com essa experiência, 
temos uma experiência singular quando o material vivenciado faz 
o percurso até a sua consecução. Então, e só então, ela é integrada 
e demarcada no fluxo geral da experiência proveniente de outras 
experiências. [...] Essa experiência é um todo e carrega em si seu 
caráter individualizador e sua autossuficiência. Trata-se de uma 
experiência. (Dewey, 2010, pp. 109-110).

Figura 3
Teste de virtualização do corpo com o software Isadora

Acervo pessoal

Em Starry Sky, a virtualização do corpo é a entrada para a participa-
ção na instalação. Ao se aproximar e adentrar a zona de reconhecimento 
de imagem e rastreio do movimento, o espectador tem sua imagem 
capturada e transformada num dos corpos que habitarão o ambiente 
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virtual desenvolvido a partir da ideia de um campo infinito, sem linha do 
horizonte – técnica utilizada por Maya Deren em The Very Eye of Night.

Figura 4
Testes com o software vvvv

Acervo pessoal

A partir de um conjunto de processos computacionais utilizando 
os softwares Isadora e o vvvv, o participante tem sua imagem alterada 
para a versão em negativo que é projetada em duas dimensões. Segundo 
Johnson (2001), essa articulação é a interface que promove uma espécie 
de mediação entre as duas formas, traduzindo-as, “tornando sensível 
uma para outra” (Johnson, 2001, p. 17). Esse corpo virtualizado, criado 
no ambiente virtual da obra, responde aos movimentos realizados pelo 
corpo tangível e, com o movimento da câmera e do espectador, gera 
novas imagens, os duplos digitais (Dixon, 2007).

A projeção do duplo proclama a emergência do eu, que é refletido e 
também digitalizado, envolto por uma crescente indistinção de sua 
contraparte humana. [...] O duplo digital pode ser um potente gerador 
de afetação, provocar inúmeras reações no público, parecidas ou 
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distintas das que o corpo humano proporciona. Os desdobramentos de 
sua presença, das possibilidades de relações e simbologias, garantem 
o acontecimento artístico. Ele não só faz parte de uma composição 
visual de formas e cores que podem interessar aos olhos do espec-
tador, como essa mesma visualidade pode trazer características de 
identificação pessoal, social, cultural. Nesse sentido, a afetação 
pressupõe uma aproximação. (Ribeiro, 2016, p. 151)

O espectador-autor, em Starry Sky, tem disponível para visualização 
a projeção do seu corpo, para que possa reconhecer as ações desencade-
adas por seu movimento e, assim, ter uma postura consciente, ativa – e 
não somente reativa – em relação à obra. Nessa projeção, o participante 
tem acesso a:

a. O cenário criado, que apresenta um céu noturno estrelado;

b. Seu avatar, seu corpo virtualizado, em negativo e com um 
efeito que remete a algo etéreo;

c. Os outros corpos gerados a partir do seu movimento anterior;

d. Os espaços – estrelas – que o seu corpo aciona virtualmente;

e. O áudio construído em tempo real a partir do seu movimento 
entre as estrelas virtuais.

Assim, a obra foi construída pela efetiva presença e participação do 
público, sendo que “o espectador deixa de ser um receptor passivo da men-
sagem para assumir como autêntico cocriador” (Barbosa, 1982, p. 91), 
ou, como afirma Edmond Couchot

o observador não está mais reduzido somente ao olhar. Ele adquire 
a possibilidade de agir sobre a obra e de modificar, de aumentar, 
e, logo, tornar-se o coautor, pois a significação da palavra autor 



204

meistudies

(o primeiro sentido de augere) é aumentar, nos limites impostos 
pelo programa. (Couchot, 1997, p. 140)

Essa mudança de postura do espectador é possível devido ao uso da 
tecnologia e permite que a obra seja, a todo tempo, modificada e que 
esteja aberta às intervenções do público. Neste caso, consideramos que 
o público, ao interagir com a obra, torna-se parte dela (Bastos, 2019).

Figura 5
Telas finais de programação e execução do artefato

 Acervo pessoal

Figura 6
Experimentação do artefato Starry Sky

Acervo pessoal
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Algumas Considerações

Tratar de uma proposta de obra interativa, que proporciona uma 
experiência estética na qual, numa relação ativa, a plateia se faz obra e 
artista, implica dizer que a obra também passa a ser construída a partir 
da interatividade com o espectador, que assume um papel que vai além 
da recepção da obra de arte. Assim, Starry Sky foi concebida, também, 
pela efetiva presença e participação do público, que deixa de ser um 
receptor passivo da mensagem para assumir como autêntico cocriador, 
fazendo parte da ação criativa, na instalação.

Diferentemente das reflexões que colocam o corpo a serviço dos 
aparatos tecnológicos, tratando a tecnologia como algo externo a nós, 
o entendimento trazido na obra é o de que o corpo assume o local de 
emergência e expressão da experiência estética. Assim, as obras partem 
das possibilidades poéticas geradas pelo corpo que modifica a tessitura 
da cena. Esse pensamento sobre o corpo – e a partir dele – colabora 
para nossa reflexão sobre o sujeito da experiência estética na arte 
digital enquanto um produtor de significados que vivencia processos 
que acontecem no próprio corpo e que não é visto separadamente dos 
dispositivos a que tem acesso.

A arte, neste contexto, surge em resposta aos nossos questionamentos 
e a obra criada é a própria descoberta no âmbito da investigação sobre o 
corpo. Não se trata de descrever conceitos e aplica-los às obras, mas, por 
meio de sua análise e discussão, integrar teoria e prática artística. A obra 
também se torna, assim, lugar de significados pessoais, de experiências 
em que o corpo é agente modificador e organizador do ambiente e não 
apenas ordenador de etapas, de passos preestabelecidos.
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Com a experiência de criação e produção de Starry Sky, foi possível 
observar o que Cecília Salles (2011) aponta sobre o processo criativo: 
percebemos que a criação artística é um percurso de conhecimento e 
processo fecundo de experimentação. Além disso, foi possível viven-
ciar o espaço de maneira diversa: a presença do corpo que atua, dança, 
performa e se coloca à disposição dos dispositivos digitais se mostrou 
parte fundamental para o entendimento das ampliações do corpo na 
experiência com a obra.

Starry Sky é resultado do processo de criação artística, configu-
rando-se em objeto artístico no qual a mensagem é construída com 
o suporte e ação do meio digital. Trata-se de um objeto que parte do 
conceito e que encontra no corpo e nas tecnologias digitais o seu local 
de concepção, criação e experiência.
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Monstros gigantes no cinema: grandes histórias e 
contextos do subgênero cinematográfico

Vicente Gosciola1

Caio Furuya Pacheco Carucci Nami2

De alguma forma, criaturas enormes sempre estiveram presentes 
no imaginário popular, basta olhar, por exemplo, as mais diversas 
mitologias conhecidas: os gregos imaginavam os titãs, além de curio-
samente descreverem uma criatura gigantes chamada Talos que, muito 
antes da invenção do conceito de um robô, se assemelhava muito a um. 
Já os nórdicos diziam que o planeta foi criado com os restos de um 
gigante primordial chamado Ymir, além de sua mitologia incluir uma 
serpente tão grande que, em algum momento, daria a volta ao mundo 
e alcançaria sua própria calda. De modo similar, a mitologia chinesa 
descreve Pan Ku como o ser primordial cujo corpo deu origem a todo 
o planeta. Os japoneses descrevem serem gigantes como Umibozu, que 
seria capaz de afundar barcos e, assim, a lista segue. Não é difícil supor 
o motivo de criaturas tão grandes fazerem parte de tantas culturas ao 
redor do mundo, mesmo sem evidências de contato entre elas, afinal, 
a humanidade conviveu com criaturas de grande porte, sobrando para 
o imaginário humano muitas vezes apenas extrapolar o limite do que 
seria possível para usá-las em suas respectivas mitologias.

1. Universidade Anhembi Morumbi
2. IC RTVi UAM
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Até na literatura, posteriormente, surgiram criaturas gigantes, algumas 
mais mundanas em seu formato, porém anormalmente grandes para sua 
espécie, como a cachalote em Moby Dick, de Herman Melville, primei-
ramente publicado em 1851, ou a entidade Ctulhu, em O Chamado de 
Ctulhu, de H.P. Lovecraft, publicado originalmente em 1928. Com as 
criaturas gigantes tão enraizadas no imaginário popular e a consolidação 
do cinema no início do século XX, era natural imaginar que ambas em 
algum momento iriam se convergir, especialmente no cinema. O seguinte 
estudo, ainda em fase inicial, visa demonstrar a importância dos monstros 
gigantes no cinema, principalmente para os cinemas estadunidense e 
japonês, demonstrando a relevância para o seu desenvolvimento técnico 
e tecnológico, como nos efeitos especiais e visuais. Busca também 
elucidar sua importância artística e seu uso mais simbólico nas artes 
audiovisuais, propondo, assim, que possa ser encarado com um subgê-
nero de importância histórica e que merece um maior aprofundamento. 
Os filmes de monstros gigantes estariam, a princípio, dentro do gênero 
Ação, pelo alinhamento de seus conteúdos, formas textuais, reconhe-
cimentos culturais de públicos imprensa e indústria, como diria Jason 
Mittell (2012, p. 10), mas, nas suas próprias palavras

As fronteiras entre os gêneros e subgêneros são muito contingentes 
e fluidas para atravessar diferentes momentos históricos ou culturais 
- o que é um subgênero hoje pode facilmente se tornar o gênero de 
amanhã por meio de uma circulação cultural mais ampla. (Mittel, 
2004, p. 11)

Assim, como se ampliou consideravelmente o número de títulos que 
empregam tal temática, podemos dizer que já se configura como um 
subgênero -que poderia se tornar um gênero-, que aqui chamaremos 
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de subgênero Monstros Gigantes. Importa, aqui, verificar a colabo-
ração dos monstros gigantes do cinema para a revolução dos efeitos 
especiais e visuais desta linguagem. Para fins de estudo, é importante 
determinar a diferença entre ambos os tipos de efeitos, uma vez que 
sua predominância também está diretamente ligada a seu período his-
tórico. Efeitos especiais (SFX), no geral, são considerados os efeitos 
práticos, ou pelo menos, efeitos feitos durante as gravações, sendo a 
primeira forma de manipular a realidade em filme. São efeitos ópticos 
que, por exemplo, dependem de jogos de lente e diferentes ângulos 
para manipular o tamanho dos objetos de cena, ou efeitos mecânicos, 
como o uso de maquetes e mecatrônicos. Já efeitos visuais são aqueles 
feitos durante a pós-produção, predominantes nos grandes blockbusters 
do cinema contemporâneo (embora atualmente, muitos filmes apostem 
em efeitos híbridos, usando de efeitos práticos e visuais para alcançar 
resultados mais realistas).

Umas das grandes tendências atuais do cinema, por exemplo, é o 
uso de CGI (Computer-Generated Imagery), que vem alcançando níveis 
cada vez maiores de realismo. Entre os nomes mais proeminentes dos 
efeitos especiais e visuais da história do cinema (tais quais Georges 
Méliès, Ray Harryhausen, Phil Tippett, Eiji Tsubaraya e George Lucas), 
é observável que muitos trabalharam com técnicas competentes de sua 
época em prol de resultados que favoreceram o impacto das criaturas 
gigantes no público.

A segunda versão cinematográfica de O Ladrão de Bagdá (1940) de 
Zoltan Korda, Michael Powell, Ludwig Berger, Tim Whelan & William 
Cameron Menzies, foi um grande pioneiro em outra tecnologia usada 
para representar uma personagem em sua forma gigante, o chroma key. 
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Nesse filme, o Gênio da Lâmpada, amargurado por seus anos de con-
finamento, ficava gigante e tentava pisotear seu libertador. O efeito na 
época impressionou público e crítica e rendeu um Oscar de melhores 
efeitos visuais para o filme.

Diversas técnicas foram usadas ao longo dos anos para dar vida aos 
monstros gigantes, nos primórdios do cinema. Era bem comum o uso 
de efeitos ópticos, sobreposição, stop motion, suitmation, maquetes, 
mecatrônicos, além do predominante uso de CGI atual. Assim, somos 
levados a entender que monstros gigantes, por terem participado de 
tantas revoluções, merecem seu lugar de destaque na história do cinema. 
E desde o seu início, porque ainda em 1901, Georges Méliès viria a 
experimentar a mudança de tamanho, com seus revolucionários efeitos 
especiais, no curta The Dwarf and the Giant. Méliès seguiria fazendo 
experimentações impressionantes com efeitos visuais nos anos seguintes, 
como em Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez lês Geànts (1902), 
além de ser um marco para o cinema, incentivando outros produtores 
a experimentarem mais efeitos visuais também. Observando a história 
do cinema, torna-se claro que fascínio com seres gigantes era tanto que 
o cinema passou a explorá-lo logo em seu início, no entanto, o cinema 
como um todo sofreria um grande impacto em 1933, com a chegada de 
King Kong, de Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack.

King Kong e sua Influência: o cinema de monstros estadunidense

Ainda em 1933, os EUA sofriam com a crise de 1929, a taxa de 
desemprego e de pessoas falidas era extremamente alta, e ainda não 
havia previsão para o retorno da vida como ela era antes da crise. King 
Kong (1933) de Cooper e Schoedsack é até hoje considerado o mais 
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importante filme do mito Kong (Cárcel, 2013). O filme se apropria 
da crise, não apenas como contexto histórico, mas também para gerar 
empatia imediata com a trama. Na trama, o cineasta Carl Denham vai 
até a misteriosa Ilha da Caveira gravar seu próximo filme, levando com 
sigo a atriz Ann Darrow, que aceita o trabalho de imediato por ser uma 
das afetadas pela crise. Através deste contexto, além de seu apelo visual 
e primor técnico do stop motion, o filme gera uma imediata simpatia do 
público, que passa pelas mesmas dificuldades da personagem.

Já a criatura que dá nome ao filme, Kong, o gorila de aproximada-
mente 7 metros, era um ser muito mais trágico e digno de empatia do 
que poderia se esperar de um monstro, ele imediatamente se afeiçoa 
à atriz Ann Darrow e faz o que está ao seu alcance para protegê-la, e 
em seu trágico e climático final, quando cai do Empire State, abatido 
pelos aviões, Denham afirma que sua morte se deu não pelos aviões, 
mas sim “a bela que matou a fera”, fazendo uma alusão ao conto A Bela 
e a Fera. Os debates em torno do filme abrangem o medo da natureza 
inexplorada, do desconhecido, até mesmo do domínio que as mulheres 
têm sobre as mentes dos homens, mesmo os mais fortes, além de ter se 
tornado uma imensa influência na carreira de diversos profissionais da 
indústria do cinema, como o animador Ray Harryhausen e o diretor Peter 
Jackson (que anos mais tarde, viria a dirigir um remake de King Kong).

Ainda em 1933, o filme ganhou uma sequência, O Filho de Kong, 
de Ernest B. Schoedsack, sendo um filme curto e de orçamento con-
sideravelmente mais modesto (apenas 269.000 dólares, contra apro-
ximadamente 675.000 de seu predecessor). A popularidade de Kong 
transgrediu barreiras nacionais e se popularizou no Japão, onde foi feito 
um filme em duas partes chamado King Kong Appears in Edo (1938), 



214

meistudies

de Sôya Kumagai, usando a técnica de suitmation em vez do tradicional 
stop motion, por questões de orçamento. O filme hoje é considerado 
perdido, acredita-se que todas as cópias foram queimadas nos bombar-
deios nucleares ocorridos no fim da segunda guerra mundial (Fisher, 
2017). Na década de 1960, porém, ele retornaria ao Japão, novamente 
usando suitmation, para as produções King Kong vs Godzilla (1962, 
Ishiro Honda), o primeiro encontro daqueles que são, muito provavel-
mente, os monstros gigantes mais populares do cinema. Em A Fuga 
de King Kong (1967, Ishiro Honda), Kong escapa de seu cativeiro e é 
apresentado a seu inimigo metálico, Mechani-Kong. Posteriormente, a 
convenção de usar uma contraparte robótica para um monstro gigante 
seria também aplicada ao Godzilla.

Após tantos anos sem outra produção americana, Kong ganhou um 
remake em 1976, King Kong que, sob a direção de John Guillermin, 
conta a história de um navio que parte para lugares desconhecidos em 
busca de petróleo, financiado por uma empresa petrolífera retratada 
como maligna, que exploraria a natureza de forma inconsequente para 
ganhos pessoais. A expedição, no entanto, se encontra com Kong, o 
gorila gigante, agora não animado, mas com uma roupa especial, como 
foi feito no Japão. Foi inovador para seu tempo, porque deu à criatura 
expressões faciais. O filme passou por uma mudança de contextuali-
zação, isso se deve ao fato de que em 1973 havia se iniciado uma crise 
petrolífera. Assim, para se adequar a audiências modernas, além de 
outras mudanças, Kong, ao final do filme, escala o World Trade Center, 
ao invés do Empire State. Uma vez que, se King Kong em 1933 teve 
um grande apelo para sua audiência com uma crise contemporânea, os 
produtores optaram por repetir a fórmula.
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Dez anos após o lançamento do remake, uma sequência intitulada 
King Kong Lives (1986), também de John Guillermin, foi produzida, 
e assim como no passado, a sequência usufruía de um orçamento bem 
reduzido (apenas 18 milhões de dólares, contra os 24 milhões do filme 
de 1976), além de todo o espaço de tempo entre os filmes ter prejudi-
cado o interesse da audiência. Kong foi, então, deixado de lado sem um 
novo grande filme, por anos. Até que, em 2005, o cineasta Peter Jackson 
lançou sua versão de King Kong. Desta vez o monstro foi animado por 
impressionantes efeitos de CGI de última geração, com a ajuda da cap-
tura de movimentos de Andy Serkis, que já havia trabalhado com Peter 
Jackson na trilogia Senhor dos Anéis (2001 – 2003), fazendo também 
captura de movimento para o personagem Gollum. Jackson optou por 
homenagear o clássico voltando às origens, ambientando o filme na 
década de 1930, fazendo dele um filme de época e retomando o contexto 
em que se passava, com a crise econômica e seus antigos personagens.

Em 2017, foi lançado o filme Kong: A Ilha da Caveira, de Jordan 
Vogt-Roberts, sendo a maior versão do monstro desde King Kong vs 
Godzilla de 1962. Naquela versão de 1962, Kong tinha aproximadamente 
45 metros, isso para poder enfrentar em pé de igualdade com o seu 
rival Godzilla. Já na nova versão, ele tem aproximadamente 30 metros, 
porém é descrito como um jovem que ainda não atingiu seu tamanho 
adulto e novamente, para que pudesse enfrentar Godzilla, assim como 
no filme de 1962, agora que ambos fazem parte do mesmo universo 
cinematográfico. O Confronto ocorreu em 2021, no filme Godzilla vs 
Kong, de Adam Wingard, onde os monstros têm sua revanche, agora 
com uma produção hollywoodiana, efeitos em CGI e um orçamento de 
155 milhões de dólares. King Kong segue sendo uma grande inspiração, 

https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=active&sxsrf=ALeKk0258JUnjoOQN1AU-XKWMKuifu5gMw:1619640251425&q=Jordan+Vogt-Roberts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTy6qLCxMUeLSz9U3sCxLKrKw1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iFvfKLUhLzFMLy00t0g_KTUotKinewMgIAKYMHJE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiU3uWO3qHwAhURGbkGHTHkB4sQmxMoATAtegQIKhAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=active&sxsrf=ALeKk0258JUnjoOQN1AU-XKWMKuifu5gMw:1619640251425&q=Jordan+Vogt-Roberts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTy6qLCxMUeLSz9U3sCxLKrKw1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iFvfKLUhLzFMLy00t0g_KTUotKinewMgIAKYMHJE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiU3uWO3qHwAhURGbkGHTHkB4sQmxMoATAtegQIKhAD
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e seu sucesso moldou o que se tornaria todo um gênero cinematográ-
fico. A partir da década de 1950, outros filmes do gênero apareceriam 
nos EUA.

Em 1953, baseado no conto The Fog Horn (1951) de Ray Bradbury, 
o diretor Eugène Lourié, com a ajuda do animador Ray Harryhausen, 
lançou o filme O Monstro do Mar. O filme se tornou muito influente 
no gênero e Ray Harryhausen se consolidou como um dos melhores 
animadores de stop motion para efeitos cinematográficos de sua época. 
Desde então, o gênero se consolidaria ao longo da década de 1950, com 
filmes como 20.000 Léguas Submarinas (1954), de Richard Fleicher, 
Tarântula (1955), de Jack Arnold, The Deadly Mantis (1957), de Nathan 
Juran, A Ameaça vem do Polo (1957), de Fred F. Sears, O Monstro 
Submarino (1959), de Eugène Lourié e Douglas Hickox e vários outros 
títulos ao longo dos anos.

Apesar do stop motion ser, nessa época, o estilo predominante de 
animação do gênero, vários filmes passaram a usar de efeitos criati-
vos para trazer seus monstros para as telas com orçamentos menores. 
Tarântula, por exemplo, em usava uma tarântula real e a colocava por 
sobreposição no filme durante a pós-produção. Outros filmes como 
The Deadly Mantis e A Ameaça vem do Polo usaram modelos reais de 
seus monstros. Porém, não foi apenas nos EUA que o gênero passou 
a fazer um grande sucesso e gerar obras icônicas, nesta época o Japão 
também trabalhava fazendo uma de suas maiores franquias.

Gojira (ou Godzilla), a Bomba Atômica e o Subgênero Japonês dos Kaijus

O poder atômico era uma novidade e uma memória recente ainda 
muito traumática na década de 1950. No documentário The Decision 
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to Drop The Bomb (1965), de Fred Freed & Len Giovannitti, o diretor 
do projeto Manhattan, Robert Oppenheimer, descreve a sua reação ao 
primeiro teste bem-sucedido da bomba atômica:

Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas 
riram, algumas pessoas choraram, a maioria ficou em silêncio. Eu me 
lembrei de algumas linhas do texto sagrado hindu Bhagavad-Gita. 
Vishnu tentava convencer o príncipe de que ele deveria cumprir o 
seu dever, e para impressioná-lo, assume sua forma com múltiplos 
braços, e diz: ‘Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mun-
dos’. Suponho que todos nós pensávamos assim, de uma forma ou 
de outra. (Periscope, 2021)

O Japão, na década de 1950, passava por sentimentos conflitantes, 
apesar de estar se recuperando economicamente com surpreendente 
rapidez desde o final da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica 
não poderia ser representada em nenhuma forma de mídia, pois com a 
reaproximação dos EUA e sua ocupação no Japão, que durou até 1951, 
críticas ao governo estadunidense eram censuradas (Melo & Cordaro, 
2016). Com o fim da ocupação, viriam a se juntar três dos nomes mais 
importantes da história do gênero de monstros gigantes no Japão: o 
diretor Ishiro Honda, o compositor Akira Ifukube e o diretor de efeitos 
visuais Eiji Tsuburaya. O trio seria responsável pelo enorme sucesso de 
Gojira (1954), até hoje um ícone cultural de fama mundial.

Apesar do filme ter inspirações do cinema estadunidense, como 
O Monstro do Mar e King Kong, Gojira (ou Godzilla, como se tornaria 
conhecido no ocidente) se diferenciava por sua carga política e forte 
discurso antiatômico. Nessa película, o monstro Gojira é uma criatura 
colossal, de aproximadamente 50 metros, que absorve a radiação de 
testes nucleares e desperta de seu longo sono, emergindo do mar e 
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atacando o Japão. O filme deu origem ao gênero Kaiju, filmes japoneses 
de monstros gigantes (Manz, 2013), que tem suas peculiaridades em 
relação aos filmes americanos. A mais importante dentre elas era de que 
filmes americanos eram muito mais voltados para formas de superar 
dificuldades e derrotar os monstros, já em Gojira, o monstro surge por 
culpa da humanidade, torna-se quase indestrutível e sua derrota ao final 
do filme é também uma derrota para a humanidade, uma vez que ele 
só pode ser vencido com a criação de arma ainda mais poderosa que 
a bomba atômica, denominada Oxygen Destroyer, que não era motivo 
algum de orgulho para os japoneses. O monstro do filme tinha seu nome 
de uma mistura das palavras Gorira (Gorila) com Kujira (Baleia), e seu 
design era uma mistura de conceitos aplicados aos dinossauros em sua 
época. Seu poder de absorver radiação e mesmo de usá-la como arma 
(uma vez que conseguia soltar um raio atômico de sua boca), somava-se 
a uma violência sem propósito e fazia dele um avatar da bomba, um 
ser vivo capaz de causar a mesma destruição que, 9 anos antes, havia 
destruído duas cidades.

Mesmo com a derrota do monstro, o filme termina dizendo: “se con-
tinuarmos conduzindo testes nucleares, é possível que um outro Gojira 
possa aparecer em algum lugar do mundo, outra vez”. O impacto da 
mensagem estava em reconhecer a culpa da humanidade pela destruição 
causada pelo monstro, além de reconhecer a gravidade de se desenvolver 
uma outra arma para destruir o monstro, com seu inventor constante-
mente preocupado com o que fariam com esta arma se a descobrissem. 
O sucesso do filme foi tanto que teve um corte feito pelos estaduni-
denses para distribuição nos EUA. Nessa versão, intitulada Godzilla: 
King of the Monsters! (1956) de Ishiro Honda e Terry O. Morse, além 
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de receber seu nome americano, Godzilla, o filme sofre o acréscimo de 
uma personagem estadunidense, um repórter chamado Steve Martin, 
que presencia o ataque. Nos anos seguintes, o cinema de kaijus seria 
um gênero muito presente na cultura japonesa. Na época, em plena 
ascensão econômica do Japão pós-guerra e com o constante desenvol-
vimento de novas tecnologias, o filme servia também como um alerta, 
ao indicar que avanço tecnológico desenfreado levou a humanidade 
para a destruição em massa.

A técnica usada para animar Gojira e os outros kaijus nos anos seguin-
tes era a suitmation, uma fantasia desenvolvida para que fosse possível 
um ser humano dar vida às criaturas fictícias, e a destruição de cenário 
era feita através de maquetes realistas. A técnica era consideravelmente 
mais barata que o stop motion, que o cinema japonês não seria capaz de 
financiar, mas se tornou parte do que faz dos filmes icônicos, uma vez 
que Eiji Tsubaraya mais tarde viria a trabalhar em franquias de séries, 
como Ultra Q (1966) e Ultraman (1966). Além disso, a técnica seria 
utilizada também no ocidente com o remake de King Kong de 1976.

A franquia Godzilla ao todo já contém mais de 30 filmes, sendo parte 
deles americanos, e o kaiju já enfrentou diversos outros monstros em seus 
filmes como Mothra, King Guidorah, Mecha Godzilla, Space Godzilla 
e mesmo King Kong, além de ter tido um filho, como é mostrado em 
O Filho de Godzilla (1967), de Jun Fukuda, e ter inspirado concorrência, 
como Gamera, the Gaint Monster (1965), de Noriaki Yuasa, sendo que 
essa última se tornou uma franquia que até hoje, acumula um total de 
doze lançamentos no cinema.

Como era de se esperar, a pressão mercadológica para o lançamento 
constante de novos filmes afetou bastante a proposta original, o filme 
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uma vez sério e denso com discurso antiatômico vinha se tornando por 
vezes mais infantil, retomando o tom mais sério na década de 1980. 
O monstro também se tornou inconstante em suas diversas produções, 
por vezes sendo a força antagônica da humanidade, em outras sendo 
quase um anti-herói, um ser que protege a humanidade ao desafiar outros 
monstros que, por sua vez, são a real ameaça.

O primeiro Godzilla feito inteiramente nos EUA foi produzido 
apenas em 1998, dirigido por Roland Emmerich. O filme contava com 
um Godzilla completamente diferente do que o público estava acos-
tumado na época, além de ser o primeiro produzido em CGI no lugar 
da tradicional técnica de suitmation, o monstro agora tinha um design 
completamente diferente do que era o habitual, apesar de manter o 
aspecto de dinossauro, e ele era bem mais vulnerável. Logo depois disso, 
a franquia voltou para o Japão. Anos mais tarde ele viria a retornar para 
os EUA, na franquia cinematográfica que dura até a atualidade, tendo 
tido seu primeiro filme em 2014, intitulado também apenas Godzilla, 
de Garreth Edwards, uma sequência em 2019, intitulada Godzilla 2: 
O Rei dos Monstros, dirigida por Michael Dougherty, seguido do seu 
reencontro com Kong em Godzilla vs Kong (2021), de Adam Wingard.

Tendo em consideração que o filme de 2014 havia sido lucrativo, a 
produtora original de Godzilla, a Toho, decide trazer o monstro para casa, 
no que é até hoje, o último filme japonês dele, intitulado Shin Godzilla 
(2016), de Hideaki Anno e Shinji Higuchi, foi o primeiro Godzilla japo-
nês a usar CGI, e diferente da versão estadunidense mais recente, onde 
Godzilla era anti-herói, agora retornaria a ser a força antagônica quase 
invencível que era no original. Mas esta não foi a única semelhança com 
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o clássico de 1954, uma vez que, novamente, o Japão usou o Godzilla 
como uma forma de representar um evento real e trágico.

Em 2011, o Japão, nação que notoriamente lida com catástrofes 
naturais como terremotos e tsunamis, sofreu um desastre ambiental: um 
maremoto de magnitude 8.7 provocou um tsunami, que atingiu uma usina 
nuclear em Fukushima, causando o derretimento de 3 dos seus 6 reatores, 
gerando novamente um desastre radioativo. É então que Shin Godzilla 
surge como uma maneira de expressar os medos contemporâneos de 
seus realizadores e boa parte da população, isso porque o filme mostra 
também toda a política em torno do ataque, a burocracia e a ineficiência 
do Japão de lidar com desastres imprevistos. O filme retrata, por exem-
plo, inundações consequentes do monstro emergindo da água e subindo 
para a terra firme, além de uma cena em que o raio atômico de Godzilla 
incinerava toda uma região com seu poder radioativo. Desta forma, Shin 
Godzilla fez algo bem próximo ao que Godzilla havia feito em 1954, deu 
forma a um monstro que representasse os anseios da população de sua 
época, ambas envolvendo o perigo radioativo, mas agora envolvendo 
também desastres ambientais e fatores políticos.

Monstros Gigantes do Cinema Contemporâneo e a Reinvenção do 
Gênero

No ano de 1993 foi lançado o primeiro filme da franquia Jurassic 
Park, de Steven Spielberg, baseado no livro homônimo de Michael 
Crichton, onde seres humanos descobriam uma maneira de, através da 
ciência genética, reconstituir dinossauros. Para fins lucrativos e pelo 
fascínio do financiador milionário do projeto, foi decidido que os ani-
mais seriam a principal atração de um parque temático. O filme, desta 
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forma, debate os limites éticos do avanço desenfreado da ciência genética 
pelo ser humano, um “complexo de Deus”, onde seriam reconstituídas 
estas criaturas, separadas dos humanos por milênios de diferença, e 
os humanos, mesmo cientes de seu tamanho e do quão perigosas são, 
assumem serem capazes de mantê-los em cativeiro e controlar quando 
e como poderiam se reproduzir.

A franquia se expandiu para além do filme original, tendo hoje 
diversos outros derivados e sequências, em uma delas, o Jurassic 
World (2015, Colin Trevorrow), o tema de seres humanos ultrapas-
sando barreiras científicas sem se importar com as implicações éticas 
ou mesmo os riscos retorna, quando decidem produzir uma criatura 
geneticamente modificada a fim de impressionar clientes e conseguir 
mais lucros. A criatura, porém, projetada para ser extremamente inte-
ligente e habilidosa, consegue de fugir de seu cativeiro. A temática dos 
filmes -reincidência dos mesmos erros sendo cometidos por humanos-, 
não deixa de ser convincente e atual, afinal, “a reação mais comum da 
mente humana a uma conquista não é satisfação, e sim o anseio por 
mais” (Harari, 2015, p. 24). Dentro deste raciocínio, se antes bastava 
para os humanos reconstituir os dinossauros (mesmo com péssimas 
consequências), anos depois, faria sentido que a progressão natural da 
conquista seria passar a manipulá-los geneticamente para que pudessem 
ser criaturas novas, modificadas e melhoradas. Novamente, o cinema 
usaria criaturas gigantes para expressar nossos medos contemporâneos, 
agora com um teor de ficção científica, trazendo criaturas separadas de 
nós por milhares de anos, com as quais nós, portanto, não estaríamos 
preparados para lidar
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Além de seu sucesso na abordagem temática, a franquia demonstrou 
desde seu início ser muito bem-sucedida no uso de efeitos visuais em 
CGI, desenvolvendo um dos efeitos mais impressionantes de sua época, 
talvez até para os padrões atuais. Curiosamente, foi cogitado o uso de 
efeitos em stop motion para o filme, utilizados por bastante tempo na 
produção, tendo ainda alguns vídeos preservados de cenas testando 
os efeitos com bonecos disponíveis para quem quiser ver na internet. 
Porém, com a comprovação de que os efeitos em CGI poderiam gerar 
excelentes resultados, o filme adotou esta nova técnica, tornando-o até 
hoje um marco na indústria, lembrado como um dos efeitos de CGI 
mais impactante em um filme, deixando para trás e era do stop motion.

Apesar da fórmula de filmes representando ameaças colossais e 
destruições em grande escala continuarem sendo produzidas, outros 
filmes surgiram aplicando grandes criaturas em diferentes fórmulas e 
contextos. O filme Meu Monstro de Estimação (2007), de Jay Russell, 
por exemplo, conta a de forma fantasiosa a origem do monstro do lago 
Ness, na Escócia, devido a uma famosa lenda de que o lago era lar de 
uma grande criatura desconhecida. Já O Caçador de Troll (2010), de 
André Overdal, é um filme norueguês em formato de falso documen-
tário, que mostra um grupo de estudantes que descobre um caçador de 
trolls na vida real, pago pelo governo da Noruega para eliminá-los em 
segredo. Colossal (2017), de Nacho Vigalondo, mostra uma mulher 
insegura que de alguma forma, tem uma relação com a aparição de 
uma criatura enorme em Seul, na Coréia do Sul. Sete Minutos Depois 
da Meia-Noite (2016) de Juan Antonio Bayona, acompanha a história 
de um garoto cuja mãe sofre de câncer, e um monstro gigante (que na 
verdade era uma grande árvore próxima a casa do garoto) decide que 
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irá contá-lo três histórias, sendo que o garoto deverá contar para ele 
uma quarta.

Assim, o uso de monstros no cinema ficou mais variado, assumindo 
diferentes significados. Eles poderiam, por exemplo, assumir papéis 
dóceis, como em Meu Monstro de Estimação, já as criaturas de Colossal, 
apesar de gigantes, são demonstradas como reflexo de pessoas específicas, 
deixando a critério da protagonista se equilibrar emocionalmente para não 
causar uma grande destruição, tanto interna quanto literal para a cidade 
de Seul, onde surge o monstro. Em Sete minutos Depois da Meia-Noite, 
é possível se argumentar que o real monstro do filme é o câncer, não a 
grande criatura da árvore, uma vez que esta se prova com boas intenções.

Além destes, diversos outros filmes com seres gigantes foram produzi-
dos nos últimos anos, nos mais diversos gêneros, filmes como O Nevoeiro 
(2007), de Frank Darabont, Monstros vs Alienígenas (2009), de Conrad 
Vernon e Rob Letterman, Rampage: Destruição Total (2018), de Brad 
Peyton, Ameaça Profunda (2020), de William Eubank e diversos outros. 
Ainda assim, há um filme que merece destaque por sua curiosa inspira-
ção: Cloverfield – Monstro (2008), de Matt Reeves. Buscando fazer algo 
similar ao que Godzilla havia feito em 1954, o produtor J. J. Abrams e 
o diretor Matt Reeves fizeram o filme Cloverfield – Monstro sobre um 
evento trágico e real, no caso, o atentado terrorista ocorrido no World 
Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001.

No filme, um grupo de amigos em Nova York está comemorando a 
despedida de um deles, que se mudaria de país devido a uma promoção, 
quando um monstro gigante começa a atacar a cidade. O filme faz uso 
do estilo found footage, que simula gravações (geralmente amadoras) 
encontradas após os acontecimentos retratados no filme. Através deste 
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estilo, o filme intencionalmente simula as mais diversas gravações ama-
doras do atentado terrorista, além disso, diferente do que era comum nos 
filmes estadunidenses do gênero, o monstro não apresentava nenhuma 
fraqueza conhecida nem era derrotado, desta forma, assim como foi o 
atentado, tanto o governo quanto aqueles que presenciavam os aconteci-
mentos de perto não foram capazes de impedi-lo. Tal estrutura narrativa 
era bem mais comum nos filmes de kaiju japoneses.

Esta influência é assumida pelo produtor e criador da franquia, 
J. J. Abrams, em um depoimento durante a Comic-con de 2007 (IFCvideo, 
2007), onde diz que teve a ideia em uma viagem para o Japão, pois 
enquanto estava no país para divulgar seu mais recente filme, Missão 
Impossível 3 (2006), viu diversos bonecos do monstro Godzilla. Vendo 
a força do ícone cultural, achou que era uma boa hora para que os EUA 
tivessem seu próprio monstro, um que fosse menos “adorável” do que 
o King Kong, de acordo com ele.

Assim, pode-se dizer que, até certo ponto, pelo menos no que diz 
respeito a intenção artística, Cloverfield nasceu com a intenção de ser um 
Godzilla estadunidense, ou pelo menos, ser para os estadunidenses aquilo 
que o filme de 1954 havia sido para os japoneses: um monstruoso avatar 
de um dos maiores desastres da história recente de sua nação. Apesar de 
ter gerado uma franquia, Cloverfield abandonou os monstros gigantes 
em seus até então dois filmes subsequentes: Rua Cloverfield, 10 (2016), 
de Dan Trachtenberg e O Paradoxo Cloverfield (2018), de Julius Onah.

Considerações até o Momento

Pelo que pudemos verificar até aqui, neste início dos estudos sobre a 
presença de monstros gigantes na cinematografia mundial, vislumbramos 

https://www.youtube.com/channel/UC9N-BC3V_8qC-FAaGL0jrDg
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que eles têm uma importância significativa na história das culturas 
humanas e suas mais diversas narrativas, nos mais diversos lugares 
do mundo. Nas telas dos cinemas, além de participarem dos avanços 
tecnológicos da indústria, geraram também ícones culturais de grande 
importância, debates à cerca de assuntos como humanidade contra a 
natureza, o conceito de monstruosidade, desastres ambientais e limites 
da ética humana.

Seus tamanhos, apesar de serem muitas vezes tomados como capricho 
técnico para mero entretenimento do público, representavam muito bem 
os riscos, dores e aflições de seus idealizadores, e mesmo que sejam 
diversas vezes como uma forma de diversão contida e despretensiosa 
em seus filmes, com seus espetáculos visuais e destruições em grande 
escala, os ícones culturais que são estas criaturas se mantém relevante 
até a atualidade, mesmo décadas após a criação dos mais famosos.

Em meio a crises econômicas, bombas, atentados terroristas e outros 
medos da humanidade, torna-se claro que as histórias por trás dos mons-
tros, mesmo que pareçam banais, são extremamente ricas e repletas de 
marcantes acontecimentos. O fato de existirem até o momento, é por-
que este subgênero ainda pode representar os medos da sociedade. Em 
diversos lugares do mundo, as nações ainda têm seus próprios monstros 
gigantes para enfrentar.

Referências

Cárcel, J. A. R. (2013, June). The Cry of King Kong: Crisis and Male Fear 
of the other, of the Woman. International Journal of Humanities and 
Social Science, 3(11), 276-285. http://www.ijhssnet.com/journals/
Vol_3_No_11_June_2013/30.pdf

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_11_June_2013/30.pdf
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_11_June_2013/30.pdf


227

meistudies

Fisher, K. (2017, 10 May). Uncharted Cinema: The story of Japan’s lost 
King Kong films. Diabolique Magazine. https://diaboliquemagazine.
com/uncharted-cinema-japans-lost-king-kong-films/

IFCvideo. (2007, julho 27). J. J. Abrams on Cloverfield [Vídeo]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=yc99ppTHgUw

Lovecraft, H. P. (2019). O Chamado de Ctulhu. Editora Principis.

Manz, N. (2013). Metáforas Políticas no Gênero Tokusatsu: A metamorfose 
dos signos na mídia japonesa [Dissertação de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo].

Melo, M. T. R., & Cordaro, M. N. H. (2016). As reminiscências da guerra 
no mangá e no animê. Revista Anagrama, 2(10), 1-16. https://www.
revistas.usp.br/anagrama/article/view/118021

Melville, H. (2019). Moby Dick. Editora 34.

Mittell, J. (2004). Genre and television: from cop shows to cartoons in 
American culture. Routledge.

Periscope. (2021, abril 18). “THE DECISION TO DROP THE BOMB” 
1965 DOCUMENTARY w/ CHET HUNTLEY HIROSHIMA ATOMIC 
BOMB 90984 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=VvsiSpfd5XY&feature=youtu.be

https://diaboliquemagazine.com/uncharted-cinema-japans-lost-king-kong-films/
https://diaboliquemagazine.com/uncharted-cinema-japans-lost-king-kong-films/
https://www.youtube.com/channel/UC9N-BC3V_8qC-FAaGL0jrDg
https://www.youtube.com/watch?v=yc99ppTHgUw
https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/118021
https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/118021
https://www.youtube.com/watch?v=VvsiSpfd5XY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VvsiSpfd5XY&feature=youtu.be


228

meistudies

Arte telemática e sua apropriação para o 
mundo pandêmico

Gustavo Wertheimer Leles Alves1

Vicente Gosciola2

A pandemia do COVID-19 tornou a telemática uma necessidade 
para a maioria das pessoas. A palavra “telemática”, cunhada na França 
em 1977, por Simon Nora e Alain Minc, significa a conectividade entre 
a tecnologia da informática e a da telecomunicação. Para este estudo, 
ainda em sua fase introdutória, utilizaremos o termo “criação artística 
telemática” para definir os processos artísticos que envolvem a conec-
tividade entre a tecnologia da informática e da telecomunicação e o 
conceito de “cibercepção” de Roy Ascott (1994), um dos fundadores 
da arte telemática, interpretados à luz da teoria do filósofo Marshall 
McLuhan, conhecida como “O Meio é a Mensagem” (1968), a fim de 
trazer novos apontamentos sobre o processo de criação artística tele-
mática e o potencial de apropriação do “ciberespaço”.

Com o isolamento social prolongado, peças de teatro, shows musi-
cais, casamentos e festas de aniversário são realizados remotamente. 
No caso da cultura, os profissionais deste setor foram prejudicados 
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com a paralisação das atividades presenciais por conta da quarentena. 
A pesquisa Conjuntura do setor de Economia Criativa - Efeitos da crise 
da Covid-19, realizada em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Sebrae, apontou que o 
PIB do setor criativo no Brasil teve uma redução de 31,8% em relação 
a 2019 (Pesquisa FGV/SEC-SP/Sebrae, 2020, p. 6).

Como alternativa à paralisação das atividades presenciais, os artistas 
levaram suas criações para o ambiente virtual e começaram a explorar as 
diversas formas telemáticas de criar e “performar” arte. Nesse processo, 
muitos artistas buscam reproduzir o ambiente presencial no meio digital 
e encontram dificuldade em interpretar e compreender o que é próprio 
deste meio, o que resulta em frustração, uma vez que não conseguem 
consolidar sua visão na criação artística telemática, conforme será 
demonstrado no primeiro capítulo deste artigo em pesquisa aplicada. 
Artistas e profissionais das artes na cidade de São Paulo indicaram a 
dificuldade em transferir seu trabalho do meio presencial para o tele-
mático. A falta de equipamento e acesso à internet, não se mostraram 
relevantes nesta pesquisa, o que permite apontamentos acerca da criação 
artística telemática.

Ao tentar mimetizar o “presencial” no ambiente digital, valendo-se 
da telemática como uma alternativa à não abertura das atividades e não 
como um meio por si só, observa-se que a mensagem, muitas vezes, 
não é transmitida como o artista gostaria, o que, em muitos casos, gera 
frustração e preconceito com essa forma de criação, subutilização do 
ambiente digital e apego ao “mundo real”. A falta de percepção do 
ambiente digital como um meio com particularidades e idiomatismos 
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da realidade criada pelo “ciberespaço”, é um fator que contribui na 
dificuldade de apropriação da telemática por muitos artistas.

Como podemos utilizar essas particularidades em favor da criação 
artística? A telemática conecta pessoas do outro lado do mundo em 
tempo real, possibilita diversos tipos de imersão através do áudio, 
do vídeo, das cores e, com o isolamento social, deixa de ser escolha 
e torna-se necessidade. O artista e teórico inglês Roy Ascott, um dos 
fundadores da arte telemática, em 1968, já havia percebido o potencial 
da telemática nas artes:

Diz, peremptório, o artista, teórico e educador inglês: ‘Sabemos 
que se trata do virtual, de uma construção telemática, e ainda assim 
vivemos a sua realidade. E isto porque nos damos conta de que, em 
toda a parte e em todas as épocas, a realidade sempre foi construída 
e mediada pela última tecnologia - a linguagem humana - em toda 
a variedade de sua configuração filosófica, cultural e tecnológica’. 
(Ascott, 1991, p. 115, em Zanini, 2003, p. 14)

Em 1994, Ascott criou o conceito de “cibercepção”, do qual ele afirma 
ser “não apenas um novo corpo e uma nova mente, mas a redefinição 
de como podemos viver juntos no interespaço entre o virtual e o real” 
[Cyberception not only implies a new body and a new consciousness but 
a redefinition of how we might live together in the interspace between 
the virtual and the real] (Ascott, 1994, p. 1). “Isto é, a amplificação 
tecnológica e o enriquecimento de nossos poderes de cognição e per-
cepção” (Ascott, 1997, p. 336, em Zanini, 2003, p. 15).

O filósofo Marshall McLuhan afirmou, em seu livro Os Meios de 
Comunicação como Extensões do Homem (Understanding Media) 
(1969), que “o meio é a mensagem”. J. Paulo Serra completa:



231

meistudies

Sobre esta sua tese diz McLuhan em Understanding Media que 
ela equivale a dizer que as consequências pessoais e sociais de 
qualquer medium (...) resultam da nova escala que é introduzida na 
nossa circunstância por cada extensão de nós próprios, ou seja, por 
qualquer nova tecnologia.’ (...) Aqueles que estão preocupados com 
o “conteúdo” do meio e com os seus “efeitos”, e não com o próprio 
meio, fazem lembrar o médico que se preocupa com a “doença”, 
mas esquecendo o doente. (Serra, 2007, p. 86)

Para McLuhan, o conteúdo de todo meio ainda é um meio. “O novo 
ambiente reprocessa o velho tão radicalmente quanto a TV está repro-
cessando o cinema. Pois o ‘conteúdo’ da TV é o cinema” (McLuhan, 
1964, p. 9). Tal como o conteúdo de um blog é literatura, de um vídeo 
são fotografias e de um canal do YouTube são vídeos.

Assim, entende-se que focar na mensagem, sem entender o meio 
pelo qual ela é transmitida, não garante que ela chegue ao seu destino 
da forma que artista gostaria. “É o meio que configura e controla a 
proporção e a forma das ações e associações humanas. O conteúdo ou 
usos desses meios são tão diversos quão ineficazes na estruturação da 
forma das associações humanas” (McLuhan, 1969, p. 16).

Poderíamos expandir a discussão indagando se uma linguagem assi-
milada por outra ainda se organizando pelo princípio “Remediation”? 
Como definido na concepção de Jay David Bolter & Richard Grusin:

Além disso, as tecnologias de mídia constituem redes ou híbridos 
que podem ser expressos em termos físicos, sociais, estéticos e 
econômicos. Introduzir uma nova tecnologia de mídia não signi-
fica simplesmente inventar um novo hardware e software, mas sim 
modelar (ou remodelar) tal rede. (Bolter & Grusin, 2000, p. 17)
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Indo além, a telemática não é apenas um meio de comunicação, e 
sim uma realidade alternativa, com particularidades e regras diferentes 
do “mundo real”, ou o “presencial”. O ambiente digital também gera 
uma infinidade de outros meios, alguns que já existem, outros que 
estão sendo desenvolvidos e estudados. Se passarmos a tratar o canal 
do Youtube como um meio, tal como o blog, o que seria, então, o uso 
de plataformas de videochamadas como o zoom para apresentações 
musicais ou peças teatrais, por exemplo?

Este artigo tem por objetivo trazer apontamentos acerca do processo 
de criação artística telemática a partir dos dois conceitos citados acima 
e criados pelos autores Roy Ascott e Marshall McLuhan, tal como o 
livro Teoria da Adaptação de Linda Hutcheon (2011) e o artigo A arte 
de comunicação telemática: a interatividade no ciberespaço (2003), 
a fim de contribuir com a emergente discussão sobre a necessidade do 
setor cultural de encontrar soluções eficientes para os processos artísticos 
durante o isolamento social.

O capítulo 1 deste artigo consiste em: um levantamento de dados 
secundários acerca do potencial do teletrabalho na cultura e dos impac-
tos da pandemia do COVID-19 neste setor; e coleta de dados sobre a 
percepção de artistas da cidade de São Paulo acerca do processo de 
criação artística telemática, em 2020 e 2021, a partir de pesquisa de 
campo exploratória com aplicação de formulário online. O capítulo 2 
consiste em um levantamento de práticas artísticas telemáticas anterio-
res à pandemia, tal como práticas feitas a partir de 2020. O terceiro e 
último capítulo trata-se do relato de uma criação artística telemática em 
andamento, a qual estou realizando em parceria com Thiago Schincariol, 
onde ambos atuamos como músicos e artistas pesquisadores à luz dos 
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conceitos aqui apresentados e na qual utilizamos a abordagem meto-
dológica de pesquisa/ação (Thiollent, 1986).

Impactos do Isolamento Social no Setor Cultural, Potencial de 
Teletrabalho e Trabalho Efetivo na Cultura e Recorte dos Artistas 
de São Paulo

Em quase 2 anos de pandemia do COVID-19, o mercado de trabalho 
mudou de forma significativa para se adequar às restrições sanitárias. 
Com o fechamento das atividades presenciais, foi fundamental a apro-
priação de “novas modalidades de trabalho que emergiram de forma 
marcante no período de isolamento e que, muito provavelmente, serão 
mais utilizadas” (Góes et al., 2020, p. 7). Antes da pandemia, em 2018, 
um total de 3,8 milhões de pessoas estavam trabalhando “no domicílio 
de residência” (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 
2018) e, em 2020, na PNAD-Covid-19, a estimativa do IBGE foi de 8,6 
milhões brasileiros que estavam trabalhando remotamente (PNAD, 2020).

Fazendo um recorte dos dados de teletrabalho no setor da cultura em 
2020, é possível observar, de acordo com a metodologia desenvolvida 
por Dingel & Neiman (2020) e que foi aplicada ao mercado de trabalho 
brasileiro por Góes, Martins & Nascimento (2020), que “o percentual 
de pessoas em atividades e ocupações culturais trabalhando de forma 
remota é inferior ao potencial de teletrabalho observado”. Enquanto o 
potencial estimado de teletrabalho para o setor cultural foi de 44,0%, 
o número de pessoas neste regime era de apenas 22,5%, praticamente 
a metade.

De acordo com a Pesquisa de percepção dos impactos da COVID-19 
nos setores cultural e criativo do Brasil, realizada entre julho e setembro 
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de 2020, com o apoio da UNESCO no Brasil, do Serviço Social do 
Comércio (SESC), da Universidade de São Paulo (USP), do Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e de 13 Secre-
tarias Estaduais de Cultura, “entre os meses de março e abril, 41% dos 
respondentes perderam a totalidade de suas receitas, e entre maio e julho, 
essa proporção aumentou para 48,88%” (Amaral et al., 2020, p. 10). 
Outra pesquisa, Conjuntura do setor de Economia Criativa - Efeitos 
da crise da Covid-19, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Sebrae, de 2020, apontou 
que o PIB do setor criativo no Brasil teve uma redução de 31,8% em 
relação a 2019 (Pesquisa FGV/SEC-SP/Sebrae, 2020, p. 6). Também 
em 2020, tivemos um número recorde de inscrições em programas de 
fomento para o setor cultural, como o ProAC, de acordo com o site da 
Secretaria da Cultura de São Paulo (“Programas de Fomento ProAC 
Expresso Editais e Proac Expresso Direto 2021 registram recorde de 
inscrições”, 2021). Estes fatores podem ser um reflexo do impacto do 
fechamento das atividades presenciais e da dificuldade do setor cultural 
em se apropriar de outros meios para fazer apresentações e monetizar 
seu trabalho.

Estes dados compreendem diversas áreas da indústria criativa e para 
este estudo será feito um recorte das atividades artísticas, mais especi-
ficamente teatro e música. A fim de obter dados mais específicos, foi 
aplicada uma pesquisa de campo exploratória que teve como instrumento 
um formulário online para coleta de dados sobre o desenvolvimento de 
trabalho remoto durante a pandemia, em que responderam 35 artistas 
do estado de São Paulo, com idades e classes sociais distintas.
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Figura 1
Respondentes que utilizaram o meio digital para criação artística em 
2020 e 2021

Elaborada pelos autores.

Foi constatado que 97,1% dos respondentes utilizaram o meio digital 
em suas criações e apresentações em 2020 e 2021, como mostra a figura 1. 
Destes, 65% relataram encontrar dificuldades, conforme figura 2. Entre 
as dificuldades relatadas, como pode-se observar na figura 3: 52,6% 
foram relacionadas ao entendimento das particularidades do meio digi-
tal; 13,2% responderam que seu trabalho não funciona remotamente; 
21,1% não se adaptaram ao online; 10,6% enfrentaram dificuldades 
com equipamentos obsoletos e conexão de internet limitada; e 2,5% 
relataram não possuir dispositivos para se conectar à internet, o que se 
pode observar na figura 3.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) do IBGE, de 2018, aponta que 79% dos brasileiros residen-
tes em área urbana possuem telefones celulares com acesso à internet 
(PNAD, 2018, p. 113). A urgência de se encontrar novos meios para 
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criação e difusão da arte, torna relevante o questionamento acerca da 
criação artística online.

Figura 2
Respondentes que encontraram dificuldades ao utilizarem-se do meio 
digital para criação artística

Elaborada pelos autores

Figura 3
Dificuldades encontradas pelos respondentes ao utilizarem-se do meio 
digital para criação artística, elaborada pelo autor

Elaborada pelos autores
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Trabalhos Artísticos Telemáticos Efetivos e a Teoria da Adaptação

Quando um livro é adaptado ao cinema, é preciso trazer a trilha 
sonora, ângulos de câmera, iluminação e outros elementos que fazem 
a história funcionar para essa linguagem. Da mesma forma que um 
filme adaptado para o teatro obriga os atores a serem muitos mais 
expressivos pois, sem o artifício dos closes da câmera, não se atinge o 
público da mesma forma. “Como um processo de criação, a adaptação 
sempre envolve tanto uma (re-)interpretação quanto uma (re-)criação” 
(Hutcheon, 2011, p. 29). O mesmo deveria acontecer ao adaptar uma 
obra ou processo criativo para o meio digital.

O espetáculo Insônia – Titus Macbeth, com direção de André Guer-
reiro Lopes e dramaturgia de Sérgio Roveri, cumpriu uma temporada 
em 2019, de forma presencial. Em 2021, foi adaptado para apresenta-
ções telemáticas. “Fora de um palco convencional, Insônia deixava o 
público livre para circular pelo espaço e escolher de onde acompanhar 
os atores e as ações” (Menezes, 2021, par. 4). Já a versão online, conta 
com 3 filmagens em plano sequência de espetáculos distintos e filmagens 
de ensaios, de acordo com o diretor da peça, “como se cada espectador 
fosse uma câmera, que pode escolher se aproximar e fazer um close. 
Ou distanciar-se da cena, buscando um plano mais geral” (Menezes, 
2021, par. 4). Também foi feita uma reedição de toda a sonoplastia, 
tal como inserções de novos áudios utilizando a tecnologia de áudio 
binaural, que simula, através de efeito psicoacústico, o áudio em 3D. 
Isso dá ao espectador a impressão de um áudio espacializado, como se 
estivesse ouvindo tudo no próprio local da filmagem. Ao se valer de 
uma inteira reinterpretação do espetáculo para a telemática, o diretor 
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conseguiu transpor, de forma efetiva, sua visão para a tela do compu-
tador e fones de ouvido. Assisti ao espetáculo online sem saber de sua 
temporada presencial, e estava certo de que ele havia sido criado já 
para este formato telemático, mais um indício da sua competência no 
uso do meio digital.

Quando se fala de música telemática, o primeiro fator que sempre 
vem à tona é a latência ou delay. A latência trata-se de um atraso na 
chegada do sinal com a informação de áudio, como em uma ligação do 
WhatsApp, por exemplo. Já existem tecnologias capazes de eliminar 
completamente a latência em distâncias de até 500 milhas (Dessen, 
2020), mas elas são caras e inacessíveis. De formas mais acessíveis, 
estão emergindo diversos softwares para redes com menor latência. 
A partir de alguns parâmetros é possível reduzir consideravelmente o 
atraso, abrindo mão de certas coisas como a qualidade do áudio, por 
exemplo. Um áudio com menor fidelidade chega mais rápido.

O professor e artista Michael Dessen, da Universidade de Irvine, na 
Califórnia, trabalha com música telemática desde 2007 e já colaborou 
em dezenas de concertos telemáticos compondo, performando e copro-
duzindo. Em um artigo publicado por ele no blog do site Startmusic, diz:

sob condições ideais, é possível reproduzir música perfeitamente 
sincronizada pela internet com som com qualidade de estúdio, até 
aproximadamente 500 milhas. Mas o que se faz pelas “condições 
ideais” é preocupante: software de alta qualidade raramente é sim-
ples de usar e bons resultados exigem que cada pessoa tenha um 
equipamento de áudio decente e rede de qualidade. [...] muitos de 
nós envolvidos com este campo também focamos na criação de 
novos tipos de música que abraçam a latência e outros aspectos das 
redes como um desafio criativo. Realizamos muitas performances 
gratificantes, incluindo colaborações interculturais a milhares de 
milhas de distância, com multicanais, som de alta qualidade e latência 
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mais baixa do que uma típica chamada no Zoom. Nesses concertos, 
exploramos muitas estratégias para lidar com a latência, incluindo 
música com pulso solto ou nenhum pulso, bem como texturas rítmicas 
multi-tempo e multi-ensemble. (Dessen, 2020, par. 4)

Abraçar a latência e outros aspectos da rede como “desafios criativos” 
podem ser um exemplo da aplicação da “cibercepção” nos processos 
criativos artísticos. Entre os trabalhos de Dessen, destaca-se o con-
certo Changing Tides II: A Telematic Translocational Concert (2020), 
uma colaboração entre o Instituto de Artes de Seul, a Universidade da 
Califórnia em San Diego e o CultureHub em Nova York. O concerto 
aconteceu de forma telemática, conectando 12 músicos distribuídos 
em San Diego e Seul e tocando juntos, em tempo real. No concerto 
em questão, eles trabalharam com uma latência de 250 milissegundos. 
O artista ressalta, na descrição dos vídeos do concerto postados em seu 
canal do YouTube, que o som que se ouve em cada cidade é diferente, 
por conta da latência.

O hibridismo observado em Changing Tides II: A Telematic Trans-
locational Concert também permite apontamentos acerca de um futuro 
híbrido, com um diálogo cada vez mais forte entre o “virtual” e o “real”. 
A cenografia que junta os dois locais, conectados via rede, o áudio que 
passa pela constante conversão entre analógico e digital, dos microfo-
nes para os computadores, dos computadores para as caixas de som, 
apontam a necessidade de “cibercepção”, “a amplificação tecnológica e 
o enriquecimento de nossos poderes de cognição e percepção” (Ascott, 
1997, p. 336, em Zanini, 2003, p. 15).
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Pesquisa/Ação Empírica: projeto Telemagic

No início de 2020, iniciei o Curso Técnico de Teatro com Ênfase 
em Sonoplastia da SP Escola de Teatro, instituição que utiliza a meto-
dologia de ensino do teórico e educador Paulo Freire e que tem como 
um de seus pilares a experimentação teatral prática. Com a paralisação 
das atividades presenciais, tanto as aulas quanto os experimentos tea-
trais foram transferidos para o meio digital, através da plataforma de 
videoconferências Zoom.

Diante do desafio da criação artística telemática, a coordenação 
do curso criou um plano de ensino muito focado nas ferramentas e 
nas noções técnicas que eram necessárias para as práticas telemáticas. 
Softwares para transmissão de áudio de alta fidelidade, filtros de vídeo, 
protocolo MIDI, noções básicas de inputs e outputs de áudio, entre 
outros. Além disso, houve uma pesquisa coletiva entre escola e alunos 
acerca das funcionalidades da plataforma Zoom e como poderíamos 
explorá-las para a criação teatral digital.

Ao longo do curso, fiz uma proposta ao músico Thiago Schincariol, 
de uma experimentação prática da criação telemática à luz dos concei-
tos apresentados na introdução e no capítulo 2. O projeto, ainda em 
desenvolvimento, consiste em uma performance musical e de dança 
telemática no qual dois músicos em cidades diferentes improvisam 
a criação de beats eletrônicos ao vivo e simultaneamente, e que são 
transmitidos para uma sala do Zoom. Essa sala é aberta ao público, 
convidado a ligar as câmeras e se movimentar a partir do som criado. 
Utilizamos a abordagem metodológica de pesquisa/ação, que consiste 
em uma pesquisa:
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com base empírica que é concebida e realizada em estreita asso-
ciação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. (Thiollent, 1986, p. 14)

Foram definidas 4 etapas, todas desenvolvidas em modo remoto. 
A primeira etapa compõe um brainstorm sobre possíveis problemas 
técnicos e conceituais na criação de beats eletrônicos de forma remota, 
em tempo real. O principal problema mapeado foi a latência, por estar-
mos lidando com música eletrônica, que costuma ser cadenciada, com 
ritmo bem definido.

O segundo problema mapeado é o alto consumo de processamento 
do computador decorrente dos diversos programas rodando simultane-
amente para que essa conectividade seja possível. Os músicos utilizam 
uma Digital Audio Workstation (DAW) para carregar os instrumentos 
virtuais que, por sua vez, é conectada a um programa capaz de enviar 
áudio de alta qualidade através da internet e, finalmente, ambos são 
transmitidos para a sala virtual do Zoom. Cada um destes elementos 
demanda bastante processamento do computador, todavia, ao rodar 
tudo de forma simultânea, o consumo de processamento fica extrema-
mente alto. A terceira dificuldade encontrada foi o acúmulo de funções 
pois operamos diversos instrumentos ao mesmo tempo que fomos os 
responsáveis pelo software e pela transmissão.

A segunda etapa foi a conceituação do projeto. Buscamos um con-
ceito que contemplasse o máximo potencial que a conectividade da 
telemática nos dá e que, ao mesmo tempo, compreendesse os problemas 
técnicos como parte de seu universo. Desta forma, seria possível não 
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só tolerá-los, mas também torná-los parte da estética e do conceito da 
obra, como no caso citado no capítulo 2.

Nossa primeira decisão conceitual foi a de trabalhar com música 
minimalista, um tipo de música que possui mais de uma definição de 
acordo com diferentes autores e escolas. Para este trabalho, estamos 
considerando a definição de minimalismo de Ann Glazer Niren que inte-
grou as ideias dos autores Edward Strickland, Robert Carl, Elaine Broad, 
Timothy Johnson, and H. Wiley Hitchcock, alguns dos mais notáveis 
teóricos sobre o assunto, e trouxe uma descrição coesa de elementos 
que, geralmente, são encontrados na música minimalista.

Claro que nem toda peça classificada como “minimalista” vai con-
ter todas estas ideias, mas devem conter a maioria delas. Portanto, 
para o propósito deste artigo, aqui está uma lista de características, 
geralmente, encontradas no minimalismo:
1. Simplicidade de elementos
2. Repetição ou notas de longa sustentação
3. Forma Contínua
4. Falta de foco teleológico
5. Textura possivelmente complexa, mas talvez apenas por detalhes 

superficiais
6. A maior tem foco tonal, com harmonias geralmente consonantais
7. Pode conter improvisação
8. Influência musical de outras culturas, especialmente da Índia. 

(Niren, 2007, p. 2)

A escolha pela música minimalista reduziu drasticamente o segundo 
e o terceiro problemas citados, pois com um número reduzido de ins-
trumentos e uma estrutura repetitiva nas músicas, foi possível diminuir 
drasticamente o consumo de processamento e ter liberdade para operar 
todos os softwares e cuidar da transmissão do áudio e do vídeo. Com 
uma escolha minuciosa, nós conseguimos obter uma sonoridade de 
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texturas complexas mesmo utilizando apenas 4 sonoridades: baixo, 
bateria, synth lead, piano elétrico e ambiência, todos criados através 
da manipulação de sintetizadores digitais embutidos no Ableton Live, 
software que utilizamos como Digital Audio Workstation (DAW).

A terceira etapa focou em busca de soluções para o problema prin-
cipal da latência. Nos inspiramos na abordagem master-slave, aplicada 
pelo maestro coreano Lam Lai na obra Raindrops (2016), uma peça 
escrita para flauta contrabaixo e viola, na qual os músicos performam 
de locais diferentes ao mesmo tempo. O instrumento na posição de slave 
só tocará após o sinal do instrumento na posição master chegar até ele, 
o instrumento na posição master deve permanecer fazendo sempre o 
mesmo movimento, pois o sinal do instrumento na posição de slave só 
chegará novamente após um certo tempo (Müller et al., 2019, p. 393). 
Assim, o instrumento na posição de slave consegue improvisar livre-
mente, sem quebrar o ritmo.

Escolhemos trabalhar com baixo, bateria, synth lead, piano elétrico e 
ambiência e, por entender que elementos rítmicos e harmônicos devem 
estar sincronizados, concentramos os instrumentos que representam estes 
elementos com o músico #1, na posição master (piano, baixo e bateria). 
Os outros dois elementos, que representam a melodia e os efeitos sonoros 
de ambiência, se concentram no músico 2, que está na posição slave, 
e fica livre para improvisar e “viajar” pelos compassos, dado que estes 
elementos não dependem de uma sincronia perfeita. Vale ressaltar que 
o atraso do sinal gera uma diferença no som que se ouve no espaço de 
cada artista, com isso nós definimos que o slave seria o transmissor do 
áudio final para os espectadores, por receber os elementos rítmicos e 
harmônicos já sincronizados.
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A figura 4 a seguir exemplifica de forma visual todo o caminho feito, 
onde músico 1 está na posição de master e músico 2, na posição de slave:

Figura 4
Percurso criativo TeleMagic

Elaborado pelos autores

A última etapa desenvolvida foi a aplicação prática. Em dois encon-
tros online nós alternamos as posições de master e slave, todavia sem a 
transmissão para o Zoom. Como resultados preliminares, nós obtivemos 
sucesso em transmitir nossa visão artista na criação artística telemática. 
O próximo passo será uma exibição teste com público controlado e, 
posteriormente, uma exibição aberta ainda em caráter experimental.

A partir dessa pesquisa/ação, foi possível obter um projeto que cum-
pre com diversos pré-requisitos de editais de financiamento público, 
privado e festivais durante a pandemia/em contexto de isolamento social.

Considerações Finais

A partir dos dados apresentados e dos conceitos relacionados a 
eles, observamos que a arte telemática é uma ferramenta eficiente para 
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a criação artística e que pode ser um grande aliado do setor cultural 
em tempo de isolamento social. Diante dos argumentos expostos, é 
recomendável que os artistas explorem o vasto universo de criações e 
performances artísticas telemáticas e de teorizações sobre o assunto pois, 
com o conhecimento acumulado desde os anos 1970 até os dias de hoje, 
existe uma gama de conceitos e ideias que podem ajudar na reflexão dos 
artistas sobre o seu processo de criação artística em telemática a fim de 
transmitirem suas mensagens com o máximo de fidelidade à sua visão.
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O contexto pandêmico, iniciado em 2020, intensificou o uso das 
tecnologias em decorrência da impossibilidade de ocupar presencial-
mente os espaços físicos de convívio. Esta condição evidenciou o 
espaço expositivo como lugar de experimentações coletivas virtuais, e 
a exploração das características flexíveis e dinâmicas. A infinidade de 
possibilidades na semiosfera, o uso de distintas plataformas, bem como, 
as especificidades na navegação, enfatizam as profundas transformações 
nas etapas que participam de uma proposição expositiva, como a cura-
doria e expografia, as questões técnicas, a estruturação e organização do 
espaço, a relação com os artistas e com a obra, a observação e interação 

1. Pós-Doutora em Humanidades Digitais - Media Lab – UFG. Pós-Doutora em 
Artes - Inst. de Artes da UNESP.

 Docente e Pesquisadora no Instituto Mauá de Tecnologia.
 agdarcarvalho@gmail.com
2. Doutora em Artes Visuais na Universidade Estadual Paulista - UNESP.
 Coord. da graduação tecnológica em Prod. Multimídia da Faculdade Impacta.
 Docente da Universidade Anhembi Morumbi (UAM).
 fernanda.duarte@unesp.br
3. Mestrando em Artes Visuais na Universidade Estadual Paulista - UNESP.
 rezende.souza@unesp.br
4. Bacharel em Física, Especialista em Docência para o ensino superior.
 Professor na Faculdade Impacta.
 eduardo.affonso@faculdadeimpacta.com.br

mailto:agdarcarvalho%40gmail.com?subject=
mailto:fernanda.duarte%40unesp.br?subject=
mailto:rezende.souza%40unesp.br?subject=
mailto:eduardo.affonso@faculdadeimpacta.com.br


249

meistudies

do visitante. Nesse contexto do distanciamento, todos os aspectos 
estão sendo redefinidos e investigados a cada experiência realizada. 
Esta reflexão enfoca a experiência colaborativa que resultou no desen-
volvimento do espaço expositivo Edilson Ferri, ambiente virtual criado 
em homenagem ao artista brasileiro que faleceu em 2021. Observa-se o 
aspecto dinâmico da curadoria e da expografia como proposição didática 
e colaborativa, articulada com a poética e com os questionamentos de 
um percurso artístico. Esse projeto anuncia a proposta expositiva de um 
artista, como lugar da experiência e da pesquisa. O espaço é permanente 
e está inserido no projeto Rolê nas Mídias, inaugurado em 2021, com 
o objetivo de promover palestras e workshops para tratar do design e 
da arte no contexto da Produção Multimídia.

Para além de render homenagens ao artista, apresentando suas obras 
e as características do seu trajeto, este espaço virtual se propõe a ser 
um recinto didático experimental, o qual seguirá em constante transfor-
mação, sempre estabelecendo reflexões com as realizações e distintas 
experimentações técnicas de Edilson Ferri, percorrendo pinturas, vídeo, 
digigrafias, performance e objetos. Desse modo, foi imprescindível 
que a plataforma selecionada para a sua implementação possibilitasse 
acolher obras com múltiplas características. A ferramenta adequada 
deve abrigar desde as obras realizadas com técnicas manuais e con-
cretizadas com o intuito de serem apresentadas em espaços físicos, até 
aquelas que foram concebidas para ambientes digitais, incluindo ainda, 
registros de performances capturadas com equipamentos e mecanismos 
diversificados. O projeto da exposição seleciona a plataforma gratuita 
Mozilla Hubs (https://hubs.mozilla.com/), em decorrência da possibi-
lidade de abarcar a diversidade de linguagens com trabalhos sonoros, 

https://hubs.mozilla.com/
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visuais e audiovisuais. Esse espaço também permite a interação do 
público com as obras e relações interpessoais dentro do ambiente virtual.

Com base em todos os aspectos apresentados, nos deparamos com 
questões que não eram comumente abordadas dentro do contexto das 
exposições realizadas em espaços físicos, e, nem ao menos em espaços 
virtuais, realizados em outras tecnologias, como aquelas efetivadas a 
partir de “tours virtuais”, nas quais a frequência dos indivíduos ocorre 
de modo isolado, sem a possibilidade de intercomunicação entre os 
visitantes presentes naquele momento.

Não obstante, verificamos que o próprio conceito de curadoria em 
ambientes digitais necessita ser amplamente discutido, especialmente, 
se levarmos em conta que este tópico requer maior aprofundamento à 
medida que a evolução das tecnologias e suas relações com os novos 
contextos da vida humana se tornam mais complexos. No excerto abaixo 
temos a definição de Curadoria Digital formulada sob o prisma dessa 
função aplicada ao trabalho com repositórios digitais:

O curador, de acordo com Santos (2014), tem como papel a implan-
tação de padrões para conjunto de dados; o planejamento prévio 
ao estabelecimento dos objetos digitais; adição de valor; descrição 
e representação do conteúdo por metadados ou anotações e boas 
práticas em gestão de dados digitais.
Abbott (2008) acentua que fazem parte da Curadoria Digital todas 
as atividades envolvidas no gerenciamento de dados, planejamento e 
criação, melhores práticas em matéria de digitalização da documen-
tação asseguram a sua disponibilidade e adequação para descoberta 
e reutilização no futuro.
O discernimento do que serve ou não no mundo digital é um dos 
papéis da curadoria. A curadoria digital é um filtro em meio ao 
crescimento de informações digitais e pode ser uma alternativa para 
organizações. (Sanchez et al., 2017, p. 05)
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Entretanto, o espaço virtual ao qual nos referimos aqui, como já 
evidenciado anteriormente, oferece uma gama de elementos que de 
algumas formas o aproxima dos ambientes virtuais tradicionais e em 
outros aspectos guarda características que remetem aos ambientes físicos.

À vista disso, se manifesta a ideia de que sua curadoria e expogra-
fia irá abranger demandas mais amplas do que a mera gestão de um 
acervo, mas sim, impelir que a expografia e curadoria deste ambiente 
sejam obrigatoriamente dinâmicas e intuitivas, já que a participação do 
público também solicita um certo esforço e treinamento para que seu 
percurso seja usufruído de forma plena.

Desta forma, é possível uma visão de futuro de propostas expositivas 
com uma postura dinâmica e flexível no processo de criação colaborativo, 
e uma curadoria integrada no projeto, em todas as fases, para alcançar 
experiências cognitivas e subjetivas em ambientes virtuais.

Perspectivas e Estratégias de um Projeto Expositivo

As situações impostas pela pandemia despertaram o uso exacerbado 
da tecnologia em vários campos. Uma condição que solicitou diferentes 
táticas e a visualização de cenários para alcançar outros significados 
na convivência e na experiência com o distanciamento social. No caso 
dos projetos expositivos o uso de repositórios virtuais já experimentava 
plataformas e recursos tecnológicos, a realidade pandêmica anuncia a 
emergência de ampliar as estratégias na concepção, produção técnica 
e interação do público. A nova visão de futuro apresenta perspectivas 
ampliadas na abordagem curatorial e expográfica, já que a experiência 
no espaço virtual, busca não só a visualização de imagens estáticas 
ou a apresentação da imagem em movimento, ou seja, um repositório 
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virtual. Esta investigação apreciativa é um ciclo contínuo para novas 
descobertas de caminhos e de abordagens interativas. A adoção de 
estratégias flexíveis e a pesquisa dos recursos tecnológicos disponíveis, 
são elementos que estimulam a ação dinâmica da proposta curatorial e 
do projeto da expografia. O sentido colaborativo agora é explicitado no 
planejamento contínuo dos envolvidos e na investigação de soluções 
possíveis para a experiência imbricada em uma proposição expositiva 
e nas especificidades técnicas do espaço virtual. O ambiente virtual 
Edilson Ferri foi um dos projetos que surgiram no contexto gerado 
pelo isolamento de 2021. Um espaço que está além da celebração da 
memória e do trajeto; pois é um lugar de encontro de proposições e de 
compartilhamento de experimentações didáticas com diferentes equipes 
para vislumbrar possibilidades com a investigação contínua do ambiente 
virtual. Como parte do projeto Rolê nas Mídias, esse espaço expositivo 
integra um sistema que ativa a discussão do contexto midiático com 
palestras e workshops, com temas que entrelaçam os campos do design, 
da arte e da tecnologia.

Esta visão de futuro permite a descoberta de diferentes perspectivas 
para o estudo do significado da curadoria e expografia como construção 
didática do próprio ambiente virtual, bem como, imaginar temáticas e 
despertar discussões conectadas com a leitura curatorial da produção 
do artista. A experiência interativa, de certa forma, aproxima o projeto 
do ambiente virtual de uma condição mais humanizada, situação sina-
lizada com o acontecimento perceptivo e vivencial dos envolvidos no 
processo técnico, bem como, das subjetividades despertadas nos usuários 
do espaço e no encontro com a produção artística em rede.
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Sendo o responsável pela projeção de ideias e pela construção de 
discursos a partir da realidade da obra de arte, o trabalho do cura-
dor também envolve muitos agentes culturais do sistema de artes. 
Recebe influências da indústria e marketing cultural e do mercado de 
arte, os quais resultam em diversos tipos de curadoria, promovendo 
diferentes fluxos culturais, como por exemplo, megaexposições com 
caráter de entretenimento que percorrem em vários espaços ou como 
bienais que atualmente se apresentam como os principais eventos 
de artes, etc. (Dutra, 2014, p. 17)

A visão compartilhada do projeto com os membros da equipe, tanto 
da curadoria quanto da concepção e desenvolvimento do ambiente, é 
uma estratégia que injeta energia no processo, pois acentua a conexão e 
mobilização dos participantes (Alegria, 2005). Acontece a emergência de 
um sistema organizacional que se reinventa com as demandas tecnológicas 
e as reações que se apresentam com a experiência em ambientes virtuais.

Ambientes Virtuais e suas Especificidades

A dinâmica da montagem de uma exposição virtual se baseia para além 
da proposta artística das obras, mas passa pelos processos de interação 
e imersão do visitante com a plataforma que este encontrará, que pode 
ser composta somente por textos. Esta situação leva em consideração 
os princípios clássicos de diagramação do conteúdo textual. Em outra 
proposta expositiva pode se deparar com um sistema mais complexo de 
trabalhar com realidade mista. Nesta condição o interator não é somente 
um agente passivo dentro do contexto expositivo, mas um agente ativo, 
que pode alterar este espaço para si ou para outros visitantes.
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Figura 1
Galeria Ncubo desenvolvida em conjunto pelos professores da área 
de multimídia dos cursos de Artes Visuais do Departamento de Artes 
(DeARTES) do IA-Unesp e do Departamento de Artes Plásticas (CAP) 
da ECA-USP (2020)

Nota. Adaptado de http://www2.eca.usp.br/realidades/ncubo

Figura 02
Galeria Zonas de Compensação 7.0 desenvolvida para exposição anual 
do grupo de pesquisa GIIP - Unesp 2020

Nota. Adaptado de https://recorganize.art.br/galeria/zonas7/zonas7expobr/

Para esta discussão de processos colaborativos para o desenvolvimento 
dos projetos expositivos em ambientes virtuais é importante uma equipe 

http://www2.eca.usp.br/realidades/ncubo/index.html
https://recorganize.art.br/galeria/zonas7/zonas7expobr/
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multidisciplinar como os profissionais que se reuniram para a realização 
dos ambientes: Zonas de Compensação 7.0 (2020), Festival Perfídia e a 
sala Edilson Ferri (2021). Os integrantes que formaram esta equipe foram: 
Prof. Dr. Claudio Yutaka, Prof. Ms. Andy Barac, Prof. Ms. Rodrigo Dorta, 
Rodrigo Rezende e Eduardo Afonso. É importante destacar a diversidade 
de formação e atuação dos participantes dos projetos.

Figura 3
Festival Perfídia foi desenvolvido por Rodrigo Rezende, Rodrigo Dorta, 
Eduardo Affonso, Rodrigo Crissiuma e Anderson Gonçalves (2020).

Imagem de acervo dos desenvolvedores

O processo da equipe para a realização dos ambientes tem início 
com a compreensão das ferramentas e recursos das plataformas para 
projetar a interação possível do visitante, e simultaneamente gerenciar 
estes recursos junto ao proponente da exposição, e ao mesmo tempo, 
reconhecer as possibilidades de apresentação das obras dos artistas 
participantes da exposição.
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Com estes limites delineados, levantamos as necessidades de cada 
obra e se necessário, quais as adaptações devem ser realizadas nas 
obras, ou até buscar uma solução em conjunto para melhor atender as 
demandas da realização da exposição.

É importante observar neste processo, os diferentes públicos que 
interagem com um ambiente virtual. Como exemplo podemos citar , o 
caso de uma exposição destinada a jogadores digitais, é aconselhável 
estimular a identificação do visitante com esse ambiente, Para tanto, 
pode-se pensar em elementos do repertório do universo de games. No caso 
de outro público, os elementos ativadores são alterados para aproxi-
mar o visitante do espaço. O importante é pensar em uma diversidade 
de dinâmicas que despertem o interesse e misturem recursos técnicos 
acessíveis e amigáveis a todos. A divulgação nas redes sociais também 
é um mecanismo de aproximação e de acesso aos dados e estímulos que 
podem alavancar o interesse do público e contribuir para a efetivação 
da experiência (Santos, 2020).

Porém isto vai muito além da questão estética pois depende dos 
recursos disponíveis nas plataformas de desenvolvimento que se uti-
liza. Deste modo, o caso mais interessante que podemos observar são 
as diferenças entre os pontos de vista e as formas de movimentação do 
visitante nos ambientes. Ao tratar da questão da visualização do visitante, 
a equipe desenvolve diferentes processos de criação para ambientes 
em 2 dimensões e em 3 dimensões, lembrando que sempre partimos 
de uma tela em 2 dimensões e a ideia de 3 dimensões é sempre uma 
simulação, ao menos nos dispositivos que comumente usamos nos dias 
atuais para estas finalidades.
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Nas experiências de desenvolvimento desta equipe, fomos instigados 
pelos proponentes das exposições a criar ambientes com finalidades 
expositivas mas com propostas distintas, no primeiro caso, a reprodução 
de um ambiente, no segundo um espaço de encontro e no terceiro um 
espaço de memória.

Sendo assim partimos, no caso exposições Zonas de Compensação 7.0 
a reproduzir a galeria de artes “NOME DA GALERIA”, do Instituto de 
Artes da Unesp, onde recorremos a forma de construção arquitetônica 
de um espaço que já conhecíamos e para realização da Exposição que 
já estava previamente organizada no espaço físico, realizando de forma 
rápida e de fácil interação ao visitante, que consiste em um passeio 
virtual, conhecido por photo tour, técnica que se baseia em utilizar uma 
imagem em 360° e criar links de acesso às obras, que estão hospedadas 
digitalmente em uma página de internet fora do ambiente virtual e desta 
forma podemos recriamos a experiência de estar fisicamente dentro da 
galeria e poder interagir com as obras ali expostas.

Os lugares têm história: passado, presente e futuro. Eles surgem, 
florescem e declinam, a par do local e da cultura em que estão inse-
ridos. Acima de tudo, os lugares têm um significado, que se baseia 
nas convicções que as pessoas associam aos mesmos. É este signifi-
cado que determina as expectativas de comportamento humano num 
“lugar” (que, quando subvertido, é considerado “fora do lugar”). 
Estes significados revelam-se ao longo do tempo, à medida que as 
práticas emergem e são culturalmente transformadas. Diferentes 
culturas podem ter entendimentos diversos de lugares e conceitos 
semelhantes, o que contribui para a sensação de estranhamento 
quando visitamos um país estrangeiro, onde os mesmos sinais 
adquirem sentidos diferentes daqueles que conhecemos no nosso 
ambiente. (Kalay e Marx, 2015, pp. 68-69)
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Após a experiência da realização da Exposição Zonas de Compen-
sação fomos chamados a realizar o Festival Perfidia, onde vários artistas 
de diferentes linguagens artísticas e nos colocaram o desafio de além de 
criar o ambiente também realizar as adaptações das das obras expostas, 
assim o processo seguiu o caminho de experimentações de novas técnicas 
e partimos da ideia de criar um local de encontros de visitantes, conside-
rando que a experiência anterior isso não era possível devido a limitação 
da tecnologia aplicada, assim trazido por Rodrigo Dorta a plataforma 
Mozilla Hubs, que tem como finalidade principal o treinamento dos 
online de colaboradores da Fundação Mozilla, desta forma adaptamos as 
características desta plataforma para criar uma exposição de artes digitais, 
onde tivemos a oportunidade de criar um ambiente virtual que não seria 
possível sua criação no mundo não digital e assim criar um ambiente onde 
a dimensões dos objetos e os percursos acessíveis ao visitante, permitissem 
outras visões das obras, porém ainda utilizamos elementos de presentes 
no mundo não digital, para a construção do espaço.

Logo após a construção do Festival Perfidia, fomos novamente con-
vidados a criar um novo ambiente, desta vez em homenagem a nosso 
amigo Edilson Ferri e mais uma vez utilizamos a ferramenta Mozilla 
Hubs, porém com as experiências adquiridas na construção das salas 
anteriores, partimos para um novo formato de construção e expográfica, 
onde ainda utilizamos elementos do não digital porém subvertendo sua 
apresentação e também criando não só um espaço próprio ao mundo 
digital mas também formas diferentes de navegação ao visitante, tra-
tando de tornar a percepção do espaço em algum não tão realista como 
nas outras galerias que criamos.
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O Espaço Virtual Edilson Ferri, Ambiente de Experimentação e 
Aprendizado

O Espaço Virtual Edilson Ferri, foi lançado no dia 01 de maio de 
2021, como parte integrante do projeto de extensão da graduação tec-
nológica em Produção Multimídia da Faculdade Impacta denominado 
Rolê nas Mídias, como homenagem a esse grande professor e artista 
que atuou por quinze anos como docente deste curso e partiu meses 
antes de sua concretização. Tal projeto integra todos os semestres do 
curso e agrega ações curtas e expandidas ao longo do ano. Com uma 
abordagem interdisciplinar e didática, já que todas as atividades são 
desenvolvidas em processos colaborativos entre professores, alunos e 
profissionais do mercado. O projeto tem como objetivo apresentar um 
panorama das possibilidades de inserção dentro do mercado de trabalho, 
que está se reorganizando com novas frentes de atuação no design, na 
arte e na comunicação aliados às recentes tecnologias.

Basicamente, seu cronograma consiste na realização de um grande 
evento apresentado no primeiro semestre letivo, com duração de seis 
dias, onde são apresentadas palestras e workshops virtuais proferidas 
por alunos egressos e convidados externos (entre profissionais da área, 
artistas e professores de outras universidades); e, no segundo semestre 
ocorre mensalmente a apresentação de palestras mais curtas que abordam 
as trajetórias de alunos egressos atuantes em diversas áreas do design, o 
que se nomeia como a versão “Rolezinho”. Dentro destes dois períodos 
anuais, há uma nova exposição a ser lançada no Espaço Virtual Edilson 
Ferri e em seus espaços anexos, geridos pelos estudantes.
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O evento foi totalmente elaborado e produzido por professores e 
alunos da graduação em Produção Multimídia, contando ainda com a 
colaboração de parceiros externos do curso que colaboraram na cons-
trução do Espaço Virtual Edilson Ferri de modos variados, como na 
condição de desenvolvedores de sua estrutura inicial (Rodrigo Dorta e 
Iasmim Pereira, uma aluna egressa) quanto através do fornecimento de 
materiais pessoais e de arquivo para a configuração do acervo virtual 
exibido no ambiente (Agda Carvalho, que fornece parte de seu acervo 
pessoal, como detentora e guardiã do acervo artístico e Ayao Okamoto, 
alunos, artistas e pessoas que disponibilizaram suas memórias e home-
nagens referentes a suas vivências e encontros com Ferri).

Esta primeira edição ocorreu entre os dias 01 a 07 de maio de 2021, e 
se iniciou com uma visita guiada ao espaço virtual Edilson Ferri, a qual 
marcou sua inauguração. Em seguida, houve o primeiro Rala Mídia, 
um workshop sobre transmissão streaming comandado por Rodrigo 
Rezende e Paulo Emílio Schulze, no qual foram apresentadas variadas 
ferramentas para a transmissão de eventos ao vivo. Entre os dias 03 a 
07 de maio o evento apresentou 16 profissionais, sendo eles, 10 alunos 
egressos deste curso e 06 profissionais convidados, que falaram sobre 
suas carreiras em uma série de palestras sobre os ramos profissionais 
abordados pelas novas disciplinas desta graduação como UX, UI, ilus-
tração digital, mídias sociais, modelagem tridimensional e construção de 
ambientes virtuais, entre outras temáticas contemporâneas relacionadas 
ao universo do Design, Artes e Comunicação.

Destaca-se ainda que durante as atividades de preparação do evento 
tivemos um concurso para a apresentação de propostas de identidade 
visual, no qual foi premiada a aluna Tabata Emanuela Silva, e ainda, 
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foram oferecidas possibilidades de atuação nas áreas de transmissão 
streaming, redes sociais e divulgação, nas quais foram oferecidos aos 
discentes treinamentos específicos com o acompanhamento dos docentes 
responsáveis por cada área.Todas as atividades foram gratuitas e abertas 
à comunidade e geraram certificados aos participantes5.

No segundo semestre de 2021 foram iniciadas as atividades da versão 
Rolezinho, formada por palestras de alunos egressos ao final de cada 
mês, e que será finalizada com o lançamento de uma nova exposição, 
que apresentará novidades no acervo de obras de Ferri, uma atualiza-
ção do espaço de homenagens, bem como a apresentação de uma nova 
exibição de trabalhos dos discentes e ainda uma ampliação do espaço 
anexo, com a construção de uma nova sala que será gerida pela turma 
de alunos ingressantes no segundo semestre de 2021.

Mozilla Hubs: ferramenta e interação

Concebido na plataforma Mozilla Hubs, com tecnologia aberta e 
gratuita, a qual possibilita a interação entre os visitantes do espaço virtual, 
a construção do Espaço Edilson Ferri e espaços anexos se realizou por 
meio de uma equipe formada por integrantes do corpo docente, alunos 
egressos e colaboradores externos do curso, como já mencionado.

Apesar das numerosas opções de criação de espaços digitais dispo-
níveis de modo gratuito e pago, a grande maioria se mostrou inadequada 
ou ineficiente no que diz respeito ao nível de interação e/ou presença 
ativa do espectador/público. Mozilla hubs, se provou uma ferramenta 
interessante para a criação de um ambiente virtual com um certo nível 

5. Toda a programação da versão 2021 do Rolê nas Mídias está acessível através 
do site do evento: https://bit.ly/rolenasmidias21

https://bit.ly/rolenasmidias21
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de interação “ativa” simulando um ambiente mais “físico”. Devido ao 
seu potencial altamente interativo, esta plataforma se apresentou como 
uma solução digital capaz de amenizar em partes a lacuna da solidão e 
falta de contato entre os frequentadores do espaço.

Nesse ambiente o espectador é representado por um avatar que, não 
diferente de um personagem em um jogo, é regido por uma série de 
comandos responsivos voltados para conferir ao público a capacidade 
de explorar e interagir com o ambiente digital. Além da possibilidade 
de movimentação livre pelo ambiente, resultando em um aspecto de 
descoberta/exploração que imediatamente agrega valor à experiência, 
a ferramenta conta com uma configuração automática de áudio com 
atenuação a distância, simulando o efeito de uma conversa tradicional, 
onde a distância do ouvinte ao locutor determina o volume desta saída 
de áudio, bem como sua inteligibilidade e limita o raio de seu alcance. 
Isso faz com que os interessados na “fala” de um avatar em particular, 
podendo este ser a representação de outro membro do público ou um 
“guia”/”apresentador” do ambiente, tem de acompanhá-lo para se manter 
dentro da esfera de influência deste áudio.

Essa característica espacial do som faz com que indivíduos tenham 
que tomar uma postura mais ativa para que não sofram perda de conte-
údo e/ou qualidade. Seria o equivalente a necessidade de acompanhar 
o guia em uma visita orientada, embora nesse caso as possibilidades 
sejam bem mais amplas tendo em visto que, se tratando de um ambiente 
virtual, há mais opções de interação entre obra e avatar.

Com o desenvolvimento de novas ferramentas e a criação de novos 
recursos com foco nessas interações, pode ser dito que, de um ponto 
de vista de criação de uma exposição como experiência interativa, não 
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há limite para esse nível de interação entre avatar e obra. a peça pode 
escapar do avatar e evitar que ele a observe, assim como ter vários 
mecanismos diferentes para que um certo «processo contemplativo” 
particular tenha de ser seguido, a peça pode observar o avatar ao invés 
do contrário e interagir com ele de forma ativa ao invés de esperar uma 
ação por parte dele. As peças podem ter uma configuração ativa.

Figura 4
Detalhes da estrutura do Espaço Virtual Edilson Ferri no Mozilla Hubs

Imagens fornecidas por Iasmim Pereira, durante o desenvolvimento do espaço virtual
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Se torna assim possível a criação de peças que só se tornam com-
pletas com a presença destes avatares. Assim como obras que só se 
manifestam e trazem seus significados a tona quando submetidas a 
um certo nível de interação, podendo inclusive ter vários significados 
que se alternam como resultado dependendo da forma como esta peça 
experiência a interação. Assim, o espectador se torna parte da exposição, 
como elemento ativo.

Uma configuração que permite a exposição de conteúdo dividido 
em obras, salas, alas e demais formas de organização, com o uso de 
formatos diferentes, ultrapassando limites convencionais de curadoria, 
certamente se torna um desafio. A presença de membros que possam 
assegurar a funcionalidade e integralidade da obra, ou da experiência 
proposta pela mesma, com um olhar mais técnico e conhecimento acerca 
dos formatos previamente mencionados se torna imprescindível para 
que a exposição como um todo tenha um alto nível de sucesso.

Este novo contingente de artistas e/ou curadores, com uma tendên-
cia ao uso de tecnologias emergentes ou elementos que façam alusão 
a uma possível relação entre arte e tecnologia de forma direta, onde 
ambos processo e resultados podem se tornar indistinguíveis se vistos 
apenas como obra. Como no caso de uma sequência de sons ou imagens 
gerada por um programa de forma aleatória, fica indefinido se a obra 
final é o programa em si ou o fluxo resultante dos processos aleatórios 
que dão origem a eles.

Os responsáveis pela criação destes novos espaços, ambientes 
virtuais para exposição de peças e processos artísticos, mesmo que 
não tenham submetido uma obra para o acervo de uma determinada 
exposição, ainda são, ou pelo menos devem, ser considerados membros 
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ativos da mesma. Estamos aqui nos referindo a exposição como um 
todo, que em alguns casos pode inclusive ser vista como uma obra a 
parte quando o ambiente e/ou recursos utilizados tem elementos que 
agregam valor, intensificam e, em alguns casos mais raros que tem a 
necessidade de cuidado extra na elaboração de tais ambientes, podem 
até ressignificar as obras.

Os ambientes em si podem determinar como as interações irão se 
dar, entre os avatares e as peças em exposição, assim como deixar claro 
que se trata de uma “experiência contemplativa”, mais passiva, ou se 
existem elementos seguindo regras de um “processo contemplativo”, 
onde a interação com o avatar se faz necessária. Dependendo de como 
esse ambientes são confeccionados e configurados, eles facilmente se 
tornam elementos ativos da exposição e podem, não tão facilmente, 
ser considerados parte do acervos ao invés de ser apenas um elemento 
agregador.

Independente da ferramenta utilizada, os mecanismos que regu-
lam as interações são o fator mais relevante para a experiência nesses 
ambientes virtuais. Dito isso, a gama de recursos interativos podem criar 
um nível de complexidade que torna difícil o manejo desta ferramenta 
se sua implementação não for feita com cuidado. Especial atenção 
deve ser dada ao desenvolvimento deste tipo de ferramenta/recursos 
para que, de um ponto de vista de usabilidade tanto por parte de um 
administrador do ambiente quanto de um membro do público, continue 
sendo uma experiência a princípio intuitiva. Caso ambos não possam 
ser contemplados, é de grande importância que os desafios sejam postos 
para os administradores do ambiente, mas nunca para o público, pois 
isso poderia comprometer toda a experiência.
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Sem dúvida, uma dos grandes pontos positivos de tais ferramentas 
de criação de ambientes virtuais interativos é seu potencial educativo. 
Não só no que diz respeito a exposição de conteúdo utilizando a ferra-
menta, mas a possibilidade de orientar indivíduos que seriam membros 
do público em um primeiro contato a ganharem mais familiaridade 
com outras facetas da ferramenta e dominar os recursos disponíveis, 
tornando-se administradores deste e de outros ambientes que sigam o 
mesmo padrão e/ou tenham recursos similares. Estes “novos adminis-
tradores” têm a capacidade de criar seus próprios ambientes e trazer 
novo público, podendo inclusive orientar ainda mais administradores 
que podem repetir este ciclo até que se torne possível que todos tenham 
a capacidade de criar e administrar tais ambientes. Tudo isto depende 
da usabilidade da ferramenta e de sua curva de aprendizado, fatores 
que são de grande importância no desenvolvimento de recursos dentro 
destes ambientes digitais de exposição/exploração de conteúdo.

O uso de tais ferramentas pode ser dividido em três níveis. O pri-
meiro nível seria o público em geral, o espectador/usuário que entra 
nesse ambiente virtual, cuja experiência deve ser intuitiva e necessitar 
o mínimo de instruções possíveis no que diz respeito a interagir com 
o ambiente, sendo o melhor resultado possível a completa ausência de 
instruções, o que é um desafio. O segundo nível seria o de administrador, 
alguém ciente dos recursos e funcionamento desta ferramenta é capaz 
de configurar ou reconfigurar certas características e/ou propriedades 
conforme a necessidade, para prover ao público uma experiência que 
atenda as expectativas dos idealizadores do ambiente e confira o nível 
de usabilidade com foco em facilidade de uso necessário para um expe-
riência de exposição/exploração intuitiva contínua, além de intervir 
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caso se apresentem erros ou “bugs” em qualquer etapa do processo 
como um todo. o terceiro nível seria o dos criadores destes ambientes, 
confeccionando o ambiente e seus recursos de acordo com a intenção 
dos idealizadores desta experiência com o(s) qual(is) deve ter contato 
constante à medida que o ambiente é “montado”. o criador dos ambien-
tes disponibiliza os recursos da ferramenta para que os administradores 
façam uso delas para assegurar a experiência do público.

Considerando a ferramenta em si como um recurso, pode ser dito 
que há um quarto nível, o de desenvolvedor da ferramenta e criador de 
recursos, um nível acima do criador de ambientes, que usa os recur-
sos já estabelecidos pelo desenvolvedor. É neste nível que os limites 
interativos digitais não mais existem no que diz respeito a recursos de 
possível implementação. Mas, apesar de “tudo ser possível”, é impor-
tante salientar que nem tudo é aplicável, pois um grande volume de 
recursos exigiria mais domínio da ferramenta por parte de criadores e 
administradores e talvez possa inclusive comprometer o nível intuitivo 
de uso da ferramenta para o público, comprometendo a experiência de 
exposição/exploração como um todo.

Independente dos resultados alcançados em casos particulares de 
usos de tais ferramentas, seu desenvolvimento está em constante pro-
gresso, o balanço entre os recursos disponíveis e a facilidade de uso 
é cuidadosamente estudo por equipes que agora pretendem criar suas 
próprias ferramentas com sua própria visão do que seria uma experi-
ência “mais completa” e tentando agregar os recursos necessários sem 
comprometer sua intuição e praticidade no que diz respeito ao usuário 
final, o público.
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Todas estas etapas e considerações são, em si, uma exploração de 
recursos e sinergias em ambientes virtuais voltados para a apresentação/
exploração de conteúdo. São, ainda, mesmo que vistas apenas “por 
fora” da ferramenta, um objeto de estudo de natureza multidisciplinar e 
mutável, podendo se adaptar ao conteúdo a ser exposto e ter seus recur-
sos alterados ao nível de desenvolvimento da ferramenta, seu “lugar” 
customizado ao nível de criação de ambiente e seu “uso” ajustado a 
um nível de administrador. Resultando, a experiência como um todo, 
do ponto de vista do usuário final, o público, depende de todos estes 
fatores e confere aos interessados em estudar as mecânicas e dinâmicas 
de criação não só dos ambientes, mas como das ferramentas que per-
mitem suas criações, uma ampla visão em vários níveis de “hierarquia 
criativa” lidando com o balanço entre recursos e usabilidade

Focando especificamente na viabilidade das intervenções a serem 
realizadas semestralmente no espaço virtual, foram adotadas estra-
tégias pedagógicas que possibilitam a apropriação do espaço virtual 
pelos discentes já no semestre inicial de sua graduação. Para isso, foi 
formulado um treinamento específico, com carga horária de 08 horas, 
que os discentes acessam mesmo antes de cumprirem a disciplina de 
Modelagem 3D, ofertada no terceiro semestre da graduação, sendo que 
ambos, treinamento e disciplina, tem Eduardo Afonso como professor 
responsável, um dos autores deste artigo.

Enquanto o treinamento já capacita os estudantes a customizar os 
ambientes virtuais de acordo com os recursos disponibilizadas pelos 
desenvolvedores dos espaços digitais, a disciplina amplia essas pos-
sibilidades apresentando práticas avançadas a respeito da construção 
de ambientes virtuais, utilizando o software gratuito Blender como 
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ferramenta principal e habilita os estudantes a agirem como desenvol-
vedores de ambientes virtuais. Sendo assim, gradualmente, os alunos 
vão sendo instrumentalizados para realizarem tarefas que exigem maior 
complexidade e ao mesmo tempo, seguem aprimorando seus níveis de 
confiança para empreender experimentações em espaços dessa natureza.

Considerações

Pensar futuro parte da ideia de que, todo futuro é um futuro em 
potencial, deste modo, formar estratégias para buscar atingir propostas e 
desejos, é acreditar na extensão da nossa visão de futuro (Google Desing, 
2019). Neste processo interdisciplinar em que os papéis dos envolvidos 
não estão claramente definidos, pois alternam-se constantemente para 
atender as demandas e desafios de um tempo inconstante e de uma situ-
ação, de certa forma, borrada. Neste contexto é importante a vivência de 
processos colaborativo, bem como, a adoção de proposições didáticas 
que ativem a experiência do aprendizado em uma pesquisa aplicada, 
como a concepção do ambiente virtual Edilson Ferri, Destaca-se que, 
nesta proposição, a imaginação e ficção abrem perspectivas, elaboram 
espaços de debate e reflexão, com a sinalização de caminhos possíveis, 
que não pareciam óbvios, mas estão entre as escolhas e oportunidades 
que se apresentam no processo e na experiência projetada e vivenciada 
(Dunne & Raby, 2013). A emergência de ambientes virtuais em tem-
pos pandêmicos, ´com um desejo de humanização, é um dos cenários 
apresentado com a investigação das possíveis ações e projetos para 
dialogar com as incertezas cotidianas, que anunciam novas demandas 
e realidades no significado da curadoria e da realização de projetos 
expográficos em ambientes virtuais.
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Identifica-se nessas experiências uma diversidade de camadas per-
ceptivas e de interligações abstratas entre o mundo físico e o virtual 
ao pensar e transitar na semiosfera. A subversão dos espaços com des-
cobertas de possíveis trilhas técnicas que se sobrepõem impulsiona a 
abertura de fendas perceptivas para o futuro midiático.
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No contexto da pandemia, as cidades se depararam com novos 
padrões de comportamento, e estes foram disparadores de estratégias 
para enfrentar os desafios, e desta forma, vislumbrar soluções e propor 
futuros. Abordagens tradicionais se organizaram para compartilhar 
possibilidades e visões de futuro, com uma atenção para encontrar 
perspectivas atraentes e conectadas com as realidades locais. Uma das 
soluções possíveis desta transformação foi a busca do fortalecimento 
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dos pontos fortes, a partir da compreensão das sinalizações de imagem 
de futuro com a intensificação do uso da tecnologia. Organizações 
públicas e comunidades criativas procuraram métodos para estimular 
reações e ampliar as mudanças positivas em direção à percepção dos 
distintos caminhos de visão de futuro (Alegria, 2005).

O futuro é um lugar no qual, intencionalmente, se vai para transformar 
a realidade e para tangibilizar esse lugar, ao buscar outros resultados dessa 
forma de pensar. E é esta postura que norteia o projeto Entre Derivas: 
Design e Conectividade, iniciado no final de 2020, na cidade paulista de 
São Bento do Sapucaí, localizada na Serra da Mantiqueira, e que vêm 
desenvolvimento alternativas para mobilizar transformações positivas 
nas ações que entrelaçam as atividades culturais e a comunidade local, 
oferecendo um campo atrativo para se pensar cenários possíveis para a 
cidade, propiciando um vislumbre de futuro, verificando as possíveis rela-
ções entre cultura, artesanato, turismo, serviços e comunidades criativas.

Ao observar o potencial da cidade de São Bento do Sapucaí, uma cidade 
do interior de São Paulo, comprometida com a sustentabilidade e com a 
diversidade de atividades culturais, detecta-se a procura de novas ações 
para enfrentar o contexto do Covid-19, com o entendimento e enfrenta-
mento do impacto no contexto dos diferentes momentos da pandemia.

A pesquisa tem início com uma imersão no tema utilizando como 
estratégia à deriva remota, a netnografia, e a pesquisa bibliografia e 
imagética; na sequência uma análise das informações levantadas para a 
visualização dos dados e problemas a serem considerados. A partir desse 
momento o projeto se utiliza das metodologias do design especulativo 
(Dunne & Raby, 2013), com a intenção de visualizar uma imagem positiva 
e cultivar possibilidades com o futuro midiático, para o desenvolvimento 
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do turismo e da experiência com as manifestações culturais da região, 
como o artesanato. O objetivo é gerar discussões no âmbito público e 
privado para discutir a visão de futuros pós pandêmicos.

O interesse está na observação dos modos de viver e da compreen-
são do entrelaçamento das manifestações culturais, que emergem neste 
ambiente social que aglomera uma diversidade de saberes tradicionais, 
que se abrem para iniciativas midiáticas, como no caso da Associação 
Arte no Quilombo, que está enraizada na cultura quilombola, e se man-
tém fiel a ancestralidade e as conexões afetivas.

As especificidades de um tempo pandêmico criam um ambiente 
propício para pensar futuros, pois as normas de comportamento trans-
formam a relação com o mundo e as coisas, desde o enfrentamento de 
uma infinidade de restrições até as diferentes dinâmicas que emergem 
com as flexibilizações, pois anunciam novos modos de viver e outros 
modos de produção. Sendo assim, a pesquisa está fundamentada na 
deriva, inicialmente com outro tipo de caminhar, um movimento entre 
os espaços virtuais, e posteriormente, com as aberturas, a experiência 
da deriva presencial. Em ambas as situações busca-se reconhecer o 
sistema de organização social e as conexões na rede tecnológica e os 
diálogos com a experiência cognitiva e afetiva de vivenciar a cidade e 
suas manifestações culturais. Desta forma, é possível analisar e pensar 
alternativas para projetar futuros pós pandêmicos. Para tanto, observa-
-se ações midiáticas e o impacto dessas iniciativas para a experiência, 
como o MuMan (https://museudamantiqueira.com.br/), o Museu da 
Mantiqueira que foi criado antes da pandemia e passou por atualiza-
ções nesse período, e o aplicativo GuiaTUR de São Bento do Sapucaí 

https://museudamantiqueira.com.br/
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(https://saobentotur.com.br) que durante a pandemia trouxe atualizações 
de forma remota para os interessados no turismo da cidade.

Entrelaçamentos em Deriva

A vivência de diferentes restrições durante a pandemia transformou 
o cotidiano e apresentaram outras realidades com as limitações do con-
finamento, em um primeiro momento, assim como, as flexibilizações e 
aberturas dos espaços, evidenciaram diferentes aspectos nas normas de 
sociabilidade. Deste modo, é fundamental questionar os impactos nas 
relações sociais e nos processos de produção, bem como, na organização 
de cidades como São Bento do Sapucaí, que vivenciaram uma situação 
de impotência, pois estavam articuladas com o turismo. Foi possível 
detectar as reações aos novos modos de viver, que foram impostos pelo 
COVID-19 e vivenciar os entrelaçamentos das ações culturais por meio, 
inicialmente da deriva remota, e com as aberturas das cidades e dos 
espaços, da deriva presencial. É relevante destacar a reorganização da 
comunidade, juntamente com o poder público, com atitudes coletivas 
e conectadas para minimizar os efeitos pandêmicos.

Para tanto, esta investigação busca o reconhecimento e aproximação 
do significado das manifestações da cidade, inicialmente nas questões 
apontadas pela deriva com os situacionistas.

Entre os diversos procedimentos situacionistas, à deriva se apresenta 
como uma técnica de passagem rápida por ambiências variadas. 
O conceito de deriva está indissoluvelmente ligado ao reconhecimento 
de efeitos de natureza psicogeográfica e à afirmação de um compor-
tamento lúdico-construtivo, o que o torna absolutamente oposto às 
tradicionais noções de viagem e de passeio. (Jacques, 2003, p. 89)

https://saobentotur.com.br
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A abordagem situacionista fundamenta a adoção da deriva remota 
na atualidade, pois as relações e comportamentos acontecem entre os 
espaços das distintas janelas apresentadas com a conectividade, e estas 
anunciam, na diversidade de espaços remotos, a possibilidade de captação 
de dados e interações, a observação da mudança de comportamentos e do 
significado das relações de produção, que se instalaram nas localidades, 
neste caso, na cidade de São Bento do Sapucaí, que gradativamente se 
reorganiza em tempos de emergência sanitária.

Destaca-se outro aspecto da deriva, que se apresenta com a diver-
sidade de janelas, e a oferta de informações visuais e textuais, bem 
como, a visualização de um panorama para identificar possibilidades 
com esta aproximação remota. “Além do reconhecimento de unidades 
de ambiência, de seus componentes fundamentais e de sua localização 
espacial, percebem-se os principais eixos de passagem, as saídas e 
defesa” (Jacques, 2003, p. 90). E, deste modo, uma projeção de futuro, 
que transita entre os dados apontados na investigação.

E agora, com um mundo compreendido por dados e visualidades, 
nos deparamos com uma sociedade a conhecer com as interconexões 
virtuais, pois somos abduzidos pelos espaços remotos, transitamos 
em nuvens, e mesmo com uma variedade de distâncias, sentimos 
a proximidade dos outros. Percorrer este labirinto e apreender este 
fenômeno pela deriva remota. (Carvalho & Rocha, 2020, p. 24)

Esta situação evidencia a condição do acaso, ou seja, do encontro 
possível, do momento e da percepção, como ocorreria presencial-
mente. Já que acessamos as janelas e estabelecemos encontros diversos 
continuamente. “No entanto, como este” encontro possível” o leva 
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inesperadamente a um lugar que conhece ou não, ele observa as adja-
cências do entorno” (Jacques, 2003, p. 90).

Um especular das características específicas da localidade, no que 
se refere a questão da produção artesanal e da diversidade de mani-
festações culturais da cidade de São Bento do Sapucaí, ao tratar da 
conectividade entre as comunidades criativas e as ações sustentáveis, 
para antecipar possibilidades e elaborar proposições no campo do design 
para as práticas e processos futuros que atendam e potencializam os 
resultados da região.

A cidade de São Bento do Sapucaí, está localizada no interior de 
São Paulo (https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br), e integra o cami-
nho das águas do Sul de Minas, o turismo religioso com o percurso dos 
Caminhos da Fé e suas atividades culturais. Porém, nos últimos anos 
vem se desenvolvendo no agroturismo, aproveitando sua vocação rural, 
com vinícolas que oferecem uma experiência turística aos moldes do 
que já acontece na região das Serras Gaúchas. Este cenário é propício 
para o pensamento futuro, já que é uma localidade que está se reorga-
nizando continuamente.

A região apresenta uma cultura enraizada de saberes, percebendo 
que os traços locais são únicos e possibilitaram a visibilidade e o 
desenvolvimento de São Bento de Sapucaí, com o olhar do design é 
possível identificar comunidades criativas que por meio do artesanato 
impulsionam a economia e a cultura local. Abordado como estudo o 
Bairro do Quilombo, no qual a introdução do artesanato obteve forças 
para modificar a reputação local, que antes sofria com olhares precon-
ceituosos, hoje é conhecido como o bairro dos artesãos. Teve como 
precursor Benedito da Silva Santos, mais conhecido como Ditinho 

https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br
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Joana. Escultor de madeira, que representação em suas obras as histórias 
vivenciadas e os acontecimentos da sua comunidade rural. O escultor 
relata que o trabalho no campo foi sua realidade durante muito tempo, 
até se dedicar somente a atividade de escultor. Nascido no Bairro do 
Quilombo em São Bento do Sapucaí, dispõe de um ateliê no local 
(Figura 1), e abre o seu ateliê para uma experiência única, onde os 
visitantes podem vivenciar o modo de preparo das esculturas e ouvir 
as histórias contadas pelo próprio Ditinho. Os filhos do artista seguem 
o mesmo caminho com a produção de peças utilizando as técnicas 
desenvolvidas por Ditinho Joana (comunicação pessoal concedida a 
autora Larissa Mie Yoshikawa, 2020).

Figura 1
Ditinho Joana em seu Ateliê, localizado no Bairro do Quilombo

Nota. Arquivo pessoal de Larissa Mie Yoshikawa, 10/09/2001, São Bento de Sapucaí.

O artista incentiva a produção de artesanato no Bairro do Quilombo, 
o que desperta a utilização de materiais como a palha de bananeira e 
de milho na produção desenvolvimento de peças. Este movimento 
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conquista tal importância para o bairro, que em 2004, é fundado a 
Associação Arte no Quilombo (Figura 2) com o auxílio da prefeitura, 
empresários que doaram o terreno e dos artesãos. A comunidade cria-
tiva desenvolve a inovação social utilizando os subprodutos da banana 
para a criação de artesanatos. Atualmente apresenta aproximadamente 
70 pessoas envolvidas, entretanto o número de associados com parti-
cipação ativa é oscilante, pois algumas artesãs trabalham em outras 
atividades simultaneamente, e outras atuam somente com a produção 
artesanal. A predominância feminina no artesanato é um fato de grande 
importância para a inserção destas mulheres na sociedade, pois ocorre 
a valorização como potencial de trabalho, ocasionando o aumento da 
autoestima e a conquista da sua liberdade econômica.

Figura 2
Arte no Quilombo localizado no Bairro do Quilombo

Nota. Arquivo pessoal de Isabelle Carvalho Ferreira da Silva,10/09/2001, São Bento 
de Sapucaí.

Uma das principais ações da associação está no auxílio da parte 
administrativa, que encontrou maiores dificuldades com as restrições 
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impostas pela pandemia do Covid-19, no primeiro semestre de 2020. 
O poder público e as comunidades se organizaram rapidamente para 
atender as necessidades locais, e continuar a produção, pensar em ações 
para amenizar as dificuldades econômicas, sociais e afetivas, mesmo 
com as restrições instituídas para combater a pandemia.

Especular Futuros Midiáticos

A abordagem do futuro midiático, da cidade de São Bento do Sapu-
caí, pelo design especulativo se dá pela sua característica emergente de 
observar potenciais. “É um espaço vagamente definido em que design 
especulativo, ficcional, e imaginário, são definições que se colidem e 
se fundem” (Dunne & Raby, 2013, p. 100)

É importante explicitar que são leituras subjetivas, baseadas no con-
texto vivenciado, para propor ideias de um futuro potencial. “Potencial 
- tudo além do momento presente é um futuro potencial. Isso vem do 
pressuposto de que o futuro é indeterminado e “aberto”, não inevitável ou 
“fixo”, o que talvez seja o axioma fundamental dos estudos de Futuros” 
(“What is Speculative Design?”, s.d.). Em conjunto com a deriva, está à 
procura do entendimento do contexto e de suas manifestações culturais 
e articulações para especular e formatar uma possibilidade de futuro e 
com isso projetar soluções para incrementar o turismo, bem como gerar 
atividades produtivas elevando a qualidade de vida da cidade.

Pode-se dizer que o design especulativo é uma forma de imaginar 
e manifestar, possibilidades com o intuito de se preparar para grandes 
desafios e contribuir para se trilhar um caminho mais desejável e res-
ponsável para o futuro (“What is Speculative Design?”, s.d., par. 2).
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Segundo Alegria (2005) o papel fundamental de analisar e projetar 
futuros, está no estímulo da criação de novas utopias, que estão além 
do imaginário, e se utilizadas podem transformar e auxiliar sociedades 
a prosperar.

O design especulativo não se encaixa na estrutura comportamental 
pré-definida, mas acredita nas ficções para despertar imaginações sofis-
ticadas. Tem como ponto de partida a realidade e produz possibilidades 
para a reflexão de futuro (Dunne & Raby, 2013). Desta forma vislumbra 
os cenários que podem contribuir positivamente no contexto vivenciado, 
buscando uma situação preferível.

A etapa da descoberta é apreciar o melhor no que se refere ao 
“o que é”. Concentrando-se nos melhores momentos do indivíduo 
e experiência organizacional. Os participantes então procuram com-
preender as condições únicas que tornaram possíveis os pontos altos, 
tais como liderança, relações, tecnologias, valores, desenvolvimento 
de capacidades ou relações externas. (Alegria, 2005, p. 103)

A investigação na cidade de São Bento do Sapucaí aponta que, 
nesta leitura de cenário, o turismo é um dos setores que mais sofreram 
mudanças com a pandemia, o município percebeu a importância da 
tecnologia e da conectividade na atualidade, principalmente inserida 
ao turismo, um dos principais focos da região. O poder público e o 
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) se uniram em ações para 
divulgar a região como destino turístico, com a utilização de grandes 
mídias, principalmente as digitais e, desta forma, desenvolveram 
um press trip em parceria com a ACISB - (Associação Comercial). 
Nove jornalistas foram convidados para seguir um roteiro de turismo 
na região, que está apostando no turismo de vivência, para que possam 
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aproveitar os atrativos do município para vivenciar a cultura e a gas-
tronomia de forma segura. Conjuntamente identificaram a importância 
de ter uma plataforma eletrônica, especialmente para o turismo, para 
tanto, iniciaram o desenvolvimento do primeiro site/portal de turismo 
do município, juntamente com um vídeo institucional, para evidenciar 
os pontos fortes do turismo na região (Walkyria Costa Ferraz Leite, 
comunicação pessoal através da autora Agda Carvalho, 2021).

A Pandemia induziu a necessidade da adaptação da população em 
relação a tecnologia, desta forma com olhar atento do design foi possível 
observar a Instituição Arte do Quilombo e a sua atenção em relação 
ao uso da tecnologia, A utilização das redes sociais para a divulgação 
e venda, em meio a este período auxiliou muitos empreendedores a 
manter seus negócios, já que de maneira simples é possível alcançar 
um número enorme de pessoas e informações, entretanto pode ser um 
desafio utilizá-las com o intuito empresarial. Com o estudo identifica-se 
que as redes sociais da Associação começaram a ser alimentadas fre-
quentemente com conteúdo atualizado; e algumas artesãs perceberam 
a importância de se prepararem para esta nova questão midiática e 
buscaram atualizações com cursos oferecidos pelo SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), prefeitura da cidade 
e cursos particulares online.

Ao analisar a cidade de São Bento do Sapucaí com um olhar metó-
dico, aplicando as técnicas do design especulativo, podemos dizer que 
a cidade traça caminhos que serão acompanhados e acolhidos pela 
tecnologia. A cidade vem agregando a tecnologia no cotidiano desde 
o início da pandemia, onde as atividades culturais e turísticas tiveram 
que parar por conta dos protocolos de saúde do estado de São Paulo. 
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O primeiro passo com o início da pandemia foi assegurar que todos 
os eventos e atividades turísticas se organizassem e se adaptassem de 
forma a garantir a segurança de todos, por conta disso a cidade teve 
que interromper as atividades e o funcionamento de museus e atrações 
turísticas. Com a interrupção das atividades que geram lucro e trazem 
os olhares para a cidade, os órgãos e instituições da cidade viram na 
tecnologia uma forma de manter São Bento do Sapucaí recebendo 
olhares, mesmo que a distância.

Um dos meios que aumentara a divulgação da cidade foi a amplia-
ção e atualização do espaço virtual chamado Museu da Mantiqueira 
(MuMan), que foi criado antes da pandemia. Com a proposta de ver a 
cidade como um museu a céu aberto, estudando os costumes, as vivên-
cias e o modo de vida daqueles que moram na Serra da Mantiqueira. 
Por meio de um audioguia intitulado de “Caminhos da Memória”, um 
projeto de iniciativa do MuMan em parceria com a Secretaria de Cul-
tura e do Governo do Estado de São Paulo, o internauta é levado pelos 
pontos principais da cidade, ouvindo relatos e histórias dos moradores 
e ícones de São Bento do Sapucaí. O ponto de partida principal é a 
Praça General Marcondes Salgado (Igreja Nossa Senhora do Rosário), 
e por meio do audioguia o internauta faz um roteiro histórico, artístico 
e gastronômico pela cidade, onde os próprios moradores apresentam 
a cidade, trazendo para o roteiro as memórias criadas pelos próprios 
São Bentistas.

Em entrevista, a Diretora de Cultura da Prefeitura da Estância Cli-
mática de São Bento do Sapucaí, Walkyria Costa Ferraz Leite (comu-
nicação pessoal através da autora Agda Carvalho, 2021), comenta que, 
com o alívio dos protocolos de segurança decorrente da diminuição 
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dos casos de covid-19 na região, as atividades turísticas e os museus 
tendem a voltar aos poucos a normalidade. Walkyria cita também como 
as raízes culturais da região são aquilo que caracterizam a localidade, 
sendo uma das cidades da Mantiqueira, que é culturalmente preservada. 
O fator de preservação cultural enraizado nos São Bentistas é o que faz 
com que a cidade pareça uma grande exposição de pequenas e grandes 
obras quando se anda pelos caminhos da cidade. Em 2020, em plena 
pandemia, foi inaugurado o museu do Zé Pereira, nele a história dos 
centenários bonecões do Bloco do Zé Pereira é contada, mantendo viva 
e passando adiante a história de um dos patrimônios histórico-cultu-
rais. A cidade mantém projetos com tecnologia, utilizando as mídias 
para registro e divulgação do patrimônio, ou seja, cuida do patrimônio 
material e imaterial da região. São Bento estimula a riqueza cultural 
e valoriza as raízes do povo, que possuem uma característica própria 
e peculiar. A organização cultural da cidade de São Bento permite a 
diversidade, onde museus e acervos históricos, como o Acervo Miguel 
Reale e o Museu da Revolução de 1932, estão em articulação com 
ícones e figuras contemporâneas como os projetos do artista plástico 
Ângelo Milani, que traz para a cidade o mosaico que hoje integra uma 
das imagens que compõem São Bento do Sapucaí.

Os avanços e implementos nos níveis de tecnologia acontecem com 
o intuito de atrair olhares para a cidade, durante o período de pande-
mia o aplicativo GuiaTur São Bento do Sapucaí foi inaugurado, nele 
informações turísticas como guias gastronômicos, eventos da cidade, 
guias comerciais, sistemas de delivery e boletins de informações são 
disponibilizados. Esse aplicativo aproxima os turistas da cidade, com 
um compilado das informações dos pontos turísticos e de serviços. 
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O site São Bento TUR também disponibiliza informações voltadas à 
parte turística da cidade, disponibilizando online um pouco das atrações 
turísticas e culturais, enriquecendo o conteúdo por meio de fotografias 
tiradas nas localidades ou durante os eventos.

Figura 3
Tela inicial do aplicativo GuiaTur São Bento do Sapucaí

Nota. Adaptado do Aplicativo GuiaTUR SBS, 03/10/2021, São Paulo

No ano de 2021 a cidade de São Bento do Sapucaí concorre em 
cinco categorias do prêmio “Top Destinos Turisticos”, que recebe o 
apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. O prêmio dá 
maior reconhecimento às cidades que investem e acreditam no turismo 
como fator gerador de riqueza e autoestima da população. São Bento 
do Sapucaí investe no turismo para que a cidade se estabeleça cada 
vez mais como destino turístico do estado de São Paulo. Com o grande 
investimento tecnológico e a grande disponibilidade online de guias 
sobre a cidade, podemos analisar que a tecnologia tende a ampliar os 
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horizontes turísticos da cidade, tornando tangível o alcance de novos 
olhares para a cidade.

Figura 4
Tela inicial do site São Bento Tur

Nota. Recuperado de https://saobentotur.com.br/

Considerações Finais

É importante enfatizar que a deriva remota dialoga com a conectivi-
dade intensificada com a pandemia do COVID-19, estimulando outros 
processos investigativos na aproximação da localidade e na coleta de 
dados. Enfrenta-se o “perder-se” entre os dados, links e informações 
visuais que estão na nuvem, e que ativam distintas abordagens na 
observação das possibilidades do objeto de estudo e ao mesmo tempo, 
estimulam uma flexibilidade ao reorganizar pensamentos futuros. A ima-
ginação de possíveis cenários a partir das situações da conectividade 
despertam outras formas de pensar futuros com a experiência de se 
estar à deriva remotamente.

Ao considerar os dados deste fenômeno de intensificação das rela-
ções remotas, que agora estão inseridas em processos investigativos e 

https://saobentotur.com.br/


287

meistudies

criativos. É importante apontar que o acúmulo de informações visuais 
e textuais obtidas com os recursos e experiências remotas estão contri-
buindo para a visualização preliminar dos dados, e permitem iniciar a 
especulação que posteriormente ocorrerá presencialmente. A deriva entre 
a diversidade de janelas, encontros por videoconferência e entrevistas 
utilizando o recurso do Google Forms e respostas obtidas por e-mail 
sinalizam caminhos para especular e aguçar o desejo da experiência 
presencial com os encontros possíveis que são estabelecidos neste ins-
tante. A experiência remota antecipa possibilidades de visualização de 
cenários na cidade de São Bento do Sapucaí, e assim prever percursos 
e identificar possíveis práticas e processos para a região com o design 
especulativo.

Pensar em futuros midiáticos pós pandêmicos é imaginar futuros, e 
estar pronto para reagir aos imprevistos e demandas de um tempo, que 
se transforma e se modifica continuamente, e como vivenciar os fatos 
e entrelaçamentos e seus acontecimentos, com as perspectivas midiáti-
cas, buscando vislumbrar proposições humanizadas e conectadas, não 
esquecendo os saberes tradicionais e uma postura sustentável, utilizando 
os recursos tecnológicos priorizando o humano.
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Uma atmosfera como tema para a história da arte 
e a sua comunicação através de imagens: o diálogo 

Flusser-Flexor

Mario Cascardo1

A disseminação dos escritos de Aby Warburg (1866-1929), particular-
mente nas duas últimas décadas do universo editorial e acadêmico brasi-
leiro, trouxe à tona a questão da força pática (de “páthos”) das imagens. 
Como se sabe, o historiador alemão encontrava, inscrita na figuração 
plástica dos gestos humanos, uma espécie de “voz” (Stimme) (2015a, 
p. 91) misteriosa, imemorial e emocionalmente impactante, chamando 
tais figurações de “fórmulas de páthos” (Pathosformeln). As “fórmulas 
de páthos” warburguianas indicam que atmosferas afetivas e emoções se 
transmitem, através de imagens, por entre diferentes épocas e culturas.

Paralelamente à disseminação warburguiana, estudos “atmosfe-
rológicos” (Griffero, 2017; Gumbrecht, 2014) têm refletido sobre o 
que, no campo abrangente da estética, nos toca e emociona por sua 
própria – e muitas vezes vaga – presença material, independentemente 
das interpretações feitas sobre tais presenças. Nosso estudo encontra 
esses e outros autores para pensar a “atmosfera” de um objeto de pes-
quisa, objeto que consiste no diálogo entre o filósofo tcheco-brasileiro 
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Vilém Flusser (1920-1991) e o pintor romeno-franco-brasileiro Samson 
Flexor (1907-1971). Os dois viveram na cidade de São Paulo, no Brasil, 
entre as décadas de 1940 e 70. No centro do estudo temos os monstros 
zoo-geo-antropomorfos pintados por Flexor entre 66 e 69. As pinturas 
impactaram Flusser, que a elas dedicou alguns ensaios e comentários 
entre 67 e 73. As reproduções, em nossa pesquisa, de imagens das obras, 
textos, corpos, gestos e circunstâncias de Flusser e Flexor naquele 
momento falam-nos de uma “atmosfera do diálogo”.

Nosso intuito neste escrito é, resumidamente, pensar o uso de ima-
gens como mediações e indutores atmosféricos em pesquisas no campo 
da História da Arte. Enquanto veículos atmosféricos, transportadoras 
de Stimmungen (veremos o conceito adiante), imagens são veículos de 
imersão, coisas capazes de tornar nossos olhos em verdadeiros ouvidos 
do espaço sensível (Coccia, 2018), seja tal espaço o de uma página de 
tese, de uma galeria de arte, de uma praia no Mar Mediterrâneo ou de um 
bairro no sudeste brasileiro. Imagens são veículos que nos transportam, 
no entanto, igualmente para fora dos lugares, uma vez que representam 
ausências, instituem latências (Gumbrecht, 2010, 2014a) e dizem dos 
invisíveis e espectralidades a in-sistirem (Ludueña Romandini, 2018) 
sobre o campo sensível.

Começaremos apresentando os atores da trama, Vilém Flusser e 
Samson Flexor, em seu diálogo entorno dos bípedes do pintor. Tentaremos 
sugerir a atmosfera do diálogo, a atmosfera de certa “melancolia espe-
rançosa” sentida entre a angústia da finitude e o espanto vivificador com 
a metamorfose das formas através da arte e do diálogo. Em seguida pen-
saremos a implicação entre “atmosfera” e “espectralidade” das imagens.
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Flusser e Flexor: espelhos dos bípedes

Figura 1

Nota. À esquerda, adaptado do retrato de Flusser intitulado Diálogo, assinado por 
Flexor em julho de 1968. Acervo pessoal de Rodrigo Maltez-Novaes. À direita, o 
mesmo retrato posicionado entre dois bípedes de Flexor em exposição no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro em outubro de 1968. Acervo de André Flexor.

O diálogo entre Flusser e Flexor tem seus primeiros registros data-
dos de 1967, ano em que Flusser testemunhou a estréia dos bípedes no 
Pavilhão do Ibirapuera na IX Bienal de São Paulo. Os bípedes integram 
a série dos pictantropos, conforme a nomeou Flexor, que consiste em 
figuras zoo, geo e antropomorfas feitas em diversos tamanhos nas técnicas 
do desenho, aquarela, óleo e mista (óleo e aquarela). As telas surgem no 
período em que Flexor descobria-se doente terminal, acometido por um 
câncer pulmonar, e o Brasil adentrava a fase mais violenta do regime 
militar instaurado em 1964. Em depoimentos à imprensa, Flexor diz que:

Nos meus quadros de ‘bípedes’ eu procuro achar certos símbolos que 
produzam um determinado mistério – certos arquétipos que temos dentro 
de nós mesmos e são terrificantes, maus. É assim como uma espécie 
de aviso, o que procuro transmitir pela pintura. Estou acima de tudo 
tentando fazer, nela, uma crítica do paternalismo. Dessa geração que não 
deu nada de mais, só guerras, e procura dominar o mundo. Isso apesar 
de eu ser pai e de pertencer a ela. (Flexor em Macedo Soares, 1968)
Amadurecidos numa imperiosa necessidade de protesto, num clima 
de náusea aparente, as sobrevivências anacrônicas da tirania e do 
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paternalismo com seus tabus frustradores e sua força tanto mais 
brutal quanto impotente, os pictantropos se apresentam como uma 
advertência pictórica numa expressão simultânea do agressor que 
não passa de vítima. Sem face e sem entranhas, ele é ao mesmo 
tempo um ser coletivo e individual, ancestral e descendente, macho e 
fêmea, (…), atual e remoto. Elimino [deles] qualquer representação 
denotativa ou anedótica. (Flexor em Ayala, 1968)

Entrevistados pela nossa pesquisa, assim como depoentes ao trabalho 
acadêmico de Ricardo Mendes (2005), comentam o espanto de Flusser 
à primeira impressão das telas flexorianas: “caiu da cadeira”, “quase 
desmaiou”. Tal emotividade surgia numa personalidade já tendente 
à imaginação barroco-monstruosa, típica da sua cidade-natal, Praga, 
e a arroubos gestuais, de forma que a atmosfera pessoal (Stimmung) 
do filósofo tcheco, atmosfera eventualmente cristalizada em emoções 
sentidas diante dos monstros de Flexor, nos interessa centralmente. 
Pelo lado de Flexor, temos um artista e professor que, no precoce fim 
da vida aos 63 anos, parecia assumir certa melancolia e desamparo, com 
as dezenas de monstros pictóricos surgindo, em seu atelier, como signos 
cristalizadores da condição, novamente, de uma disposição comovida 
e coagente da atmosfera do diálogo em questão.

Partindo de imagens das personalidades, ambientes, histórias de 
vida e obras de Flusser e Flexor, propomos a escrita acadêmica como 
um espaço para a transmissão da atmosfera do diálogo Flusser-Flexor. 
Temos realizado, para tanto, montagens e séries visuais e audiovisuais 
com material proveniente de arquivos familiares, museológicos e telemá-
ticos. Não se tratando de negar a dimensão do significado conceitual das 
imagens flexorianas e dos textos flusserianos, temos procurado formas de 
“imersão” (Coccia 2018, pp. 39-56; Warburg 2015b, p. 363) nas mesmas, 
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buscando assim a produção de microespaços de envolvimento afetivo e 
pático com o tema pesquisado.

Figura 2

Nota. Sala-atelier de Samson Flexor na São Paulo de 1968. Fotografia em diapositivo 
por Samson Flexor. Fonte: Acervo de André Flexor.

Figura 3

Nota. O bípede “Minotauro”, de Flexor, em exposição no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro entre setembro e outubro de 1968. Acervo de André Flexor.

Figura 4

Nota. Adaptado de Datiloscrito original de “Nos chifres do dilema”, texto de Flusser sobre 
o Minotauro de Flexor. O título seria alterado para “Na crista do dilema” antes de sua 
publicação no Suplemento Literário do jornal Estado de São Paulo. Arquivo Vilém Flusser SP.
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Figura 5

Nota. Telas de Flexor expostas na Galeria Documenta, em São Paulo, em 1969. Tendo 
visitado a exposição, Flusser em seguida publicaria o ensaio “Flexor e o novo homem” 
no Suplemento Literário do jornal Estado de São Paulo. Fotografia por Samson Flexor 
em 1969. Acervo de André Flexor.

Atmosfera, Stimmung e Emoção

A Stimmung é um estado de afeto relacionado à nossa “disposição” 
no mundo, segundo a fenomenologia de Martin Heidegger em Ser e 
tempo (1995, p. 188). Sempre estamos imbuídos de certa ”tonalidade 
afetiva”, a Stimmung ou, em inglês, mood, um estado de ânimo que 
determina nossa percepção, experiência e comunicação do mundo. 
É em sentido próximo ao da “disposição” heideggeriana que se fala 
hoje, coloquialmente, sobre a “vibe” de certas pessoas, momentos ou 
lugares. A palavra - “vibe” - mantém o sentido de “vibração” guardado 
em Stimmung, traduzível também por “vocidade”. Para Gumbrecht,

O que as metáforas “clima” e “atmosfera” compartilham com a 
palavra “Stimmung”, cuja raiz alemã é “Stimme” (“voz”, em ale-
mão), é que elas sugerem a presença de um toque material – talvez 
o mais leve toque material possível – sobre o corpo de quem quer 
que perceba uma disposição, um clima, uma atmosfera, ou uma 
“Stimmung”. Tempo, vozes e música todos têm um impacto físico, 
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ainda que invisível sobre nós. É um toque físico que nós associamos 
com alguns sentimentos ‘interiores’. (2010, p. 313)

Apesar de a associarmos a sentimentos interiores, a Stimmung, assim 
como as emoções e atmosferas, são advindas do mundo exterior à psico-
logia humana, estando localizadas, não geometricamente, nas texturas do 
contato entre corpo e espaço: são “quasi-coisas” segundo Griffero (2017).

Flusser mencionou a Stimmung e o “clima” da linguagem em textos 
dos anos 1960 e 70, alguns deles presentes no livro Da religiosidade, 
de 1967. A noção de Stimmung aparece ali como relativa a uma atitude 
de leitura que permite a “vivência da mensagem” (p. 59) e o verdadeiro 
“espanto” (p. 80) com a mesma. Flusser pensa o papel da literatura, e 
por extensão da arte e da filosofia, em transmitir o que não negava ser 
uma dimensão mesmo misteriosa da realidade (2018, p. 97). Uma pes-
quisa interessada no significado de imagens deveria, se seguirmos as 
sugestões flusserianas em prol da “vivência” de tais mensagens, praticar 
uma espécie de abstinência hermenêutica, afastando-se da dimensão 
conceitual. Para Gumbrecht e Flusser, o tratar das Stimmungen pode e 
deve passar por certa estetização da pesquisa: fazê-la operar tanto no 
campo da elaboração de sentido: conceitos, análises, métodos, argumen-
tações lógicas; quanto da transmissão de efeitos de presença: mostrar 
gestos, corpos, sugerir cargas emotivas, transmitir intensidades, colocar 
o leitor a imaginar situações. Segundo Gumbrecht,

nós, cientistas sociais, deveríamos nos entregar mais à capacidade 
para o pensamento contra-intuitivo do que a ‘trilhas’ ou ‘caminhos’ 
pré-delineados’ (segundo o significado original da palavra ‘método’). 
O pensamento contra-intuitivo, como um pensamento que não se 
envergonhe de se desviar das normas da racionalidade e da lógica 
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– com boa razão dominantes na vida cotidiana – irá sempre lucrar 
ao se deixar conduzir por intuições em movimento. (Gumbrecht, 
em Felinto, 2016, p. 26)

Desta forma,

[l]er em busca de Stimmung não pode significar ‘decifrar’ atmosferas 
e ambientes, pois estes não tem significação fixa. (...). O que importa, 
sim, é descobrir princípios ativos em artefatos e entregar-se a eles 
de modo afetivo e corporal – render-se a eles e apontar na direção 
deles. (…) A longo prazo, imagino, escrever sob a influência do 
Stimmung poderá bem significar atirar os tão propalados ‘métodos’ 
no rio do esquecimento”. (Gumbrecht 2014, p. 30)

Daí a nossa proposta, inspirada nesses autores, de uma lida com as 
imagens do nosso objeto de pesquisa. As imagens – como as elencadas 
acima – dispõem de certos “princípios ativos”, como diz Gumbrecht, 
formadores de atmosferas. De acordo com a reflexão de Griffero, o olhar 
para nós de um rosto retratado (figura 1) e a luz evanescente (figura 2) 
de um lugar são “quasi-coisas” produtoras de atmosferas emotivas, 
espaços onde os estados interiores se vêem produzidos desde um fora 
do corpo e determinam seu pensamento. Assim é que temos buscado 
“apontar” para as fontes (documentos, fotografias, sons, etc) de nossa 
pesquisa, com as quais produzimos videos (Mario Cascardo, 2021a) 
e pranchas de imagens (Mario Cascardo, 2021b) sobre a atmosfera do 
diálogo Flusser-Flexor.

A atmosferologia de Tonino Griffero é útil para pensarmos a co-im-
plicação entre (as “quasi-coisas”:) atmosferas, Stimmungen e emoções. 
Uma Stimmung pode conduzir à emoção, que surgirá, em muitos 
casos, como cristalização corporal de intensidades afetivas induzidas 
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pelo entorno. Se um clima pessoal (mood, Stimmung) é um estado 
tendencialmente crônico e menos intenso, a emoção será um estado 
agudo (Griffero, 2019, pp. 131-132). As Stimmungen, climas ou 
“moods certamente agem como marcadores pré-reflexivos da situação 
significante, logo influenciando experiências vividas e seletivamente 
decidindo o que e como alguém deve perceber”, escreve Griffero (2019, 
p. 133). Nesse sentido podemos dizer que retemos imagens da trama 
Flusser-Flexor como elementos “pré-reflexivos” que se ofereciam às 
partes dialogantes e, hoje, doam-se ao presente autor e leitor, atuando 
(tais imagens) como marcas de uma pré-reflexividade que condensa 
atmosferas, intensifica Stimmungen e cristaliza emoções.

Espectralidade e Atmosfera: diálogo e disjunção no sensível

O espaço de um diálogo nunca se constitui apenas pelo material 
fisicamente presente nos espaços das trocas entre as partes dialogantes. 
Toda imagem (uma palavra dita, um corpo aparecente, uma obra de 
arte) coloca o problema da ausência e do fora de si mesma e da situa-
ção presente na qual se expõe. Um diferente de si mesma coloca-se na 
imagem, seja na “imagem forte” - a imagem aurática de Benjamin, as 
pathosformeln de Warburg, o punctum barthesiano, etc – seja na “ima-
gem qualquer” - a forma sensível de qualquer coisa em seu doar-se ao 
exterior e aos outros: também aqui é uma alternativa, a imagem de si, 
e não a substância de si mesmo, que se expressa.

O invisível atua no sensível, portanto nos encontros humanos 
mediados por imagens: ausências, incomunicabilidades, virtualidades, 
espectralidades, latências são nomes de alguns desses modos de atuação, 
modos co-criadores de atmosferas. Neste sentido, ao escrever sobre o 
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“Minotauro” de Flexor (fig. 3), Flusser sente e evoca virtualidades como 
a luminosidade do atelier de Flexor, visitado há poucas horas ou dias, 
e a lembrança de expressões faciais de Adolf Hitler, mais “distantes”:

[A criatura] foi dada à luz deste mundo há poucos dias, (se é que 
ainda temos o direito de falar em “luz” neste contexto). (…) Ao tentar 
descrever este monstro, procurarei manter fidelidade ao seu texto, e 
portanto procurarei pôr entre parênteses os meus diálogos semanais 
com Flexor. (isto é: procurarei eliminar-me e eliminar o próprio 
Flexor). Na medida do possível. Porque ambos teremos um jeito 
subrepitício de infiltrarmo-nos nas considerações seguintes. (…) A 
despeito do seu nome, ‘O Minotauro’, não conseguirá ele seduzir, a 
meu ver, a muitas virgens como ídolo da fertilidade. Ele as devorará, 
no entanto, embora não seduzidas. O nada nebuloso na sua goela 
demagógica e nos seus olhos demoníacos, (que farão lembrar, estou 
certo, algumas mal esquecidas, porque inesquecíveis, grimaças hitle-
rianas), atrai até sem sedução, negativamente. (...) A barriga vazia 
clama por este nada, e o cérebro vazio o busca, até que finalmente 
ele apareça no fundo de tudo. (Flusser, 1967a)

A lida crítica com a imagem artística é uma lida com “infiltrações”, 
diz Flusser. Ele e o pintor nela se infiltram e, do fundo da tela, infil-
tram-se as mal esquecidas caretas de Hitler (“grimaças hitlerianas”). 
Tais intrusões nos lembram que a atmosfera do diálogo se forma tam-
bém em suas estruturas agentes sob a forma de latência. O “latente”, 
escreve Gumbrecht, age como um “passageiro clandestino” (2010), 
permanecendo intraduzido. “Numa situação de latência e, sobretudo na 
presença de um clandestino, nós estamos certos de que existe algo lá 
que não conseguimos apreender – e que esse ‘algo’ tem uma articula-
ção material; e, portanto, requer espaço” (p. 313). O latente é “menos” 
que “Hitler”, na verdade, sendo um passageiro mantido inassimilável 
pelas nomeações.
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A latência dirá dos rastros de outros tempos e outras temporalida-
des. De maneira similar, a “sobrevivência” (Nachleben) warburguiana 
dirá de rastros e da superposição e coextensão de tempos e mundos 
(Ludueña Romandini, 2014) sobre o material sensível. Assim como 
a “aura” benjaminiana (Didi-Huberman, 2015, pp. 267-291). Com 
Aby Warburg, particularmente a partir do seu Atlas Mnemosyne, ficamos 
instados a lidar com uma radical objetividade, certamente nos limites 
da traduzibilidade, de tais rastros produtores de atmosferas e disposi-
ções pessoais. “Radical objetividade” porque, para Warburg, o páthos 
habitava a imagem (Pathosformeln), independentemente das relações 
espectatoriais, e tal páthos provinha de agências, no limite, demonía-
cas e divinas capazes de atuar “acronologicamente” sobre o sensível: 
“Os deuses astrais (…) continuaram sendo, em imagem e linguagem, 
divindades temporais plenas de vida (…), dominando o cenário de 
modo mítico e pessoal” (2015c, p. 132). O universo astral, astrológico 
e astronômico, era o lugar dos interesses mais profundos do historiador, 
conforme o vem analisando Fabian Ludueña Romandini (2014, 2014a, 
2021). A visão warburguiana mostra-se especialmente pertinente quando 
os bípedes flexorianos, nesta pesquisa, remetem-nos à expressividade 
de uma gestualidade própria do in-humano e do pré-humano. Ecoam 
neles imagens primevas de caça e de uma ancestralidade (e também 
um futurismo?) inconsciente: caçadores e presas, arcaicas e robóticas, 
“agressores” e “vítimas” (em Ayala, 1968), disse um Flexor que produ-
ziu os pictantropos como “testes de Rorcharch” (Ayala, 1968) para si 
mesmo e tinha, no chão de seu atelier em São Paulo, uma pele animal 
a lhe servir, se não como “referência”, como disparador pré-reflexivo 
de sua criatividade, ou “simples” coincidência, visual (fig. 2).
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É quando nos lembramos de Flusser como alguém, por seu lado, que 
havia testemunhado, na Praga da infância, coisas como os “URSOS” 
(Bec, 2007) selvagens nas jaulas exteriores e (empalhados) nas coleções 
interiores do Castelo de Konopiště, no subúrbio da cidade. Que viu, 
conforme narra no pequeno conto A Ponte, um enorme cachorro 
São Bernardo arrancar um pedaço da perna de um funcionário da loja do 
seu avô, perto da casa onde moravam na capital tcheca (2014a, p. 16). 
Flusser alguém que, ao ouvir um amigo falar sobre o enorme choque 
sentido diante de uma tela de Jackson Pollock, responde já ter sentido o 
mesmo tipo de impacto, um horror-admiração de mal conseguir andar, 
diante de uma gravura de Dürer mostrando “um porco avançando sobre 
um cachorro” (Gabriel Borba, comunicação pessoal, outubro de 2020); 
e que ficaria fascinado com a “envergadura alcançada pelos braços” 
em uma aula experimental de yoga na capital paulista (Sérgio Lima, 
comunicação pessoal, 2019).

Nossa pesquisa procura mostrar que, enquanto Flusser co-produz, 
nos ensaios, um efeito de impacto (atmosférico-emocional) dos bípedes 
sobre a sensibilidade do leitor dos seus artigos sobre Flexor, nossas 
fontes falam de um Flusser que recebeu, empaticamente, tal impacto, 
este que, por sua vez, tentamos qualificar em uma abordagem que 
amplia o cronótopo da recepção às “raízes subterrâneas” de que falava 
Warburg (2015b): o tempo das influências e afinidades profundas e 
da espectralidade das imagens, segundo a qual, agora diferentemente 
das “quasi-coisas” de Griffero, elas não necerrariamente “coincide[m] 
totalmente com a sua aparência fenomenológica (phenomenic appea-
rence)” (Griffero, 2017).
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Figura 7

Nota. Esquema (provisório) alusivo ao espaço de imagens do diálogo Flusser-Flexor 
conforme a pretendemos registrar: em meio à co-implicação entre atmosferas, emoções 
e Stimmungen e, sobre esta relação, às agências do latente, do páthos, do virtual e 
do invisível.

No esquema acima, temos um “triângulo do atmosférico” indicando 
a usual co-implicação, conforme Griffero (2019), entre disposição 
(Stimmung), emoção e atmosfera. Sobreposto ao triângulo, traçamos 
um quadro contínuo-descontínuo referente à influência do Invisível 
sobre o sensível (triângulo). A respeito do quadro e da sobreposição 
redigimos as seguintes, provisórias e não exaustivas notas:

• As linhas do quadrado são contínuas e descontínuas porque 
tentam metaforizar o traço disjuntivo do invisível, ou espectral 
(Ludueña Romandini, 2018), sobre o sensível. Os âmbitos 
do invisível se encontram no sensível e nas atmosferas “sob 
a forma da ausência” (Ludueña Romandini, 2021, p. 89).

• O esquema não defende ou enseja qualquer organização 
necessariamente “geométrica” das imagens colhidas pela 
pesquisa. Trata-se apenas de pensarmos, com ele, a pertença 
das imagens a ambos os regimes do visível/sensível e do 
invisível/espectral. Os termos Invisível, Páthos, virtual e 
latência, por sua vez, não são exaustivos a respeito dos modos 
de agência do espectral sobre as atmosferas.
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• Se o triângulo da atmosfera/Stimmung/emoção sugere o corpo 
fenomenológico ou neo-fenomenológico enquanto centro do 
sentir (felt-body, Leib), o quadro da espectralidade diz de 
agências a princípio indiferentes à receptividade humana. 
Uma “ciência do espectral”, escreve Ludueña Romandini, 
precisa assumi-lo “enquanto tópos in-sistente por fora de 
toda fenomenologia da vivência, por fora de todo trans-
cendentalismo entendido como as condições do aparecer” 
(2018, p. 151).

•  O esquema procura indicar que não daremos conta de qual-
quer “totalidade” das imagens do diálogo Flusser-Flexor, 
mas sim, ao contrário, que o Invisível deve ser tomado como 
integrante do registro, inclusive sob a forma do excesso (de 
ausências) e do não-visualizável ao qual, no entanto, não 
se reduz. As imagens presentes em nossas páginas e pran-
chas serão, à inspiração do Atlas Mnemosyne de Warburg, 
“apenas um sobrescrito que remete a um número ilimitado 
de outras imagens” (Ludueña Romandini, 2014) e a uma 
“afigurabilidade” de fundo que “o Páthos transmigrante não 
pode velar” (Ludueña Romandini, 2021, p. 146). Isto signi-
fica dizermos, inclusive, que supomos as imagens da trama 
Flusser-Flexor como virtualmente pertinentes ao próprio 
inventário warburguiano, sobretudo porque aqui reunimos, 
à maneira dos estudos do historiador alemão, figurações de 
gestos antropomorfos em suas implicações a Stimmungen 
cosmológicas, isto é, relacionadas aos meios profundos onde a 
existência humana continuamente se constitui. Walter Zanini 
chegara a notar, a respeito da tardia pesquisa flexoriana, que 
esta “se situa no plano de uma ampla e viva atualidade, a 
partir do momento onde ele reencontra a problemática mais 
avançada de uma estrutura do universo, determinada pelo 
elemento psíquico” (em Ayala, 1968).

• Traçar sobreposições, continuidades, descontinuidades nas 
texturas entre a atmosfera sensível e o mundo Invisível 
significa falar de uma “disjunção” (Ludueña Romandini, 
2018, 2020, 2021) que pode vir a ressignificar, no âmbito da 
pesquisa, a própria noção de “diálogo”. Uma releitura etimo-
lógica deste termo permite apontarmos, no prefixo grego diá, 
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o signo do disjuntivo (diá-on) (Ludueña Romandini, 2020) 
e, no sufixo Logos, o sentido de uma medialidade sensível 
(Ludueña Romandini, 2018, p. 104). “Dia-atmo-grafia”, inclu-
sive, já nos pareceu um nome propício às nossas coleções, 
inventários e montagens de imagens da trama Flusser-Flexor. 
Em tais registros, a escolha não é por documentar continui-
dades e/ou descontinuidades de uma relação, mas mais do 
que isso, sugerir o tecido sensível (disjunto: dia-lógico) que 
põe em xeque a “falsa alternativa entre ambos” (Ludueña 
Romandini, 2020a, p. 63).

O que tentamos mostrar, em suma, é que, ao colecionarmos ima-
gens da atmosfera “paulistana” do diálogo Flusser-Flexor, trata-se de 
procurarmos mais do que uma sensação de presença ou imersão na 
afetividade de certo cotidiano interpessoal histórico, mas de sentirmos 
e escrevermos a história de um diálogo que reune, recebe, tangencia e 
lança diferentes temporalidades em sua atmosfera, da qual não preci-
samos “emergir” ou nos “ausentar” para registrar. Pode-se dizer, nesse 
sentido, que a Stimmung do próprio trabalho é a de uma espectrologia 
(Ludueña Romandini, 2018, p. 203) do diálogo Flusser-Flexor, que 
parte do sensível e, mesmo assumindo a carga aterradora inerente a 
esse universo de imagens, ao mesmo afirma modos de pensar como a 
ludicidade historiográfica da montagem (Didi-Huberman, 2015), o jogo 
teórico-filosófico e o ensaio; em suma, a escrita esteticamente engajada, 
movida por intuições em movimento (Gumbrecht, 2014) e aberta ao 
acaso (Ludueña Romandini, 2020a, p. 150), que deve ser chave sem 
segredo fixo de acesso aos mundos do atmosférico e do espectral.
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Figura 8

Nota. Trecho das pranchas digitais de nossa pesquisa. Montagem por Mario Cascardo 
em setembro de 2021 composta por imagens de diversas procedências, autorias 
(“principalmente” Flexor e Flusser) e formatos creditados ao final do documento, 
atualmente em processo de escrita e disponível em: Mario Cascardo (2021b)
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Sete Anos em Maio: estilo e técnica de um 
inventário do presente

Ricardo Tsutomu Matsuzawa1

Rosana Cordeiro Parede2

Esse trabalho pretende trazer a análise para discussão do filme Sete 
Anos em Maio (2019) de Affonso Uchoa, suas escolhas e aplicações 
técnicas no média metragem que adota algumas práticas contemporâ-
neas presentes em algumas obras no cinema brasileiro. Essas práticas 
transitam em uma relação das intersecções entre documentário e ficção 
em suas atribuições canônicas, apresentando uma linguagem onde o 
personagem principal trafega entre atuar e narrar sua própria história.

O filme apresenta o estado de exceção presente na periferia em um 
duplo ético da impossibilidade da representação e uma experiência 
de exposição direta, em fabular o irrepresentável. O média metragem 
navega contra a quimera construída de uma pacificação vista de cima 
para baixo, controladora e mantenedora da desigualdade, impositiva à 
naturalidade e aceitação passiva. Destacando o personagem principal, 
Rafael dos Santos Rocha, não apenas como vítima com a sua mera 
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presença de corpo e visibilidade, mas o aparta com uma voz partici-
pativa, potente e ativa de suas experiências. Na figura de um narrador 
como transmissor da memória em sua oralidade, Rafael se auto repre-
senta no duplo personagem/ator. Lembrando a afirmação de Shohat & 
Stam: “É necessário até mesmo não pensar na representação como um 
fardo, mas como um prazer e uma responsabilidade coletiva em vez 
do ‘no lugar de’ e sim ‘em relação a’ “ (Shohat & Stam, 2006, p. 452). 
Em torno do seu trauma e o seu constante reviver, o seu corpo vaga se 
reencontrando-o, deslocando a sua experiência para o presente e eviden-
ciando que ele não é apenas mais um número estatístico para se tornar 
sujeito, protagonista desta cruel fabulação da barbárie. O filme ainda 
consegue colocar o espectador como testemunha dessas ocorrências, 
apresentando um relato que permite o reviver do trauma que nunca é 
esquecido, perpetuando a dor. Além disso apresenta realidade da peri-
feria que vive às margens da sociedade, sempre sendo obrigada a se 
submeter à ação violenta do Estado que permanece ancorado no racismo 
estrutural sempre justificando o uso da força de segurança pública a 
fim de manter a ordem. Retomando o conceito “imunológico” de Han, 
a polarização do “dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio e 
estranho” (Han, 2015, p. 7).

O Estado e a força de segurança partem do denominado sistema 
imunológico que, cegamente, eliminam qualquer desarmonia, potencia-
lizando o racismo, identificando os pobres jovens periféricos como um 
incômodo, propagando a sua repressão e violência arbitrária e desumana. 
Além disso suas ações contribuem para a desunião entre os oprimidos 
que por medo não consegue se apoiar gerando ataques e julgamentos 
entre os iguais, promovendo o genocídio da população em sua maioria 
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preta. Uma alteridade através da negação do outro e a positivação de 
um status quo do racismo estrutural.

Não são infecções, mas enfartos, provocados não pela negatividade 
de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. 
Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica, que tem a função 
de afastar a negatividade daquilo que é estranho. (Han, 2015, p. 7)

O reviver e sua rememoração colocam o trauma central como um 
rastro de sangue no asfalto, como se fossem pegadas que não podem ser 
esquecidas. O filme se coloca como um monumento com finalidade de 
perpetuar, destacar e imortalizar a história de um personagem, Rafael, 
que a partir de sua própria vivência revela as histórias não contadas por 
muitos sobreviventes e que segue lutando para que elas não ocupem 
um espaço de esquecimento promovido por uma sociedade que pre-
tende desaparecer com esses fatos. Revisitando as obras de Benjamin: 
“O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os gran-
des e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser perdido para a história” (Benjamin, 1994, p. 223).

O filme é todo construído com a troca e escuta, onde o representado 
(personagem) e quem filma se abrem para uma experiência, uma relação, 
um pertencimento, fala e escuta, – com quem filma e quem é filmado 
(Comolli, 2008) - uma tentativa de minimizar a alteridade, as assime-
trias e hierarquias das relações entre realizador e o retratado. Aplicando 
as técnicas e formas de produção com uma inventiva economia dos 
recursos disponíveis - nossa incapacidade criativa de copiar (Gomes, 
1996) - o cineasta, Affonso Uchoa, descarta a estrutura aristotélica e 
apresenta formas próprias para uma elaboração sofisticada e formal de 
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sua obra e concomitante às práticas cinematográficas periféricas com 
uma dupla tarefa apontada por Liliane Leroux:

ir contra não apenas os regimes do cinema mainstream ou colonial, 
ou hollywoodiano, mas também, e talvez sobretudo, ir contra os 
estereótipos do próprio cinema nacional de vanguarda, realizado 
por intelectuais brancos, de classe média/alta, um cinema radical em 
muitos sentidos, porém repleto de problemas no que diz respeito à 
representação do pobre, do sertanejo, do índio, do negro, da mulher 
e das religiões e culturas afro-brasileiras. (Leroux, 2019, p. 27)

O realizador Affonso Uchoa nasceu em Contagem, cidade da região 
metropolitana de Belo Horizonte e iniciou sua carreira como assistente 
de direção após os seus estudos de cinema em Minas Gerais. O seu 
primeiro longa-metragem como diretor foi o filme: A vizinhança do 
Tigre3 (2016) que retrata a história de cinco jovens moradores da peri-
feria de Contagem dividindo seu tempo entre o trabalho e a diversão, o 
crime e a esperança. Esse filme foi premiado na Mostra de Tiradentes 
(2014), Olhar de Cinema, Semana dos Realizadores e Fronteira e exibido 
em inúmeros festivais entre eles: Festival de Hamburgo (Alemanha), 
Barbican Centre (Inglaterra) e o Anthology Film Archive (EUA).

Affonso afirmava ser um cara da periferia e fez faculdade numa época 
que poucos pobres tinham esta oportunidade. Porém, ao frequentar o 
mundo intelectual, percebeu que não se encaixava no restrito estereótipo 
da periferia: branco, estudado, playboy demais em um ‘entre lugar’ de 
deslocamento e movimento. Essa sensação foi a que o levou a realizar o 

3. O lançamento comercial do filme ocorreu em 2016, porém o filme já estava no 
circuito desde 2014 sendo reconhecido e premiado.
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seu primeiro longa-metragem: A Vizinhança do Tigre. Dessa forma ele 
pôde reafirmar seu olhar sobre a ética da relação e na ética de ‘como fazer’.

Seus filmes normalmente retratam personagens periféricos, inseridos 
em seu contexto social permeados da violência do seu dia-a-dia em 
conexão direta com pessoas reais e suas vidas ordinárias, cotidianas. 
Nestes filmes os personagens Juninho, Neguinho, Cristiano, Rafael 
participam da mesma diegese: a da fabulação, na realidade e na vida.

Na sequência ele colaborou com João Dumans na direção do filme 
Arábia (2017), que rendeu cinco prêmios no Festival de Brasília (2017) 
e foi exibido em mais de 50 festivais nacionais e internacionais. Sua 
última obra: Sete anos em maio (2019) já participou de dezenas de 
festivais nacionais e internacionais, além de ter recebido 12 prêmios, 
entre eles: Visions du Réel – Nyon (Suíça) - Prix du Jury Société des 
Hôteliers de La Côte Média; Indie Lisboa (Portugal) - Prêmio Silvestre 
para Melhor Curta-Metragem e Film Madrid (Espanha) Prêmio de 
Melhor Filme da Competição Oficial.

O cinema é um meio jovem, diferentemente dos outros tipos de ates 
como pintura, literatura e a dança que já existem há milhares de anos. 
Ainda assim temos uma arte poderosa que nos oferece possibilidades 
de expressão, denúncia e registros dos acontecimentos. Apesar dessas 
possibilidades, quando nos debruçamos em uma obra tão simples e ao 
mesmo tempo tão complexa, questionamos os motivos desse tipo de 
abordagem em uma obra híbrida que mistura documentário com ficção.

A estrutura narrativa mescla a “voz” do personagem/ator e suas pró-
prias experiências, estruturando em uma fabulação em uma divisão de 
blocos que vai desde uma pequena introdução da história principal do 
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personagem até a finalização com a encenação de um jogo que ilustra 
e pontua as relações de poder.

O filme tem início com a tela preta, um som de passos ao fundo e 
uma atmosfera sonora noturna. Repentinamente a dela mostra uma pes-
soa andando, Rafael dos Santos Rocha (Figura 1), no meio de uma rua 
extensa, pouco iluminada (de forma que, em alguns momentos, é possível 
visualizar apenas a silhueta do andarilho) e com a passagem de veículos 
(Figura 1) em dois momentos (de forma que a iluminação dos veículos 
não clareia o andarilho). Aos poucos percebemos o som de galos cantando 
ao fundo, de forma que deixe pontuada a possibilidade de um amanhecer.

Figura 1
Frame do filme Sete Anos em Maio

Nota. Adaptado de Uchôa (2019)

Nessa cena introdutória temos uma mise-en-scène que apresenta 
planos que dialogam com a fabulação unida formalmente com recursos 
e técnicas das obras de ficção. Essa atmosfera é criada em uma con-
figuração de forma que o personagem possa se apresentar com uma 
aparência autêntica e a cena apresente imagens naturalistas. A exemplo 
disso temos o andarilho como um flâuner, mas diferente do conceito 
de modernidade e o seu espírito de mobilidade (Benjamin, 1994), se 
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coloca como perdido, sem rumo, em um circular retorno a um reviver 
um trauma vivido pelo personagem, central na narrativa.

Figura 2
Frame do filme Sete Anos em Maio

Nota. Adaptado de Uchôa (2019)

Na sequência seguinte (por um corte seco) a sequência apresenta um 
grupo de jovens rapazes simulando ser um grupo de milicianos (Figura 2 
à esquerda), calçando botas (Figura 2 à direita), luvas e usando bastões 
que se assemelham com armas. Como um jogo eles abordam uma pessoa 
afirmando ter droga escondida na casa do rapaz e o conduzem para o 
local onde houve a denúncia. É uma típica “brincadeira” de polícia e 
ladrão. A encenação/representação feita pelo grupo de rapazes recons-
trói o trauma do personagem principal, vítima de uma polícia violenta 
e corrupta que age por suas próprias regras (Figura 2 centro).
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Uma encenação bruta como um psicodrama, um trauma revisto, 
reconstituído, uma farsa do mal e crueldade. Em um jogo de alteridade 
de vítimas para algozes, anti-catártica; os jovens da comunidade se 
colocam no lugar do outro, outro que não os enxergam.

A montagem e a fotografia dialogam com a estrutura formal do 
documentário e a sequência em sua forma se coloca como classificado 
por Nichols como um modo observativo:

a presença da câmera “na cena” atesta a presença no mundo histórico. 
Isso confirma a sensação de comprometimento ou engajamento como 
imediato, íntimo, o pessoal, no momento que ocorre. Essa presença 
também confirma a sensação de fidelidade ao que acontece e que pode 
nos ser transmitida pelos acontecimentos, como se eles simplesmente 
tivessem acontecido, quando, na verdade, foram construídos para 
ter exatamente aquela aparência. (Nichols, 2005, p. 150)

A luz de um refletor ilumina e detalha aspectos de uma situação, 
enquanto a câmera que acompanha a encenação/representação dos jovens 
da comunidade/não atores em confronto com adereços e como um exercício 
de improvisação em um estar em uma situação/sensação traumática para 
Rafael, mas aparentemente lúdica aos jovens, que vivenciam a violência 
em seu cotidiano. A experiência do recriar que coloca Rafael neste jogo, 
um viver/reviver traumático. Jogo que o coloca como o ser/sensação dos 
jovens fabulando os algozes, na impossibilidade de alteridade que o fazem 
sentir o momento, mas não o de rememorar a experiência.

Em um corte seco, a próxima cena apresenta casas ao fundo e o rapaz 
ainda andando ainda no escuro, sem rumo. O corpo vaga e reencontra 
o espaço do trauma.
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Em mais um corte seco a cena muda mostrando agora uma lata com 
gravetos em chamas e na sequência um homem parado inicia seu relato 
após 30 segundos do seu rosto em cena.

Rafael inicia o relato de sua vida naquela noite em que foi abordado 
por policiais e acusado de algo que ele afirma não ter feito (Figura 3 à 
esquerda). Após pouco mais de 16 minutos de fala em câmera fixa, o plano 
é cortado para uma segunda pessoa (o ouvinte da história no filme) que fica 
por 20 segundos em silêncio antes de começar a falar (Figura 3 à direita).

Figura 3
Frame do filme Sete Anos em Maio

Nota. Adaptado de Uchôa (2019)

Nesse instante o ouvinte passa a interagir com o Rafael e afirma que 
quase todas as histórias que ele ouve (de pessoas como ele) se parecem 
com a história dele (a de pessoas de pele preta que sofrem os mesmos 
tipos de preconceitos). Rafael continua seu relato que agora tem a 
interação da outra pessoa em cena que complementa com informações 
relevantes ao se relato.

Nesse momento o filme apresenta um relato importante a respeito 
da união de classes, deixando claro que a desunião dos mais oprimidos 
também tem grande responsabilidade pelos ocorridos na sociedade. 
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A conscientização de que a luta continua (ainda que nem todos enxer-
guem) faz parte da fala final dessa cena.

Um longo depoimento conta em detalhes a história do personagem 
que, apesar de atuar, é o protagonista de sua própria história. O tes-
temunho, a lembrança, memória do reviver o trauma no presente. 
O registrado e enquadrado como um personagem de um documentário 
com a interferência de elementos diegéticos e imprevisíveis do espaço, 
como carros, caminhão ou uma motocicleta. Após minutos no mesmo 
plano de câmera, a ruptura de um contracampo ocorre e revela a pessoa 
que ouve o relato real utilizando um contra plano que desconfigura a 
percepção da estrutura documental para a fabulação com a entrada do 
diálogo do personagem. O ouvinte (Wenderson Neguinho), reflexo de 
um igual, um duplo jovem pobre, periférico e preto. Expande a expe-
riência do trauma individual com realidade e prática do Estado e força 
policial. Em sua especificidade de mise-en-scène, a cena se coloca como 
Oliveira destaca: “‘minutos extraordinários de verdade’ que derivam 
da destruição da montagem sintática e da rejeição do jogo dramático 
convencional” (Oliveira Jr, 2013, p. 92).

Figura 4
Frame do filme Sete Anos em Maio

Nota. Adaptado de Uchôa (2019)
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A cena seguinte apresenta pessoas caminhando (maioria de pele 
preta e com chinelos calçados nos pés) em direção a um pátio (Figura 4 
à esquerda) onde na cena seguinte todos estão organizados em filas, 
olhando para frente e respondendo a um policial (Figura 4 à direita) 
que inicia uma brincadeira conhecida como. “Morto ou Vivo” (morto 
agacha e vivo se levanta).

Figura 5
Frame do filme Sete Anos em Maio

Nota. Adaptado de Uchôa (2019)

Jovens moças e rapazes fazem parte da dinâmica que ocorre nos 
minutos finais do filme (Figura 5 à esquerda). Um a um vai sendo elimi-
nado do jogo (Figura 5 à direita) e ao final Rafael é o último participante 
(no jogo esse seria o vencedor pois ficou até o final). O policial repete e 
palavra “morto” algumas vezes, mas o Rafael não se mexe (Figura 6), 
ficando em pé (vivo) até o final da cena.
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Em um plano aberto e som ambiente a cena termina com corte seco 
para a tela preta, que mantém o som ambiente da rua enquanto os nomes 
da equipe aparecem no final.

Uma postura ensaística final entre um “jogo”, morto, vivo, morto 
e as relações de poder, onde o estado encara o pouco valor e impor-
tância dos jovens periféricos. Ensaio como apontado por Szafir: “se 
configura, enquanto forma como crítica sistêmico-contextual, para 
além de uma ideia tradicional de verdade, visa a discussão de ideias, 
a expressão de uma experimentação em reflexão argumentativa” 
(Szafir, 2015, p. 153).

A experimentação desloca novamente a narrativa para o trauma, 
mas agora destacando neste jogo a crueldade de repressão e violên-
cia oferecidas pelo Estado. Quem comanda de forma autoritária na 
fabulação do filme é um policial demonstrando a possível realidade 
violenta determinante a todos os jovens pobres da comunidade, na má 
consciência de classe, em uma maldade pura e gratuita com intenção 
de segregar.

A ausência de trilha sonora musical (diegética ou não-diegética) 
expõe uma aspereza e economia, a música não é permitida, referen-
dando a intensão da busca do real. Os foleys constantes dos sons das 
chamas das fogueiras apresentam-se como uma metadiegese, “sonori-
dade que traduz o imaginário de uma personagem normalmente com 
o seu estado de espírito alterado ou em alucinação” (Barbosa, 2001, 
p. 2). Dessa forma os sons trazem a intenção de evidenciar as tensões 
do trauma exposto por Rafael em suas temporalidades, além do poten-
cializar o hiper-realismo do som ambiente do espaço, que provocam a 
imersão na realidade e a experiência da brutalidade e barbárie. Em sua 
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fala Rafael afirma: “O pior é essa raiva, que nunca passa”. Sensação 
que, no seu rememorar o trauma, fica presente como também o seu não 
esquecimento sobre o ocorrido. Mas o compartilhamento do testemunho 
coloca a todos os espectadores o convite a conhecer a história e a não 
esquecer o relato da justa raiva compartilhada, destacada por Freire na 
educação: “Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, 
na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra 
o desamor, contra a exploração e a violência um papel altamente for-
mador” (Freire, 1997, p. 41).

Se a ficção pode ser considerada “suspensão da descrença” - “uma 
história fictícia não pode ser considerada verdadeira ou falsa: ela é o 
que é e ponto final” (Machado, 2011, p. 7). Em Sete anos em Maio a 
relação entre a fabulação, o registro documental e o mundo histórico, 
se coloca como um “inventário do presente” (Xavier, 2006) ampliando 
a discussão da identidade com seu personagem/ator. Em Sete anos em 
maio temos Rafael do Santos Rocha, um sobrevivente que expõe sua 
história de dor, humilhação e exilio, que compõe os dados estatísticos do 
estado de exceção presente nas periferias brasileiras - “O real precisa ser 
ficcionado para ser pensado” (Ranciére, 2009, p. 58) - mas entre tantos 
outros “maios” e outras milhares de incontáveis vítimas da opressão do 
Estado, mortos que empilhados encobririam nossa do céu. Mas não há 
noite que dure para sempre.
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Entre o cinematógrafo e o aparato móvel: reflexões 
e possibilidades criativas do cinema-luz na educação
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O mundo representado parece ser a causa das imagens técnicas e elas 
próprias parecem ser o último efeito de complexa cadeia causal que 
parte do mundo. O mundo a ser representado reflete raios que vão 
sendo fixados sobre superfícies sensíveis, graças a processos óticos, 
químicos e mecânicos, assim surgindo a imagem. (Flusser, 2009, p. 16)

As características técnicas, narrativas e estéticas do cinema ainda 
abrigam a qualidade de espetáculo. Impressiona refletirmos o quanto 
as possibilidades de experimentações atraem a atenção de artistas e 
público desde as prematuras projeções, sendo a mais notável delas no 
fim do século XX. A primeira exibição da chegada do trem à estação 
de La Ciotat, responsável por gerar reações no público em Paris, ainda 
é debatida por historiadores e pesquisadores. A autora Alice Fátima 
Martins (2017, p. 7) resgata esse episódio ao reconhecer a “potência 
da experiência com o cinema, ainda hoje, em surpreender as pessoas, 
provocando expectativas, temores e afetos diversos”.
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Robert Stam (2003) salienta como alguns teóricos de cinema como 
André Bazin, Jean-Louis Baudry, Luce Irigaray, ficaram impressionados 
com a semelhança da alegoria da caverna de Platão e o dispositivo cine-
matográfico, uma vez que, ambos apresentam uma luz artificial externada 
atrás dos espectadores/prisioneiros. “Na caverna de Platão, a luz incide 
sobre efígies de pessoas ou animais, induzindo os presos iludidos a con-
fundir simulações triviais com a realidade ontológica” (Stam, 2003, p. 24). 
Sumariamente, esta reflexão é pertinente para abordarmos dois elementos 
do cinema fundamentais para a sua gênese: a luz e o dispositivo.

Ao longo da história, pensadores vêm se indagando sobre as proprie-
dades da luz, seu comportamento e propagação na natureza. Platão (428-
328 a.C.), por exemplo, desenvolveu a teoria grega da luz que se origina 
dos olhos como “raios sensíveis” que direcionam a tudo o que se observa. 
Mais tarde, a partir de teóricos como Descartes, Newton, Huygens, 
Young, Maxwell e Einstein, os estudos ganham significativos contornos 
para o entendimento atual, a qual segundo o autor DH Sliney (2016), 
compreendem a luz sob formas de ondas eletromagnéticas e fluxo de 
partículas que viajam em direção aos nossos olhos. As propriedades da 
luz, cores e constância atravessam o nosso mecanismo ocular adqui-
rindo foco e gerando a imagem, assim como passou a atravessar uma 
série de componentes mecânicos de dispositivos cinematográficos que 
ganharam vigência a partir dos séculos XIX e XX.

A Luz que Atravessa a Lente

A luz que atravessou a lente do cinematógrafo é o marco que data 
o lumiar do cinema. Estes feixes luminosos que adentraram a câmara 
escura do aparato devolvendo-as ao salão escuro na exibição pública do 
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cinematógrafo no Grand Café, em Paris, iluminando o olhar do público, 
eleva o seu estado insurgindo a sua própria condição aliando-se ao 
movimento mecânico. Versamos que, deste momento em diante, a luz é 
ressignificada e ocupa uma nova posição na vida humana, transcende a 
ordem natural permeando além dos limites do olhar, acessando a translu-
cidez do nosso coração, imensuráveis lumens em via ao ângulo insólito 
da nossa alma.

O cinematógrafo, ainda que grande, era mais leve que os aparatos 
concorrentes e permitia filmar ao ar livre, como paisagens e lugares de 
difícil acesso, diz a autora Flávia Cesarino Costa (2005) em seus estudos 
que intitula essa fase inaugural de “Primeiro Cinema”. O cinematógrafo se 
destacava dentre tantos outros equipamentos da época pela versatilidade 
de captura e exibição de filmes e pela mobilidade da câmera. Os irmãos 
Lumière utilizavam películas altamente sensíveis à luz como suporte 
de registro, movidas por uma manivela que o operador girava em uma 
velocidade contínua atingindo 16 quadros por segundo. Essa primeira 
característica de captura, ainda que primária, viria a ser o padrão de 
boa parte das câmeras de película ao longo da história subsequente do 
cinema, em conformidade com a sua operação analógica descrita por 
David Bordwell e Kristin Thompson:

Numa câmara escura, um mecanismo de engrenagem leva a película 
não exposta de um carretel (a), passando por uma lente (b) e pelo 
diafragma (c), até chegar a um carretel de enrolamento (d). A lente 
focaliza a luz refletida de uma cena sobre cada quadro do filme (e). 
Esse mecanismo movimenta a película de forma intermitente, com uma 
breve pausa enquanto cada quadro é retido no diafragma. Um obtura-
dor (f) só permite que a luz entre através da lente quando cada quadro 
estiver imóvel e pronto para a exposição. A taxa normal de filmagem 
de um filme sonoro é de 24 quadros por segundo (qps). (2013, p. 40)
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A segunda característica era a capacidade do cinematógrafo em 
promover um espetáculo coletivo. “A máquina dos Lumière era ao 
mesmo tempo câmera e projetor” (F. C. Costa, 2005, p. 43). Novos 
rumos de exibição do cinema são novamente apresentados. A luz perfaz 
outro caminho, outro modo de ver e interpretar o mundo. “O projetor 
é basicamente uma câmera invertida, com a fonte de luz no interior da 
máquina e não no mundo exterior” (Bordwell & Thompson, 2013, p. 40). 
Sugerimos uma associação com o pensamento de Platão. Seu conceito 
de luz na origem do olhar nos oportuniza, agora, ganhar novas inter-
pretações: a projeção da luz cinematográfica em direção ao observável. 
Todavia, a luz que se lançou pelo olho do projetor dos Lumière para a 
história, ora, não é mais a mesma em nossa visão, nos estabelecendo 
como espectadores de nosso próprio mundo.

Entre o mundo e o cinematógrafo, a luz, texturizada de possibilidades 
criativas e inspirações, nos posicionou como mediadores na realização. 
Neste instante, propomos subverter a ordem científica dos feixes luminosos 
em encontro ao aparato cinematográfico metamorfoseando para uma nova 
propriedade. A luz, portanto, se deslocando pela lente do aparato, tornou-se 
magia; no movimento mecânico, a ilusão em nossos olhos, desencadeou 
a colisão cósmica do nosso tempo, um novo “Big Bang”: o cinema-luz.

(Entre) a Luz se Materializa Imagem

Os “dentes de Lumière”, descrito por Gilles Deleuze (2018, p. 18) 
ao denominar o mecanismo que puxa o filme através das suas perfu-
rações e o deixa pronto para a exposição da luz: película que na sua 
materialidade, como descrevem os autores David Bordwell e Kristin 
Thompson (2013, p. 41), consiste em uma base transparente de acetato. 
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O cinema inaugural ainda enquanto limitado ao registro do visível, 
imóvel, é contextualizado historicamente por Deleuze (2018) como 
difícil de ser compreendido arte ou ciência, distante de ambos. Um 
investimento desacreditado de futuro pelos Lumière. Segundo o con-
ceito abordado pelo autor, o cinema quando supera o estado imóvel de 
“poses”, ou seja, imagens instantâneas, habita uma passagem para um 
estado qualitativo da mudança dedicando-se à filosofia de movimento a 
momentos quaisquer, o de pensar a produção do novo, o entendimento 
desse cinema como a imagem-movimento.

Na abordagem filosófica deleuziana (2018), não seria a consciência 
a luz que iluminaria o mundo, como na filosofia tradicional, mas a luz 
que propaga a consciência que está nas coisas, nos objetos. Nossa cons-
ciência seria, portanto, uma opacidade em que a luz não tivesse sido 
revelada, aparada. Nos estudos contemporâneos acerca da imagem, o 
“entre” a imagem e o olhar, para Emmanuel Alloa (2015) habita o pensar, 
e nas dimensões opostas estão a teoria da transparência e a opacidade. 
Para manter a transparência, diz o autor, portanto, é preciso que toda 
imagem seja imagem de alguma coisa” (Alloa, 2015, p. 13).

Tomamos parte de uma transparência material do filme que começa a 
se abalar nas potencialidades criativas do cinema a partir do momento em 
que experimentações foram sendo conduzidas por pioneiros do cinema, 
em algum instante histórico. Sugerimos referenciar Alice Guy-Blaché, 
por exemplo, cineasta que adicionou outros elementos ao cinematógrafo, 
contínua aos irmãos Lumière, tal qual a narrativa e possibilidades de se 
pensar a imagem em suas potencialidades. As imagens que consistem 
o “entre” a sua principal relação, entre a transparência e a opacidade, 
não sendo localizadas nem como a tradução literal do mundo e nem a 



328

meistudies

ficção fantasiosa de uma realidade inexistente: “como tais, as imagens 
requerem uma outra forma de pensar que suspenderia suas certezas e 
aceitaria se expor às dimensões de não saber que implica toda experi-
ência imaginal” (Alloa, 2015, p. 16).

Podemos considerar que este pensar a imagem também ocorreria 
durante o antes à materialização da imagem? Face à criação, a definição 
oportuniza um pensar mais imaginativo. Dessarte, a base transparente e 
sensível da matéria do filme carregada de emulsão vai sendo modificada 
a partir do instante em que a luz adentra a câmara escura do aparato 
registrando o seu “plano de imanência” (Deleuze, 2018, p. 102), ou seja, 
a imagem-movimento. Seguindo esse fundamento de composição da luz 
natural, de modo que propomos dialogar com o pensamento de Deleuze 
(2018) ao convergir uma outra propriedade filosófica da luz, dispersa, 
que livremente se propaga do universo das coisas, deslocando-se para 
refletir a respectiva consciência capturada pelas lentes do aparato: recon-
duzimo-la na condição da imagem de luz, sentimentos e imaginação.

A luz, logo, cruza a obscura câmara escura e atinge os grãos de 
prata do material sensível, desencadeando uma reação química, fazendo 
com que os cristais se aglomerem em bilhões de partículas, formando 
uma imagem correspondente às áreas claras e escuras da cena filmada 
(Bordwell & Thompson, 2013). Este conjunto de elementos habita uma 
relação harmônica adjacente ao movimento.

Entre fragmentos e partes do objeto, a imagem-movimento, o corte 
móvel da duração vai materializando, também, o tempo. “Justamente 
entre os dois, ‘tudo’ muda” (Deleuze, 2018, p. 26). Estes elementos 
passam a fazer parte de um todo, um tempo qualitativo que muda de 
natureza, à semelhança de como a luz e o movimento mudaram, fazendo 
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parte do conjunto aberto. Em outras palavras, compreendemos que a 
imagem em movimento percorre o nosso tempo natural enquanto o 
tempo passa a fazer parte da imagem-movimento, manipulando-o a ser 
aberto à criação tal qual luz e movimento. “O todo se cria e não para 
de se criar numa outra dimensão sem partes, como aquilo que leva o 
conjunto de um estado qualitativo a outro, como o puro devir incessante 
que passa por esses estados” (Deleuze, 2018, p. 25).

É pertinente dizermos que a recente existência do cinema em nossa 
temporalidade desencadeou processos próprios de evolução, esta que, 
segundo Deleuze (2018), deve-se a conquista intermediada pela “monta-
gem, pela câmera móvel e pela emancipação da filmagem, que se separa 
da projeção. O plano deixará então de ser uma categoria espacial, para 
tornar-se temporal; e o corte será um corte móvel e não mais imóvel” 
(Deleuze, 2018, p. 16). O cinema-luz permeia a exposição da imaginação, 
do tempo e mais tarde passa a reagir com outras camadas do filme em 
película, os corantes químicos sensíveis às cores. Os cristais de haleto 
de prata reagem com estes produtos na camada de emulsão criando a 
imagem em forma de negativo (Bordwell & Thompson, 2013). A luz que 
viaja o nosso tempo natural, passa a atravessar as lentes do aparato, este 
que vai se modificando, se deslocando, acompanhando a humanidade 
em diferentes contextos históricos e culturais, e assim, a imaginação, 
consciência, sonhos e narrativas se tornam imagens.

O movimento da sua matéria enquanto filme, na era clássica do 
cinema, percorreu em demasia o nosso espaço e o tempo. Em contrapar-
tida, o espaço de realização era para poucos, e o privilégio estava fadado 
às cláusulas da pretensão econômica. Uma obra finalizada de duas horas 
de duração em película percorria aproximadamente três quilômetros de 
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extensão de material de alto custo. Todavia, o cinema-luz se propaga 
e desenvolve por um tempo que não podemos alterar, mas a sua mate-
rialidade tem sido afetada pelo tempo em nossa forma de assistir, mas 
também de realizar filmes.

O diretor de fotografia brasileiro, Moura (2000), já anunciava no 
início do século XXI o inevitável: o fim da película, o material químico 
fotossensível tão tradicional do cinema clássico. Captura e exibição 
se rendem ao formato digital. Alguns debates são levantados nessa 
transição relativos ao barateamento ou não dos custos para a indústria 
frente aos avanços tecnológicos dos aparatos, como argumentam os 
autores Bordwell e Thompson (2013). Não obstante, a luz se fez mais 
presente e democrática em uma descentralização nos modos de pro-
dução e experimentação, na pluralidade dos suportes e meios, numa 
autonomia criativa para realizadores independentes. Os derivados de 
formatos e aparatos se multiplicam de tal forma que as possibilidades 
alheias à indústria ficam asseguradas nas oportunidades de criação e 
imaginação indiferentes à pretensão comercial, experimentações pos-
síveis aos entusiastas, que abordaremos adiante.

Em consonância, aproximamos o pensamento de Flusser (2009) 
ao argumentar que o valor da fotografia não está na matéria, mas na 
informação que transmite. Para o autor, as imagens constituem infor-
mações que devem ser contempladas. Por vezes, entendemos que o 
encanto pelo efeito ilusório do mecanismo cinematográfico seja atração 
inaugural, mas, logo, dá lugar para outra magia: a sua potencialidade 
como arte. Com a chegada do digital e a sua popularização, portanto, 
essa discussão foi colocada em pauta brevemente por realizadores e 
críticos conservadores. Estaria o cinema então se perdendo como arte?
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O autor Stam (2003) nos relembra a aversão histórica que o cinema 
enfrentou em sua ascensão artística, considerando suas características 
técnicas, estéticas, discursivas e reprodutivas, por exemplo. O autor 
recorda que a arte cinematográfica foi categoricamente negada pelo 
conservador francês Georges Duhamel nos anos 30, o classificando como 
objeto de diversão, mas jamais uma forma de arte, ridicularizando-o a um 
mero consumo inepto. Stam (2003, p. 84), descreve o posicionamento 
oposicionista de Walter Benjamin às afirmações de Duhamel em seu 
ensaio publicado na França no ano de 1931, intitulado “The Work of 
Art in a Age of Mechanical Reprodution”, defendendo o cinema como 
o mais social e coletivo das artes, referindo-se às produções serem tão 
acessivelmente distribuídas pela sociedade. Benjamin considerou, então, 
o impacto epistemológico progressista do cinema, as contribuições para 
o enriquecimento do campo da percepção humana, potencializando a 
consciência crítica da realidade e que, na era da reprodutibilidade téc-
nica, todo o ser humano tinha o direito de ser filmado.

Ao discursar a virtude emancipatória do cinema, a era da reprodu-
tibilidade técnica de Walter Benjamin convergiu em múltiplos meios 
contemporâneos de consumir e produzir histórias, quando ressaltou 
a evolução tecnológica como meio (Stam, 2003). Nota-se que, bem 
como defendido por Benjamin, a descentralização histórica como 
arte cinematográfica multiplicou-se de tal forma que democratizou o 
acesso e diminuiu distâncias técnicas e artísticas. A imagem, no pre-
sente momento, sucessiva da concentrada materialidade do passado, 
amplia suas dimensões de escala, detalhes e profundidade de cores sem, 
necessariamente, estender a estrutura física dos aparatos tecnológicos. 
Pelo contrário, estes se tornaram tão compactos ao ponto das práticas não 
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se tornarem um evento, mas, cotidiano. Não demorou para chegar nas 
mãos daqueles que, por intermédio dos aparatos móveis, se arriscaram 
a experimentar, e sobretudo, imaginar. O cinema, portanto, encontra o 
seu lugar especial como arte e as suas práticas: a escola.

A Imagem de Nosso Tempo

Para Aumont (1993, p. 173), a imagem de filme é uma “aparição”. 
A ideia de imaginação está dentre tantos outros elementos que fazem 
parte da metamorfose da falena, explica o autor Didi-Huberman (2015) 
em seu ensaio, descrevendo uma imagem que borboleteia, aparecendo e 
desaparecendo, em constante movimento, passageira e em transformação. 
A metamorfose como aspecto das várias formas e cores da borboleta 
correspondentes à dimensão da imagem só seria, deste modo, possível 
sob a aproximação de uma articulação entre o ver e o imaginar. O autor 
prossegue dizendo que a imaginação é uma forma de representar ou 
figurar aquilo que não se viu e, principalmente, sob a forma de imagem, 
de “aparição” (Didi-Huberman, 2015, p. 22).

Imaginar é uma virtude intrínseca à própria transformação humana 
e a necessidade de se produzir imagens e narrativas que a acompanhem. 
Evidenciar a sua própria evolução enquanto capacidade de se representar 
e representar o mundo legitima a materialização de sua luz para o espectro 
visível em tornar compreensível as suas experiências e presença frente 
à solidão e ao mistério da vida. À vista disso, a autora Adriana Fresquet 
acredita que na infância “privilegiar a imaginação na educação talvez 
seja um caminho para aproximá-la à experiência” (2017, p. 12). Mas o 
que se entende como experiência nesse contexto? Segundo a autora, 
são aquelas que conseguimos torná-las em “vivências”.
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Consequentemente, Fresquet (2017) apresenta, como exemplo, 
a conexão intensa na infância que se expande em possibilidades de 
aprendizagens, e essencialmente o reaprender, virtude que consiste na 
capacidade de se auto avaliar como sujeito, desapropriando-se de condutas 
impregnadas e reforçadas socialmente. A autora expressa a “vivência” 
como uma outra capacidade ampliada de viver, pensar, ser. A infância 
no cinema pode ser redescoberta também, segundo a autora, na própria 
ausência de vivências infantis perante a vida adulta. O encontro com 
o cinema pode reavaliar o processo cultural e colocar em evidência as 
questões humanas individuais. Nesse desenvolvimento, a educação se 
faz necessária na mediação e emancipação dessa aproximação.

Luz e a imaginação vão de encontro ao aparato e alvorecem à escola. 
Imaginação não deveria ser indissociável ao nosso progresso e precisa 
perpetuar tal qual a luz nos faz presente. Didi-Huberman é categórico ao 
dizer que “não há imagem sem imaginação” (2015, p. 15). Desde a exibição 
pública promovida pelos Lumière em Paris, a autora Martins (2017) narra 
como o cinema tem se transformado em um potente representante da atual 
geração, intermediado pelas experiências narrativas e, consequentemente, 
tem se multiplicado em janelas e formatos, telas e plataformas: “das caixas 
escuras, saltaram para telas domésticas, para aparatos móveis de diversas 
dimensões e com diversos recursos” (Martins, 2017, p. 8). Semelhante-
mente, a evolução e a popularização tecnológica permitiram o expectador 
produzir e compartilhar as suas próprias histórias, mediando “as relações 
com o quotidiano, preparando, fornecendo pistas, induzindo escolhas, 
sugerindo possibilidades, alimentando desejos” (Martins, 2017, p. 8).

Luz e imaginação se materializam, agora, digitalmente nos aparatos. 
As possibilidades na captura da imagem deixaram de ser exclusivamente 
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técnicas e sugerem alcançar as profundidades sentimentais humanas, 
de emoções e experiências. O encontro da educação com o cinema 
reconhece uma outra manifestação da arte possível, conceito na qual 
nos aproximamos de Bergala (2008), que considera como experiência a 
prática da realização cinematográfica na escola. É coerente que o cinema 
e a educação se façam cada vez mais próximos, ainda que, muitas das 
vezes, distantes do estímulo no exercício da arte pela escola, entendido 
pelo autor. Mas, entre percalços e impulsos, o cinema é deliberadamente 
fascinante ao aluno e, na escola, se faz presente de diversas formas, 
desde a sua exibição à produção.

O cinema na escola elevado ao “gesto de criação” (Bergala, 2008, 
p. 34) é entendido como uma ruptura com o “lugar tradicional do ensino” 
(Fresquet, 2013, p. 44) porque aciona uma forma de pensar menos objetiva 
e mais imaginativa, promovendo ao aluno uma passagem pedagógica 
da condição de espectador para o “ato de produção” (Fresquet, 2013, 
p. 50). Seria essa uma forma de aprendizado menos passiva, em contra-
partida, formando autor, praticando o cinema na escola e oportunizando 
ao aluno um encontro com a alteridade (Bergala, 2008).

M. H. da Costa (2018), professor e pesquisador de cinema e educação, 
entende essa intersecção como um processo pedagógico mais criativo 
e humanizado, compreendendo outras formas de aprender e, conse-
quentemente, descentralizando o papel docente. O autor versa sobre as 
novas possibilidades de aproximação dos estudantes às narrativas cine-
matográficas, à imaginação e à sensibilidade, nas quais vão de encontro 
ao advento do aparelho celular como o aparato dentre as tecnologias 
digitais o responsável por configurar “novas oportunidades na produção 
e recepção de conteúdos audiovisuais” (M. H. da Costa, 2018, p. 73).
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A luz que desencadeou a magia do cinematógrafo e viajou o espaço 
e o tempo pelas metamorfoses do aparato e as aparições da imagem, 
convergindo com a película e chegando à emulsão digital, na escola se 
solidariza sutilmente no aparato mais popular e acessível, o telefone 
celular, “imagens do bolso” (M. H. da Costa, 2018). O desenvolvimento 
da tecnologia cinematográfica e a consolidação de câmeras digitais e 
profissionais na indústria, nas universidades, produções alternativas e 
autorais não resultaram, efetivamente, em um acesso financeiramente 
suficiente para o alcance a estas tecnologias nas escolas públicas, espe-
cialmente aquelas localizadas nas periferias da cidade, de interesse desta 
pesquisa. Sobretudo, as políticas de inclusão digital, como cita o autor 
M. H. da Costa (2018), ao reconhecer que os investimentos realizados 
nas escolas ao equipá-las com mídias digitais, ainda não são o bastante e 
lidam com dificuldades. Entretanto, novas condições foram restauradas 
para o exercício da arte.

Por seguinte, não obstante, o cinema que se desmaterializou da expo-
sição e da reprodução analógica, deslocou a aurora experiencial e artística 
da luz ao encontro de outras nuances possíveis, por exemplo, o aparato 
móvel. As virtudes mágicas e imagéticas ultrapassam a máquina e é a 
luz que persiste, tão contínua e viva, colorida, cada vez mais coletiva, 
esta que se desdobra e reflete em outros cinemas possíveis: dos processos 
pedagógicos, criativos, experimentais. Pedimos permissão para tecer um 
paralelo entre a câmera do telefone celular com o conceito do registro 
da imagem digital, definido por Bordwell e Thompson (2013, p. 45), às 
características do cinematógrafo dos irmãos Lumière (figura 1).

Entendemos o cinema-luz como a magia que permite designar às 
oportunidades de se criar na escola com liberdade do erro e do acerto, 
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das subjetividades, emoções e sensibilidade, sem impregnar-se aos 
aprisionamentos da padronização estética de um cinema comercial-
mente posto.

No anseio subjetivo do aluno, da oportunidade do acesso à criativi-
dade e à imaginação, as virtudes emancipatórias da mágica luz, portanto, 
viabilizam escolhas narrativas ao se pensar imagem, configurando a 
realização desta como parte do seu universo criativo. Para tal feito, 
munido do aparato e da imaginação, a luz passa através da lente (O) do 
celular (figura 1), dirigindo-se por uma abertura (I) na câmara escura 
(C), atingindo um chip de computador que funciona como um sensor 
transmitindo a informação visual digitalmente (R), codificada a uma 
série complexa de zeros e uns, para o seu armazenamento digital (R). 
O material armazenado nessas mídias (T) pode ser enviado para com-
putadores ao fim da filmagem, deixando a mídia livre para ser utilizada 
novamente, e eliminando o alto custo dos rolos de filmes (Bordwell & 
Thompson, 2013, p. 46).

Diferentes tempos, diferentes aparatos, interligados pela magia do 
cinema-luz. O caráter inventivo e de atração do passado se comunica com 
o presente na oportunidade de inventar narrativas, compor perspectivas 
e engenhar imagens plurais. Das imagens de cotidiano capturadas pelo 
cinematógrafo no início, reverberam-se nas imagens de nosso tempo 
que resgatam essa tendência dando a chance para o aluno trazer suas 
experiências, rotinas, representatividades e suas vivências como ponto 
de partida.

O telefone celular compartilha da mesma função do cinematógrafo, 
a de reprodução das imagens capturadas pela câmera, até então ino-
vadora na época. Imagens brutas, cenas temporariamente lineares sem 
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intervenção da montagem ainda são características básicas presentes 
nos nossos aparatos, enquanto câmera, primariamente.

Figura 1
Patente do Cinematógrafo

Nota. A invenção registrada na patente como Kinetographic em 1897, nos EUA, a 
posteriori foi renomeada como Cinematógrafo. Esta é uma imagem parcialmente 
modificada da patente US579882A (1897). Algumas letras que direcionam às descrições 
dos mecanismos internos do Cinematógrafo foram ocultas com o objetivo de simplificar 
a caracterização da sua operação análoga à câmera do aparelho celular. Documento 
original disponível em Lumière e Lumière (1897)

As inovações que a cineasta Alice-Guy Blaché soube experimentar 
em suas narrativas no passado, de certa forma, já estão semelhante-
mente incorporadas ao aparato móvel de nosso tempo. Ela precisou do 
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equipamento denominado chronophone3 para sincronizar o áudio às 
imagens projetadas do cinematógrafo, entre 1905 e 1907, como destaca 
a autora Camila Suzuki em sua monografia (2013, p. 31). Funções estas 
que os chips responsáveis por processar as informações das imagens, 
sincronizam o áudio e o vídeo capturados, agora, simultaneamente.

O Cinema-Luz convida o Audiovisual à Escola

O áudio e o vídeo, sincronizados automaticamente e ao nosso dispor, 
inauguram na contemporaneidade novas correntes criativas na escola 
e podem (in)voluntariamente expandir as estruturas formais da lingua-
gem cinematográfica. A multiplicidade de suportes e formatos difunde, 
consequentemente, o audiovisual e seus hibridismos, descobrindo e 
abrindo-se às experimentações em formas de videoclipes, performances, 
microfilmes, filmes-ensaio, obras não-narrativas. O cinema e o audio-
visual podem ser parceiros, sem que um se abdique do outro. A escola 
precisa estar aberta às demandas da multiplicidade midiática que se 
desdobra e, do eixo central cinematográfico sob a ótica da perspectiva 
histórica ao contemporâneo, o aluno deve se sentir livre para explorar 
a sua arte. A linguagem cinematográfica na escola não precisa ser limi-
tadora, pelo contrário, dedicar-se em ampliar a imaginação ao ponto 
de reinventar outras escolhas possíveis. O cinema e seus derivados 
audiovisuais precisam refletir a diversidade de nosso tempo em seus 
formatos e nas suas narrativas.

3. Segundo a autora Camila Suzuki, o chronophone foi um equipamento inovador 
desenvolvido por Léon Gaumont e patenteado em 1901. Tratava-se de um 
acoplamento elétrico entre cinematógrafo e fonógrafo. Ainda na era de filmes 
mudos, o som era gravado em estúdio, depois o cantor ou ator dublava a música 
ou a fala. Entre 1905 e 1907, Alice gravou mais de 100 obras denominadas de 
phonoscènes.



339

meistudies

Esse cinema possível, convidativo e ao mesmo tempo dependente de 
equipamentos, foi viabilizado pelo uso do telefone celular em algumas 
disciplinas promovidas em escolas públicas. O projeto “Olhares Móveis”, 
desenvolvido pelo pesquisador M. H. da Costa (2018), reuniu oficinas 
de realização em cinema e audiovisual utilizando-se do aparato móvel 
nas produções dos estudantes no Colégio Estadual Pedro Gomes, no 
bairro de Campinas, cidade de Goiânia, Goiás. A pesquisa foi realizada 
pelo pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 
Visual da Universidade Federal de Goiás.

Na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, a disciplina Jovens Cine-
astas, desenvolvida na primeira etapa por intermédio do curso de Cinema 
e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (M. H. da Costa & 
Anjos, 2020), e em sua segunda edição no Programa de Pós-Graduação 
em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV/
UFG), promoveu o encontro da educação com o cinema no Centro de 
Ensino em Período Integral Nova Cidade (CEPI Nova Cidade), loca-
lizado na periferia da cidade. Os estudantes aprendem a desenvolver 
obras audiovisuais utilizando-se, exclusivamente, do telefone celular 
como recurso de captura de som e imagem, e a respectiva montagem 
dos seus filmes. Tendo a escola como parceira, o aparato móvel se 
mostrou próspero enquanto recurso audiovisual prático na qualidade 
de experimentação plausível de envolvimento coletivo e cultural.

Em ambas as disciplinas escolares, o telefone celular obteve um novo 
significado para o uso em sala de aula, e ele próprio ressignificado como 
um meio de atividades práticas e imagéticas na construção de narrativas 
frente ao seu uso comum. Entre o cinematógrafo e o aparato móvel, a 
sensibilidade da mágica luz viajou por tempos e lugares distantes, nos 
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aproximando destes e, todavia, nos alcançou com a disponibilidade 
para novos encontros, nossas narrativas cotidianas e novos significados. 
O cinema-luz, portanto, reside entre experiências e experimentações; 
entre vivências e imaginação; entre o adulto e a criança; entre o erro e 
o acerto; entre a película de filme e o pixel. Já dizia o fotógrafo Edgar 
Moura: “o escrever com a luz” será possível enquanto a “luz passar por 
uma lente e tocar uma superfície photo-sensível” (2000, p. 26).
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iniciais. A arte midiática explora os meios imateriais e se concretiza fora 
de objetos táteis, podendo instigar os sentidos do espectador. As tec-
nologias podem alterar a forma como o espectador se relaciona com a 
obra de arte, tirando-o de uma posição passiva e o colocando como um 
ser ativo, que se emancipa diante da obra. A interatividade é o principal 
fator para transformação do espectador passivo em interator. Quando a 
interação é feita por meios digitais, a mediação que ocorre entre a obra 
e espectador é feita pelo computador, que processa os inputs e outputs 
gerados, promovendo novas experiências a cada interação.
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Benjamin (1955), no texto “A obra de arte na era de sua reproduti-
bilidade técnica”, ao fazer sua análise sobre o tema, afirma que a partir 
das reproduções técnicas a obra de arte perde sua aura. Para o autor, 
a aura é a responsável pelo status de “aqui e agora” que demarca a 
originalidade da obra de arte tradicional. De certa forma, a reprodução 
técnica aproxima a arte das coisas do mundo e também das massas. 
A possibilidade de reprodução altera a forma de recepção, percepção 
sensorial e consumo da arte. Embora, à primeira vista, o autor parece 
ter uma visão negativa sobre a reprodutibilidade, Benjamin destaca o 
fato de que a massificação da obra pode trazer benefícios quanto ao 
acesso das mesmas, possibilitando que aconteça a democratização do 
consumo da arte.

As tecnologias midiáticas já nos são cotidianas, e a frequência com 
que números e máquinas estão presentes em nosso dia-a-dia aumenta 
cada vez mais. As tecnologias se aproximaram da arte não somente 
na questão da reprodução, mas também fazem parte de obras intrin-
secamente, ultrapassando a mera função de suporte ou ferramenta. 
Benjamin (1955), ao propor uma reflexão sobre a reprodutibilidade, 
levava em consideração as formas de arte emergentes de sua época: o 
cinema e a fotografia. Ao deslocarmos o pensamento do autor para a 
arte interativa mediada por computador, criam-se aberturas para reflexão 
sobre a originalidade em contexto interativo e a nova relação da obra 
com o espectador.

Considera-se que a conceituação de interatividade é de extrema 
importância, pois existem diferentes tipos e níveis de interação que 
podem ou não se relacionar com as obras interativas. Para a diferenciação 
entre os tipos de interatividade é preciso analisar o que acontece entre 
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interator e interface, que tipo de relação é gerada e como os interagen-
tes agem durante o processo interativo. André Lemos (1997) define a 
interatividade relacionada à tecnologia como um diálogo em tempo real 
entre humano e técnica por meio de interfaces gráficas. Estas interfaces 
fazem intermediação entre as informações geradas de forma binária 
e o interagente, possibilitando que aconteça a interação. O processo 
interativo ocorre de maneira bidirecional, pois tanto o receptor quanto 
o emissor têm funções determinadas para a construção da mensagem, 
pode-se dizer que a comunicação entre humano-máquina é gerada pela 
interatividade (Machado, 1990).

Para Steuer (1992) a interatividade é como os agentes podem parti-
cipar e modificar em tempo real a forma e o conteúdo de um ambiente 
mediado, sendo definida pelo grau de influência que o interator tem 
sobre o meio. A mensuração é feita através de três variáveis: velocidade 
com que acontece a troca de informações, a quantidade de alterações 
que podem ser feitas no ambiente mediado e a habilidade do sistema 
de controlar as mudanças geradas, para que elas aconteçam de forma 
natural e previsível (Steuer, 1992).

Primo e Cassol (1999) citam como principais a interação reativa e 
a interatividade mútua. A reativa é descrita como uma interação mais 
limitada, que permite que o interagente escolha entre algumas opções 
de ação, não sendo possível gerar outra além das que já foram dispo-
nibilizadas. Este tipo de interatividade está bastante presente em jogos 
que propõem interação com personagens, nos quais existem algumas 
respostas prontas e limitadas que podem ser escolhidas pelo jogador. Na 
relação criada o interagente se adequa para gerar um input pré-determi-
nado e a máquina responde com um feedback também pré-determinado, 
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acontece uma “ação-reação” em que todos os acontecimentos são sempre 
os mesmos, evidenciando um sistema fechado, no qual o output gerado 
apenas comprova o input inicial (Primo & Cassol, 1999). Mas a interação 
pode ser mais do que um simples jogo de inputs e outputs pré-defini-
dos, a interação mútua é comparada com um sistema aberto, onde não 
existem limitações para a interação, acontece por meio de negociações, 
sendo elas mais livres e com ações interdependentes, onde os agentes 
se influenciam constantemente (Primo & Cassol, 1999).

Entendemos a relação criada entre humanos como uma interação 
mútua, na qual cada interagente tem seus pensamentos, vontades e 
forma de se expressar. Quando uma relação entre pessoas é mediada 
por computador, alcança-se a interação mútua em ambiente virtual. 
A comunicação entre pessoas envolve indivíduos diferentes, que não se 
limitam a apenas reproduzir mensagens e comprovar inputs, mas também 
fazem parte de suas próprias mensagens. Então, por mais avançada que a 
tecnologia esteja, ainda não é possível criar uma relação completamente 
aberta entre humano e máquina. Até mesmo a inteligência artificial, que 
por meio de códigos e algoritmos, faz com que o computador adapte 
seus outputs conforme as interações ocorrem, e gera respostas cada vez 
mais independentes e “inteligentes”, não atinge uma interação mútua, 
pois ainda tem limitações.

A interação ocorre de diversas formas, em diversos campos de 
conhecimento (Primo & Cassol, 1999), mas cabe aqui, entendermos a 
interação entre humano e obra de arte, mediada pela tecnologia, mais 
especificamente as mediadas por computador. Na arte, as limitações 
relativas à interação são criadas pelo artista, mas de forma que o interator 
possa ter liberdade criativa diante da obra e em suas ações. Além da 
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livre interpretação e análise da obra, o interator passa a atuar de forma 
ativa na obra de arte em sua composição visual e/ou sonora, mas sem 
que o significado original se perca totalmente.

Em comparação com a obra de arte tradicional, novos questio-
namentos surgem quanto à obra mediada por computador. Pode-se 
considerar que a comunicação acontece entre o artista e o interator, e a 
obra é a mensagem pré gravada a ser transmitida. Porém, quando con-
sideramos a obra como mensagem, existem algumas possibilidades de 
se compreender a sua composição. Em um primeiro momento pode-se 
entender a mensagem como o conceito por trás da obra, que vai além 
da própria imagem, transpassa o artista antes mesmo de se ilustrar e 
sonorizar na obra em si. Mas então, se considerarmos que a mensagem 
é o conceito, caso este se perca na interpretação do interator por conta 
dos ruídos criados entre o visual, o audível e as máquinas, significa que 
a comunicação foi falha?

Formam-se redes complexas ligadas diretamente à interação, pois 
ela acontece além do próprio ato de interagir. O interator traz consigo, 
internamente, seu contexto social, sua noção de realidade, seus processos 
significativos e interpretativos. A interação é mais complexa do que o 
ato interativo em si, pois ela considera não somente a relação criada 
entre a obra e o interator, mas também as interpretações e vivências 
anteriores à ela, como num processo comunicacional.

Enquanto para Lemos(1997) as interfaces são as zonas de negociação 
entre ser humano e máquina, para Couchot (2003) as interfaces são a 
hibridização entre sujeito e máquina, abrindo a possibilidade para pensar 
nas máquinas e na tecnologia como uma extensão do sujeito.
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Num dispositivo interativo em tempo real, a ressonância entre dois 
sujeitos ultrapassados pela interface, o autor e o espectador, ou 
entre vários sujeitos como no caso das redes (ou da comunicação 
dita “realista”, por exemplo), o que parece total e autêntico, é uma 
simulação de ressonância. (Couchot, 2003, p. 276)

Na obra de arte interativa, não há mais uma total hierarquia entre 
objeto, sujeito e imagem, o computador não é somente uma ferramenta 
mediadora, ele passa a fazer parte do sentido da obra (Domingues, 1999). 
A interação entre artista e o interator através da obra, ao ocorrer em 
tempo real, gera a sensação de que o presente está sendo partilhado 
pelos sujeitos participantes da ação, mesmo que parte deles - os artistas 
- não estejam presentes durante o processo interativo. A sensação de 
partilhamento é reiterada pela sequência de informações que é criada, 
gerando continuidade pela rapidez de transmissão.

A naturalidade com que incorporamos o virtual em nosso cotidiano 
faz com que ele se misture com o real. A questão do virtual e realidade 
se estende para a questão da temporalidade, sobre como o presente e o 
passado se misturam e acontecem simultaneamente nas artes midiáticas. 
A videoarte traz este tema com recorrência, tratando sobre o tempo 
social e o tempo passado, fazendo jogos entre o que já aconteceu e o 
que ainda está acontecendo. Nas obras interativas, o artista não é quem 
antecipa algo estático e que será observado da forma pré-determinada, 
mas sim quem cria um ambiente de diálogo. Em diálogo direto, artista 
e interator passam a estar no mesmo tempo durante a interação, é um 
fenômeno que Couchot (2003) chama de translocal. O espaço virtual 
tem o tempo simulado, um tempo híbrido que mistura o tempo da 
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máquina e o tempo do sujeito, que não existe autonomamente, pois ele 
é dependente do interator.

Com o numérico, o autor e seu destinatário - chamado a tornar-se 
cada vez mais sistematicamente co-autor da obra-, necessariamente 
aparelhados com os mesmos automatismos, encontram-se intima-
mente associados ao mesmo projeto. Eles partilham o mesmo espaço 
sensível - aquele das interfaces e da rede - e a mesma temporalidade 
- aquela do tempo real. (Couchot, 2003, p. 302)

Ao falar sobre o uso de nomenclaturas para aqueles que interagem 
com as interfaces, Primo (2000) levanta a problemática sobre o termo 
“usuário” e a criação de dependência entre pessoa e a interface, res-
saltando que tal termo é usado também para aqueles que dependem de 
drogas. O autor utiliza com frequência o termo interagente, que abrange 
toda e qualquer forma de interação. A nomenclatura “interator”, trazida 
por Giannetti (2002), escancara a função da pessoa que está diante e 
interagindo com a obra. Para a arte interativa, “espectador” e “observa-
dor” já não abrangem toda a função daquele que interage com a obra, 
pois sua ação vai além da simples contemplação, ele se mescla na obra, 
se torna parte de ela, uma espécie de coautor ativo. O artista não deixa 
de ser autor em algum momento, trata-se apenas de uma nova forma 
de autoria (Giannetti, 2002). Dufrenne concebe a experiência estética 
como um encontro no qual a obra de arte nos toca profundamente - 
porque a profundidade é uma dimensão essencial e comum ao objeto 
e ao sentimento estético (Pinho, 1994).

A arte participativa se preocupa primordialmente com a abertura da 
obra e a intervenção do observador. Um passo mais radical é dado 
pelos sistemas interativos digitais. São sistemas complexos, abertos 
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e pluridimensionais, em que o receptor, que chamaremos aqui de 
interator, atua mentalmente no espaço da obra e desempenha um 
papel prático fundamental na própria efetivação da obra. (Giannetti, 
2002, p. 105.)

Neste sentido, pensar a percepção estética passa a ser chave nos pro-
cessos de produção de sentido. Para além da obra de arte, no plano de sua 
criação, a experiência estética se realiza em plenitude no encontro entre 
o objeto estético e a percepção estética, no deslizamento e interações 
entre poiesis e aisthesis. E essas interações não ficam limitadas ao plano 
da interatividade, presentes nas relações tecnológicas. Trata-se de uma 
partilha sensível – ou “partilha do sensível”, nas palavras de Jacques 
Rancière (2009), que se efetiva como experiência comunicacional, no 
sentido do “compartilhar”, do “tornar comum”, trazido do termo latino 
communicare. A experiência estética pode ser pensada, assim, como expe-
riência sensível, ou como “comunicação sem anestesia” (Barros, 2017).

Em festivais e exposições a interação pode acontecer não somente 
com a obra, mas com outras pessoas e também com o ambiente. Enten-
de-se que, mesmo que indiretamente, as relações que são criadas com 
a obra também são influenciadas pelo entorno, em como as pessoas 
agem diante das outras, em qual contexto social a obra foi colocada e 
quem são as pessoas que, além do interator, estão em torno dela. Com a 
questão espacial e social em mente, também trazemos para reflexão 
não somente o “agora” da obra, mas também as diversas situações 
e vivências pelas quais quem está interagindo com a obra já passou. 
Não se pode dissociar o então interator das imagens anteriores a ele. 
Eco (1962), no texto “Obra Aberta”, traz a ideia de imagens anterio-
res para a interpretação das obras de arte. Eco faz uma análise sobre 
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a multiplicidade de interpretações que podem ser geradas a partir de 
cada indivíduo, reforçando a coautoria do espectador, pois o sentido 
ultrapassa a própria obra e se forma nele.

Obra aberta como proposta de um “campo” de possibilidades inter-
pretativas, como configuração de estímulos dotados de uma substan-
cial indeterminação, de maneira a induzir o fruidor a uma série de 
“leituras” sempre variáveis; estrutura, enfim, como “constelação” 
de elementos que se prestam a diversas relações recíprocas. (Eco, 
1962, p. 150)

Eco publicou pela primeira vez o texto em 1962, quando as tecno-
logias midiáticas ainda não eram popularmente utilizadas em obras de 
arte. Suas análises de abertura de obra para as artes visuais se baseiam 
em quadros e esculturas, modelos mais tradicionais da obra de arte e 
também mais próximos da vivência do autor italiano. Eco propões pen-
sarmos a escultura e a pintura de forma aberta, sobre as possibilidades 
do fruidor de escolher as direções de visualização e interpretação em 
obras mais abstratas, deixando a cargo do fruidor escolher qual visu-
alização vai ter da obra e que ele possa “escolher as próprias direções 
e coligações, as perspectivas privilegiadas por eleição, e de entrever, 
no fundo da configuração individual as outras individuações possíveis, 
que se excluem mas coexistem” (Eco, 1962, p. 154).

São levantadas duas problemáticas da obra aberta. A primeira diz 
respeito à representação cultural da obra, levando em consideração a visão 
de mundo que a obra comporta, a época em que foi feita e os reflexos 
culturais diretamente e indiretamente relacionados à ela. A segunda são 
as possibilidades de interpretação, pois, mesmo com essa liberdade que 
as obras podem gerar, ainda existem questões de comunicação, uma 
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mensagem central que nunca se perde totalmente, independente das 
interpretações e análises do espectador, ou, no caso das obras interativas, 
das interações e intervenções feitas pelo interator. Para que a mensagem 
central se mantenha presente, são criadas condições comunicativas para 
a obra, garantindo um mínimo de compreensão e que a interpretação 
não seja tomada pelo caos.

Assumimos então a posição ativa do espectador diante das obras, 
se tornando um “espectador emancipado” (Rancière, 2009). A eman-
cipação do espectador diz respeito à liberdade que Eco (1962) explora 
em sua teoria de obra aberta e abrange também a quebra de hierarquia 
por meio da interpretação, análise e, agora, interação.

Essa quebra entre a atitude passiva e a atitude ativa diante da 
obra também tem reflexos em como a experiência estética acontece. 
Jauss (1979) considera que a experiência estética relacionada à arte têm 
início da compreensão fruidora e na fruição compreensiva, ou seja, na 
sintonia que a obra de arte cria com seu efeito estético, somente após 
essa primeira compreensão que acontece a interpretação.

A atividade estética leva em consideração três funções: poiesis, ais-
thesis e katharsis. A primeira, geralmente é feita pelo artista, é a técnica e 
a poética por trás do fazer artístico, que vai estar presente na obra porém 
não necessariamente é o que toca o espectador, é converter a estranheza 
do mundo exterior e convertê-la em obra de arte; a aisthesis é a experi-
ência gerada pela obra, levando em conta a visão de mundo e as relações 
anteriores à ela, é o prazer estético da percepção reconhecedora e do 
reconhecimento perceptivo; e a katharsis, a comunicação gerada pela obra 
e o efeito que ela tem sob o espectador, o prazer dos afetos provocados, 
capazes de conduzir o espectador à transformação de suas convicções. 
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“A recepção da arte não é apenas um consumo passivo, mas sim uma 
atividade estética, pendente da aprovação e da recusa” (Jauss, 1979, p. 80).

Jauss (1979) afirma que a experiência estética não se esgota nas 
interpretações do espectador, na aisthesis. O espectador pode ser afe-
tado pelo que se representa, identificar-se com as pessoas em ação, 
indicando este estado como a katharsis. A atitude estética descrita por 
Jauss acontece de forma não linear nas obras interativas, as funções 
podem se influenciar simultaneamente durante as diversas interações 
entre interator e obra. A própria obra e suas respostas às ações do inte-
rator podem influenciar as interações, de forma que a comunicação 
entre interator, obra e artista, com inputs e outputs se influenciando 
mutuamente, ocorra de forma fluída.

Além do não esgotamento da obra, Jauss (1979) discorre a ideia de 
que a aisthesis pode se converter em poiesis, pois o observador pode 
considerar a obra incompleta e se tornar uma espécie de co-criador ao 
concluir e concretizar a obra por meio da experiência estética. O espec-
tador é mais do que um destinatário, que um receptáculo. Precisa ser 
visto como um sujeito ativo, mais do que um objeto que sofre a ação. 
E quando se concebe a ideia de que a aisthesis se converte em poiesis e 
esta se oferece novamente ao espectador para uma nova aisthesis, pode-
mos pensar a que a “experiência estética” acaba por se desdobrar em 
“experiência poética” (Barros, 2012). Para obras interativas, a mistura 
entre a poiesis e aisthesis ocorre na prática. Pode-se considerar que a 
katharsis também pode entrar nesse jogo entre artista-obra-interator, de 
forma que os três conceitos apresentados por Jauss se misturem durante 
o processo interativo. A permeabilidade da obra (Giannetti, 2002), 
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essencial para que exista a possibilidade dessa intervenção do público, 
é o fator que proporciona esse jogo entre poiesis, aisthesis e katharsis.

Jauss (1979) propõe que a obra seja pensada de forma mais ampla, 
não levando em consideração somente o comportamento contemplativo. 
Ora, a partir do momento em que se é possível interagir com a obra e 
alterá-la, o comportamento meramente contemplativo foi deixado para 
trás. A contemplação ainda é parte das ações possíveis diante de obras 
interativas, mas ao se misturar com outras ações, ultrapassa a própria 
ideia de somente contemplar a obra de arte.

Eunice Pinho (1994), ao refletir sobre as articulações de Mikel 
Dufrenne na obra “Phénoménologie de l’expérience esthétique”, de 1953, 
afirma que “é pelo espectador que a obra de arte deixa de ser coisa entre 
as coisas do mundo para se metamorfosear em objeto estético, sendo 
este o correlato da percepção estética” (Pinho, 1994, p. 362). As obras 
interativas só passam a existir de fato por meio da interação entre inte-
rator e obra, não é possível que ela exista sem que a interação, gerada 
pela ação do interator, aconteça. É pela participação do espectador que 
esse tipo de obra de arte passa a ser um objeto estético, a função do 
interator vai além da própria formação de sentido, ele precisa interagir. 
A atitude estética do interator é interagir.

“O triângulo, delimitado tradicionalmente pela obra, pelo autor e 
pelo espectador, vê sua geometria deformada” (Couchot, 2003, p. 304). 
A arte interativa está presente tanto no real quanto no virtual, fazendo 
com que cada interação seja um evento único e traga novas inter-
pretações. A obra passa a não ter um fim determinado, tem-se novas 
visualizações, e a mudança constante passa a fazer parte da essência da 
obra interativa. As alterações não acontecem somente na interpretação, 



355

meistudies

mas também na aparência sensível: a imagem muda, a interpretação 
também pode mudar. O interator pode analisar as modificações, as 
imagens geradas, a obra como um todo, as possibilidades de interação, 
são inúmeras as informações e possibilidades que podem rodear uma 
obra de arte interativa.

Podemos considerar , de igual forma, diferentes graus de intera-
tividade como a exemplo a imersão e interatividade gerada pela arte 
eletrônica que tem como meio, a arte e a linguagem do vídeo, capaz de 
provocar experiências estéticas e estésicas geradas pelas audiovisuali-
dades cada vez mais interativas. Sarzi Ribeiro ressalta,

não é apenas a invenção de aparelhos que comportam a capacidade 
de realizar cada vez mais tarefas, mas também é uma mudança 
cultural, no modo como convivemos entre nós mesmos e com a 
nossa cultura. O público, que até então era presumido como passivo 
pelos meios de comunicação hegemônicos, agora têm nas mãos a 
possibilidade de participar ativamente na construção de sua própria 
cultura.(Sarzi Ribeiro, 2021, p. 263)

A arte, ao utilizar os meios de seu tempo, como os números, códi-
gos e algoritmos, modifica as relações entre artista, obra e espectador 
e evidencia-se como um reflexo e extensão da sociedade e sua cultura 
(Couchot, 2003). Entende-se que esses desdobramentos da arte acontecem 
em paralelo com o que acontece nas relações sociais, as tecnologias são 
utilizadas fazendo parte da obra da mesma forma que elas começam a 
se tornar cotidianas. Não há um afastamento da realidade, por mais que 
o virtual gere uma realidade paralela, no fim o que está sendo feito é a 
aproximação da arte, do cotidiano e do real. Conforme Sarzi-Ribeiro:
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Na arte contemporânea, sobretudo a partir dos anos de 1960, as 
novas relações com novas situações geográficas e sociais mudam 
o status do artista, o lugar de transformações políticas é também o 
lugar de transformações artísticas [...] a etnografia como experiência 
espaço-temporal [...] os locais investidos de sentido, passam a fazer 
parte da experiência poética. (Sarzi-Ribeiro, 2020, pp. 231-232)

A partir dos diferentes pontos de vista apresentados, podemos repen-
sar as afirmações de Benjamin sobre a obra de arte. Sobre a aura que se 
perde pela reprodução, podemos entender que com o novo fazer surge 
uma nova forma de entender também a questão da aura e do sagrado.

A arte produz, sem o que ela não é arte, um efeito singular de jubi-
lação sensorial, de transe perceptivo, próprio às formas sensíveis 
que ela coloca em obra - sejam elas realistas, abstratas, geométricas 
ou conceituais. uma vez que este transe pode nascer tanto de uma 
forma material quando uma forma imaterial - e sem o qual não 
poderia captar, nem reter o olhar, a escuta e a atenção. (Couchot, 
2003, p. 311)

Pensar “o sujeito transpassado pela interface” (Couchot, 2003, 
p. 271), significa expandir as percepções sobre a tecnologia e como ela 
é recebida como mediadora por cada indivíduo. Em casos de obras que 
utilizam dispositivos tecnológicos, entende-se que para pessoas que estão 
acostumadas a lidar com a tecnologia a exploração pode acontecer de 
forma mais natural, enquanto para os que não tem tanta familiaridade, 
as tecnologias possam significar uma barreira para a exploração da obra.

Considerações Finais

Não afirmamos que a tecnologia é um avanço e sim uma progressão 
(Couchot, 2003). As formas tradicionais de obra também envolvem o 
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espectador, mas de forma diferente se comparado com as que utilizam 
tecnologia. As leituras e análises realizadas pelo papel passivo-ativo do 
espectador que contempla é de extrema importância para gerar sentido 
para as obras tradicionais. A tecnologia, ao se mesclar com a arte, pode 
envolver o espectador de forma que ele passe a fazer parte da obra, o 
que não é um avanço, mas sim uma possibilidade.

Possibilidades são faíscas para a exploração artística, que encontra 
novas utilizações para as tecnologias que já existem. Entende-se que 
a arte não é a disciplina que inova em criar tecnologias, mas sim ao 
encontrar novas formas para utilizá-las. A transformação do espectador 
em interator é uma consequência da aproximação da arte e tecnologias 
já existentes. Os conceitos de interatividade mútua e reativa, que eram 
confusos no início do século, se mesclam em alguns momentos quando 
se trata da arte e a comunicação gerada por obras interativas. A partir da 
reflexão sobre os diferentes tipos de interação e coautoria do interator, 
propõe-se pensar nas futuras possibilidades que poderiam ser geradas 
por meio de tecnologias em desenvolvimento e que, num futuro pró-
ximo, estarão fazendo parte de obras. Como citado, ainda não existe 
uma interação mútua entre computador e humano, mas quando isso for 
possível, esse tipo de tecnologia também estará presente na arte, pois a 
disciplina da arte está sempre em expansão, utilizando de novos meios 
para gerar novas possibilidades de expressão, que aproximem a arte 
da sociedade tecnológica em que o artista e interator estão inseridos.
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Processos e estéticas da live Túnel do Tempo 2.0

Daryellen Ramos Arantes1

Abrindo caminhos para se refletir através dos processos de mediação 
em Arte e cultura visual, as referências teóricas trazidas pelas autoras 
Martins (2017, 2018), Cusicanqui (2016), e Palermo (2009) fundamen-
tam esta escrita que se move pela necessidade de encontrarmos meios 
para poder ver resistências no reconhecimento de ações pedagógicas 
com arte em que se privilegiam as movimentações decoloniais produ-
zidas nas diferentes esferas da atualidade, e pelas pessoas de diferentes 
campos das atividades interligadas a licenciatura em artes. Reivindicar 
por experiências poéticas visuais na educação promovida em escolas 
do campo contribui de maneira efetiva para se compreender o porquê 
das leis para efetivar o ensino de artes em instituições formais e a 
quantas andam esse ensino na prática. O debate torna-se indispensável 
quando se leva em consideração que a discussão está sendo há muito 
tempo formulada a respeito da necessidade de se inserir na educação 
formal abordagens transdisciplinares voltadas para as especificidades 
contempladas pelo ensino de artes. Para quem investiga a área dos 
estudos da cultura visual e suas linhas voltadas a mediações com arte e 
educação, é primordial termos em conta as mudanças nos modos de ver 

1. Especialista em História e Narrativas Audiovisuais.
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dos dias de hoje em comparação ao tempo em que foram formuladas as 
abordagens para o ensino de arte presente nos planos para currículo das 
escolas formais dos diferentes campos em que artes visuais, teatro ou 
música é uma disciplina obrigatória. Isso contribui para compreender 
as suas facilitações para promoção dos objetivos traçados e também 
as barreiras enfrentadas por estudantes, professores e a comunidade 
na contemporaneidade. Outra questão importante é a multiplicação do 
acesso às possibilidades para se fazer pesquisa, criar, editar e/ou com-
partilhar em ou por imagens digitais. Esse crescimento tem demandado 
a utilização de métodos e ferramentas para se fazer resistência aos 
meios de proliferação de discursos patrocinados por regimes industriais 
programados para gerar o consumo de aspectos abusivos de culturas 
como entretenimento. Fazendo referência a essa questão, através da 
arte, num diálogo fictício entre um judeu e um indiano, na série de TV 
The big bang theory, episódio 12 da temporada 8 (Reynolds et al., 2014), 
é possível ver um confronto de ideias sobre a forma como a cultura 
religiosa de uma das duas personagens é representada numa produção 
distribuída para uma grande massa de pessoas. Na cena em questão, 
as personagens Howard e Rajesh falam sobre o templo hindu. Howard 
pergunta, um tanto afirmando, se é igual as imagens que lhe vinham à 
mente, a partir do filme Indiana Jones (Spielberg, 1984), figurando um 
vilão, com chifres, disposto a arrancar seu coração. E Rajesh responde: 
“- cara, aquele filme é uma fantasia imperialista que faz os seguidores 
de uma religião belíssima e cheia de paz parecerem bárbaros sedentos 
por sangue” Ambos se veem confusos quando, em seguida, Rajesh 
afirma que é cativado pela história da franquia. Vê-se assim como um 
indivíduo pode ser cativado por uma forma de representação que, além 
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de trazer informação, entretenimento e cultura, também aliena pessoas a 
estereótipos negativos de culturas. Se opondo a ideia ocidental de belo, 
a crítica moderno-ocidental em Palermo (2009, p. 19) reflete o lugar 
comum da arte, historicamente, mas com mais força nos dias de hoje 
“atenazado – con todas sus manifestaciones – por los rigores de escuelas 
y modelos, capacidades y requerimentos”, e convida a pensar o que é 
a arte latina hoje, tentando motivar o “desprendimiento de todos esos 
imperativos, consecuentes del proyecto eurocentrado”. Esses estudos 
adotam direções para perceber estéticas, tencionando contra imagens 
racistas e sexistas da matriz colonial, arraigadas não só na arte, mas 
nos aspectos, fenômenos e experiências da vida. Criar estratégias anti 
modelo imperial/colonial requer romper a via unilateral. A esse res-
peito, Bessa-Oliveira citando Mignolo (2009, p. 98) destaca: “América 
Latina, en sus distintas latitudes, no queda fuera de esta emergencia 
de alternativas al poder hegemónico”. Em contrapartida, reconhecer 
combates que povos insurgentes do próprio sistema encabeçam diz 
muito de uma política que apresenta resiliência e provoca que, desde 
diferentes localizações, modifiquemos o pensar de conceitos que consi-
deram o parcial ponto de vista colonial como imperante, pois pode ser 
definidor de conceitos equivocados de regiões periféricas. Essa critica 
traz à tona o que invasões coloniais significaram para a modernidade, 
dando-nos conta que a civilização ocidental foi construída pelo genocí-
dio de povos e destruições de culturas. Para Mignolo (2009, pp. 9-10), 
“cuanto más va el pensamiento de Europa hacia el sur y hacia Oriente 
y llega a Asia, África y América, menor parece ser – para este modo 
de pensar – la capacidad de las poblaciones no europeas de sentir lo 
bello y lo sublime estético”. Desde massacres naturalizados de povos, 
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a modernidade executa – associada à colonialidade – essa violência, 
necessária para fazer avançar projetos de evangelização, globalização 
e neoliberalismo. Os efeitos da colonialidade são atualizados com força 
para controlar subjetividades de grandes contingentes (Mignolo, 2009, 
p. 11) considera que arte, filosofia, ciência, tecnologia e religião cristã 
geram “un patrón a partir del cual se classifica y jerarquiza el orden 
del mundo. La estética y el arte fueron y continúan siendo instrumento 
institucional de colonialidad”, de um modo naturalizado que a estética 
hegemônica imprime seus falsos pensamentos universais (Mignolo, 
2009). A estética do racismo e sexismo nesse sentido tem o poder de 
desumanizar pessoas de forma institucional, silenciosa e violenta ao criar 
olhares dotados de estéticas classificatórias para qualificar interesses de 
controle e manutenção de uma estrutura limitadora de acesso a decisões 
políticas. Para Palermo (2009):

A las “escuelas” – en sus dos dimensiones occidentales: como centros 
de adquisición de conocimientos y como corrientes estéticas – se 
instalan y generan los criterios de validación que habrán de regir 
durante más de cinco siglos. Descartadas las producciones de las 
culturas preexistentes y consideradas sólo por su autoctonismo – 
rasgo de disvalor frente a “universalidad” de las obras que se cano-
nizan – las que se originan en este cono del mundo no sólo deben 
adecuar-se a los “modelos” exteriores, sino que siempre se verán 
como “asíncrónicas” por relación a éstos ya que los rasgos de inno-
vación llegan tarde y, por general, sin su “pureza” y “autenticidad”. 
(Palermo, 2009, p. 17)

Rejeitar o pensamento colonial, podendo ver que são possíveis 
estéticas contemplativas de diferentes pontos de partida, vai ao encontro 
do que Mirzoeff (2016) afirma como ser o direito a olhar/o olhar certo. 
Para Mirzoeff (2016, p. 4), “este processo não é composto apenas de 
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percepções visuais no sentido físico, mas é formado por um conjunto 
de relações que combinam informação, imaginação e introspecção em 
uma interpretação do espaço físico e psíquico”. Não suscetíveis à moda 
regida por autoridades interessadas na desigualdade social para manter 
privilégios de pequenos grupos no sentido de rejeitar a visão universa-
lizante de estética. Com foco nos regimes coloniais, o autor trata do 
olhar do colonizador para controlar o colonizado, nas formas de resis-
tência e rebelião contra a naturalização da visualidade que tenta conectar 
autoridade e poder. Estas favorecem interesses de controle e manutenção 
de dependentes de uma estrutura com fronteiras de acesso a decisões 
políticas. Movimentos de educação popular, no início da década de 
1960, liderados por Paulo Freire e outros intelectuais orgânicos, artistas, 
etc. engajados junto ao povo também são exemplos de resistências 
frente a esses poderes autoritários. Por ideais de democracia e autono-
mia, reconhecendo a relevância das classes populares e suas necessidades 
para além dos interesses do capitalismo. No audiovisual, é motivador 
o trabalho de Coutinho em Cabra Marcado Para Morrer (1984), ao lidar 
com ficção, unindo atuação popular à produção intelectual de protago-
nistas/(co)autores, como alternativa à clássica hegemônica forma de 
fazer arte com audiovisual. Cusicanqui (2016, p. 4) ao olhar para uma 
paisagem com problemas de reconhecimento e valorização das culturas 
prejudicadas pelo desenvolvimento de mecanismos para disseminação 
em massa de estereótipos com imagens de ideais colonialistas escreve: 
“Los flujos del mercado interior que la animaron se han visto sustituidos 
por una suerte de extractivismo simbólico de corte colonial, que alimenta 
circuitos globales de depredación e intercâmbio desigual”. Ao mesmo 
tempo que essas palavras fazem um alerta, trazem à tona a necessidade 
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de resistir a sistemas proliferadores de imagens engessadas sobre saberes 
culturais. Resistir é buscar ver formas de substituir as imagens advindas 
das atualizações de projetos de matriz colonial e no lugar dessas imagens 
buscar meios para compartilhar imagens trabalhadas com graça (e por 
que não dizer: com arte?) em prol do perpetuar de espaços de resistência 
para a visibilidade da diversidade cultural. Para Jácome et al. (2021, 
p. 306), a escrita de Cusicanqui é definida como abridora de caminhos 
para epistemologias a substituir outras que não nos servem por repre-
sentarem um projeto colonial incapaz de gerar liberdade para pessoas 
reconhecerem e se reconhecerem entre culturas com liberdade. E esses 
autores destacam que essa autora faz questão de repor o contexto cultural 
e político de seu lugar de fala, e questionando as estruturas dominantes 
do pensamento ocidental. Eles veem: “as reflexões de Cusicanqui acerca 
da mirada expandem epistemologicamente nossos modos de compre-
ensão ao oferecer problemáticas potentes do campo prático para pen-
sarmos um choque entre imaginários e construções de mundos 
incompossíveis”. Para aprofundar mais no estudo sobre restituir uma 
imagem é imprescindível a pesquisa pelos estudos de Didi-Huberman (2015, 
pp. 18-19). Todas essas questões postas tem intenção de provocar des-
cobrimentos relacionados ao direito a uma educação de qualidade para 
os diferentes campos em que se pode atuar uma pessoa com graduação 
em educação no campo com habilitação em artes e música. Pois por ser 
fundamental para o desenvolvimento cultural de uma comunidade é 
necessário contribuir para se veem como um direito constitucional fruto 
de conquistas garantidos sob esforços de mobilizações diversas da 
sociedade e frequentemente ameaçado por ataques contra a democracia 
do direito aos bens do Estado. Em uma breve apresentação, é possível 
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afirmar a Educação do Campo como uma abordagem para se pensar 
nas lutas desenvolvidas por movimentos sociais em prol do direito à 
educação formal de qualidade para povos do campo. No Brasil, as 
mobilizações do Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MST), no 
auge da conquista de terras para cultivo de culturas para sustento de 
famílias prejudicadas pelo desenvolvimento desigual de divisão de 
terras cultiváveis no Brasil, propiciaram um espaço para reconhecimento 
da necessidade de se ter escolas públicas no campo e políticas educa-
cionais que valorizassem suas experiências, seus saberes, suas culturas, 
suas identidades e suas histórias (Caldart, 2012, pp. 35-36). 
Para Bezerra Neto (2009, p. 49), o MST luta também por uma educação 
destinada exclusivamente a pessoas do campo. Sendo essa educação 
capaz de fixar o indivíduo à terra, fazendo, assim, uma apologia de uma 
nova forma de ruralismo pedagógico (Bezerra Neto, 2009, p. 49). Pensar 
sobre isso possibilita a visualização de um horizonte de ações consti-
tuintes de políticas educacionais voltadas para as especificidades das 
pessoas que vivem e tiram seu sustento do campo. Entretanto, distante 
pode parecer esse horizonte se numa comunidade não houver espaços 
para se exercitar o ver e o criar de formas de representar realidades 
pautadas no respeito e reconhecimento das necessidades de diálogos 
entre artes e culturas do cotidiano e das histórias da sociedade. Implicar 
artes ao resultado de empenho para se fazer ver, com capacidade tran-
substancial, aspectos peculiares em uma imagem que tenta representar 
de uma cultura, inclusive aspectos que só poderiam ser evidenciados 
através do fazer artístico, demanda um espaço cujo conceito de a/r/
tografia é importante para a compreensão das especificidades dos campos 
onde ações pedagógicas com arte sejam capazes de exercitar formas de 
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compartilhar um olhar (Irwin, 2013). Com base nas pesquisas de Barone 
e Eisner (2006), Irwin (2013, p. 28) considera a Pesquisa Educacional 
Baseada em Artes (PBA) uma forma de investigação que aumenta a 
nossa compreensão das atividades humanas através dos meios artísticos. 
Analisar as palavras da autora traz uma questão crucial apontada para 
se ter como referência nos modos de se pensar a serventia das ações 
com artes em pesquisas: “Através das artes, uma percepção expandida 
sobre eventos, condições e encontros agencia pesquisadores e especta-
dores a alcançarem novos entendimentos sobre o que pode levar a 
melhorias na política educacional ou práticas educativas” (Irwin, 2013). 
Nesse sentido, o aprimorar do desenvolvimento de espaços onde se 
estimula a criação artística é fundamental no abrir de portas para expres-
são de insurgências que só se encontram soluções a se ver quando há 
tentativas de se expressar os saberes com arte. A autora define, então, 
que a a/r/tografia é uma forma de investigação PBR que abrange as 
práticas de quem produz artes, de quem está realizando mediações com 
ações pedagógicas e de quem está realizando uma pesquisa investigativa. 
Além do mais, com arte, nas imagens produzidas por pessoas engajadas 
em prol de mudanças políticas, é possível ver a utilização de ferramentas 
e metodologias criativas sendo levadas para serem utilizadas, com graça, 
durante protestos que reivindicam por melhorias pensadas para além 
dos valores individualistas. Como exemplo de performance artística 
feita por manifestantes reivindicando a seguridade de direitos a políticas 
públicas, Rifà-Valls (2018, p. 11), traz como referência o protesto zumbi 
expressando uma cena da cultura visual contemporânea, prévio à reunião 
do G20, em Hamburgo, no ano de 2017, e afirma que de qualquer forma, 
a contribuição da arte, da cultura visual e da performance nos modos 
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de protesto é significativa. Com essa afirmação, a autora justifica seu 
interesse de pesquisa por localizar o papel periférico do artista no social 
e no político (Rifà-Valls, 2018, pp. 11-12). É importante destacar que 
disso não se trata do artista no conceito calcado nos valores canônicos, 
mas a pessoa fazedora de processos reveladores das diferentes formas 
de se reconhecer, ver e compartilhar narrativas visuais (Martins, 2017, 
p. 7). Entretanto, se por um lado está a demanda da sociedade por direitos 
negados, por outro há as burocracias de um sistema falho no que diz 
respeito à democratização do acesso a ações mediadas para a promoção 
e reconhecimento de culturas diversas no contexto do ensino formal. 
De acordo com Martins (2018):

A Lei de Diretrizes e Bases número 5.692, de 1971, tornou obrigatória 
a educação artística no ensino escolar, sistematizando sua oferta. 
As dinâmicas do próprio ensino escolar foram o ponto de partida 
defendido pelas escolinhas de arte ao ideário tecnicista da educação. 
A sua viabilização prática deparou-se com uma enorme carência de 
profissionais habilitados para assumir tal tarefa nas escolas, em vista 
da demanda gerada pela implementação da lei, em todo o território 
nacional, e com a precariedade das instituições do ensino superior 
para oferecer formação qualificada às novas gerações de professores. 
Isso acabou por gerar uma série de distorções e problemas, tanto no 
que passou a ser desenvolvido nas escolas, na maioria das vezes por 
professores leigos, quanto nos cursos de formação de professores 
para assumirem o ensino da educação artística nas escolas de Edu-
cação Básica. (Martins, 2018, p. 145)

Tratar de compreender a história, a cultura e as suas mudanças na 
sociedade no contexto do surgimento de políticas públicas voltadas para 
a institucionalização do ensino de artes nas escolas formais contribui 
para desenvolvermos soluções para as demandas de ampliar espaços 
de se exercitar a produção e compartilhamento de saberes com artes 
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com objetivo de explorar a capacidade que o ensino de arte e cultura 
visual tem para se pensar a formação do olhar. Quais são as dificuldades 
encontradas hoje para mediação de práticas criativas com capacidade 
para poder dialogar com os, citando Michell (2004) “discursos trazi-
dos pelas imagens” (Michael, 2004)? Disso pudemos trazer as pistas 
deixadas neste texto tendo como referência a live 2.0. Que aconteceu 
durante o ensino remoto no curso de Educação do Campo: habilitação 
em Artes Visuais e Música da Universidade Federal de Goiás. A meto-
dologia participativa de alunos e professoras na produção e disposição 
dos conteúdos exigiu um espaço pedagógico, aqui entendido como 
espaço a/r/tográfico, para através da produção artística pesquisar pelas 
referências visuais a partir de uma das peças musicais da obra Clube da 
Esquina 2 (Milton Nascimento, 1978) - a escolha de cada estudante - e 
realizar experimentações diversas para produção de conteúdos visuais 
a serem catalogados no roteiro que foi executado do planejamento até 
a live. A esse espaço empregamos o conceito de a/r/tografia, pois, como 
apresenta Irwin:

Desta forma, práticas de educadores e artistas tornam-se locais de 
investigação. Além disso, como investigadores, eles se constituem 
em pesquisadores. Aqui, pesquisa já não é mais percebida a partir 
de uma perspectiva científica tradicional, mas sim de um ponto de 
vista alternativo, onde investigar é uma prática viva intimamente 
ligada às artes e à educação. (Irwin, 2013, p. 28)

Essa perspectiva se adequa aos princípios da educação do campo 
mediante reconhecimento de manifestações populares de comunidades 
e o esforço de não abordar as questões na academia como um cientista 
tradicional, mas procurar formas de ver e transformar aspectos da 
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comunidade considerando participantes da pesquisa como colaboradores, 
tal qual acontece na pesquisa-ação. A comparação com a pesquisa-a-
ção é colocada por Rita Irwin sob a justificativa de que a a/r/tografia, 
muitas vezes, tem um caráter intervencionista. Pensar nas atividades 
realizadas em sala de aula para a produção da live Túnel do Tempo 2.0 
propiciou buscar ver como as pessoas envolvidas como a/r/tógrafos, 
reunindo seus esforços com objetivo de melhorar as práticas do seu 
processo de formação para atuar profissionalmente com mediações 
em arte e educação. Essa prática permite compreender os processos 
criativos para a produção de uma live de uma perspectiva diferente, e/
ou usar suas práticas para influenciar as experiências diversas da sala 
de aula para o mundo. Facilitou principalmente o estímulo a olhares 
críticos em relação aos materiais pedagógicos que podem ser encon-
trados nas escolas do campo. De acordo com o entendimento trazido 
por Irwin (2013), é possível afirmar a demanda por experiências ricas 
em contextos educacionais e em experimentações artísticas que reco-
nhecem nosso “ser singularmente plural” como artistas e educadores 
em formação. Artes e educação juntas, em suas palavras: “incentivam 
um compromisso contínuo para com a aprendizagem em, pela, com e 
das Artes e da Educação” (Irwin, 2013, p. 160). Mas como podemos 
nos preparar para o engajamento pessoal? Essa questão também foi 
trazida do pensamento de Irwin (2013) por facilitar ver a eficácia das 
ferramentas de análise pensadas especificamente para investigação com 
arte. Ela permite pensar como “a/r/tógrafos percebem a si mesmos como 
artistas e educadores/aprendizes que continuamente desenvolvem suas 
habilidades, aptidões, e expertises ao longo do tempo” (Irwin, 2013, 160). 
As experiências em ensino e aprendizagem têm mais chances, assim, de 
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se ampliarem para o reconhecimento e descobrimento de saberes que 
envolvem o coletivo. Incentivar pessoas a investigar o mundo, manter-
-se inventivos, questionadores com potência para entrelaçar questões 
pensando em soluções fortalecedoras da comunidade é importante por 
fazer compartilhamento das imagens potentes para carregar reflexos de 
diálogos acerca das resistências percebidas para e pelo grupo. Assim é 
possível ver que o ensino das artes pensado dessa forma está além das 
salas de aula, mas também em diálogos com diversos saberes, improvisos 
e produções contemporâneas criativas expressadas sobre a comunidade 
com artes em fotografias, vídeos, instalações e performances das obras 
transmitidas na videoconferência intitulada Túnel do Tempo 2.0 e que 
dá parte do título deste trabalho por ter permitido vivenciar uma expe-
riência a/r/tográfica. O conteúdo final da live que aconteceu no tempo 
previsto, no dia 6 de julho de 2021, teve quase três horas de duração 
e, apesar de ter sido produzido com cunho educativo, o que nos daria 
direito ao uso, foi banido da plataforma a qual foi transmitida por acu-
sação de ferimento de direitos autorais. Entretanto a cópia do acervo de 
conteúdos ali transmitidos permanece salvo nos arquivos de cada uma 
das pessoas que participaram da live. As complicações para se com-
preender trâmites no navegar pela web dificultam o acesso a pesquisas 
por conteúdos audiovisuais cujas qualidades garantem resultados para 
se ver na tela obras desassociadas dos perigos de ataques cibernéticos 
com hackers querendo roubar informações sobre nossos costumes, e 
em troca, por programas de inteligência artificial, cujas ideologias estão 
voltadas para o consumo de ideias, processam o trânsito não visível de 
tantas imagens. Essa questão fica na finalização deste artigo em forma 
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de ensaio textual como uma deixa para continuar buscando brechas 
para atuar no ensino de artes visuais como resistência.
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Arte e estética audiovisual: o grotesco nas webséries

Regilene Sarzi Ribeiro1

Ana Carolina Severino Guelfi2

A presente comunicação busca investigar as modelagens assumidas 
pelo grotesco na estética audiovisual contemporânea, a partir do estudo das 
webséries Llamas with Hats (2009-2015), de Jason Steele; La Frecuencia 
Kirlian (2017-2020), de Cristian Ponce e Pedro Saieg e Interface (2017 -), de 
u m a m i (Justin Tomchuk). Nessas três produções audiovisuais constatamos 
as características que delineiam o grotesco, de acordo com a conceituação 
elaborada por Wolfgang Kayser (1906-1960), em seu livro O grotesco: 
configuração na pintura e na literatura (2013). Além de apresentar o 
formato websérie e o grotesco como elementos comuns e agregadores, 
a seleção e posterior estudo das três webséries também pautou o fato de 
que são animações digitais produzidas dentro de um recorte proposto que 
abrange o período a partir do ano de 2010 até atualidade, visando assim, 
relacionar a cultura digital à luz da categoria do grotesco de Kayser.

A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritiva, surge das 
seguintes questões: será o grotesco capaz de nos oferecer ferramentas 
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para compreender como se dá a experiência estética em ambientes 
digitais, os quais, por sua vez, afetam a estrutura da criação artística 
audiovisual, em interface com a comunicação e a mídia? Caso sim, como 
ele se configura frente a esses processos? Para tanto, lançamos mão dos 
seguintes instrumentos metodológicos: o levantamento bibliográfico, 
coleta de dados primários e secundários e material iconográfico e vide-
ográfico que serão as fontes para análise das webséries. É apresentada 
uma breve revisão sobre o grotesco nos autores Victor Hugo (1827), 
Sodré e Paiva (2002) e Kayser (1957), sendo que este último foi aplicado 
como base para investigar as referidas webséries e descrevê-las como 
um fenômeno artístico audiovisual grotesco inserido na cultura digital 
contemporânea. A partir do pensamento e desenvolvimento teórico de 
autores como Flusser (1983), Benjamin (1935), Machado (2000, 2010), 
Lucena Jr. (2005), Sanchéz Vázquez (1992) deslocamos o termo para 
o domínio das tecno-imagens, a fim de compreender de que forma o 
fenômeno grotesco se desdobra para os nossos dias.

Um Breve Histórico do Grotesco

Em seu livro O grotesco: configuração na pintura e na literatura, 
com a primeira edição publicada em 1957, Wolfgang Kayser, filólogo e 
erudito literário alemão, investiga a natureza do grotesco a partir da sua 
presença nas artes visuais e na literatura europeias, desde o período final 
do Renascimento - o qual considera seu marco inicial -, alcançando ao 
fim, o século XX, contemporâneo ao autor. Segundo Kayser, o grotesco 
contém em si o hostil e o absurdo, atravessando sensações contraditórias 
como o medo, o horror, a repulsa, alcançando o riso despretensioso, 
ou até mesmo cruel. O seu caráter non-sense pode ser provocado pela 
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mistura de domínios, abolição da estática (mutação e movimento), 
perda da identidade, distorção das proporções e aniquilamento de toda 
ordem, seja ela espacial, temporal ou formal.

Baseando-se em sua ampla perspectiva histórica e conhecimento 
linguístico, Kayser nos oferece uma definição do termo, delineando 
suas características essenciais:

O grotesco é uma estrutura. Poderíamos designar a sua natureza com 
uma expressão, que já se nos insinuou com bastante frequência: o 
grotesco é o mundo alheado (tornado estranho). [...] Para perten-
cer a ele, é preciso que aquilo que nos era conhecido e familiar se 
revele, de repente, estranho e sinistro. Foi pois, o nosso mundo 
que se transformou. O repentino e a surpresa são partes essenciais 
do grotesco. [...] O horror nos assalta, e com tanta força, porque é 
precisamente o nosso mundo cuja segurança se nos mostra como 
aparência. [...] No caso do grotesco não se trata de medo da morte, 
porém de angústia de viver. Faz parte da estrutura do grotesco que 
as categorias de nossa orientação no mundo falhem. (2013, p. 159)

No entanto, antes que o grotesco e seus efeitos fossem reconhecidos 
pelo campo da Estética, um percurso histórico e conceitual foi trilhado. 
Segundo Kayser (2013, pp. 17-18) o termo “grotesco” tem sua origem 
etimológica na palavra italiana grotta - que corresponde à “gruta” no 
português - e que, por sua vez, designava os monumentos da Roma antiga, 
descobertos durante escavações no período do Renascimento, dos quais 
temos na Domus Aurea, construída para o imperador Nero (37-68), o 
mais célebre exemplo. Isso não quer dizer, contudo, que não possamos 
depreender a experiência do grotesco em outros momentos históricos 
anteriores, mas sim que o autor identifica seu marco inicial quando o 
fenômeno passa a ser nomeado, ainda que não possua o sentido figurado 
pelo qual o conhecemos atualmente. Do termo italiano se desenvolve a 
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designação la grottesca, ou ainda, grottesco, para indicar os ornamen-
tos encontrados nessas ruínas, ricos em figuras híbridas entre linhas 
entrelaçadas, flores, frutos e animais. Estes sítios arqueológicos foram 
amplamente frequentados por artistas renascentistas com o propósito 
de desenvolver estudos inspirados na sua ornamentação, contribuindo 
assim, para a disseminação das imagens e elementos que compunham 
os afrescos romanos - entre eles, Domenico Ghirlandaio (1448-1494), 
Pinturicchio (1454-1513), Filippino Lippi (1457-1504), Rafael (1483-
1520), Giovani da Udine (1487-1561).

Ainda em Roma, a ornamêntica grotesca já fora condenada por 
pelo arquiteto Vitrúvio (Kayser, 2013), devido ao fato de sua estrutura 
ser composta pela combinação de elementos de modo considerado 
“antinatural”. A mistura dos domínios nos grotescos, por detrás de sua 
faceta lúdica e fantasiosa, escapava às ordens naturais que regem o 
nosso mundo, abrigando algo de angustiante e sinistro.

Conforme se difunde e cruza as fronteiras italianas, o grotesco irá se 
desenvolver nos campos do desenho, da pintura, da gravura, da tapeçaria, 
da escultura, sendo definido como arte ornamental de cunho fantasioso. 
Tal circunstância é reforçada no século XVI, com o surgimento de uma 
outra denominação para a ornamentação grotesca: sogni dei pittori. 
Aqui fica destacado que, desde a sua gênese, o grotesco compõe um 
domínio em que qualquer tentativa de ordenação é vencida pelo seu 
caráter imaginário, participando assim, de mundo diferente, ainda que 
seus elementos possam nos soar familiares.
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Figura 1
Domus Aurea: sala de Heitor e 
Andrômaca, séc. I d.C. Afresco. 
Roma (Itália)

Figura 2
Pilastra decorada em estilo 
grotesco na capela Carafa, 
Filippino Lippi, 1489-1493. 
Afresco. Roma (Itália)

Nota. Arquivo fotográfico do Parco 
archeologico del Colosseo, adaptado de 
(“La riscoperta delle grottesche”, s.d.)

(“La riscoperta delle grottesche”, s.d.)

Paralelamente à sua disseminação pelo território europeu, o gro-
tesco passa a adquirir um sentido figurado. Com a mistura dos reinos 
vegetal, animal e humano, o monstruoso surge como característica do 
grotesco, assim como o desproporcional e o desordenado. Por outro 
lado, a partir do século XVII, o adjetivo grottesque tem seu sentido 
alargado. A presença do termo em dicionários (Kayser, 2013) o revela 
como sinônimo de ridículo, cômico, mas principalmente, burlesco, 
sofrendo um processo, considerado por Kayser, esterilizante, já que 
a palavra parece perder seu caráter temeroso. Devido à herança desse 
período, o grotesco se divide em duas vertentes: a fantástica, ligada ao 
sinistro e ao lúdico; e a satírica, ligada ao escárnio e ao riso.
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Figura 3
Balli di sfessania, Jacques 
Callot, c. 1622, gravura. MET 
Museum

Figura 4
Dulle Griet, Pieter Brueghel, o 
Velho, 1561. Óleo s/ tela. Museu 
Mayer van den Bergh

Callot (1622) Bruegel (1561)

Com a ampliação do termo, há, por parte de eruditos, “a tentativa 
de dar contornos definidos ao conceito de grotesco, enquanto categoria 
estética” (Kayser, 2013, p. 30), motivados pela insuficiência de outras 
categorias em abranger a contraditoriedade e a angústia suscitadas por 
certas obras artísticas e literárias, que por sua vez, possuíam estruturas 
que escapavam à ideia “da arte como reprodução da bela natureza, ou 
seja, sua elevação idealizante” (Kayser, 2013, p. 30). Entre elas, podemos 
indicar as reflexões que se desenvolveram durante o século XVIII acerca 
da caricatura; sobre as pinturas de Pieter Brueghel, o Velho (1525/1530-
1569); ou ainda, sobre o caráter “quimérico” da commedia dell’arte, 
tão bem ilustrado por Jacques Callot (1592-1635).

É durante o Romantismo, contudo, que o caráter sinistro do grotesco 
será aguçado e explorado em profusão. Seu programa, com forte apelo 
às paixões e aos sentidos, toma como cerne o sujeito, dando vazão 
à subjetividade, ao fantástico e à imaginação, ao tempo que procura 
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romper com o racionalismo iluminista e com a estética neoclássica e 
seus princípios de ordem, equilíbrio e objetividade, numa tentativa de 
retorno idealizado à natureza humana primária. Agregados à imagem 
desse sujeito moderno cindido, os opostos passam a ser valorizados. 
Devido a isso, a temática da sombra e do duplo se traduzem como 
metáforas para sua crise de identidade.

A variante do grotesco romântico assume, portanto, contornos exis-
tenciais, trazendo à tona a angústia perante o desconhecido, às forças 
ocultas e estranhas que, independentemente da vontade do homem, 
irrompem em sua realidade. Artistas como Johan Heinrich Füssli (1741-
1825), Francisco de Goya e Lucientes (1748-1828), E. T. A. Hoffmann 
(1776-1822), o movimento Sturm and Drunge, e mais tardiamente já no 
século XIX, Edgar Allan Poe (1809-1849), souberam elaborar, de forma 
assombrosa, suas cenas em consonância com a atmosfera desse período.

Por sua vez, Victor Hugo (1802-1885), outra figura expoente desse 
cenário e autor do célebre Notre-Dame de Paris (1831), faz em seu 
Prefácio à Cromwell (1827) a defesa do drama romântico, concebendo 
assim, a primeira relevante teoria sobre o grotesco, legitimando-o 
enquanto categoria estética. Hugo rompe com os preceitos classicistas 
que ditavam a lei das três unidades dramáticas, herdadas de Aristóte-
les, e a pureza dos gêneros literários, que, numa conjuntura maior, se 
traduz numa atitude subversiva em relação ao cânone clássico e seus 
defensores. O autor alega, “tudo na criação não é humanamente belo, 
o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco 
no reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz” (Hugo, 
2002, p. 26). Assim, a ambivalência presente no mundo também deveria 
estar presente na dramaturgia, se orientando pelos contrastes, causando 
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a sensação de mundo invertido, fora dos eixos (Kayser, 2013) - como já 
fora feito por Shakespeare (1564-1616), por exemplo. Nessa perspectiva 
antagonista, Hugo faz a defesa do grotesco como meio de contraste ao 
sublime e da união entre esses dois pólos, surge o dito homem moderno, 
assim como a arte de seu tempo.

Figura 5
The Nightmare, Johan Heinrich 
Füssli, 1781. Óleo s/ tela. 
Detroit Institute of Arts (EUA)

Figura 6

The Sleep of Reason Produces 
Monsters, Francisco de Goya e 
Lucientes, 1797-1799. Gravura. 
Museu Nacional del Prado 
(Espanha)

Fuseli (1781) Goya y Lucientes, F. de. (1797-1799)

Nas artes visuais do século XX, o grotesco também foi um solo 
nutritivo à produção das vanguardas em sua tendência anticlássica. 
Identificamos sua presença especialmente nos movimentos expressionista 
e surrealista, devido aos seus programas serem marcados, cada um em 
sua singularidade, à oposição deliberada a qualquer imagem raciona-
lista do mundo, sob os efeitos da I Guerra Mundial. Destacamos aqui, 
James Ensor (1860-1949), o famoso pintor de máscaras; De Chirico 
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(1888-1978) e a estranheza frente a heterogeneidade de suas paisagens 
habitadas por manequins; Max Ernst (1891-1976), que espreita em nos 
tirar o chão sob os pés através de cores vivas e brilhantes, e formas que 
relembram a herança ornamêntica do grotesco. Podemos evocar ainda, 
Francis Bacon (1909-1992) e seus espaços pictóricos cúbicos que mais 
se parecem com gaiolas, encerrando figuras sombrias e perturbadoras.

No grotesco, verdades subterrâneas e obscuras nos são escancaradas 
sarcasticamente, é “algo que ameaça continuamente qualquer representação 
(escrita, visual) ou comportamento marcado pela excessiva idealização. 
Pelo ridículo ou pela estranheza, pode fazer descer ao chão tudo aquilo 
que a ideia eleva alto demais” (Sodré, 2002, p. 36). Ele se revela estar 
intimamente relacionado ao sentimento de angústia e desnorteamento, 
como se mirássemos um abismo, em concordância com Jacob Guinsburg 
(1921-2018), tradutor da edição publicada em 2013 do livro de Kayser:

a criação artística tem encontrado nele [no grotesco] uma das formas 
mais expressivas das tendências do espírito contemporâneo, dos 
problemas que o assaltam e das significações que suas linguagens 
pretendem transmitir. Para as moldagens do grotesco, parecem 
haver convergido as angústias e as contradições de uma época que 
se vivencia e se concebe como a de um apocalipse absurdo. Tal 
confluência o converteu numa categoria estética exponencial da 
modernidade. (p. 156)

Sendo uma categoria estética, o grotesco como estrutura aponta “para 
os três domínios, o processo criativo [a criação], a obra [e sua estrutura] 
e a sua recepção [os efeitos da obra no espectador], é significativo e 
corresponde às coisas, indicando que o conceito encerra o instrumento 
necessário a uma noção estética fundamental” (Kayser, 2013, p. 156). 
Os mecanismos capazes de suscitar a experiência de mundo alheado, 
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característica do grotesco, são atualizados conforme nossas próprias 
angústias também o são, ainda que motivos, formas e temas possam se 
repetir no decorrer da História. Sodré e Paiva (2002, p. 19) identificam 
o grotesco como uma constante supratemporal. O compreender a partir 
da experiência audiovisual inserida no ambiente digital nos permite 
investigar suas modelagens e sua participação na vida contemporânea.

Webséries de Animação sob a Ótica das Tecno-Imagens

No século XIX, o advento da fotografia, que tem como pioneiros 
Joseph Nicéphore Niépce (1755-1833) e Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1787-1851), inaugurou o universo das imagens técnicas, ou seja, ima-
gens produzidas por aparelhos (Flusser, 1985). Para Arlindo Machado,

a fotografia retirou da cena pictórica o último gesto artesanal, 
representado pela mão do homem, abrindo a possibilidade de uma 
produção inteiramente automática e tecnológica da imagem, dando 
nascimento, portanto, a uma imagem da qual a intervenção do homem 
pode ser excluída. (1997, p. 169)

Se antes, as imagens ditas “tradicionais” eram codificadas numa 
relação objeto - sujeito - imagem; a partir do século XIX são os apare-
lhos - dispositivos que produzem, manipulam e armazenam símbolos 
- os agentes responsáveis pela codificação das imagens. É no interior 
dos aparelhos, através do mecanismo de input e output, que ocorre o 
processo codificador, o camuflando até mesmo para aquele que o opera; 
daí o conceito desenvolvido por Flusser de caixa-preta. Esta imagem 
técnica surge como resultado direto da iconografia renascentista do 
Quattrocento, fundamentada nos princípios da racionalidade, obje-
tividade, da reprodução mimética da natureza (o que é visível) e da 
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construção matemática imagética a partir de recursos tecnológicos, 
como a câmera obscura e a perspectiva monocular (Machado, 1997).

Conforme avançam os processos de automação e mecanização no 
decorrer do século XX, este marcado pela revolução tecnocientífica-in-
formacional, observamos a eclosão de novos mercados no setor cultural, 
com destaque ao audiovisual que é inaugurado pelo cinema, avançando 
depois para o vídeo e a televisão. Entre esses segmentos, também está 
a animação, que, derivada do termo animare (“dar vida a”), é caracte-
rizada por gerar ilusão de movimento a partir de objetos inanimados. 
Ainda que possamos encontrar na história da arte diversos exemplos do 
desejo do homem em sugerir movimento, a técnica da animação stricto 
sensu só seria possível durante o século XX, através dos dispositivos 
tecnológicos que possibilitaram capturar, manipular e projetar imagens 
em sucessão, aliados à comunhão da sintaxe visual do desenho, da 
pintura, da fotografia e do cinema (Lucena Jr., 2005).

Os formatos e linguagens audiovisuais teriam na reprodutibili-
dade técnica condição imprescindível para sua produção e difusão 
(Benjamin, 1985), indicando assim, um processo ao qual Benjamin 
identifica como “refuncionalização da arte” (1985, p. 53), no qual as 
imagens, como hoje podemos atestar com firmeza , devido à uma lógica 
de consumo, são produzidas visando sua exteriorização à um grande 
número de pessoas, numa circulação acelerada.

A aproximação entre o domínio estético-artístico e o domínio eco-
nômico-tecnológico se intensifica ao ponto de desencadear a transição, 
entre os anos 1980 e 1990, para um modelo global de economia capi-
talista pautada na informação e no conhecimento, esta
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composta por setores de alta e média-alta intensidade tecnológica, 
como os componentes computacionais, os softwares, os dispositivos 
digitais de tecnologia móvel, como os smartphones, a computação em 
nuvem, a Internet das coisas, a inteligência artificial, os serviços de 
conteúdos em pesquisa, desenvolvimento, educação, comunicação, 
arte, entretenimento e cultura”. (Alves, 2019, p. 132)

Segundo Castells (1942), esse sistema de comunicações mediado atra-
vés de computadores e dispositivos digitais é essencialmente multimídia, 
“caracterizado pela integração de diferentes veículos de comunicação e 
seu potencial interativo” (Castells, 1999, p. 450). Através da Web 2.0, 
termo cunhado para designar a segunda geração da World Wide Web, 
o que observamos é uma profusão dessa característica, acentuada pelo 
fato de que “usuários, ou engajados digitais, produzem, distribuem e 
consomem cerca de 75% de todo o conteúdo digital global” (Alves, 2019, 
p. 135), culminando assim, num processo que Alves designa como 
“digitalização do simbólico”.

A animação será, portanto, absorvida por esse ambiente, que agirá 
como um facilitador para o processo de produção da animação, tão 
dispendioso através do método tradicional frame-a-frame. O advento da 
computação gráfica na década de 1980, automatizou e permitiu a criação 
de animações digitais que por sua vez, encontraram no ambiente virtual 
uma plataforma catalisadora para sua difusão e recepção, onde desta-
cam-se sites de compartilhamento de vídeo, redes sociais e streamings.

Justamente em decorrência das especificidades do digital, observamos 
o surgimento de novos formatos audiovisuais específicos para a Web, 
dentre eles, a websérie, que tem não apenas sua produção, mas também 
seu modo de circulação e consumo diretamente afetados. A convergência 
das mídias é o principal fator que viabilizou sua existência, enquanto 
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a possibilidade de interatividade em tempo real é uma estratégia de 
engajamento do público.

Ainda que a televisão não tenha criado a forma seriada de narrativa 
- presente também nos folhetins, por exemplo -, foi nela que encontrou 
a forma de estruturação principal dos seus produtos audiovisuais. Estes, 
por sua vez, têm seu enredo organizado em capítulos ou episódios, 
reunidos em temporadas. Os episódios são subdivididos em blocos, 
intercalados com os breaks comerciais, entre os quais os ganchos e os 
flashbacks funcionam como ferramentas para manter o interesse do 
espectador e o situar na narrativa. Arlindo Machado define a seriali-
dade “como essa apresentação descontínua e fragmentada do sintagma 
televisual” (2005, p. 83).

No caso da animação, o formato seriado foi uma estratégia de mercado 
adotada pelos estúdios estadunidenses entre os anos 1920 e 1930 para 
suprir a demanda por produções em massa, adaptando seus cenários e 
personagens num jogo entre os anseios do público versus o vasto acervo 
de procedimentos técnicos já difundidos na época (Lucena Jr., 2005). 
O que observamos atualmente com o fenômeno das webséries é a adap-
tação desse formato frente a possibilidade de interatividade e escolha 
por parte do espectador. Atualmente, por exemplo, as séries de anima-
ção compõem os catálogos dos streamings, um mercado competitivo 
em ascensão, abarcando desde o público infantil até o público adulto.

Nesse sentido, as webséries são produtos audiovisuais híbridos em 
sua linguagem, fruto da migração das narrativas seriadas para a Web, 
mantendo e referenciando aspectos das mídias anteriores. Por outro 
lado, não podemos as confundir com uma simples atualização frente à 
Internet e os dispositivos digitais. Com um maior número de câmeras 
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e computadores acessíveis, o telespectador adquire autonomia para 
assumir o lugar de produtor de conteúdo, aproximando sua temática do 
cotidiano e do ambiente privado, na “constituição de um discurso que 
coloca em evidência o internauta” (Zanetti, 2013, p. 75). No que tange 
à difusão dessas produções audiovisuais, ela conta com uma ampla 
rede de Internet que permite sua disponibilização, tanto em sites de 
disponibilização e compartilhamento de vídeo (redes sociais, Youtube 
e Vimeo, por exemplo) - o que facilita o acesso à amadores -; quanto 
em sites de streaming ligados a produtoras independentes ou de grande 
porte. De qualquer forma, o que se nota é que esses conteúdos são dis-
tribuídos através de um mercado de nichos e não estão exclusivamente 
vinculados às grandes empresas do setor de comunicação.

Por serem essencialmente difusas, não atreladas à uma programa-
ção como na televisão, qualificamos essas mídias como não-massivas. 
Sua interface gráfica será elaborada para ser assistida em uma só tela, 
e o telespectador consumirá o conteúdo de forma personalizada, de 
acordo com seus interesses. A possibilidade de interatividade desses 
espectadores entre si e com os próprios produtores, através de visuali-
zações, curtidas, comentários e compartilhamentos, é o que permite a 
participação ativa do público, ao tempo que mensura seu engajamento 
frente a essas produções audiovisuais.

O Grotesco nas Webséries de Animação

Os artistas sempre tiveram sua produção circunscrita aos recursos 
e instrumentos disponíveis à sua produção, os manipulando a fim de 
favorecer sua elaboração visual. No entanto, o que ocorre a partir do 
invento da ciência moderna durante o Renascimento, é a apropriação de 
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dispositivos científicos enquanto ferramentas para além do que foram 
ideadas, subordinadas às criações e reflexões do domínio artístico. Tal 
fato nos parece estar em confluência com o conceito de “formativi-
dade” desenvolvido por Luigi Pareyson (1918-1991), através do qual 
compreendemos que a arte

é um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de 
fazer. [...] É uma atividade na qual execução e invenção procedem 
pari passu, simultâneas e inseparáveis. [...] De modo que, pode 
dizer-se que a atividade artística consiste propriamente no “formar”, 
isto é, exatamente num executar, produzir e realizar, que é, ao mesmo 
tempo, inventar, figurar, descobrir. (Pareyson, 1997, p. 26)

Traçado o percurso através das tecno-imagens, nos cabe ressaltar 
que o grotesco se fez presente, correndo paralelamente ao desenvol-
vimento técnico. Já no cinema expressionista, constatamos a estética 
grotesca em suas temáticas relacionadas à angústia, à loucura e ao 
fantástico, acrescida à direção de arte antirrealista e à dramaticidade 
conferida pelas sombras contrastantes. Mais tarde, renomados direto-
res do cinema italiano irão abordar o grotesco em suas produções: em 
Salo, o le centoventi giornate di Sodoma (1975), por exemplo, Pier 
Pasolini (1922-1975) narra o encontro entre integrantes de um regime 
fascista permeado por imagens repulsivas e violências de toda ordem 
aderindo à vertente do grotesco escatológico-chocante, porém ainda 
crítico. Na América do Norte, o canadense Cronenberg (1943) fica “a 
meio-caminho entre a fantasia científica, o terror e o grotesco” (Sodré 
& Paiva, 2002, p. 89) com sua temática perpassada por corpos híbridos 
biológico-tecnológicos; enquanto Lynch (1946), tem sua cinematografia 
perpassada pela temática dos freaks e das monstruosidades físicas e 



389

meistudies

psíquicas. Burton (1958), por sua vez, imprime uma estética gótica em 
seus filmes, que habitam uma atmosfera sombria, excêntrica e fantástica, 
o que o permite transitar com algumas de suas produções - não sem 
abandonar o tom perturbador - entre o público infantil. Aliás, não chega 
a ser uma surpresa para nós constatar que uma de suas referências é o 
artista Švankmajer (1934), conhecido por suas animações surrealistas em 
stop-motion, que também influenciaram os animadores Gilliam (1940) 
e os irmãos Timothy e Stephen Quay (1947).

Aliás, no que se concerne ao grotesco em animações, em Shrek (2001), 
lançado pela DreamWorks e dirigido por Adamson (1966) e Jenson (1960), 
faz uma numa paródia irreverente dos contos de fada ao estilo Disney, 
deslocando seus personagens do seu lugar comum: um ogro assume a 
figura do herói e tem em um burro, seu fiel escudeiro; o príncipe com 
baixa estatura assume a figura de vilão e a princesa, por sua vez, humana 
e bela durante o dia, em todo o anoitecer se vê transformada em ogro. 
Também o público adulto foi conquistado por essa e outras animações 
grotescas, através das camadas narrativas que permitem a leitura de 
públicos de diversas faixas etárias. A propósito, atualmente, o nicho de 
animações para adultos tem ganhado força principalmente através da 
ascensão dos streamings (Rodrigues, 2020) e o grotesco já se revelou 
um solo fértil para seu desenvolvimento, comprovado na televisão pelos 
pioneiros Os Simpsons (1989), de Matt Groening; South Park (1997), 
de Trey Parker e Matt Stone; o programa Liquid Television, transmi-
tido pela MTV na década de 1990 e o bloco Adult Swim, inicialmente 
transmitido pelo Cartoon Network na década seguinte.

Visto que a Estética “é a ciência de um modo específico de apro-
priação da realidade, vinculado a outros modos de apropriação humana 
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no mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em que 
ocorre” (Vázquez, 1999, p. 47), a compreendemos em constante inter-
câmbio com outras esferas da realidade. No que toca ao grotesco, os 
elementos que o moldam podem estar sujeitos a ressignificação - sem, 
no entanto, perder o que lhe é essencial - conforme a própria sociedade 
e sua época se atualizam. Daí, surge o interesse desta pesquisa no estudo 
das modelações do grotesco nos diferentes tempos históricos, ao qual 
buscamos contribuir através do enfoque dado às webséries de anima-
ção, pois compreendemos que estas se constituem, respectivamente, 
como formato e linguagem específicos da contemporaneidade digital. 
Elencamos, portanto, três produções da última década que consideramos 
ilustrar as singularidades do grotesco em suas variantes.

Llamas with Hats (2009- 2015), de Jason Steele
“Started as a dark comedy, and slowly evolved into a psychological 

tragedy” [Começou como uma comédia de humor sombrio e lentamente 
evoluiu para uma tragédia psicológica]. O comentário de um usuário 
na página do Youtube da série Lllmas with Hats já nos indica o rumo 
perturbador que será trilhado pela série de doze episódios, criada por 
Steele (1985) através de sua produtora independente FilmCow, a qual 
também dá o nome do seu canal no Youtube, onde ele compartilha suas 
animações há mais de dez anos. Entre 2009 e 2010, a série teve quatro 
episódios bem recebidos pelo público, devido ao seu humor mórbido. 
Após uma pausa de alguns anos, ressurgiu com outros oito episódios 
publicados entre 2014 e 2015, agora com um desvio para uma temática 
mais obscura.
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Já no primeiro episódio, o tom nonsense e a violência gráfica que 
irão caracterizar a série nos são apresentados através da situação em 
que se encontram os personagens Carl, uma lhama cinza que usa chapéu 
verde e Paul, uma lhama bege que usa chapéu vermelho com uma flor. 
Frente um ao outro, Paul indaga Carl sobre o homem que está entre eles, 
morto numa poça de sangue, sem os antebraços. Com naturalidade e 
sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento, Carl revela ser ele o 
responsável pelos ferimentos causados ao homem, além de ter comido 
suas mãos simplesmente por sentir fome, como se fosse lhe fosse algo 
muito natural, e não compreende a revolta misturada com arrependi-
mento na pergunta que Paul lhe faz “O que tem de errado com você 
Carl?”, ao que Carl lhe responde ironicamente: “Bem, eu mato pessoas 
e como mãos. São duas coisas”.

Figura 7
Llmas with hats

FilmCow (2015)

O espectador não chega a ver Carl em ação, sendo que, quando o 
quadro nos é apresentado, toda a tragédia já ocorreu, de forma que aces-
samos a narrativa a partir do diálogo travado entre os dois personagens. 
Justamente devido a isso, há pouca movimentação nos personagens, a 
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não ser na região da boca; provavelmente um recurso técnico ao qual 
Steele lançou mão para facilitar e acelerar o desenvolvimento da série.

Paulatinamente, a cada episódio, os crimes de Carl tornam-se mais 
surreais, grandiosos e absurdos. Justamente devido a esse fato, o fim da 
série foi facilmente previsto pelo público, que calculou que culminaria 
em Carl destruindo o mundo, fazendo com que Steele a reformulasse. 
No sexto episódio, Paul abandona Carl, farto de sua perversidade, o 
que faz com que nos episódios subsequentes Carl procure substituir seu 
amigo com uma máscara de seu rosto e converse com ela como antes 
conversava com Paul. A partir de um momento, a máscara começa a 
lhe responder, ganhando inteligência, e passa a pressionar Carl cons-
tantemente para “terminar o seu trabalho”, sem que ele desconfie que 
aquele não é o seu amigo realmente. O aparecimento da máscara na 
série, talvez o verdadeiro personagem antagonista, é concomitante ao 
início do processo de decadência de Carl, conforme ele destrói toda a 
vida na Terra, até que, ao descobrir os restos mortais de Paul, ele se 
joga de uma ponte, dando um fim trágico à websérie.

Além do fato de serem lhamas antropomorfizadas em figurinos e 
situações nonsense, na primeira fase da série, entendemos que outro fator 
em que o grotesco em sua vertente cômica é a partir do confronto do 
diálogo entre os personagens em relação ao que está posto na imagem. 
Enquanto Carl empreende sua escalada violenta de crimes absurdos, 
Paul reage num misto de surpresa e revolta a cada novo ato do amigo. 
Ao ser questionado, no quarto episódio, porque age dessa forma, 
Paul responde: “Provavelmente porque sou um psicopata perigoso com 
histórico de violência. Não entendo como você continua esquecendo 
isso”. Sentimos, então, a sensação de mundo invertido pois, se Paul é 
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tão racional, porque permanece complacente às atitudes de Carl, que 
não as dissimula e, pelo contrário, constantemente alerta seu amigo 
sobre seu próprio comportamento? Será que há, afinal, como manter 
uma postura lógica e moral, enquanto permanece na companhia de Carl? 
Provavelmente, a cisão entre manter os seus valores ou a sua amizade 
com Carl, foi o que levou Paul a se afastar.

Na segunda fase da série, numa guinada para sua fase mais obscura 
e trágica, é curioso notar a temática da máscara entre os protagonistas, 
sendo que esta é um dos motivos tradicionais do grotesco. Na série, a 
presença da máscara à semelhança de Paul nos parece indicar, justamente, 
uma ausência melancólica do personagem, enquanto seu comportamento, 
como se ela estivesse tomada por alguma força sobrenatural maligna, 
coage Carl às últimas consequências, retomando ao modo dos român-
ticos, a temática da loucura e do duplo.

La Frecuencia Kirlian (2017 - presente), dirigido por Cristian Ponce
A série argentina lançada em 2017 é dirigida por Cristian Ponce e 

produzida numa colaboração entre Tangram Cine, Decimus Labs e o 
Instituto e Arquivo de Rádio Kirlian. Sua primeira temporada foi lançada 
num primeiro momento nas plataformas Youtube e Vimeo, e atualmente, 
está disponível no catálogo brasileiro do serviço de streaming Netflix 
como “A Frequência Kirlian”. Já os episódios da segunda temporada, 
vem sendo publicados em 2020 no canal do Youtube da Tangram Cine. 
Cada episódio tem cerca de dez minutos e contam histórias independentes 
que giram em torno de acontecimentos sombrios na cidade Kirlian, a 
qual não consta em nenhum mapa oficial.
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Acompanhamos a trama através de um programa radiofônico da 
década de 1980 que possui o mesmo nome da série e é veiculado sempre 
à meia noite. Seu locutor misterioso, quase que onisciente, - uma figura 
que faz as vezes entre narrador, formador de opinião e benfeitor -, nos 
revela pouco a pouco, por meio de relatos e através das ligações que 
recebe dos próprios moradores, as histórias sinistras que rondam essa 
cidade perdida envolvendo monstros e criaturas não humanas. O gro-
tesco aqui é assumido através de sua vertente fantástica, sob a temática 
de uma cidade em que, sob seu aspecto comum de cidade pacata, o 
sombrio e o sobrenatural espreitam.

Figura 8
A Frequência Kirlian, Cristian 
Ponce, 2017

Figura 9
Fotografia Kirlian

Ponce (2019) Kirlian Photography and the “Aura” (s.d.)

Para favorecer o clima macabro, a animação opta por representar 
seus personagens como silhuetas, sem muito detalhamento, ampliando 
assim, o destaque da cidade enquanto um conjunto em detrimento da 
individualidade de cada personagem. O contraste dessas sombras com os 
detalhes neon, fazem referência à estética própria da denominada foto-
grafia Kirlian, uma técnica em que a foto apresenta uma luminescência 
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no contorno das figuras, que já foram entendidas no passado como 
registros de “áureas” ou ligadas ao sobrenatural. Em compensação, a 
dublagem e a trilha sonora são bem elaboradas, fazendo jus ao universo 
radiofônico em que se ambienta a série.

Ainda que, segundo seu locutor, de fora todo mundo conheça alguém 
de Kirlian, ninguém sabe ao certo como chegar ou sair de lá e esse grande 
mistério fundamenta o universo da série, fazendo com que a cidade seja a 
personagem principal e seu estado de isolamento permita que as histórias 
estranhas e sobrenaturais ocorram. A websérie tem diversos elementos 
que referenciam programas e filmes do gênero fantástico, sendo os 
próprios programas de rádio noturnos uma influência direta. A temática 
da cidade pequena e estranha, que parece se situar paralela à realidade, 
também é um recurso já utilizado em outras produções na criação da 
atmosfera sombria, como a cidade Lugar Nenhum que ambientava o 
desenho animado aqui já citado Coragem, o cão covarde (1999-2002); 
a série de animação produzida pela Disney, Gravity Falls (2012-2016); 
a série Twin Peaks (1990-2017), dirigida por David Lynch; o podcast 
Welcome to the Night Valley e os universos criados por Stephen King.

Interface (2017-presente), de u m a m i (Justin Tomchuk)
Interface é uma websérie de animação criada pelo canadense 

Justin Tomchuk, também conhecido como u m a m i, nome de seu canal 
no Youtube, onde publica os episódios. Graduado em Belas Artes na 
Universidade NSCAD, sua formação no campo das Artes Visuais funda-
menta a idealização do projeto, aliado às referências ecléticas. Segundo 
Tomchuk, em sua entrevista para o site StirWorld, “Interface se baseia 
em uma amálgama de filmes, música e videogames que ressoam em 
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mim; livros, histórias em quadrinhos, notícias, pinturas, arte e minha 
imaginação”. Soma-se a isso, o fato de fazer parte de uma geração de 
artistas que assistiu às primeiras animações da Internet, como Salad 
Fingers, de David Firth.

Figura 10
Interface (episódio 5: O filho do homem)

u m a m i. (2018)

Interface é feita em baixa resolução, no formato 640x480, o que força 
o artista a economizar nos detalhes, em suas linhas e cores. Tal fato, no 
entanto, não necessariamente deve ser visto como um obstáculo, já que 
ao explorar a bidimensionalidade como estética, Tomchuk confere à 
série uma identidade marcante. A trilha sonora, por sua vez, foi gravada 
pela banda HEXSYSTEM, da qual Tomchuk também participa e está 
disponível em álbum digital, em CD e em vinil.

Numa atmosfera constantemente crepuscular, a série nos acomoda 
num mundo muito familiar ao nosso, mas que na verdade, se revela 
totalmente outro. O enredo da série acompanha a jornada de dois per-
sonagens díspares: Henryk , um homem silencioso que não envelhece 
e Mischief, um palhaço de aparência assustadora que tem a capacidade 
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de se transformar em diversas formas, segundo ele, resultado de uma 
experiência da II Guerra Mundial, que também será responsável por 
gerar a “energia cerebral” (tradução nossa), uma espécie de eletrici-
dade responsável por toda a degradação do mundo mas que também 
dá impulso a uma revolução tecnológica. Juntos, eles exploram uma 
cidade de Montreal pós-apocalíptica em busca da bisneta de Henryk, 
a única família que lhe resta. A onipresença de tecnologia cada vez 
mais avançada na sociedade, manipulação inconsequente da ciência 
e a solidão do ser humano na contemporaneidade são disparadores da 
série, apoiados em angústias contemporâneas.

Apesar de sua aparência, Mischief se revela de personalidade gentil e 
bem-humorada, contrastando com o austero Henryk. Enquanto palhaço, 
o personagem cumpre função cômica na série, sem, no entanto, perder 
sua profundidade e se alinhando, portanto, ao comentário de Sodré e 
Paiva (2002):

o Palhaço, é das criações do grotesco crítico aquela que provavel-
mente obteve o maior alcance simbólico (poético e filosófico) na 
cena ocidental.
Herdeiro dos loucos que frequentavam as cortes dos monarcas 
orientais (introduzidos pelos Cruzados no Ocidente e posteriormente 
conhecidos como “bufões”), o palhaço saiu da Commedia dell’arte 
para os picadeiros circenses e para os espetáculos ambulantes, 
divertindo crianças e adultos com seus tombos e trapalhadas, mas 
também desmontando a ordem pretensamente “natural” das coisas. 
O artista-palhaço é aquele que, tirando as máscaras sociais de seus 
portadores, faz esfumarem-se os artifícios de domesticação do 
olhar e abrirem-se os caminhos para uma outra verdade no mundo. 
Em sua arte, o que diverte é igualmente o que inquieta: da surpresa 
ou do espanto, juntamente com o riso, vem um outro tipo de saber, 
arrancado do absurdo. (Sodré & Paiva, 2002, pp. 93-94).
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A série se desenrola de forma lenta, com seus episódios carregados de 
um tom extremamente surreal e onírico, permitindo assim a abertura de 
arcos que o expandem através de outros temas. A websérie, que segundo 
seu criador irá terminar no vigésimo quarto episódio, atualmente, conta 
com 23 episódios disponíveis em seu canal do Youtube.

Conclusão

Visto que a pós-modernidade se caracteriza nas Artes Visuais pelo 
fim do enquadramento histórico (Belting, 2012), ou seja, o fim de uma 
narrativa que recorta o objeto artístico, nos interessamos aqui em inves-
tigar as moldagens do grotesco através das web séries de animação, pois 
as compreendemos enquanto produto característico da cultura digital e 
da convergência de meios, podendo assim contribuir para a compreensão 
das singularidades de nosso tempo.

No mundo virtual, é possível sintetizar e simular realidades: “trata-se 
de figurar aquilo que é modelizável” (Couchot, 1993). Tal ambiente 
demonstra- se, portanto, ideal para hospedar o grotesco, visto que ele 
parte da intencionalidade da imaginação, a fim de figurar imagens de 
mundos que não o nosso, mas que, por sua vez, contém contraditorie-
dades familiares. Desde o período inicial da ornamêntica grotesca até 
a atualidade, foi possível constatar a repetição de motivos tradicionais 
do grotesco, articulados aos contrastes e angústias aos quais os sujeitos 
contemporâneos estão vulneráveis: a exposição constante à tecnologia; 
a realidade simulada na virtualidade; as relações de poder na sociedade 
capitalista; a própria concepção de loucura; as remodelagens do que é 
considerado ridículo ou bizarro, são alguns exemplos. O grotesco se 
adapta às estéticas contemporâneas e aos novos meios e mídias, migrando 
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também para a internet, espaço capaz de abarcar linguagens híbridas, 
integrando-as, criando o seu próprio código para legitimar a estética do 
grotesco em plataformas midiáticas próprias da vida contemporânea. 
A interatividade também se demonstra um fator que enriquece estes 
produtos audiovisuais, num sentido de obra aberta para o mundo, sujeita 
às interpretações que podem ser externalizadas num diálogo horizontal 
entre artista - obra - público.

Não há dúvida que esgotar o tema seria uma tarefa para estudos 
posteriores e este não é o objetivo da presente comunicação, visto a 
amplitude dos temas abordados, sendo eles transversais aos domínios das 
Artes, das Comunicações e dos Estudos da Cultura Visual. Procuramos, 
através de nosso recorte, esboçar a atualidade do grotesco na experiência 
audiovisual contemporânea, sendo esta inserida dentro do processo de 
digitalização da cultura, já que “a cultura disjunta e fragmentada que 
chamamos de pós-modernismo é melhor imaginada e compreendida 
visualmente, assim como o século XIX foi classicamente representado 
no jornal e o romance” (Mirzoeff, 1999, pp. 3-4).
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Soma Rock: música, tecnologia e novas perspectivas 
em se produzir eventos no ambiente digital

Felipe Aparecido Bulim1

Jaqueline Costa Castilho Moreira2

Este estudo de caso comparativo intencionou investigar duas edições 
de um mesmo evento musical paulista: o Soma Rock realizado em 2018 
e o Soma Rock Camp 2020, produzido em ambiente digital.

Para cumprir essa propositura há necessidade de elucidar o impacto 
da pandemia, junto à classe artística, na produção de eventos culturais, 
em especial daqueles voltados ao mercado musical. Em dezembro 
de 2019 foi descoberto o vírus altamente contagioso denominado de 
SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan, na China. O agente causador da 
Covid-19 se espalhou globalmente e, em alguns meses, o mundo viven-
ciou uma pandemia (“O que é COVID-19?”, 2021). Nesse período, o 
isolamento social foi a principal medida de retenção do contágio e de 
mortes; entretanto com sérios desdobramentos econômicos, sociais 
e políticos afetando inclusive o setor cultural global. A criação do 
“Movimento Internacional ResiliArt” pela UNESCO, por exemplo, 
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mostra a preocupação mundial com esse impacto. Encontros virtuais 
reuniram, em diversos países, artistas e autoridades com o objetivo de 
debater e encontrar novos caminhos no enfrentamento da crise do setor 
cultural e criativo provocada pela pandemia. Mesmo que a entidade 
esteja trabalhando em conjunto à comunidade, apoiando e assegurando 
acesso à cultura para todos, o enfrentamento da situação pela classe 
artística exigiu uma reinvenção e adaptação de toda indústria criativa 
(“UNESCO apresenta pesquisa sobre impactos da pandemia no setor 
cultural e promove debate em evento virtual”, 2021).

Similarmente no Brasil, produtores musicais, espaços culturais, tea-
tros, cinemas e artistas tiveram seus eventos suspensos ou cancelados; 
sendo os profissionais independentes da cultura, os mais prejudicados. 
Além do comprometimento de sua renda, houve o veto parcial da 
Lei Aldir Blanc ou Lei n. 14.017 (2020), que assegurava auxílio finan-
ceiro ao setor cultural, visando à manutenção de espaços culturais, renda 
emergencial a trabalhadores do ramo e servindo à editais e chamadas 
públicas contempladas pelo orçamento.

O veto parcial resultou no que a mídia denominou de crise do setor 
de entretenimento, como elucida De Carísio (2021). Para o autor, no 
mercado musical brasileiro, também uma extensa gama de profissionais 
foi afetada diretamente, atingindo:

Aqueles que trabalham como montadores de som, DJ´s, técnicos 
em áudio e vídeo, assessores de artistas, promotores de eventos, 
bartenders, garçons, seguranças e toda equipe suporte para a 
realização de eventos musicais foram afetados financeiramente. Para 
além da questão financeira, também foram afetados emocionalmente, 
assim como a população em geral, muitos que realizavam suas 
atividades remuneradas de forma fixa ou como freelancer tiveram de 
se acostumar com o fato de não poderem trabalhar e provavelmente, 



405

meistudies

dentre as atividades produtivas existentes o setor musical com 
apresentações presenciais será um dos últimos a voltar a funcionar. 
(De Carísio, 2021, p. 13)

Através de dados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 
(SIIC) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2019), 
o setor cultural empregava em 2018 aproximadamente cinco milhões 
de brasileiros, com faturamento de 2,64% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Contudo, aproximadamente 44% desses profissionais 
exercem sua profissão de maneira autônoma, ou seja, têm uma situação 
financeira imprevisível, estritamente dependente da realização dos seus 
trabalhos (Ferreira, 2020).

A área de eventos, uma das primeiras a interromper suas atividades 
e, provavelmente, uma das últimas às quais as atividades serão retoma-
das e por ser uma das mais afetadas, foi também a que teve que buscar 
soluções criativas e se reinventar nesse ínterim. A pesquisa Data Sim de 
2020, organizada pela Semana Internacional da Música de São Paulo 
(SIM São Paulo), pesquisou 536 empresas do setor, por 21 estados bra-
sileiros, em março de 2020, tendo como resultado financeiro para o setor 
musical, o prejuízo estimado de R$ 480 milhões, com previsão de superar 
esse valor até o final do mesmo ano. Contabiliza-se, também, mais de 
oito mil eventos afetados, com público potencial de aproximadamente 
de oito milhões de pessoas, que efetivamente não participaram desses 
eventos, o que envolve queda de arrecadação com bilheteria, devolução 
de ingressos, impacto na rede hoteleira, transporte entre tantos outros 
prejuízos e prejudicados na cadeia desses empreendimentos (Ferreira, 
2020, p. 11).
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Assim, para subsistência e não-estagnação do setor, os profissionais 
tiveram que se superar, buscar novas possibilidades de realização e 
ferramentas de trabalho na produção de eventos, como ratifica Ferreira 
(2020, p. 2): “As dificuldades e incertezas, na mesma medida, estimu-
laram de forma criativa e com o uso da tecnologia e das mídias sociais, 
a reinvenção da área musical para sua sobrevivência no enfrentamento 
ao Coronavírus”.

Dessas soluções criativas, produzir em ambiente doméstico dei-
xou de ser um improviso para se tornar uma inovação na produção e 
divulgação aceita no mercado profissional, destacando-se dentre elas: 
as transmissões ao vivo de shows através das redes sociais e as cha-
madas jams on-line, nas quais os músicos gravam em casa, e reúnem 
seu material em um vídeo musical unificado, por meio de tecnologia. 
Esses formatos se popularizaram pelo mundo e no Brasil (Ganc, 2021; 
Savage, 2020).

Ainda em termos de inovação estratégica de produção e divulgação 
musical, um dos grandes escapes do mercado de eventos foi aprovei-
tar melhor e de maneira mais criativa as tecnologias disponíveis. A 
intensificação do consumo de conteúdos virtuais durante a pandemia, 
aliada à expansão das ferramentas virtuais on-line tornaram “os eventos 
digitais a única forma de socialização, e principalmente o único meio 
dos profissionais de eventos gerarem receitas” (Costa, 2020, p. 25).

O mesmo autor esclarece:

Em médio prazo, essa transformação no hábito do consumidor pode 
ser benéfica para os produtores, e o conceito de eventos híbridos - que 
são eventos que acontecem parte presencial e parte virtual – podem 
começar a ganhar força. (Costa, 2020, p. 25)
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Em contraste, o mercado da música gravada ou indústria fonográ-
fica segue em plena expansão. Segundo o Global Music Report (2021, 
p. 12), o estudo anual organizado pela Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica (IFPI) mostrou que a receita global em 2020 desse 
mercado, teve um crescimento de 7,4% em relação a 2019, totalizando 
cerca de 21,6 bilhões de dólares, consolidando o sexto ano consecutivo 
de crescimento. Um avanço diretamente proporcional ao crescimento 
das assinaturas pagas e consumo de plataformas de streaming durante 
a pandemia.

Em termos regionais, a América Latina apresenta o crescimento 
mais rápido em comparação ao resto do mundo: 15,9% em relação a 
2019, elevando sua participação no mercado global para 3,6%, como 
o Brasil representando o maior mercado da região: o país teve uma 
receita geral 24,5% maior do que a do ano anterior. (Global Music 
Report, 2021, p. 15)

Em coluna publicada neste mesmo veículo, Frances Moore, chefe 
executivo da federação, escreve que a criatividade das gravadoras e a 
utilização de mecanismos que tornam a relação artistas-fãs mais próxima 
foram os responsáveis pela manutenção do crescimento do mercado:

O setor continuou a inovar e a criar novas e interessantes maneiras 
de levar música aos fãs, conectando-nos com nossos artistas favo-
ritos e nos apresentando a novos. Os fãs podem compartilhar de 
forma inovadora, experiências digitais imersivas, reunindo-se para 
eventos verdadeiramente globais. As gravadoras estão criando mais 
oportunidades para que a música faça parte de nossa experiência 
de entretenimento com os aplicativos de vídeo, ajudando a trans-
formar o relacionamento entre artista e fã em criador e co-criador. 
Essas inovações continuarão a agregar valor às maneiras ricas e 
diversas que podemos trazer a música para as nossas vidas. (Global 
Music Report, 2021, p. 5)
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Diante do exposto, justifica a relevância de estudos sobre eventos cul-
turais, em especial os musicais, pela elucidação de estratégias inovadoras 
de produção e divulgação; pelo esclarecimento sobre os procedimentos 
operacionais, as ferramentas tecnológicas, midiáticas e de plataformas 
musicais disponíveis que podem ser utilizadas, pela ressignificação de 
conceitos a partir do fenômeno pandemia e pelo compartilhamento de 
novos aprendizados sobre este tipo de produção.

Por pretender investigar um fenômeno contemporâneo, realizado 
em condições peculiares e emergenciais; o objetivo desse estudo foi 
descrever e comparar o Soma Rock e o Soma Rock Camp, duas edições 
de um mesmo evento musical, que ocorreram em condições diferencia-
das: o Soma Rock e o Soma Rock Camp.

Delineamento Metodológico

Trata-se de um estudo de caso comparativo, de abordagem qualita-
tiva, viabilizado pelo tipo de pesquisa multimetodológica. Segundo Yin 
(2001, p. 32) o estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” que 
tem como característica o enfrentamento a uma “situação tecnicamente 
única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 
de dados”.

Para tanto, o procedimento metodológico ocorreu por meio de eta-
pas. A primeira remete a uma revisão, que para Gil (2008) é um tipo de 
pesquisa exploratória que visa recuperar informações sobre a temática, 
aprimorar a delimitação do estudo, elucidar referenciais sobre o assunto 
“eventos musicais”, aprimorar a definição dos objetivos, assim como 
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possibilitar a comparação entre as duas versões do evento estudado: o 
Soma Rock.

Neste estudo, a revisão permitiu a apropriação de publicações comer-
ciais e acadêmicas que tratam deste assunto e também a aproximação 
com autores referenciais na discussão teórica sobre: desterritorialização, 
inteligência coletiva, interação, trabalho colaborativo e tecnologias de 
acesso livre.

A segunda etapa deteve-se na descrição de ambas as edições do 
evento Soma Rock: 2018 e 2020 (realizado em condições peculiares e 
emergenciais em função da pandemia). Nesta fase foi possível eviden-
ciar recorrências e características distintas da experiência social, que 
emergiu de cada uma delas.

É relevante mencionar o envolvimento do pesquisador principal 
com a coleta de dados do evento: presente na idealização e realização 
do evento, é coautor do trabalho de graduação apresentado ao curso de 
Produção Fonográfica da Faculdade de Tecnologia de Tatuí, do qual a 
primeira edição é objeto de estudo de desenvolvimento experimental. 
A segunda edição é organizada de maneira remota pelo mesmo grupo 
de organizadores da anterior, assim sendo, há acesso a informações 
internas específicas sobre técnicas e métodos de organização empre-
gados para a viabilidade da transição de formato. Tais informações 
referentes à segunda edição estão publicadas integralmente no site 
oficial do evento e aqui adequadamente referenciadas. Assim, conforme 
Gil (2008), a investigação específica sobre o evento Soma Rock se dá 
pela pesquisa documental, buscando informações publicadas tanto nas 
redes de comunicação oficiais do evento, como em canais midiáticos 
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informativos e publicações acadêmicas, buscando trazer riqueza de 
detalhes na descrição das suas duas diferentes versões.

Durante o processo comparativo, buscou-se fontes para além daquelas 
específicas sobre o evento: informativos e relatos de experiência sobre 
trabalhos audiovisuais semelhantes ao desenvolvido em ambas edições 
formaram a base comparação no estudo da transição do modelo presencial 
para o remoto. Experiências como a de Wallis (2020) e de Ganc (2021), 
trazem diferentes espectros de reflexão sobre o impacto da pandemia 
na prática da música em conjunto ao redor do mundo, permitindo uma 
ponderação final sobre o que os eventos musicais virtuais trazem de 
positivo para uma comunidade musical severamente impactada pelas 
restrições desse período.

Resultados e Discussões

Ressignificando Conceitos
A compreensão da crise sanitária provocada pelo SARS-CoV-2 

extrapola os agravos referentes à saúde, ao número mundial de mortos 
pela doença, ao acirramento da crise econômica, às instabilidades polí-
ticas, ao avanço do uso de ambiente digital em todas as dimensões da 
vida cotidiana, dentro do período 2020 e 2021. Pode-se afirmar também 
que o fenômeno provocou uma ressignificação no modo de se produzir 
músicas e disseminá-las, assim como também em relação aos eventos 
musicais, uma forma tradicional dar visibilidade a essas produções.

A atividade de realização e organização de eventos representa uma 
relevante atividade sócio econômica, passando a ter um novo status no 
ideário comum e a receber uma abordagem cada vez mais profissional, 
uma vez que envolve metas e objetivos bem estabelecidos e lida com 
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expectativas e demandas de um público que cresce de maneira exponen-
cial (Matias, 2004). Até então, os eventos culturais eram em sua imensa 
maioria, concebidos em formato presencial, especialmente quando nos 
referimos aos musicais. Se faz notória a expansão de apresentações ao 
vivo e festivais e ao redor do mundo, que aumentam o tamanho do seu 
público a cada nova edição. (Martinelli, 2013)

 Já a ideia de eventos virtuais pode ser elucidada, a partir da perspec-
tiva teórica de Lévy (1999), para o qual o virtual é sugerido como toda 
entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas manifestações 
concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem que esteja 
cristalizada a um lugar ou um tempo em particular. Assim, um evento 
remoto, síncrono ou assíncrono, com o objetivo de gerar algum tipo de 
resultado; pode ser considerado um acontecimento virtual. Tais eventos 
ocorrem, em sua maioria, através do ambiente digital da internet, pelo 
uso de plataformas específicas, direcionadas para a interação entre seus 
participantes. Ancorados por essa rede, ou, como chama Lévy (1999), 
ciberespaço, eventos virtuais trazem em sua essência a comunicação 
interativa e comunitária, enunciando outras ideias, como a de trabalho 
colaborativo e o conceito de inteligência coletiva.

Para Lévy (2007, p. 28), a inteligência coletiva está “distribuída 
por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 
real, que resulta em uma mobilização efetiva de competências” e cujo 
fundamento básico é a mutualidade das relações de reconhecimento e 
enriquecimento entre as pessoas.

Nesse contexto, Amaral (2012, p. 145) complementa:

Os ambientes em rede (com base na inteligência coletiva e na 
ação social) promovem um novo tipo de participação social e, 
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consequentemente, novas relações e práticas em que o conteúdo e o 
seu contexto (conversação, objetos sociais, metadados) se assumem 
como o elemento central.

Além da proatividade e sinergia trazidas pela inteligência coletiva, 
destacam-se os aspectos práticos desse tipo de evento, destacados 
por Martin e Lisboa (2020), dentre eles: a democratização do acesso 
ao entretenimento, a relação custo-benefício, a exponencialização da 
cobertura geográfica e sustentabilidade, além do fato de seu conteúdo 
poder ser acessado a qualquer momento após sua realização.

Tratando-se de produção musical, os ambientes virtuais de trabalho 
ganham força proporcional ao avanço das tecnologias e democratiza-
ção do acesso às suas ferramentas, bem como a possibilidade de se 
produzir e compartilhar músicas através das plataformas existentes na 
internet, mudando paradigmas preestabelecidos no mercado fonográfico 
(Wainer, 2017).

Se, por um lado, a pirataria, fruto desse cenário de acesso aberto, 
é um problema que preocupa toda a cadeia da indústria musical, por 
outro as conexões potencializadas pela cultura de rede apresentam um 
novo cenário de processos colaborativos de criação, desenvolvimento 
e compartilhamentos de informação. Dessa maneira, alinhando o atual 
contexto da produção fonográfica com os conceitos de ciberespaço e 
inteligência coletiva trazidos por Lévy (1999, 2007), enfatiza-se a fala 
dos autores:

Observa-se que a cibercultura cria uma forma própria de uso da 
música, produzida pela interação entre tecnologias digitais e formas 
solidárias e colaborativas de sociabilidade. O fenômeno da música 
na Internet é complexo e funciona por adição e multiplicação das 
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formas de produzir, compartilhar, recuperar e usar conteúdos cultu-
rais na sociedade da informação. (De Lima & Santini, 2009, p. 55)

Ainda que sejam muitos os desafios (principalmente comunicacio-
nais), que a interação de um grande número de pessoas via internet pode 
oferecer, acrescenta-se a eles, as novas formas de se produzir música 
de maneira colaborativa e com ela, o compartilhamento de aprendiza-
dos realizados informalmente. Para Rosa e Manzolli (2019, p. 63), no 
processo de produção musical:

não linearidade e imprevisibilidade podem ser encaradas como 
idiossincrasias desejadas, e não como barreiras a serem transpostas. 
Tal processo ocorre em espaços de trabalho colaborativo forjados 
a partir da interação entre etapas de realização e da inter-relação 
entre ações humanas e efeitos produzidos por máquinas, muitos 
deles imprevisíveis. Nesse caso, não linearidade e imprevisibilidade 
podem ser vistas como condições para transformação de domínios 
existentes, para a criação de novos ou ainda como parte de um 
cenário ideal para o desenvolvimento da criatividade.

Nesse contexto, “somando” esse pensamento à prática de produção 
de eventos, Martin (2017) discorre que o universo dos eventos representa 
uma forma gerenciada de múltiplas conexões caóticas que devem buscar 
se harmonizar e interagir entre si e com o ambiente para produzir uma 
obra, ou seja, um único e determinado evento, que nunca se repete.

Dada à atualidade do assunto, a academia carece de produção cien-
tífica específica sobre a realização de eventos musicais em ambientes 
virtuais; em especial, os eventos que se inspiram em modelos como 
o hackathon, descrito por Briscoe e Mulligan (2015, p. 01) como um 
“evento em que programadores de computador e outros envolvidos 
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no desenvolvimento de software colaboram intensamente durante um 
curto período de tempo em projetos de software”. Os mesmos autores 
também destacam o forte estímulo criativo e nível de experimentação, 
que eventos desse tipo proporcionam; encorajando a inovação com 
tecnologias digitais nos mais variados espaços, desde a academia e 
desenvolvimento de softwares, até as artes, a música e a moda.

Soma Rock e suas Duas Edições
A primeira versão do evento foi realizada presencialmente no ano 

de 2018 em Tatuí/SP, teve como proposta inicial a de mobilizar músi-
cos e estudantes para a composição de uma banda, com o propósito de 
tocar ao vivo a canção “Brasil”, de Cazuza (Ribeiro, 2018), como uma 
homenagem ao cantor e sua luta pela causa em favor do reconhecimento 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou Acquired Immunode-
ficiency Syndrome (AIDs). O evento foi inspirado no modelo italiano 
Rockin’ 1000 (2018) e também no russo Rock n’ Mob (Wallis, 2020), 
reunindo cerca de 80 músicos em um mesmo local, divididos em uma 
tradicional formação de banda (bateria, baixo, guitarra e vozes), para 
executarem juntos simultaneamente a mesma canção. Todavia para que 
esta finalização fosse realizada, foi reunida uma equipe de produção 
atendendo quatro frentes de trabalho (organização e gestão; orçamento 
e captação; divulgação e mídia; produção musical), dentro de um 
cronograma cujo prazo final era o lançamento do videoclipe (Bulim 
& Moreira, 2021). A apresentação da banda no pátio da Faculdade de 
Tecnologia de Tatuí no dia 20 de outubro do 2018 reuniu um público de 
cerca de 120 pessoas e gerou takes para a produção de um videoclipe, 
que foi lançado no dia 2 de dezembro de 2018, como celebração de 
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trinta anos do álbum “Ideologia”, ação que se engajou na “Campanha 
do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS” (Morais, 2019). A proposta do 
Soma Rock 2018 envolvia empatia, solidariedade entre outros valores 
requeridos no envolvimento a uma causa humanística e prezava pelo 
coletivo, pelo trabalho sinérgico entre os participantes e pela experiência 
do pertencer a uma banda de proporções atípicas.

Já a segunda versão do Soma Rock foi forjada no cenário desafiador 
(no que tange a produção de eventos culturais) do ano de 2020; tendo 
como meta a realização de uma obra coletiva inédita em meio a Pandemia. 
A instabilidade do momento ocasionou várias mudanças e adaptações, 
dentre elas: a verificação da aplicabilidade de métodos e ferramentas 
disponíveis no ambiente virtual, desde os aparatos para a operaciona-
lização remota do evento a sua estruturação em formato inspirado nas 
game jams e nas hackathons (Briscoe & Mulligan, 2015); passando 
pela disponibilização de recursos que atendessem a preocupação de 
que os envolvidos com o evento pudessem participar de forma segura; 
a continuidade da propositura do evento anterior mantendo a essência 
e valores humanísticos; mas que também, o evento proporcionasse uma 
experiência satisfatória a todos. O atendimento a esses quesitos originou 
a ideia do acampamento on-line para composição da canção autoral da 
numerosa banda, e por isso, a segunda edição ganhou em seu título, o 
acréscimo do termo “Camp”. A ideia de imersão propiciada pelo acam-
pamento on-line foi pensada para que os músicos se encontrassem de 
maneira não-presencial durante uma semana, com o objetivo de criar, 
aprender, gravar e lançar em conjunto sua própria música. A intenção 
foi de que os participantes não somente se sentissem pertencentes 
ao se integrarem a banda, mas também quanto à sua participação na 



416

meistudies

composição e criação da obra musical, além de terem oportunidade de 
interagir e aprender mais sobre música e fonografia durante a realização 
do evento, com os workshops que foram oferecidos. Assim como ocorre 
nos conhecidos modelos de hackathons e jams, o motor do evento foi 
reunir pessoas de diferentes áreas (diferentes instrumentos) e uni-las 
em torno de um objetivo final (produzir uma música inédita) durante 
um período determinado de tempo (uma semana) (Valéo, 2021)

Soma Rock 2018 vs Soma Rock Camp 2020: entre práxis e teorias
Existe uma série de etapas a serem cumpridas ao se tratar da reali-

zação de eventos quando se busca na literatura a respeito da temática 
(Barreto, 2008; Matias, 2004). Além da premência de se conhecer o 
mercado dos eventos similares ao que se está propondo, é relevante 
delinear o público-alvo, ou seja, para quem os esforços serão direciona-
dos. Também, para aqueles que são da práxis, é natural que as etapas de 
um evento aconteçam em uma determinada sequência organizacional, 
mesmo que inconsciente para organizadores leigos. Já para teóricos como 
Barreto (2008), existe uma sistemática básica a ser seguida, que secciona 
a realização do evento em três etapas: a primeira delas é a pré-produção, 
quando se estabelece data, local, cronograma, equipe, necessidades orga-
nizacionais, burocracias e divulgação; já na etapa posterior, a produção, 
que engloba o transevento, a necessidade é resolver problemas em tempo 
real, manter girando as engrenagens que fazem o evento funcionar, ou 
seja, supervisionar e gerenciar as equipes envolvidas (técnica, segurança, 
apoio, organização); a última etapa é a pós-produção, quando se analisa 
o sucesso do evento, a eficácia da metodologia de trabalho empregada, 
e se registra a divulgação de seus resultados. (Barreto, 2008).
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Seguindo os princípios do mesmo autor e as características espe-
cíficas que englobam o conceito do evento Soma Rock, em termos de 
concorrência similar, destacam-se eventos pontuais que reúnem uma 
quantidade expressiva de músicos, vocalistas e instrumentistas em prol 
de uma causa e na atualidade pandêmica, eventos com transmissões ao 
vivo de shows através das redes sociais e as jams on-line, como eviden-
ciam algumas realizações musicais, publicadas em mídias comerciais, 
e exemplificadas no quadro 1, a seguir:

Quadro 1
Cronologia de eventos musicais similares às duas versões do Soma Rock

Período  Descrição Citado em

Julho/ 2015
O Rockin 1000 convergiu em torno de mil músicos 
amadores na cidade de Cesena, Itália, em uma campanha 
cuja finalidade era motivar o conjunto Foo Fighters a 
realizar um show musical no município.

Rockin’ 1000 
(2018)

Setembro/2020

“Com o intuito de unir flautistas durante o período de 
distanciamento social devido à pandemia da covid-19, a 
ABRAF realizou a gravação da obra de forma remota, 
de julho a agosto de 2020. A realização do projeto e as 
transformações resultantes do processo colaborativo que 
envolveu alguns participantes são descritas, assim como 
os problemas e as soluções tecnológicas encontradas na 
inédita tarefa de editar os áudios e vídeos produzidos 
pelos 220 flautistas, provenientes de todos os estados do 
Brasil”.

Ganc (2021, 
p. 685)

Abril/ 2020

A banda americana Foo Fighters se reuniu virtualmente 
com outros artistas em uma performance da canção 
Times Like These, lançada pela rádio londrina BBC em 
uma campanha para arrecadar fundos para entidades de 
apoio à pessoas afetadas pela pandemia 

Savage 
(2020)

Junho/2020

O evento russo Rock n’ Mob disponibilizou na rede 
uma versão virtual homenageando o vocalista Chester 
Bennington, com a canção In The End, da sua banda 
Linkin Park, em uma performance que reuniu 266 
músicos de 35 países diferentes 

Wallis 
(2020)
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Junho/2020
No Brasil, artistas brasileiros homenagearam os 78 anos 
de Gilberto Gil no mesmo formato proposto por Rock n’ 
Mob: cada um gravando sua parte da sua própria casa e 
em seguida, unidos em um vídeo final. 

Silva (2020)

Junho/2020

A rádio paulista 89FM, em parceria com Dado Villa-
Lobos, lançou uma versão inédita e sem fins lucrativos 
da canção “Tempo Perdido”, da banda brasiliense Legião 
Urbana, para a qual as gravações foram realizadas nas 
próprias casas dos artistas, respeitando o isolamento 
social. 

(“Tempo 
Perdido”, 
da Legião 
Urbana, 
ganha versão 
cantada por 
diversos 
artistas”, 
2020)

Dezembro/2020

A icônica mensagem de final de ano da rede Globo de 
televisão ganhou uma nova roupagem: em um conjunto 
de gravações individuais e animações de estúdio, os 
artistas se abraçam e cantam a tradicional “Um Novo 
Tempo”, de Marcos Valle.

(“Mensagem 
de Fim 
de ano da 
Globo tem 
animação, 
abraços 
virtuais 
e letra 
adaptada; 
assista!”, 
2020)

Setembro/2021

No mesmo formato foi lançamento o clipe de “Canção 
pra Amazônia”, de Carlos Rennó e Nando Reis, 
interpretada por mais de 30 artistas brasileiros em um 
apelo pela conscientização ambiental e conservação da 
floresta.

Dantas 
(2021)

Nota. Elaborado pelos autores.

No tocante, ao público do Soma Rock, em ambas as edições compa-
receram dois tipos distintos, denominados de: “público-maker” (músicos, 
compositores, técnicos entre outros, enfim aqueles que se inscrevem para 
participar e tornam a ideia do evento em algo tangível) e o “público - 
receptivo” (“plateia” que usufrui da produção do “público-maker”, com 
participação no evento: presencial, híbrida ou remota, nas modalidades 
síncrona ou assíncrona) e que se encontram mencionados no quadro 2, 
na continuidade do trabalho.
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Com relação aos outros itens apontados em Barreto (2008), para 
que seja possível uma comparação apropriada, foram estabelecidos os 
seguintes pontos (tópicos) organizacionais: Data de Realização, Local 
de Realização, Cronologia, Objetivo, Público, Contrapartida Educa-
cional, Obra Musical Utilizada, Arranjo Musical Utilizado, Gravação 
Audiovisual, Pós-produção Audiovisual e Lançamento. Para facilitar o 
entendimento do leitor, ilustramos no quadro 2 a seguir, as adequações 
realizadas e as mudanças necessárias entre as edições do Soma Rock.

Inicialmente podemos perceber que o objetivo de cada edição 
impacta diretamente na obra utilizada: em 2018, busca-se homenagear 
o artista Cazuza, sua memória e a luta contra o HIV, logo, a canção gra-
vada foi de seu repertório, enquanto que em 2020, o objetivo é realizar 
um acampamento virtual de composição, prática comum no mercado 
musical atual, logo a canção gravada é o resultado desse acampamento: 
a autoral Barlavento (Valéo, 2021).

Observa-se também uma menor adesão dos participantes: o alcance 
da edição de 2018 é quase dez vezes maior que o da edição sucessora. 
Tal dado pode estar intrinsecamente ligado à mudança no conceito e 
formato do evento, mas com o enorme número de variáveis que envol-
vem a decisão do público de participar ou não, é inviável obter uma 
conclusão objetiva, assim como discorre Barreto (2018, p. 45): “Mesmo 
fazendo um bom trabalho de pré-produção e contando com um excelente 
profissional de divulgação, sempre há o risco de ir poucas pessoas, pois 
o comportamento do público é influenciado por muitas variáveis”.

Na experiência relatada por Ganc (2021), que organizou a gravação 
da peça “Caldo de Cana”, remotamente com 221 músicos; dentre os 
fatores motivacionais dos participantes da sua empreitada destacou-se 
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o sentimento de pertencimento, a prática musical coletiva, a sensação 
de “fuga” da pandemia e até mesmo, a luta contra depressão e outros 
problemas emocionais.

Quadro 2
Comparativo Soma Rock 2018 e Soma Rock Camp 2020

SOMA ROCK SOMA ROCK CAMP

REALIZAÇÃO 2018 2020

LOCAL Tatuí – SP Ambiente on-line (Plataformas 
de Meeting)

OBJETIVO Reunir a maior quantidade 
possível de músicos para formar 
uma banda e realizar a gravação 
ao vivo de uma performance 
da canção “Brasil”, de Cazuza, 
em sua homenagem e como 
campanha no combate à AIDS e 
ao preconceito.

Reunir on-line a maior 
quantidade possível de músicos 
para, num período imersivo, 
realizar coletivamente a 
composição de uma canção 
inédita, posteriormente gravada 
individualmente por cada 
integrante em seu respectivo 
instrumento. As gravações serão 
reunidas e editadas em um clipe 
musical coletivo.

PÚBLICO-
MAKER

Aproximadamente 80 
músicos, com um total de 120 
participantes (contabilizando 
técnicos, professores e 
colaboradores da Fatec)

São 11 compositores, 15 músicos 
que participaram do vídeo final, 
e 4 oficinas que alcançaram uma 
média de 13 pessoas. 

PÚBLICO-
RECEPTIVO

Conta-se 2004 acessos ao 
videoclipe (Facebook + Youtube)

Conta-se 430 acessos ao 
videoclipe + fonograma nas 
plataformas de streaming

ASPECTO 
EDUCACIONAL

Toda a equipe técnica e musical 
do evento foi composta por 
alunos do curso superior em 
Tecnologia em Produção 
Fonográfica da Fatec Tatuí e 
do Conservatório Dramático e 
Musical Dr. Carlos de Campos, 
que puderam praticar no evento 
os conceitos e aprendizados de 
diversas disciplinas do curso.

Foram gratuitamente oferecidas 
oficinas sobre mercado musical, 
composição e produção 
audiovisual durante os dias de 
“acampamento”, com o objetivo 
de agregar conhecimentos 
práticos que auxiliem o público 
não só na sua participação do 
evento, mas que contribuam com 
seu crescimento profissional e 
pessoal.
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OBRA 
UTILIZADA

Cover “Brasil” (Cazuza) Autoral “Barlavento”

ARRANJO Músicos Convidados (Alunos do 
Conservatório)

Músicos Convidados 
(Parceiros)

GRAVAÇÃO 
AUDIOVISUAL

Ao vivo (por alunos do curso de 
Produção Fonográfica da Fatec 
Tatuí)

Individual, feita pelos próprios 
integrantes.

PÓS-
PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL

Realizada por alunos do curso de 
Produção Fonográfica da Fatec 
Tatuí

Realizada por profissionais 
parceiros

CRONOLOGIA Inscrições Inscrições

Arranjo + videoaulas Camp de composição + oficinas

Compartilhamento de 
videoaulas/ público-maker 

Arranjo + videoaulas

Ensaios Compartilhamento de videoaulas 
com público –maker

Dia de gravação Período de gravação

Edição Edição

Divulgação do vídeo final Divulgação do vídeo final

LANÇAMENTO Dia 01/12/2018, em mídia 
digital.

Dia 18/12/2020, em mídia 
digital.

Nota. Elaborado pelos autores.

Sobre a gravação do audiovisual, um dos pontos-chave da transição 
é a mudança no formato da gravação: o registro ao vivo de responsa-
bilidade da equipe técnica, na edição de 2018; cedeu lugar à gravação 
caseira individual, ou seja, na edição 2020. Nesta, cada integrante foi 
responsável pela sua própria gravação; o que na contemporaneidade é 
uma prática comum, e que no período pandêmico se tornou uma ação 
recorrente, no processo mercadológico de música gravada. Segundo 
Ferreira (2020), tal prática é ainda mais forte no meio musical inde-
pendente, e isso ocorre por dois principais motivos:
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O primeiro é a acessibilidade aos equipamentos de gravação que 
permitiu a gravação de músicas de maneira descentralizadas resul-
tando em uma criação e produção mais autônoma e o segundo foi 
a emergência das novas tecnologias de informação e comunicação, 
que abriram caminhos para a divulgação e a distribuição na internet, 
mediante download ou streaming. (Ferreira, 2020, p. 8)

Na visão de Ganc (2021) sobre o seu projeto “Caldo de Cana”, a 
ação coletiva com 221 músicos durante todo o processo, trouxe trans-
formações em tempo real, tanto na parte musical, quanto na parte exe-
cutiva e organizacional e também na pós-produção. O autor classifica: 
“a ação dos partícipes não somente como colaborativa, mas também, 
transformadora” (Ganc, 2021, p.708).

Sobre o aspecto educacional, uma das premissas do projeto de 2018 
era a de que o evento seria realizado integralmente por alunos do curso 
de Tecnologia em Produção Fonográfica da Faculdade de Tecnologia 
de Tatuí, desde o grupo de organizadores, músicos arranjadores, equipe 
técnica de áudio e de vídeo, bem como os responsáveis pela pós produção 
(edição e mixagem de áudio, masterização e edição de vídeo). O evento 
acabou envolvendo também colaboradores da instituição, professores de 
diversas disciplinas e familiares dos integrantes, funcionando como um 
grande projeto temático interdisciplinar e simultaneamente um experi-
mento para que o corpo discente participante pudesse colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos durante o curso (Bulim & Moreira, 2021).

Já a segunda edição, de 2020, foi livre de qualquer vínculo institu-
cional. Assim, a questão educacional dentro do Soma Rock Camp foi 
repensada de maneira que se mantivesse a proposta de democratização 
do conhecimento à comunidade musical, mantendo algo relevante e per-
tinente ao escopo do evento. Dessa maneira, tendo como inspiração as 
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game jams e hackathons, a segunda edição promoveu quatro workshops: 
o primeiro sobre mercado musical, o segundo sobre composição e 
processos criativos, o terceiro sobre gravação de áudio e produção 
musical remota, e o último sobre boas práticas e técnicas de gravação 
de vídeo e fotografia. Conteúdos esses que eram de interesse na boa 
realização do evento e que agregaram valor aos músicos, uma vez que 
são assuntos pertinentes às práticas mercadológicas contemporâneas. 
(Briscoe & Mulligan, 2015).

Assim, a transição do evento do modelo presencial para o virtual 
ocorreu em um momento onde os softwares de interação social em 
tempo real tem se expandido, permitindo a socialização e parceria 
entre músicos e artistas, independentemente do seu local de residência; 
promovendo, consequentemente, um intercâmbio cultural, como cita 
Ganc (2021, p. 711):

Isolados em seus quartos, espalhados por todo o país, e também no 
exterior, os músicos gravaram a sua parte com a vontade de parti-
cipar de uma ação coletiva onde sentiram-se unidos em um projeto, 
no qual uma voz se juntava a outra em camadas superpostas, tor-
nando-se parte do todo musical, quebrando o isolamento, fazendo 
parte de um coletivo.

A versatilidade das tecnologias emergentes e mídias digitais têm 
reunido pessoas de interesses e propósitos comuns, tanto pessoais 
quanto profissionais. No cenário musical, elas chegaram para ampliar o 
leque de possibilidades de colaboração e sustentabilidade entre artistas, 
produtores, músicos e outros profissionais da cena independente, reor-
ganizando a indústria da música e dissolvendo fronteiras geográficas 
(Ferreira, 2020). Se o resiliente mercado musical hoje respira, foi graças 
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à sua criatividade e versatilidade em tempos febris, afinal, como ratifica 
Ganc (2021, p.711), “a pandemia foi o estopim de uma busca por novos 
meios de fazer música em conjunto”.

Considerações Finais

Ambas edições do evento apresentaram aspectos favoráveis e 
ressalvas, quanto aos métodos e ferramentas de produção aplicadas. 
Na versão presencial, a prática musical coletiva, a singularidade e o 
ineditismo regional do formato do evento foram os pontos mais des-
tacados, mesmo com os desafios técnico-logísticos que a gravação de 
uma banda de tais proporções em um ambiente universitário impõem. 
Já no formato on-line foi evidenciado a relevância da organização, 
para que os participantes se sentissem à vontade com a utilização das 
plataformas de comunicação, minimizando as dificuldades técnicas 
para não prejudicar a vivência intensa na fruição da produção coletiva.

O estudo mostrou que, apesar da migração do presencial para 
o remoto, a experiência do fazer musical coletivo foi preservada. 
Mesmo com eventuais falhas técnicas e dificuldades de compreensão 
e ambientação com as plataformas utilizadas, a proposta do Soma Rock 
foi cumprida: a de reunir músicos de maneira intensiva com a finalidade 
de compor e gravar em conjunto e on-line, algo inédito.

A indústria da música é historicamente metamórfica e o contexto 
pandêmico, no qual o Soma Rock transitou, permitiu indiciar que os 
eventos musicais estão diante de um ponto de transição em termos de 
criar coletivo e colaborativo (ou nem tanto). Agrega a essa reflexão, 
as palavras de Frances Moore, em entrevista ao Global Music Report 
(2021, p. 2): “Não são tempos fáceis, mas a comunidade musical - com 
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sua criatividade, inovação e determinação - segue em frente, rumo a 
um futuro ainda maior. Um futuro onde o poder da música aproxima 
todos nós”.

No tocante a este estudo, descrever as unidades de comparação, que 
estruturaram as duas versões do evento e suas condições diferenciadas, 
permitiu refletir sobre o processo de transição entre o formato presencial 
para o totalmente digital e mais especificamente, elucidou as adapta-
ções requeridas, os avanços, os obstáculos e as oportunidades latentes, 
que são elementos positivos e relevantes para o planejamento de uma 
próxima edição, nas novas condições da pós-pandemia.
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Performance online en tiempos de pandemia: una 
propuesta de obra musical a cuatro pantallas

Norma Estela García López1

La pandemia del coronavirus ha afectado de manera transversal 
a todos los aspectos de la vida personal y profesional de las personas 
en todo el mundo. La forma de concebir el acceso a la educación, la 
salud y los servicios, por solo nombrar algunos, se ha visto modificada 
de manera radical en muy poco tiempo. La cultura y cada una de sus 
manifestaciones se han visto afectadas desde el inicio.

Probablemente, una de las dimensiones más significativas de la música 
es la función que desempeña dentro de un contexto social. Dentro de 
esta dimensión, la capacidad comunicativa de la música es esencial para 
compartir el ser partícipe de un mismo “universo simbólico, una lengua, 
unas costumbres, creencias, etc”, así la música adopta un “significado 
social compartido” (Ruiz, 2010, p. 95)

Así es que, si bien la posibilidad de afrontar la creación musical en 
el nuevo espacio digital supone un reto de monetización y comercializa-
ción, también ha representado una vía de difusión y un nuevo universo 
de criterios para afrontar la creatividad. El impacto del confinamiento 
domiciliario impuesto como medida sanitaria para paralizar los efectos 

1. Máster en Artes del Espectáculo Vivo por la Universidad de Sevilla. Máster en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria por la Universidad de Málaga.

 Doctorando en Comunicación/Universidad de Málaga
 mumi91@uma.es
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de la COVID-19 ha tenido un resultado significativo en la forma en la 
que la música, sus compositores y sus intérpretes han debido enfrentarse 
a los espacios digitales.

A nivel global a mediados de marzo de 2020 el tráfico de internet 
había aumentado un 56% comparado con la media acumulada de los 
60 días anteriores (Juste, 2020). Igualmente, aunque no contamos con 
datos exactos, se conoce que el aumento de usuarios que comenzaron a 
utilizar las redes sociales como vía para canalizar todo tipo de labores 
artísticas fue apreciable. La variedad entre los usuarios es también signi-
ficativa. No sólo los artistas de superior palmarés y fama aprovecharon 
los espacios virtuales para continuar conectados con su público habitual 
y ganar adeptos. También asistimos al fenómeno de los creadores de 
contenido de popularidad casi instantánea gracias a la creación de vídeos 
virales en los que llevaban a cabo algún tipo de actividad de contenido 
artístico sin ser profesionales de dicha materia.

En el caso del escenario cubano el formato digital se estrenaba por 
fuerza mayor en la cuarentena. El propio mundo digital era prácticamente 
inexplorado, teniendo en cuenta que entre los años 2000 y 2016 sólo el 
30% de la población contaba con cuentas de acceso de tipo prepagado a 
internet. Al terminar 2018 esta cifra se había incrementado hasta llegar 
al 47% de la población (Alonso, 2019); y al cierre de 2020 la cifra oficial 
de usuarios conectados a internet ofrecida por la prensa oficialista era de 
un 59%. Además, influyó significativamente la implantación en 50 mil 
domicilios, conformando un total de 183 mil, del acceso remoto desde 
el hogar a través de “Nauta-hogar” (Morejón Ortega, 2020).

Muchos músicos de reconocimiento nacional e internacional se 
sumaron a la generación de contenido en streaming a través de sus 
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canales de Youtube y con un profundo trabajo de difusión en las redes 
sociales. Entre ellos tenemos a Chucho Valdés, Alexander Abreu, varios 
de los integrantes de la familia que conforma “Síntesis”, el artista de la 
trova William Vivanco y Ernán López-Nussa. Entre las plataformas de 
difusión, las más utilizadas fueron Facebook e Instagram y en buena 
medida a través del contenido live (Hernández, 2020).

Otra de las iniciativas fue el primer festival online de música cubana, 
bajo el nombre “Tunturuntu pa´tu casa”2, con cobertura oficial del varios 
medios de prensa de gestión gubernamental como son la revista Bohemia 
y el periódico Victoria y patrocinio de empresas de telefonía estable-
cidas en el extranjero como Fonoma y Cubatel (PA’ TU CASA, 2020).

En nuestro caso nos interesa centrarnos en la producción de los 
profesionales de la música de conciertos, que, de gran reconocimiento 
o no, han adaptado su contenido artístico a los espacios virtuales. A lo 
largo de la cuarentena observamos diversas iniciativas de agrupaciones 
de cámara, sinfónicas, corales y mixtas que desarrollaron montajes 
musicales tanto de alta calidad de producción, como de interpretación. 
En muchas ocasiones estas propuestas exhibían un determinado mensaje 
ulterior de exaltación a la unidad humanitaria y la convivencia social 
como vía para afrontar y solucionar la situación sanitaria.

La Sociedad de Cámara de la Habana, creada a finales de 2019 
bajo la dirección de Alejandro Martínez3, llevó a cabo varias de estas 
iniciativas. Su estreno en este tipo de creación fue con Viva la Vida 

2. Forma del argot popular cubano que significa: “fuera de aquí” o “vete a tu casa”.
3. Premio “Cubadisco” como solista concertante en 2015 gracias a la recopilación de 

obras compuestas para cello en Cuba. Sus obras y arreglos han sido interpretados 
por directores como Leo Brower, Daiana Garcia y José Antonio Méndez. Ganador 
de la beca Igartza 2017-2018, la beca de la Asociacion de intérpretes de España 
y la Ramon Bilbao codirigida por Ara Malikian (García Olivera, 2020)
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(Sociedad de Cámara, 2020a); arreglo inicial para orquesta de cámara 
del sencillo homónimo de Coldplay, enriquecido con la incorporación de 
músicos instrumentistas de viento, realizadores audiovisuales y peque-
ñas casas discográficas independientes, todos de origen cubano y con 
buena presencia de colaboradores residentes en el exterior (Sociedad de 
Cámara, 2020b). Este primer impulso estuvo seguido de una versión, 
con motivo del día internacional de la infancia, de la canción El Repa-
rador de Sueños de la autoría del cantautor cubano Silvio Rodríguez, 
de la que se publicó un video de realización audiovisual y una serie de 
cortos promocionales.

Por último, un proyecto multidisciplinar en el que además se incor-
poraron bailarines de danza clásica y contemporánea y con la presencia 
de artistas de la música popular cubana y el jazz como Samuel Formell, 
actual director de los “Van Van”, Yelsi Heredia y Eduardo Sandoval, 
así como exponentes de las compañías “OtroLado” y “Acosta Danza” 
(compañía danzaría bajo la dirección de Carlos Acosta). En este caso el 
arreglo musical fue una adaptación de fusión camerística con interven-
ción de formato popular del conocido tema de Roberto Baute Sagarra 
El Guararey de Pastora, llevado a la popularidad por Juan Formell en 
la formación de “Van Van” en 1975. El tema fue rebautizado para esta 
versión como: Pa´Pastorita, un guarareaux? (Quiñones, 2020).

Algunas agrupaciones surgieron como producto de la mixtura 
entre músicos residentes en Cuba y emigrados, tal es el caso de la 
“Cuban Virtual Orchestra”. Otras, como el Ensamble Interactivo de la 
Habana (EIH), realizaron colaboraciones con artistas radicados en el 
extranjero manteniendo y movilizando su plantilla en función de las 
necesidades del emprendimiento artístico. En su seno se llevaron a cabo 
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jam sessions y rondas de improvisación, así como productos artísticos 
audiovisuales a cargo tanto de José Gavilondo, su director, como de 
Santiago Barbosa Cañón.

Este último llevó a cabo y colaboró en varios cortos audiovisuales 
multidisciplinares que reflexionaban entorno a la situación social, el 
enclaustramiento, la soledad y la rutina, tales como Antelia o Creación 
Colectiva en Cuarentena. Capítulo 4: Movimiento.

La labor del Ensamble Interactivo de la Habana, creado en 2015 
por su director, José Gavilondo Peón, ha sido transformadora para el 
espacio sonoro cubano. Lo que arrancaría como “pura improvisación” 
sin “partituras ni composiciones” y como “creación in situ, al azar” 
(Heredia, 2015); se ha convertido en un espacio transdiciplinario que 
aboga por la obra de arte total y se vale de todo tipo de componentes 
instrumentales, audiovisuales, corporales, de movimiento, y de elementos 
que pueden ser tanto pictóricos como circenses y que trascienden los 
límites de las paredes teatrales (Milián, 2017).

Si bien su bagaje de materiales se ha engrosado desde su creación 
hasta día de hoy, el espíritu inicial del EIH permanece inalterable. Su 
concepto continúa siendo el una “orquesta de improvisación y crea-
ción colectiva de música experimental contemporánea” (Levis, 2017) 
“donde el intérprete es el creador y donde muchas músicas y otras 
artes interactúan creando discursos artísticos muy contemporáneos y 
singulares”(García, 2019).

En los años previos a la pandemia nos encontrábamos realizando una 
investigación acerca del uso de las técnicas extendidas para clarinete 
en Cuba. Nuestro propósito era posibilitar el acceso a un determinado 
número de material instrumental a un grupo de clarinetistas cubanos 
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enmarcados en el entorno de la exploración tímbrica que se venía 
desarrollando en el contexto del Ensamble Interactivo de la Habana.

El proyecto consistía en una inyección de material teórico a varios 
clarinetistas del espacio de la música de conciertos en Cuba, seguido 
de una intervención in situ que nos posibilitase observar y registrar los 
problemas a los que se enfrentaban dichos instrumentistas a la hora de 
llevar a cabo el estudio de las técnicas extendidas. Sin embargo, la res-
tricción de movilidad como consecuencia de los esfuerzos para detener 
el avance de la COVID-19, imposibilitó dicha intervención.

En este contexto surgió la idea de llevar a cabo una obra cuya inter-
pretación se viese beneficiada por el espacio de la virtualidad. A través 
del estudio de las técnicas extendidas para clarinete encontramos los 
materiales necesarios para desarrollar una propuesta que se valiese del 
trabajo individual para lograr un proyecto de montaje grupal.

Dicho material fue catalogado de acuerdo a los mecanismos de pro-
ducción de las técnicas extendidas, descritas en los tratados musicales: 
El clarinete y sus posibilidades, de Jesús Villa Rojo; Instrumentación 
y Orquestación Clásica y Contemporánea. Volumen 1. Viento Madera, 
Viento Metal y Voz, de Agustín Charles, y las voces anglosajonas The Bass 
Clarinet, de Harry Sparnaay, New Techniques for the Bass Clarinet de 
Henry Bok y New Directios for Clarinet, de Phillip Rehefeld.

Nuestra catalogación se estructura en distintos tipos de técnicas, 
y la posibilidad de combinarlas entre sí: los sonidos multifónicos, los 
sonidos artificiales, los sonidos microtonales y que afectan afinación 
y/o color, las técnicas de dinámica espacial, las técnicas de articulación, 
los sonidos eólicos y los sonidos percusivos.
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La obra Cinco Estudios Contemporáneos para Clarinete Soprano 
en Sib parte de los resultados de catalogación de dichas técnicas exten-
didas, realizada por la autora como parte de su investigación doctoral. 
Este material fue facilitado al compositor Santiago Barbosa Cañón, 
de origen colombiano, radicado en Cuba y con una estrecha relación 
de colaboración musical en el entorno del Ensamble Interactivo de la 
Habana.

A partir de ahí, la dinámica de trabajo discurrió sobre las bases de 
la retroalimentación. Gracias a la utilización de espacios de reunión 
virtual, envío de bocetos, vídeos explicativos sobre la ejecución de 
algunas técnicas e información teórica no contemplada con anteriori-
dad, pudimos generar un mecanismo de ensayo y prueba de materiales 
utilizados en todas las etapas de la composición.

La metodología seguida para la composición de esta obra fueron 
la creación interdisciplinar y la investigación-creación. En nuestro 
caso hemos seguido el enfoque de Andrés Samper Arbeláez, director 
del Departamento de Música de la Universidad Javeriana: “la manera 
de producir conocimiento en música es diferente, está mediada por la 
intuición y la exploración. No parte, necesariamente, de un problema 
sino de un afecto, una emoción, una intuición, una idea o un concepto” 
(Moreno, 2012).

De esta manera, la investigación-creación artística convierte a la 
apropiación de nuevo material dentro de la escena y a la reinterpreta-
ción de recursos tales como intérpretes, instrumentos o escenografía, 
en abanderados de la conceptualización del arte.

La actualidad del discurso artístico, tal como apunta (Chávez, 2006), 
es la integración de los saberes que competen a las diferentes expresiones 



437

meistudies

culturales, a través de la “expansión, manipulación y ruptura (pero no 
desaparición)” de sus códigos. El concepto de la interdisciplina como 
parte del accionar artístico cotidiano nos permite reorganizar las estruc-
turas, generar nuevos conocimientos y prácticas, así como difundir y 
preservar valores culturales.

En el caso del proyecto que describimos en el presente artículo, 
la interdisciplina artística está planteada a través de las posibilidades 
que brinda el uso de las técnicas extendidas en el clarinete soprano en 
si bemol para el diseño y ejecución de un relato musical. Para ello, se 
toma como punto de partida la evocación de una sala de posproducción 
Foley y la generación de múltiples efectos de aire, tierra y agua a través 
de técnicas de emisión, percusión y articulación que son posibles para 
el instrumento.

El proceso de composición se llevó a cabo durante un total de cuatro 
meses. En ellos se abordaron tanto cuestiones organológicas y posibili-
dades del instrumento como ideas conceptuales centrales a la creación. 
Se definió la estructura de la obra en cuanto a intereses estéticos y a 
su vez basada en la organización de las técnicas extendidas por movi-
mientos. Se decidió que era igualmente importante la dramatización del 
espacio, por lo cual cada movimiento está basado en una aproximación 
diferente a éste.

El primer movimiento es un mapa horizontal de cuatro puntos cardina-
les, en el cual cada instrumentista tiene un posicionamiento determinado 
con respecto a una partitura común, leyendo los fragmentos que están 
orientados de frente a él/ella. La duración y cantidad de repeticiones 
de esos fragmentos obedecen a la jerarquía del rol del instrumentista 
principal, dicho rol es rotativo entre los cuatro instrumentistas. La plena 
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consciencia entre cada instrumentista y el formato es indispensable 
para su interpretación. Si bien es un movimiento que ofrece mucha 
organicidad en su interpretación síncrona, el montaje asíncrono permite 
un mayor perfeccionamiento y pulido de la sincronización entre los 
componentes del conjunto.

En el caso del segundo movimiento existe una relación mucho más 
introspectiva entre cada uno de los miembros del formato y su función 
en la pieza. Se trata de un canto solista para efecto flauta acompañado 
por un relato instrumental que será ejecutado utilizando el concepto 
de Sala Foley. Dicho relato está pensado para ser ejecutado mediante 
efectos imitativos a patrones sonoros de la naturaleza: el aire, la lluvia, 
la tormenta, la calma, el movimiento de las olas del mar y la noche. Los 
materiales dispuestos para este movimiento son los efectos sonoros que 
puedan generarse a partir de sonidos de aire producidos en diferentes 
partes del instrumento, así como sonidos de llaves y percusión sobre 
el cuerpo de madera.

Las variantes de representación sincrónica y virtual requieren dife-
rentes preparaciones logísticas. Para una representación en vivo cada 
instrumentista de los que desarrolla el acompañamiento debe contar 
con al menos dos cuerpos completos de clarinete sobre una mesa; de 
lo contrario las interrupciones para montaje y desmontaje de las partes 
del instrumento serían demasiado largas. Además, se requiere de una 
coordinación coreográfica entre los miembros del conjunto para lograr 
que no se vea afectado el relato. Si por el contrario la pieza se interpreta 
de manera virtual, los cortes de edición permiten ejecutarlo todo con 
un solo cuerpo de instrumento, sin ningún tipo de interrupciones para 
arme y desarme y garantizando total integridad al relato.
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Aunque las posibilidades dramatúrgicas de la representación no 
sincrónica son mucho menores, muchas de las técnicas eólicas utilizadas 
como material sonoro no tienen una altura de sonido muy definida, o 
esta altura es de muy baja audibilidad. Las condiciones de represen-
tación de la obra y el propio resultado sonoro de estas técnicas están 
directamente relacionadas: si no hay público in situ, las interferencias 
sonoras son menores; además, si el equipamiento técnico para grabar 
y editar con el que se cuenta es de calidad, es muy probable que el 
resultado sonoro se enriquezca.

El tercer movimiento de la obra está basado en la capacidad del 
clarinete para producir sonidos multifónicos. En este caso, se ha pen-
sado en el conjunto instrumental como un solo instrumento de amplio 
registro sonoro. El resultado sonoro esperado es el de un órgano, capaz 
de superponer múltiples sonidos y semejante en sus principios acústicos 
al funcionamiento del clarinete, ya que ambos se conforman de tubos 
cerrados.

En este caso, la representación sincrónica ofrece determinadas ven-
tajas de equilibrio sonoro, y empaste, además de propiciar un efecto 
dramatúrgico de mayor complejidad. Por otro lado, si consideramos este 
movimiento como espectralista, el efecto generado por la combinación 
entre los sonidos parciales de los distintos instrumentos se ve muy 
favorecida en la representación en vivo. La relación de este movimiento 
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con el espectralismo4 no se encuentra en los cálculos matemáticos para 
la descomposición del sonido, sino en la resultante acústica de éste.

Sin embargo, en cuanto a audibilidad de todas las alturas de sonido 
que intervienen en los multifónicos y sincronización de los intérpretes 
en cuanto a entrada y duración del sonido, la variante virtual presenta 
mayores ventajas.

En el caso del cuarto movimiento la relación entre el instrumentista 
y el espacio es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. En este 
caso la partitura es el escenario. Cada uno de los instrumentistas hace 
uso de un segmento y sigue determinadas indicaciones a medida que se 
mueve sobre él. El resultado sonoro del conjunto es aleatorio pues cada 
instrumentista se mueve y reacciona de manera no meditada, y a su vez, 
influye en el movimiento y la reacción de los demás. La variante virtual 
reduce mucho el carácter aleatorista, a la vez que la acción-reacción 
entre los miembros del ensamble. Sin embargo, si cada instrumentista 
utiliza un espacio individual para la grabación de la pieza, se genera una 
posibilidad que no permite la variante sincrónica: dos, o más músicos 
pueden estar a la vez en exactamente el mismo punto del escenario. 
Es posible entonces generar un resultado sonoro que no se contempla 
en la representación en vivo.

Por último, el quinto movimiento guarda cierta correspondencia con 
el tercero en cuanto a la relación entre los miembros del conjunto y la 
partitura. Es una pieza dedicada a los glissandi, portamenti y trinos, 

4. “En la década de 1970, un grupo de compositores que fueron conocidos como 
espectralistas comenzaron a integrar modelos matemáticos de timbre con 
principios de psicoacústica para crear masas de sonido (…) surgió en parte 
como un rechazo del Serialismo Integral y las diversas técnicas que se habían 
desarrollado para controlar los parámetro musicales individuales” (como se citó 
en Sánchez Giraldo, 2020)
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donde el interés principal reside en la sincronía del conjunto que se 
divide en dos dúos cuyas integraciones son intercambiables entre los 
miembros del formato. Tal como en el tercer movimiento, la representa-
ción sincrónica ofrece mayor equilibrio sonoro y empaste. La fortaleza 
de la representación virtual está en la posibilidad de lograr un resultado 
de sincronía trabajado individualmente, mediante la grabación de pista 
sobre pista.

En sentido general, la investigación-creación brinda la posibilidad de 
encontrar nuevos paradigmas de composición y representación. Si bien 
el impedimento de movilidad internacional provocado por la crisis sani-
taria de la COVID-19 imposibilitó la consecución de un proyecto de 
intervención directa sobre el gremio de clarinetistas cubanos, la “nueva 
normalidad” virtual nos ha influido a desarrollar un nuevo modelo que 
nos permita adaptarnos a diversas circunstancias.

Consideramos que la situación del escenario de conciertos cubano 
se encuentra en un punto de inflexión que puede ser muy positivo para 
el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y creativos a partir de 
la investigación. Por un lado, el Ensamble Interactivo de la Habana 
(EIH) se encuentra desarrollando una importante labor como grupo de 
experimentación sonora. Por otro, la intervención de internet y el mundo 
virtual van a posibilitar un acceso a la información mucho mayor, así 
como unas nuevas plataformas creativas y de difusión.

Es por ello que creemos que llevar a cabo este proyecto contribuye 
al cauce de esta ola de progreso. Tanto facilitar material teórico sobre las 
técnicas extendidas para clarinete, como llevarlo a la práctica dentro de 
un proyecto de este tipo, favorece el crecimiento del interés y desarrollo 
de la música contemporánea de conciertos dentro del territorio cubano.
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Segurança psicológica na educação à distância: 
um estudo com estudantes da Univesp durante 

a pandemia de Covid-19

Melanie Retz Godoy dos Santos Zwicker1

Francisco Rolfsen Belda2

Este artigo propõe uma reflexão sobre a importância da “segurança 
psicológica” do estudante na Educação a Distância (EAD), ou seja, a 
relevância de o aluno sentir-se social e psicologicamente seguro, aco-
lhido e integrado em um determinado grupo ou ambiente para aprender 
melhor, especialmente diante desse novo e complexo cenário advindo das 
mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 e isolamento social.

A segurança psicológica é um fator fundamental para o aprendi-
zado, para melhor gestão da atenção e para a absorção de informações 
de forma mais eficiente. No entanto, proporcioná-la na educação à 
distância e desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem com 
trocas, laços e interação entre alunos, mediadores e professores, em que 
os estudantes sintam-se seguros para se expressar, debater e aprender 
ainda é um desafio.
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Os dados apresentados nesse artigo são parte de pesquisa de douto-
ramento sobre gestão da atenção na EAD, realizada durante pandemia 
de Covid-19, na qual foram investigados comportamentos e percepções 
de 2007 estudantes do ciclo básico de graduação a distância da Uni-
versidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com a realização 
de entrevistas, dinâmicas com grupos focais e questionário on-line. 
Os resultados apontam a necessidade urgente de investir no estímulo 
à interação entre os indivíduos, construindo laços mais fortes para 
desenvolver um ambiente de aprendizagem com mais segurança psi-
cológica. Isso porque, como veremos adiante: 91% dos respondentes 
declararam já ter sentido ansiedade e sensação de incapacidade de dar 
conta dos estudos; 83% afirmaram apresentar falta de motivação ou 
interesse nas aulas; 80% disseram ter dificuldades de interação com o 
professor e com os outros alunos; e 73% relataram se sentirem sozinho 
nos estudos e sem apoio.

Essas evidências ressaltam a necessidade de ampliar canais de 
interação, além de desenvolver atividades que a promovam, pois esta é 
uma das maneiras mais eficientes de fomentar a segurança psicológica. 
Fóruns, apps, salas de bate-papo, grupos de estudo, aulas ou atividades 
síncronas que favoreçam a criação de relacionamentos mais sólidos e 
laços de confiança entre alunos, mediadores, professores e outros atores 
do ambiente virtual são essenciais para o desenvolvimento de ambientes 
menos estressantes e seguros.

O objetivo deste artigo não é trazer respostas prontas nem esgotar 
o assunto, mas estimular reflexões sobre a eminente necessidade de se 
pensar em soluções que promovam a segurança psicológica na EAD 
nessa nova realidade.
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Segurança Psicológica

Segurança psicológica é a capacidade de sentir-se social e psicolo-
gicamente seguro em um determinado grupo ou ambiente e se constitui 
em um fator fundamental para a manutenção da atenção, para o engaja-
mento, para a livre expressão e para a aprendizagem ativa. De acordo 
com a pesquisadora Amy Edmondson (2020, p. xviii), especialista no 
tema, “segurança psicológica é amplamente definida como um clima 
em que as pessoas estão à vontade para serem elas mesmas”. Em um 
contexto com segurança psicológica, os indivíduos sabem que podem se 
expressar abertamente, sem o “medo interpessoal”, sem receio do que os 
outros vão pensar, de falar besteira ou de passar vergonha. Sabem que 
podem falhar, podem receber comentários a respeito de seu desempenho 
sem que se sintam ameaçadas ou diminuídas e compreendem que estão, 
como todos, em processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. 
Quando as pessoas têm segurança psicológica:

sentem-se à vontade para compartilhar suas preocupações e erros 
sem medo do constrangimento ou represália. Elas estão confiantes 
que podem falar abertamente e não serem humilhadas, ignoradas 
ou culpadas. Sabem que podem fazer perguntas quando não estão 
certas de algo. Tendem a confiar em seus colegas e a respeitá-los. 
(Edmondson, 2020, p. xviii)

E essa liberdade de se expressar, de perguntar, de falar mesmo quando 
o pensamento ainda não está bem formulado ou não se tem certeza, sem 
medo do ridículo ou de se expor, é fundamental para aprender, para 
buscar sanar as dúvidas, para enfrentar os desafios intelectuais sem 
estresse. Para Edmondson (2020, p. xvi), “para que o trabalho intelectual 
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floresça, o local onde se trabalha deve fazer as pessoas se sentirem 
capazes de compartilhar seu conhecimento. Isso significa compartilhar 
preocupações, questões, erros e ideias malformadas”.

O conceito de segurança psicológica tem origem no contexto orga-
nizacional. Foi utilizado inicialmente pensando no relacionamento de 
equipes de trabalho, pelos pesquisadores Edgar Schein e Warren Bennis 
do MIT, em 1965, como parte de discussões sobre o que era necessário 
para produzir mudanças e engajamento nas organizações. Eles argu-
mentaram que a segurança psicológica era um elemento essencial para 
fazer as pessoas se sentirem protegidas e capazes em meio aos desafios 
organizacionais, reduzindo atitudes defensivas, ansiedades em momentos 
de aprendizagem e ajudando os indivíduos a focar em objetivos coletivos 
e na resolução de problemas mais do que em buscar a autopreservação. 
O termo, entretanto, só ganhou força bem mais tarde, já na década de 
90, com a retomada do mesmo por Kahn (1990), que com seus estudos 
demonstrou como a segurança psicológica proporciona o envolvimento 
pessoal no trabalho e o quanto afeta a disposição dos indivíduos de 
se expressar física, cognitivamente e emocionalmente melhorando 
sua performance (Edmondson & Lei, 2014, pp. 24-25). E com Amy 
Edmondson que, após décadas de pesquisa sobre o assunto, afirma 
que “segurança psicológica é uma fonte crucial para a criação de valor 
nas organizações” e uma estratégia eficaz para promover aprendizado, 
inovação e comprometimento (Edmondson, 2020, p. xviii).

De acordo com Clark (2020, par. 1):

segurança psicológica é uma condição em que os seres humanos se 
sentem (1) incluídos, (2) seguros para aprender, (3) seguros para 
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contribuir e (4) seguros para desafiar o status quo – tudo sem medo 
de ser constrangido, marginalizado ou punido de alguma forma.

Para o autor, “quando equipes, organizações e unidades sociais de 
todos os tipos avançam pelos quatro estágios, elas criam ambientes 
profundamente inclusivos, aceleram o aprendizado, aumentam a con-
tribuição e estimulam a inovação” (Clark, 2020, par. 1). A segurança 
de inclusão (1) satisfaz a necessidade humana básica de se conectar, 
pertencer e interagir com seus membros sem receio de rejeição, constran-
gimento ou punição, aumentando a confiança, resiliência e independência. 
Já a segurança para aprender (2) atende a necessidade humana básica 
de aprendizagem, permitindo nos sentir seguros para fazer perguntas, 
dar e receber feedback, experimentar e cometer erros.

Todos nós trazemos algum nível de inibição e ansiedade para o pro-
cesso de aprendizagem. Todos nós temos inseguranças. Quem não 
hesitou em levantar a mão para fazer uma pergunta em um ambiente 
de grupo por medo de se sentir burro? Aprender é intelectual e 
emocional. [...] Quando sentimos segurança para aprender, ficamos 
mais dispostos a ser vulneráveis, correr riscos e desenvolver resi-
liência no processo de aprendizagem. Inversamente, se não temos 
segurança, acionamos o instinto de autocensura e nos fechamos. 
(Clark, 2020, par. 3)

Em relação a segurança para contribuir (3) ela preenche a neces-
sidade humana básica de contribuir com os outros, cria valor e faz a 
diferença. Por fim, a segurança para desafiar (4) satisfaz a necessidade 
de tornar as coisas melhores e de pensar “Por que fazemos assim?”, 
“E se tentássemos isso?”, tem relação com a liberdade para desafiar o 
que está posto, transformar regras e inovar.
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Quando nos sentimos seguros, tornamo-nos bem menos defensi-
vos e mais abertos a aprender com nossos próprios erros e a receber 
feedbacks. Além disso, se temos segurança psicológica dentro de um 
grupo, apresentamos mais facilidade para enfrentar momentos de crise 
– que podem ser desde uma dificuldade com um conteúdo específico até 
uma pandemia como estamos vivendo atualmente – pois nos sentimos 
apoiados e dispostos a encarar coletivamente as dificuldades.

A ideia dessa discussão trazida aqui é transpor esse conceito oriundo 
do ambiente organizacional para o educacional, especialmente pensando 
sobre a educação a distância e sobre a dificuldade de se obter segurança 
psicológica em ambientes virtuais de aprendizagem, conforme relata-
remos mais a frente.

Um ambiente educacional com segurança psicológica envolve: 
a) Que os indivíduos sintam-se seguros, amparados e valorizados; 
b) Que tenham senso de pertencimento e saibam a importância do seu 
papel no grupo c) Que tenham liberdade para falar, expressar suas ideias, 
sentimentos e dificuldades d) Que promova uma cultura de colaboração, 
interação e diálogo; e) Que o erro seja visto como parte do processo de 
desenvolvimento e não algo a ser punido; f) Que haja confiança entre os 
membros e que eles sintam que têm a uma rede de apoio; g) Que exista 
feedback constante e os alunos enxerguem sua progressão e recebam 
elogios por seus feitos; g) Que se valorize a diversidade em sentido amplo 
(de ideias, de personalidades, de etnias, de gênero, de pensamento...); 
h) Que se incentive a busca pelo conhecimento e a inovação. i) E que 
regras, objetivos, tarefas e papéis sejam claros e transparentes.

Vale ressaltar que a confiança no grupo e a autoconfiança são 
fundamentais na aprendizagem, podendo potencializar a segurança 
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psicológica. Zak (2017) afirma que em equipes nas quais os integrantes 
confiam uns nos outros, há maior liberação de ocitocina – hormônio do 
apego e confiança, o mesmo liberado pelas mães quando amamentam – 
e isso implica em aumento de cooperação, capacidade de colaboração, 
produtividade, criatividade e disposição para se submeter a sacrifícios 
pelos colegas do time. Para ele, a maneira de criar uma cultura de alto 
engajamento é por meio da confiança, o que envolve reconhecer altas 
performances, definir objetivos difíceis mas atingíveis, fornecer autono-
mia para a realização das tarefas, abertura para a comunicação fluir dos 
dois lados, cuidar dos relacionamentos e investir no incentivo ao auto-
desenvolvimento. “Oxitocina gera empatia que leva ao comportamento 
moral, que inspira confiança, que, por sua vez, libera mais ocitocina e, 
que, por consequência, cria mais empatia” (Zak, 2012, p. 64).

Portanto, tomar medidas para que os alunos se sintam em segu-
rança psicológica é crucial para que a aprendizagem seja mais efetiva. 
Ter feedbacks constantes sobre o próprio progresso e enxergar seu 
autodesenvolvimento, assim como saber que se pode contar com a 
rede de apoio em caso de dificuldades e que pode errar e se expressar 
livremente que não será julgado por isso são fatores que contribuem 
para contextos seguros do ponto de vista psicológico.

Por outro lado, a falta de feedback, o isolamento, a ausência de con-
tato com professor, mediador, outros alunos, setores administrativos, a 
carência de suporte e até mesmo o excesso de estímulos, conteúdos ou 
de materiais podem acabar com a segurança psicológica, prejudicando 
o aprendizado. Quando há a sensação de incerteza, de insegurança, 
de cobrança excessiva ou de falta de controle prolongada, isso leva 
ao estresse e reduz a capacidade de prestar atenção, de ser criativo, 
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de planejar, de raciocinar. O corpo inunda-se de cortisol, hormônio 
do estresse, e diminui a atuação do córtex pré-frontal, área do cérebro 
responsável pela atenção, concentração, raciocínio, o que dificulta a 
clareza de ideias, a criatividade e a tomada de decisão. O estresse faz 
com que o indivíduo tenha uma constante sensação de urgência, de 
estar correndo perigo e isso bloqueia o pensar, o criar, o imaginar, o 
aprender. A pressão demasiada sobre os alunos, o excesso de leituras 
e materiais, a sensação de estar sozinho online sem ajuda, pode gerar 
altos índices de estresse e ser, de fato, contraproducente.

Já quando as pessoas estão confiantes e sentem-se seguras, aumen-
tam-se os níveis de ocitocina no cérebro e elas se colocam mais facil-
mente no lugar do outro, tornam-se mais empáticas, mais dispostas a 
ajudar, a pedir ajuda se necessário, a se submeter a sacrifícios, a estudar 
e a aprender.

Num ambiente com segurança psicológica deve-se ter liberdade para 
errar, algo fundamental para o processo de aprendizagem. Como diz 
Dahaene (2020, p. 242): “erros não são a marca de alunos ruins”, pelo 
contrário, cometê-los faz parte do aprendizado, pois o cérebro precisa 
se ajustar aos “modelos mentais, quando descobre uma discrepância 
entre o que imaginou e a realidade”.

Aceite e corrija os erros. Para atualizar seus modelos mentais, 
nossas áreas cerebrais devem trocar mensagens de erro. O erro é, 
portanto, uma condição fundamental do aprendizado. Não vamos 
punir erros, mas corrigi-los rapidamente, dando a criança [ou adulto] 
um detalhado, mas livre de estresse, feedback. [...] A qualidade do 
feedback que professores proporcionam aos seus alunos é a mais 
eficaz alavanca para o progresso acadêmico. (Dahaene, 2020, p. 242)
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Então, de modo geral, um dos grandes desafios da Educação a 
Distância é proporcionar condições para a criação desse ambiente com 
segurança psicológica, com proximidade, senso de pertença, regras 
claras, colaboração e carga adequada de conteúdo, no qual o aluno 
encontre estímulo para aprender, permissão para errar e se desenvolver, 
conseguindo enxergar o seu próprio progresso e ter uma rede de apoio.

O Ambiente Interno e Externo na Aprendizagem

Tanto o bem-estar físico quanto o mental são fundamentais para a 
aprendizagem e, caso não aconteçam, desviam nossa atenção e atrapa-
lham o aprendizado: são potentes distratores internos. Esta pesquisa, na 
qual se apresenta parte dos resultados coletados na tese de doutoramento 
sobre gestão da atenção na EAD, evidencia que muitos alunos, durante 
a pandemia, enfrentaram obstáculos em relação ao bem-estar físico e 
mental, como ansiedade, estresse, cansaço ou falta de motivação.

O estudo incluiu um levantamento quanti-qualitativo, realizado no 
ano de 2020, que investigou comportamentos e percepções de 2007 
estudantes do ciclo básico de graduação a distância da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), envolvendo uma revisão 
bibliográfica narrativa, a pesquisa de campo quantitativa on-line res-
pondida por estudantes da Univesp, observações realizadas a partir 
da experiência da autora como mediadora de aprendizagem, além de 
diálogos e entrevistas com professores, mediadores, funcionários e estu-
dantes, a fim de compreender as estratégias que promovem a atenção, 
a segurança psicológica e o engajamento dos estudantes em ambientes 
virtuais de aprendizagem.
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A caracterização da amostra foi composta de 55,8% do sexo feminino 
e 44,2%, do masculino. Quanto à faixa etária, a grande maioria (75,5%) 
se situa na variável entre 24 e 45 anos, outros 16,69% entre 46 e 58 anos, 
1,44% acima de 58 anos e apenas 9,37% entre os 17 e 23 anos – faixa 
mais comum entre os ingressantes das universidade públicas na moda-
lidade presencial. Nota-se que os alunos ingressantes da Univesp têm 
idade superior em relação as outras universidades públicas paulistas.

Conforme podemos verificar no gráfico 1, entre os respondentes:

• 91,29% já se sentiram com ansiedade e sensação de 
incapacidade em dar conta de tudo, sendo 24,27% com 
pouca frequência e 67,02% com frequência mediana ou 
superior – o que indica um número bastante significativo e 
preocupante para a aprendizagem.

• 83,31% dos alunos disseram apresentar falta de motivação 
ou interesse pelo assunto da aula, sendo 44,49% com pouca 
frequência e 38,82% com frequência mediana ou superior.

• 93,62% afirmaram sentir cansaço físico ou mental por outras 
atividades além do curso, sendo 22,52% com pouca frequ-
ência e 71,10% com mediana ou superior (apenas 6,38% 
nunca sentiram cansaço por outras atividades), um número 
estarrecedor.

• 73,14% afirmaram ter a sensação de se sentirem sozinhos 
nos estudos, sem apoio, sendo 34,83% com pouca frequência 
e 38,31% com frequência mediana ou superior. No entanto, 
cabe ressaltar que 26,56% nunca se sentiram dessa forma.

Esses números evidenciam a falta de uma rede de apoio e de segu-
rança psicológica para os alunos no período de estudo.
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Gráfico 1
Frequência de dificuldades: bem-estar físico e segurança psicológica

Elaborado pelos autores.

Observam-se ainda outros pontos que podem comprometer a segu-
rança psicológica, como a falta de base no ensino nos anos anteriores 
ou a inadequação dos conteúdos ao nível de conhecimento do aluno, 
que faz com que eles tenham a sensação de incapacidade, a dificuldade 
de organização do tempo (que os estressa) e a falta de um ambiente 
tranquilo para estudar (que sobrecarrega o sistema atencional).

Conforme gráfico 2, entre os alunos:

• 77,08% afirmaram ter tido dificuldades no estudo por falta 
de base no ensino nos anos anteriores, sendo 32,29% com 
pouca frequência, 44,79% com mediana ou superior e 22,92% 
que nunca sofreram com esse problema.

• 88,98% apresentaram essa dificuldade para organizar o 
tempo nos estudos, sendo 28,95% com pouca frequência e 
um número bastante significativo de 60,03% com frequência 
mediana ou superior, sendo que 11,01% declararam nunca 
ter tido essa dificuldade.
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• 72,88% apontaram falta de um ambiente tranquilo para 
estudar, sendo 32,88% com pouca frequência, 42,11% com 
frequência mediana ou superior e 25,01% declararam nunca 
ter tido esse problema.

Gráfico 2
Dificuldades que interferem na segurança psicológica

Elaborado pelos autores.

Vale lembrar que o excesso de distratores do ambiente, que desvia a 
atenção dos estudantes também podem interferir na segurança psicológica 
e dificultar a concentração nos estudos on-line. Nesse sentido, os alunos 
foram questionados sobre os motivos e a frequência que costumam ser 
interrompidos durante o estudo on-line, fatores que desviam sua atenção 
das aulas e atividades (Gráfico 3):
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• 87,69% disseram ser interrompidos por barulhos no ambiente 
durante o estudo (sendo 38,17% com pouca frequência e 
49,52% com frequência mediana ou superior);

• 65,52% são interrompidos por ligações telefônicas (sendo 
48,68% com pouca e 16,84% com mediana ou superior 
frequência);

• 81,16% costumam ser interrompidos por mensagens no 
celular (sendo 40,61% com pouca frequência e 40,55% 
mediana ou superior); e

• 86,4% são interrompidos por familiares ou amigos presen-
cialmente (sendo 31,94% com pouca frequência e 54,46% 
com mediana ou superior).

Gráfico 3
Frequência de interrupção por distratores do ambiente físico

Elaborado pelos autores.

Como podemos observar, a interrupção por esses vários distratores 
externos se mostra média ou altamente frequente para pelo menos 
40% dos alunos, ou seja, definitivamente um alto grau de interrupção 
e impedimentos no ambiente físico, que atrapalham a atenção destes.
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No que se refere à dificuldade de prestar atenção por conta do 
ambiente externo e interno (bem-estar físico e mental), percebemos 
que os alunos têm consciência do quanto isso interfere no seu processo 
atencional. Conforme Gráfico 4, observa-se que:

• 93,57% dos alunos têm dificuldades para prestar atenção 
com o ambiente conturbado ao seu redor (sendo 19,39% 
pouca dificuldade, 28,10% mediana e 45,54% muita difi-
culdade). Cabe enfatizar o percentual de 45,54% dos alunos 
que declararam ter muita dificuldade para manter a atenção 
em ambientes conturbados, o que é um número bastante 
significativo.

• 86,90% dos alunos têm dificuldades para prestar atenção 
quando têm muita coisa para fazer depois da aula (sendo 
28,10% pouca dificuldade, 32,29% mediana e 26,51% muita 
dificuldade), o que gera ansiedade e obstáculos para focar 
nos estudos. Isso evidencia a importância da segurança 
psicológica para a manutenção da atenção.

Gráfico 4
Dificuldade de atenção por conta do ambiente (externo e interno)

Elaborado pelos autores.
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Assim como os distratores externos – ligações telefônicas, mensa-
gens no celular, pessoas presencialmente e barulhos – interferem de 
forma aguda, atrapalhando focar nas atividades on-line, percebemos 
que a ansiedade, a sensação de incapacidade, de solidão, de não ter base 
suficiente, além da falta de motivação, o cansaço físico, a dificuldade 
para organizar o tempo e de ter um ambiente tranquilo para estudar têm 
um forte impacto na segurança psicológica dos alunos, comprometem 
fortemente a capacidade atencional e, em decorrência, a aprendizagem. 
Vale citar que o ano de 2020, em que se realizou a pesquisa, foi atípico, 
a pandemia de Covid-19 elevou os níveis de estresse e cansaço por conta 
das drásticas mudanças na rotina e do isolamento social.

A Interação na Promoção da Segurança Psicológica

Quando falamos em Educação a Distância, o desafio de pensar em 
um ambiente de segurança psicológica e de aprendizagem ativa é ainda 
maior. Isso porque temos, em grande parte, uma tradição conteudista 
pautada mais pela ideia da “transferência” do conhecimento, em métodos 
de avaliação ainda calcados em decorar, em grandes volumes de conteúdos 
que muitas vezes não são absorvidos pelos alunos por falta de suporte 
para sanar dúvidas e pela dificuldade de interação entre os agentes do 
processo ensino-aprendizagem (alunos-alunos, alunos-professores, alu-
nos-mediadores, designer instrucional-professor, entre outros). Há ainda 
falta de preocupação em conhecer o aluno previamente – até porque 
em grande parte dos cursos eles são muitos – e, assim, fica mais difícil 
saber suas necessidades, instigar suas curiosidades, incitá-los a pensar 
criticamente, debater e fazer com que integrem os novos conhecimentos 
de forma mais ativa ao seu repertório e à sua realidade.
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O distanciamento na Educação a Distância ainda se faz bastante 
presente, como dito, dada a grande quantidade de alunos, aos seus 
repertórios distintos, a não terem uma proximidade e integração física 
(e, muitas vezes nem virtual), podendo gerar um descompasso entre 
as expectativas de ensino do professor/instituição e o que realmente 
é apropriado de forma significativa pelo aluno. Essa distância entre 
aluno e professor é denominada por Moore (2002, p. 2) como “distância 
transacional”.

A separação entre alunos e professores afeta profundamente tanto o 
ensino quanto a aprendizagem. Com a separação surge um espaço 
psicológico e comunicacional a ser transposto, um espaço de poten-
ciais mal-entendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno. 
Este espaço psicológico e comunicacional é a distância transacional. 
Espaços psicológicos e comunicacionais entre um aluno qualquer 
e seu instrutor nunca são exatamente os mesmos. [...] mesmo na 
educação presencial, existe alguma distância transacional.

Diminuir a distância transacional, aproximando aluno e professor ou 
mediador, contribui para que, compreendendo melhor o aluno, aumente-se 
a possibilidade de incitá-lo a um processamento ativo das informações 
no cérebro. Além disso, como seres sociais que somos, a interação faz-se 
necessária para o nosso conforto psicológico. Eagleman (2017, p. 157) 
faz uma pergunta interessante:

Do que seu cérebro precisa para ter um funcionamento normal? 
Além dos nutrientes dos alimentos que você consome, além do 
oxigênio que respira, além da água que bebe, há mais uma coisa 
igualmente importante. A função normal do cérebro depende da teia 
social à sua volta. Nossos neurônios precisam dos neurônios dos 
outros para prosperar.
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A interação e a participação são fundamentais tanto para proporcionar 
o processamento ativo de informações no cérebro do estudante e “liber-
tá-lo” da passividade que faz com que a aprendizagem não aconteça de 
forma apropriada quanto para criar laços entre os envolvidos no processo 
e uma rede de apoio fundamental para a segurança psicológica dos alunos.

Portanto, estimular a interação, síncrona ou assíncrona, entre aluno 
e aluno; aluno e professor; aluno e mediador; e entre outros agentes da 
comunidade de aprendizagem é fundamental, especialmente em seis 
principais sentidos:

1. A interação proporciona um estado de ativação mental e 
atenção propício para a aprendizagem. Nesta direção, em 
aulas assíncronas, podemos pensar em interrupções no meio 
de videoaulas, por exemplo, aparecendo na tela uma pergunta 
que retome algo do conteúdo citado anteriormente, para 
que os alunos tenham que responder e se mantenham ativos 
mentalmente. Em momentos síncronos de aprendizagem, 
perguntas que gerem reflexão, participação ou apresentações 
com informações gerais do que foi apresentado também 
funcionam bem, debates e confrontação de ideias, resolução 
de problemas em grupos;

2. A interação impulsiona a integração social, o senso de 
pertencimento e a formação de uma rede de apoio. Uma das 
grandes barreiras da educação a distância é que muitos 
alunos se sentem sozinhos, desamparados no processo 
de aprendizagem, o que leva, inclusive, à evasão escolar. 
O senso de pertencimento, o sentir-se acolhido dá a liberdade 
necessária para que eles apresentem suas dúvidas sem receio, 
verifiquem o entendimento e avancem em conhecimento. 
Na Univesp, reduziu-se drasticamente a evasão dos alunos 
com o aumento do número de mediadores de aprendizado 
(lá chamados facilitadores) e com a interação mais próxima 
com os alunos. Atividades que promovem a relação entre 
os alunos, que possibilitem conhecer uns aos outros, que 
estimulem trocas de experiências e materiais, trabalhos em 
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grupo, entre outros são extremamente válidas para estreitar 
os laços na aprendizagem à distância. Enfatiza-se ainda, que 
os mediadores de aprendizagem e/ou professores devem 
estabelecer uma relação próxima e humana com os estudantes, 
dando boas-vindas, apresentando-se informalmente, contando 
casos e coisas pessoais, respondendo questionamentos, 
chamando-os pelo nome e estimulando as relações entre a 
turma. É fundamental que se mostrem presentes, acessíveis 
e disponíveis para esclarecer dúvidas, discutir assuntos ou 
acolher as necessidades dos alunos, formando uma rede 
de apoio. Além disso, atividades de integração que não se 
atenham aos conteúdos, mas transbordem e permitam que 
eles falem de si, de suas experiências, de seus gostos, assim 
como as que envolvam humor, jogos e brincadeiras são 
ótimas maneiras de estimular a segurança psicológica. Expor 
as próprias vulnerabilidades, rir de si mesmo ou storytelling 
são formas de se aproximar do outro e isso ajuda a criar 
laços mais sólidos.

3. A interação gera integração do conteúdo novo com os 
conhecimentos anteriores do aluno. Relacionar o conteúdo 
novo com as vivências dos estudantes e com seu conheci-
mento prévio é fundamental para fixá-lo na memória. Para 
isso, a interação nos fóruns, chats ou videoconferências 
promovem oportunidades de relatarem suas experiências 
e aportes a respeito de um determinado assunto. Interagir 
possibilita que o conteúdo novo seja mixado com o antigo. 
“Se o processo de elaboração foi complexo, criando muitos 
vínculos com as informações existentes, haverá uma rede 
de interconexões mais extensa, que poderá ser acessada em 
múltiplos pontos, tornando o acesso mais fácil” (Cosenza & 
Guerra, 2011, p. 72).

4. A interação permite sanar dúvida, ter feedbacks sobre sua 
evolução fazendo com que o aluno avance mais facilmente 
nas etapas do conhecimento. Interagir ajuda na criação de 
um clima seguro e cria condições para que o aluno se sinta 
confiante para apresentar suas dúvidas, para aprender com 
as dos outros, para se expor. Em ambiente virtual, muitas 
vezes os alunos têm vergonha de expor suas ideias e “deixar 
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registrado” no fórum, de falar besteira e ser criticado ou ainda 
de dar uma opinião equivocada e isso ficar gravado nas aulas 
síncronas, podendo ser compartilhado nas redes sociais. 
Nesse sentido, enfrentamos o desafio de criar ambientes 
com segurança psicológica, em que o erro seja visto como 
parte do processo, em que a participação seja estimulada 
e o medo superado. As interações também proporcionam 
depoimentos como esse: “eu nem estava com dúvidas, mas 
quando acessei o fórum compreendi muito melhor o conteúdo 
a partir da questão de um colega que me fez refletir por um 
outro ponto de vista”.

5. A interação estimula a elaboração mental sobre do con-
teúdo requerida pelos atos comunicacionais, o que acaba 
repercutindo em uma maior apropriação deste. Quando o 
aluno vai falar com suas palavras, escrever, gravar um áudio 
ou vídeo sobre um assunto para interagir, ele é obrigado a 
elaborar mentalmente esse conteúdo e isso ajuda a conso-
lidá-lo na memória.

6. A interação possibilita a expressão de nossa opinião, ativando 
o circuito de recompensa do cérebro para o prazer, o 
que promove o vínculo e relaciona a aprendizagem com 
algo prazeroso, agradável. De acordo com a neurocientista 
Tali Sharot (2017, pp. 13-14), “a oportunidade de transmitir 
seu conhecimento para os outros tem recompensas íntimas”:
Uma varredura do cérebro mostrou que quando as pessoas 
têm oportunidade de comunicar suas pérolas de sabedoria 
aos outros, o centro de recompensa é ativado com força. 
Vivemos uma explosão de prazer quando partilhamos nos-
sos pensamentos e isso nos impele à comunicação. É uma 
característica sofisticada do nosso cérebro, porque garante 
que o conhecimento, a experiência e as ideias não fiquem 
sepultados na pessoa que os teve e que, como sociedade, nos 
beneficiemos dos frutos de muito intelectos.

E ter prazer durante o aprendizado é fundamental para querer apren-
der mais, ter iniciativa em buscar novas informações.
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Para Miller (2014, p. 216), é importante alternar momentos de 
apresentação de conteúdo com outros de participação dos estudantes. 
“A alternância entre apresentação do professor e participações dos 
estudantes mantém o aluno ativo e engajado – condições necessárias 
para o aprendizado”.

Na Educação a Distância, o fórum é uma das ferramentas que 
pode possibilitar participação mais ativa do aluno e potencializar a 
atenção – desde que bem estruturado e mediado –, relacionando o 
novo conhecimento com o anterior, a solução de dúvidas, o debate de 
ideias, conceitos e teorias... Enfim, ações que possam vincular o novo 
conteúdo aos interesses e vivências dos alunos. Outro ponto crucial é 
que, no fórum, é possível despertá-los para olhar o mesmo conteúdo 
sob diferentes aspectos e por canais diferentes como textos, imagens, 
vídeos, fluxogramas, sempre estimulando-os a dar opiniões. E, assim, 
apropriando-se do conhecimento de forma mais aprofundada e genu-
ína, e não reproduzindo somente, eles podem aplicá-lo em diferentes 
contextos, relacionando-o com outros conhecimentos e, especialmente, 
traduzindo-se em aprendizado para seu cotidiano. Porém é importante 
ressaltar que só o fórum em si não propicia essa interação, a mediação 
se faz extremamente necessária.

Além dos fóruns, os momentos síncronos – sejam por chat, lives 
ou videoconferências – podem ser bastante relevantes para estimular 
debates, para tirar dúvidas, apresentar os destaques do conteúdo da 
semana e criar um senso de pertencimento e comunidade, fundamen-
tais para a aprendizagem. Ter momentos síncronos regulares e com 
temáticas específicas pode ser também uma forma de potencializar a 
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aprendizagem à distância, pela “proximidade” temporal (embora não 
física) que esses encontros propiciam.

Em suma, interagir é fundamental na Educação a Distância, por isso 
é imprescindível pensar em formas de potencializar a criação de redes 
de interação ou espaços que permitam questionar e argumentar favo-
recendo a ressignificação dos conteúdos, seja via grupos de whatsapp, 
em redes sociais, fóruns, chats, lives, entre outros. A comunicação é 
crucial para garantir a qualidade do ensino, motivar o aluno a prosse-
guir em seus estudos, oferecer a ele, formas de solucionar problemas, 
tirar dúvidas e proporcionar segurança psicológica. No entanto, como 
veremos a seguir, ainda temos muito a evoluir em termos de interação 
nos ambientes virtuais de aprendizagem.

Dificuldades de Interação no Ensino On-Line

No presente estudo, fica evidente que falta de interação dos alunos 
com o professor e entre eles mesmos ainda é um desafio no ensino 
a distância: 80,97% dos alunos declararam apresentar dificuldades 
de interação com o professor, sendo 29,55% com pouca frequência 
e 51,42% com frequência mediana ou superior, um número bastante 
significativo (Gráfico 5).

Os dados da pesquisa também evidenciam a falta de interação com 
os colegas de turma: 80,87% dos estudantes encontram essa dificuldade, 
sendo 28,05% com pouca frequência e 52,82% com frequência mediana 
ou superior. Percebe-se, portanto, que a interação ainda é algo para ser 
refletido e desenvolvido na educação a distância para potencializar a 
aprendizagem. Importante frisar que os respondentes da pesquisa são 
alunos do primeiro ano – e não sabemos como seria essa resposta se 
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envolvêssemos os de outros anos. Além disso, num período de isola-
mento social gerado pela pandemia Covid, em que eles não tiveram 
encontros presenciais nos polos – que teriam eventualmente em um 
ano típico – pode ter dificultado a interação.

Gráfico 5
Dificuldades de interação na educação à distância

Elaborado pelos autores.

Entre os respondentes, 66,12% deles disseram ter visto dificuldades 
do professor para dar aulas on-line, sendo 41,01% com pouca frequên-
cia e 25,11% com frequência mediana ou superior, evidenciando que 
ainda temos a falta de familiaridade dos docentes com as tecnologias, 
de vivências, práticas pedagógicas e estratégias para o ensino on-line e 
o desconhecimento de como despertar a atenção e o interesse dos alunos 
na educação a distância. Tais dados apontam a necessidade de propor-
cionar treinamentos aos professores sobre a linguagem digital, rodas 
de discussão sobre metodologias de aprendizagem e suas tecnologias, 
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além de incentivar debates, experimentação, trocas de experiências e 
reflexões sobre sua atuação na educação a distância.

Considerações Finais

Precisamos falar sobre a “segurança psicológica” do estudante na 
Educação a Distância (EAD). Nesses tempos obscuros de pandemia de 
Covid-19, de transformações de rotinas, de ansiedade, de estresse, de 
sensação de incapacidade, e mesmo no pós-pandemia com o alastra-
mento da educação via tecnologia digital, faz-se necessária a discussão 
dessa temática para o desenvolvimento de estratégias que possibilitem 
ao aluno sentir-se social e psicologicamente seguro e integrado nos 
ambientes virtuais de aprendizagem com o objetivo de que aprendam 
com mais eficiência e sem tantas angústias.

Não resta dúvida de que a segurança psicológica é um fator fun-
damental para o aprendizado, para melhor gestão da atenção e para a 
absorção de informações de forma mais efetiva. No entanto, propor-
cioná-la na educação a distância, desenvolver um ambiente virtual de 
aprendizagem com trocas, laços e interação entre alunos, mediadores 
e professores, em que os estudantes se sintam livres para se expressar, 
debater e aprender ainda é um desafio.

A interação e a participação têm um papel importante na construção 
de ambientes com segurança psicológica, além de ajudarem na conexão 
do conhecimento novo com o conhecimento consolidado, na repetição 
dos conteúdos de diferentes formas para ser mais adequadamente apro-
priado, no despertar da curiosidade e do interesse. Mas, como vimos, 
ainda temos um longo caminho pela frente em busca dessa transfor-
mação: a ampla maioria dos alunos tem dificuldades de interação com 
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o professor (80,97%) e com os colegas (80,87%), sendo que mais de 
50% deles enfrentam tal problema com frequência mediana, alta ou 
sempre. Ou seja, um número bastante significativo e que nos alarma 
para a necessidade de promoção de interação de forma mais elaborada 
e processual nos ambientes virtuais de aprendizagem.

Portanto, ao se pensar no design instrucional de materiais, cursos e 
disciplinas deve-se atentar para a inclusão de ferramentas que tornem 
os ambientes virtuais mais interativos como: fóruns bem conectados 
com o conteúdo das aulas, trazendo perguntas instigantes e inteligentes, 
com imagens e vídeos que chamem a atenção; solicitações aos alunos 
para que contem suas vivências sobre o assunto, seus hobbies, anseios, 
desejos, pontos de vista, sobre o que querem aprender; grupos de discus-
são e artísticos; intervenções de humor; mecanismos tecnológicos que 
estimulem a interação; novas ferramentas; notificação de recebimento 
de mensagens no fórum, tendo as mais recentes no topo; mecanismos 
de busca, entre outros.

Vale ressaltar também a importância dos momentos síncronos como 
debates, tira-dúvidas, lives temáticas, grupos virtuais de estudo media-
dos e até mesmo encontros presenciais que promovam a aproximação e 
possam transferi-la para o digital, grupos em redes sociais, entre outros. 
O importante é estimular a interação entre os atores do processo de 
aprendizagem sobre o conteúdo e para além dele.

E isso não é tudo! Há a necessidade de um posicionamento ativo do 
professor, do designer instrucional e do programador na criação de canais 
de interação efetivos, que precisam ser implementados para servir como 
suporte a aprendizagem. Se no presencial, a interação ocorre de forma 
mais espontânea, fluida e sem necessitar de um esforço por conta da 
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presença, no ensino a distância, é preciso instigar de forma mais veemente 
e contínua, estabelecendo processos, canais e estratégias para que isso 
aconteça. É necessário planejar canais e momentos de interação, assim 
como se faz o planejamento de uma disciplina. É preciso instigar um 
posicionamento ativo dos alunos – o que nem sempre é fácil –, inserindo 
perguntas estratégicas no início de uma aula, envolvendo os alunos na 
resolução de um problema; solicitando um mapa visual com imagens 
e palavras-chaves dos conceitos apresentados até aquele momento; 
desenvolvendo um fórum temático que estimule a curiosidade do aluno 
e o convide a participar ou desafiando-o com um projeto.

Coloquemos o assunto em pauta! A interação pode gerar a rede que 
suporta a segurança psicológica e favorece a aprendizagem.
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La videoconferencia como tecnología emergente en 
educación presencial de nivel superior
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Lejos de describir historias maravillosas y secretas, donde existen 
elixires, mágicas recetas o piedras filosofales, capaces de transformar 
lo que tocan en oro, lo que intentaremos esbozar difiere mucho de ese 
tipo de relatos fantásticos.

Escribir sobre prácticas educativas, no es tarea sencilla, sobre todo 
teniendo en cuenta que los narradores directos se encuentran implicados 
en ellas.

La idea del presente trabajo es describir y analizar dos experiencias 
educativas en el nivel superior, en las que se hizo uso de la videocon-
ferencia como recurso/medio de enseñanza y aprendizaje para suplir 
la presencialidad.

A partir de la teoría de la Ecología de los Medios de McLuhan, se 
interpretan las diferentes formas de interrelación educativa, compor-
tamientos, emociones y acciones de los actores educativos que son 
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afectados por la irrupción de la videoconferencia en el aula presencial 
(según sea el soporte tecnológico utilizado).

Para ello se analizan las experiencias anuales del dictado de clases en 
dos Instituciones de Nivel Superior, una de gestión pública en Santa Fe 
de la Vera Cruz y otra de gestión privada en Córdoba Capital.

El análisis se circunscribe (en cada institución educativa) a un grupo 
de alumnos y el docente a cargo para explorar, y en su caso, comparar los 
efectos del uso de la videoconferencia como recurso para la enseñanza 
y el aprendizaje presencial y que fuera impuesto obligatoriamente, a 
causa de la emergencia sanitaria reinante en la República Argentina por 
la pandemia Covid19, como reemplazo de la presencialidad.

Es así, que el propósito parte de la necesidad de elucubrar, tratando 
de tomarnos un momento y así aquilatar, discurrir y observar, teniendo 
en cuenta a lo largo del desarrollo la “vigilancia epistemológica”3 pro-
puesta por Bourdieu.

Para ello creemos pertinente retomar lo planteado por Freire (1997):

El mundo no es. El mundo está siendo. Mi papel en el mundo, como 
subjetividad curiosa, inteligente, interferidora en la objetividad con 
que dialécticamente me relaciono, no es sólo el de quien constata 
lo que ocurre sino también el de quien interviene como sujeto de 
ocurrencias. (p. 48)

3. La referencia a la vigilancia epistemológica como aquella actividad que ejerce 
el investigador cuando logra reconocer la clara separación entre el discurso 
científico y la opinión común. Resulta en una actitud que el investigador debe 
tomar a lo largo de todo el proceso de construcción y responde, en definitiva, a 
los actos epistemológicos del procedimiento científico.
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Marco Teórico

Ecología de los Medios
Para el análisis e interpretación de las experiencias educativas indi-

cadas, se hace necesario introducir algunos conceptos claves de la teoría 
de la Ecología de los Medios, especialmente los postulados de quienes 
se consideran como padres fundadores, es decir, Marshall McLuhan y 
Neil Postman.

Según Postman,

la ecología de los medios es el estudio de los medios como ambientes” 
y explica que la palabra “ecología implica el estudio de ambientes: 
su estructura, contenido e impacto en la gente. Un ambiente es 
un complejo sistema de mensajes que impone en el ser humano 
formas de pensar, sentir, y actuar (Postman, s. f. como se citó en 
Islas Carmona, 2015, p. 1061)

De esta manera, continúa el autor, la Ecología de los Medios estudia 
cómo los medios de comunicación inciden en la opinión humana, la 
comprensión, la sensación y los valores.

Como lo señala Scolari (2010), para Postman el surgimiento de 
un nuevo medio no se limita a ser agregado a lo ya existente, sino que 
cambia todo su entorno; es decir, que un nuevo medio modifica todo el 
ecosistema en sí mismo dando lugar a nuevas interrelaciones (Gómez 
Ocano & Jodar Velázquez, 2019).

A su vez, McLuhan “nunca se cansó de repetir que los medios de 
comunicación forman un ambiente sensorial o entorno (medium) en el que 
los seres humanos nacen y crecen” (2006, como se citó en Scolari 2010).
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Asimismo, Scolari sostiene que la metáfora de la ecología de los 
medios, permite dos sentidos o interpretaciones; por un lado, en una 
“dimensión ambiental”, los medios son ambientes que afectan a los 
sujetos que las utilizan y en segundo lugar en una “dimensión interme-
dial”, los medios son especies que se relacionan y compiten entre sí, 
ningún medio existe solo, sino exclusivamente en interacción con otros 
medios, “puesto que los medios son especies que viven en el mismo 
ecosistema y establecen relaciones entre sí” (Albarello, 2015, p. 327).

En relación a lo expuesto, coincidiendo con Islas (2015), es dable 
mencionar la “tétrada de McLuhan” que es entendida como conclusión 
del trabajo intelectual de McLuhan. La misma incluye cuatro leyes (cues-
tionamientos) que permiten ser aplicadas a todos los medios y parten 
del impacto que estos ejercen en la ecología cultural de las sociedades: 
“¿Qué extienden los medios o tecnologías? ¿Qué vuelven obsoleto? 
¿Qué recuperan? ¿Qué revierten?” (Islas, 2015, p. 1073).

Es decir, la primera ley se refiere a la extensión, toda tecnología 
prolonga, reemplaza, incrementa, etc., una facultad física o psíquica 
del hombre. La segunda ley, la obsolescencia, como consecuencia de la 
extensión, partes determinadas del entorno de lo extendido se vuelven 
obsoletas, disminuyen, dejan de ser usados. La tercera ley es la recu-
peración, ante los efectos de toda nueva tecnología, gradualmente se 
recupera el equilibrio, recuperando y adaptando algo obsoleto. La cuarta 
ley es la reversión, cuando una tecnología llega a su límite, invierte sus 
características y pueden surgir otras particularidades.

Finalmente, es importante tener presente que “cada tecnología 
contiene una filosofía que expresa la forma en que la gente usa su 
mente, su cuerpo, cómo codifica el mundo, qué sentidos amplifica y 
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qué tendencias intelectuales y emocionales descarta” (Postman, 1998 
como se citó en Scolari, 2010).

Videoconferencia como Tecnología Emergente en Educación Presencial
A raíz del aislamiento social obligatorio impuesto en la República 

Argentina como consecuencia de la pandemia COVID-19, en todas las 
instituciones educativas de tipo presencial, el año lectivo 2020 tuvo que 
dejar de lado el aula física para desarrollarse en el espacio virtual, y para 
ello se hizo uso de diversos recursos tecnológicos, algunos sincrónicos 
y otros asincrónicos.

Uno de los recursos o medios de comunicación que se utilizó para 
cubrir el espacio que correspondía a las clases ordinarias presenciales 
fue la videoconferencia sincrónica.

“Se puede definir la videoconferencia (VC) como la combinación 
tecnológica de audio, vídeo y redes de comunicación que permite la 
interacción en tiempo real entre personas remotas” (Hendricks & Steer, 
1996, como se citó en Isla Montes & Ortega Molina, 2001, p. 3).

Asimismo, son conceptualizadas como “sesiones o clases en las 
que el alumnado y el profesorado se conecta e interactúa entre sí en 
tiempo real, gracias al empleo de plataformas y aplicaciones virtuales” 
(Gegenfurtner et al., 2020, como se citó en Roig Vila et al., 2021, p. 199).

Es claro, que la imposición de la videoconferencia, llevó a que la 
educación presencial se debiera adaptar o asumir características propias 
de la educación a distancia.

Se piensa que la educación presencial presenta las características 
que Aparici y Silva (2012 como se citó en Gómez Ocano, & Jodar 
Velázquez, 2019), señalan:
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En primer lugar, los contenidos escolares empleados tienden a 
ser tramitados con mensajes cerrados, lineales y secuenciales. 
En segundo lugar, el emisor principal (profesor) generalmente funge 
como un presentador que busca atraer la atención del receptor (por 
seducción y/o imposición) basado en su universo cultural e ideológico. 
Por último, se presume que los estudiantes deben comportarse como 
receptores pasivos, capaces de asimilar los mensajes tal como se 
enseñan. (p. 144)

En cambio, y de conformidad con Fernández (2010, como se citó 
en Juca Aulestia, 2016) la educación a distancia “combina el aprendi-
zaje autónomo y el acompañamiento tutorial la cual es impartida por 
docentes” (p. 2356) apareciendo el profesor como facilitador, consejero, 
orientador, etc., funciones y comportamientos un poco diferente a los 
desempeñados en las aulas físicas.

Asimismo, continúa señalando Juca Aulestia (2016) que la comu-
nicación es muy importante en la labor del tutor a distancia, quien 
necesita de medios tecnológicos para la interacción entre docentes y 
alumnos, alumnos con otros alumnos y docentes con otros docentes, ya 
sea mediante chat, foros y la videoconferencia que hace, que la comu-
nicación sea síncrona permitiendo además un aprendizaje colaborativo.

Reconoce a la videoconferencia como una videocolaboración que 
tiene las siguientes particularidades: permite unir a varias personas en 
un mismo espacio virtual, intercambiar o compartir datos y contenidos, 
comunicación bidireccional, mensajería instantánea vía chat, entre otras 
(Juca Aulestia, 2016, p. 2356).

Se agrega, también, que este sistema de comunicación posibilita 
una retroalimentación inmediata y puede disminuir los sentimientos de 
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aislamiento y soledad (Chen et al., 2020; Trespalacios & Uribe-Florez, 
2020, como se citó en Roig Vila et al., 2021, p. 199).

Metodología

En el análisis de las experiencias se utiliza un enfoque mayormente 
cualitativo con aportes cuantitativos. Se parte de descripciones y obser-
vaciones de los actores involucrados, a modo de reconstruir la realidad 
y lograr una mayor comprensión de la temática. Sobre la base de datos 
estadísticos obtenidos del cursado de las materias correspondientes se 
elaboran algunas aproximaciones cuantitativas que apoyan la descripción 
realizada y pueden servir como punto inicial de una investigación posterior.

Descripción de Experiencia 1
Una de las experiencias elegidas para el análisis se trata del dictado 

de las asignaturas Estructura y Análisis de Puestos (1er. cuatrimestre) y 
la Asignatura Derecho Laboral (2do. cuatrimestre) ambas del 2do. año 
de la carrera Tecnicatura Superior en Recursos Humanos que son dicta-
das por el mismo docente al mismo grupo de alumnos. Las asignaturas 
indicadas, se dictan en la opción pedagógica presencial 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), 
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 específicas 
y de la formación profesional vinculadas con la vida cultural, productiva 
y social a nivel local, regional, provincial y nacional. Asimismo, SABER 
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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.

Por el aislamiento obligatorio impuesto a causa de la pandemia por 
Covid19, el desarrollo de los encuentros presenciales fueron reemplaza-
dos por el uso de videoconferencias sincrónicas, respetando el horario 
de clases originalmente establecido en el cronograma cuatrimestral. 
En el caso de las materias indicadas, las videoconferencias se llevaron 
a cabo una (1) vez a la semana, durante tres (3) reuniones consecutivas 
vía aplicación Zoom, de 40 minutos de duración cada una.

Todas las semanas, entre la segunda y tercera reunión, se realizaba 
un intervalo de 20 minutos (aproximadamente) a fin de que los alumnos 
elaboraran la actividad sincrónica obligatoria, que podía ser individual 
o grupal (mediante Whatsaap), para su posterior publicación en foro de 
aula virtual (Moodle) y control vía oral en la última videoconferencia 
de ese día.

Descripción de Experiencia 2
Otra experiencia seleccionada como referencia para el análisis, con-

siste en el dictado de las materias Museología Tics y Digitalización I 
(de carácter anual) en primer año y Diseño de Proyectos Culturales (de 
carácter anual) en tercer año de la carrera de Tecnicatura en Museolo-
gía y Gestión Patrimonial. Ambas materias desarrolladas por la misma 
docente y en una institución de formación técnico profesional de gestión 
pública de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, República Argentina.

En la actualidad, el Instituto 12 “Gastón Gori”, cuenta con seis carreras 
de Tecnicatura entre las que figuran: Museología y Gestión Patrimo-
nial, Bibliotecología, Comunicación Social, Locución, Ambientación y 
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Decoración de Interiores y Archivística. Todas de carácter presencial; 
ninguna de ellas a distancia.

El establecimiento, si bien, tiene un sitio web institucional, sola-
mente presenta allí la oferta educativa e información relevante en cuanto 
a la vida académica y actividades que se desarrollan en el mismo. 
Debido a la pandemia de Covid19, el Ministerio de Educación puso 
a disposición para fortalecer el vínculo educativo y dar continuidad a 
las actividades desde el hogar, la utilización de la plataforma Google 
Classroom para facilitar la creación de aulas virtuales y Google Meet, 
para realizar videoconferencias, es decir, contacto visual y por audio 
con los estudiantes. Dichas aplicaciones pueden ser sostenidas desde 
una computadora, tablet o celular.

Es de destacar, que las videoconferencias tuvieron una frecuencia 
quincenal de dos horas cátedra (80 minutos de reloj), contando con 
actividades semanales de lecturas obligatorias, trabajos prácticos y exa-
men parcial. Las cuales fueron realizadas a partir del espacio de Google 
Classroom, estableciendo fechas de entrega que debían ser respetadas.

En relación a los alumnos de primer año, debieron realizar un cursado 
totalmente virtual, teniendo que conocer a profesores y compañeros 
mediante pantallas, manera de trabajar solo imaginada en futuros dis-
tópicos, la que se tornó real en el ciclo 2020.

Por otra parte, en el caso de la materia dictada en tercer año Diseño 
de Proyectos Culturales, se trabajó con una muestra virtual del museo 
institucional, en el marco de los 100 años de radio en Argentina. 
Para ello, se articuló interdisciplinariamente con otras cátedras de la 
carrera, posibilitando la creación de dicha muestra que fue pensada 
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para su realización de forma corpórea, pero finalmente presentada de 
manera virtual.

La videoconferencia permitió, en tiempo de aislamiento, un acerca-
miento supletorio que facilitó el contacto con los alumnos distribuidos 
en diversos espacios geográficos de la ciudad.

Análisis de las Experiencias
Si consideramos los postulados de la teoría sobre Ecología de los 

Medios, se entiende que la videoconferencia aparece como nueva tec-
nología para la educación presencial; es decir, si bien, es cierto que el 
uso de la videoconferencia no es nuevo en educación a distancia, por 
las circunstancias actuales se presentó como necesaria, generalizada y 
nueva en la educación de tipo presencial.

De este modo, se observó en las experiencias presentadas que la video-
conferencia se implantó como nueva tecnología, toda vez que la mayoría 
de los actores educativos desconocía las diferentes plataformas o aplica-
ciones que facilitaban su uso e implementación (Meet, Zoom, WhatsApp, 
Skype, Jitsi Meet, etc.) e incluso se vieron impelidos a incursionar en 
sus funcionalidades, especificaciones técnicas, aprender nuevas formas 
de pensar, sentir y actuar (Postman, s.f., como se citó en Islas Carmona, 
2015) para el desarrollo de los encuentros presenciales pautados.

En el caso de la Experiencia 2, al inicio del ciclo lectivo y sin hori-
zonte definido sobre cómo trabajar, el Ministerio de Educación facilitó 
cuentas oficiales para el uso de Meet. Frente a esta directiva, los docentes 
acordaron cómo organizar la frecuencia de desarrollo o presentación 
de las videoconferencias, evitando la saturación y sobreexposición del 
alumnado a esta dinámica.
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En cambio, en la Experiencia 1, la dirección del establecimiento 
inicialmente dió libertad en cuanto al uso de Zoom, Meet u otro tipo 
de plataforma para el dictado de clases; autorizando, también, otros 
medios de comunicación con el alumnado como utilización de foros, 
chats u otros recursos de aula virtual en Moodle, siempre y cuando el 
docente estuviera a disposición del alumno en la franja horaria corres-
pondiente a su materia.

Por lo mismo, la incursión de la videoconferencia en el aula presencial 
implicó una serie de cambios en el entorno o ambiente educativo gene-
rando nuevas interrelaciones (Gómez Ocano & Jodar Velázquez, 2019).

De ahí que, se pudo observar (en ambas experiencias), una parti-
cipación más activa por parte de los estudiantes quienes solicitaron la 
utilización de la videoconferencia por sus docentes y en todas sus mate-
rias. Reconociendo en este hecho una mayor injerencia del alumnado 
en el diseño de las prácticas educativas.

También, fue notorio el incremento de consultas vía mensajería 
interna de Moodle, correo electrónico o Classroom en torno a las acti-
vidades y/o dudas sobre contenidos desarrollados.

Asimismo, en relación a la Experiencia 1, se introdujeron prác-
ticas como el uso de foros y chats sincrónicos para la resolución de 
actividades de aplicación y revisión de los conceptos expuestos en las 
videoconferencias.

En cuanto a la Experiencia 2, la videoconferencia posibilitó concertar 
y desarrollar un conversatorio virtual con la Gerente de la Red Museís-
tica de Lugo (España), Gestora Cultural y Comisaria de exposiciones 
española; gestando interrelaciones poco probables por la distancia 
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geográfica, conectividad y muchas veces la concepción imperante actual 
sobre el dictado de clase presencial.

Por otro lado, si se aplica la conocida “tétrada de McLuhan” (Islas, 
2015; Scolari, 2015) para analizar esta tecnología, nueva para la edu-
cación presencial, los resultados podrían ser:

1. ¿Qué extiende el medio? La videoconferencia extiende las 
facultades visuales, auditivas, no verbales, emocionales, de 
expresión oral, expresión escrita, entre otras, del usuario.

2. ¿Qué se vuelve obsoleto? Se torna obsoleto o en desuso 
(por ahora) el desarrollo de clases presenciales, el uso del 
pizarrón, el trabajo grupal presencial, el intercambio cara 
a cara docentes-alumnos, alumnos-alumnos y docentes-
docentes, el encuentro emocional, entre otros.

3. ¿Qué recupera? Se recuperan a partir de la videoconferencia 
la funcionalidad de los medios de telecomunicación, como 
por ejemplo teléfono, escritura telegráfica, video, etc.

4. ¿En qué revierte? El uso de la videoconferencia como 
recurso educativo, revierte su característica sincrónica 
para adquirir mediante la videograbación de las clases una 
característica asincrónica. Es decir, la videoconferencia 
permite la recuperación del desarrollo de la clase, poco 
probable en una modalidad estrictamente presencial.

Por lo expuesto, se cree que la videoconferencia implementada en 
la educación presencial, conlleva un cambio en el entorno o ambiente, 
que incluye formas de comportamientos, interrelaciones, participación, 
colaboración y emociones diferentes.

En concordancia con este punto, se intenta cuantificar (de manera 
no acabada) estos posibles nuevos comportamientos, sobre la base de 
datos extraídos de las experiencias indicadas.
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Así, se reunió información sobre: cantidades de videoconferencias 
cuatrimestrales y/o anuales, alumnos presentes en las videoconferencias, 
alumnos conectados con audio y video, alumnos que participaron solo 
con audio, alumnos que intervinieron vía chat, alumnos que participaron 
en actividades sincrónicas o asincrónicas en aula virtual, cantidad de 
actividades individuales en relación a las actividades grupales, condición 
de promoción directa, regularización y/o libre.

Según se observa en Figura 1, 2, 3 y 4, la cantidad de horas cáte-
dras utilizadas en videoconferencias oscilan entre el 50%, 62% u 80% 
del total del tiempo establecido como presencial (según la materia y/o 
institución de que se trate), cubriendo el tiempo restante con activida-
des sincrónicas (durante el curso de la videoconferencia) o bien con 
actividades asincrónicas (horas no cubiertas en videoconferencias).

Figura 1
Horas cátedras de Estructura en Experiencia 1

Nota: La figura discrimina horas cátedras de videoconferencia, actividades sincrónicas 
y asincrónicas en la asignatura Estructura. Elaborado por las autoras.
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Figura 2
Horas cátedras de Derecho Laboral en Experiencia 1

Nota: La figura discrimina horas cátedras de videoconferencia, actividades sincrónicas 
y asincrónicas en la asignatura Derecho Laboral. Elaborado por las autoras.

Figura 3
Horas cátedras de Museología TICs 1en Experiencia 2

Nota: La figura discrimina horas cátedras de videoconferencia, actividades sincrónicas 
y asincrónicas en la asignatura Museología TICs 1. Elaborado por las autoras.
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Figura 4
Horas cátedras de Diseño de Proyectos Culturales en Experiencia 2

Nota: La figura discrimina horas cátedras de videoconferencia, actividades sincrónicas y 
asincrónicas en la asignatura Diseño de Proyectos Culturales. Elaborado por las autoras.

Al valorar la participación de los alumnos en las videoconferencias, en 
las Figuras 5 y 6 se puede observar que la asistencia del alumnado osciló 
entre el 70% y 80% (según la materia y/o institución de que se trate).

Figura 5
Participación en las Videoconferencias en Experiencia 1

Nota: La figura representa los distintos modos de participación del alumnado en el 
desarrollo de las videoconferencias en la Experiencia 1. Elaborado por las autoras.
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Figura 6
Participación en las Videoconferencias en Experiencia 2

Nota: La figura representa los distintos modos de participación del alumnado en el 
desarrollo de las videoconferencias en la Experiencia 2. Elaborado por las autoras.

En cuanto a la participación con video y audio, solo audio e interven-
ción en chat, se reconoce diferencia entre ambas experiencias. En el caso 
de la experiencia 1 solo del 5 % al 15% de los estudiantes participaron 
con audio y video, el 50% solo con audio y únicamente el 50% hizo 
uso del chat sincrónico. En cambio, en el caso de la experiencia 2, la 
participación con audio y video se presentó entre el 40% al 80% del 
alumnado y porcentajes similares en relación a la participación solo con 
audio e intervención en chat. Se piensa que la diferencia puede deberse 
a circunstancias singulares y particulares del alumnado tales como falta 
de dispositivos tecnológicos apropiados, espacio físico para participar de 
las videoconferencias, aspectos emocionales vinculados a la exposición 
de la imagen personal, entre otros, según manifestaciones realizadas por 
los estudiantes.

En las Figuras 7 y 8 se observa que las actividades obligatorias 
propuestas en ambas experiencias incluyen, sobre todo actividades 
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individuales, incorporándose, también, instancias evaluativas obliga-
torias de carácter grupal.

Figura 7
Actividades grupales e individuales en Experiencia 1

Nota: La figura representa la cantidad de actividades grupales e individuales según 
asignaturas en la Experiencia 1. Elaborado por las autoras.

Figura 8
Actividades grupales e individuales en Experiencia 2

Nota: La figura representa la cantidad de actividades grupales e individuales según 
asignaturas en la Experiencia 2. Elaborado por las autoras.

En las Figuras 9, 10, 11 y 12, es dable observar, que el porcentaje de 
promoción directa y obtención de la regularidad en las diferentes asignaturas 
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es muy elevado, variando entre el 86% y 96% del alumnado, siendo un por-
centaje menor (6% al 20%) de alumnos que adquirieron la condición de libres.

Figura 9
Condición de los alumnos en asignatura Estructura en la Experiencia 1

Nota: La figura representa la cantidad de alumnos que adquirieron la condición 
de promoción directa, regularización y/o libres en Estructura en la Experiencia 1. 
Elaborado por las autoras.

Figura 10
Condición de los alumnos en asignatura Derecho Laboral en la Experiencia 1

Nota: La figura representa la cantidad de alumnos que adquirieron la condición de 
promoción directa, regularización y/o libres en Derecho Laboral en la Experiencia 1. 
Elaborado por las autoras.
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Figura 11
Condición de los alumnos en asignatura Museología TICs 1 en la 
Experiencia 2

Nota: La Figura representa la cantidad de alumnos que adquirieron la condición de 
promoción directa, regularización y/o libres en Museología TICs 1 en la Experiencia 2. 
Elaborado por las autoras.

Figura 12
Condición de los alumnos en asignatura Diseño de Proyectos Culturales 
en la Experiencia 2

Nota: La Figura representa la cantidad de alumnos que adquirieron la condición de 
promoción directa, regularización y/o libres en Diseño de Proyectos Culturales en la 
Experiencia 2. Elaborado por las autoras.
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Cabe agregar que, en el caso de la experiencia 1 y sobre la base de 
datos estadísticos obtenidos de la plataforma Moodle, se verificó un 
incremento mayor al 100% de consultas de alumnos vía mensajería 
interna e igual porcentaje en lo que se refiere a la vista del material 
(videos, archivos de texto en pdf, word, etc.), conforme se desprende 
de las figuras 13 y 14, que muestran las diferencias entre los ciclos lec-
tivos 2019 y 2020 de la asignatura cuatrimestral Estructura y Análisis 
de Puesto.

Figura 13
Mensajes de alumnos en aula virtual de Estructura en Experiencia 1

Nota: La figura muestra estadísticas de mensajes de alumnos realizadas en ciclos 
lectivos 2019 y 2020 en aula virtual de la asignatura Estructura en la Experiencia 1. 
Elaborado por las autoras.

En cuanto a la experiencia 2, se observó un aumento notable en las 
consultas vía correo electrónico particular de la docente, plataforma 
Classroom y correo institucional; por las cuales los estudiantes requerían 
aclaraciones sobre: aspectos administrativos de la cátedra, aclaración 
de consignas, modificación en los plazos de entrega, entre otros.
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Figura 14
Vistas de alumnos en aula virtual de Estructura en Experiencia 1

Nota: La figura muestra estadísticas de las visualizaciones de recursos realizadas por 
alumnos en ciclos lectivos 2019 y 2020 en aula virtual de la asignatura Estructura en 
la Experiencia 1. Elaborado por las autoras.

Conclusión

En el desarrollo de este trabajo se intentó analizar los cambios 
emergentes en el ecosistema educativo a raíz de la implantación gene-
ralizada de la videoconferencia como recurso/medio de enseñanza y 
aprendizaje, en relevo de las clases presenciales, debido a la situación 
sanitaria derivada de la Pandemia Covid19.

Se pudo observar, que ciertos comportamientos, actitudes, prácticas 
de los actores educativos, debieron modificarse, adaptarse, e incluso 
surgieron nuevas formas de interrelacionarse.

Es así, que la carga horaria presencial se vio reducida, propiciando 
la elaboración por parte de los alumnos de actividades virtuales de tipo 
sincrónicas o asincrónicas para completar los desarrollos teóricos o 
prácticos que antes se cumplimentaban en el aula presencial.
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Asimismo, la comunicación docente-alumno se instauró mayormente 
de manera virtual por mensaje electrónico, duplicándose las consultas 
y vistas en aula virtual de los alumnos, en comparación con el ciclo 
lectivo 2019; desplazando, de este modo, las vinculaciones que antes 
se concretaban cara a cara.

Así también, se cree que ciertos comportamientos, prácticas o acti-
tudes, se hacen necesarios motivar para la consolidación de la video-
conferencia como recurso educativo, tales como, el uso simultáneo 
de video y audio por parte de todos los participantes, para favorecer 
intercambios educativos inmediatos y más provechosos.

En relación a lo anteriormente expuesto, y considerando los comen-
tarios de alumnos y docentes, el tema de la exposición de la imagen 
personal juega un papel clave en el uso de audio y video, aflorando aquí, 
la necesidad de formación o capacitación de los actores educativos (por 
no decir de todos) en valores (tolerancia, respeto, responsabilidad, etc.) 
y control emocional (afectos, sentimientos, percepciones, etc.) para 
lograr la construcción de una sólida identidad digital e inteligencia 
emocional digital4.

Finalmente, luego de la observación y análisis realizado con este 
trabajo, se cree importante profundizar en la indagación sobre cómo 
las emociones y relaciones interpersonales de los actores educativos, se 
ven afectadas por el uso de la videoconferencia, buscando la incidencia 

4. Prieto (2016, como se citó en García Avila, 2017, p. 77) define a la identidad 
digital como “capacidad para crear y gestionar la identidad personal en línea y la 
reputación de la misma”, que abarca la toma de conciencia de la propia identidad 
y los efectos de la presencia en línea, a corto y a largo plazo. Asimismo, entiende 
que el propósito de la inteligencia emocional digital es promover “la capacidad 
de ser empático y construir buenas relaciones con los demás en línea”.
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a nivel cognitivo-emocional de las prácticas derivadas del uso de este 
recurso/medio, incipiente ahora en educación presencial.
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Pistas sobre narrativas produzidas no digital por 
jovens à luz da ecologia dos meios – a plataforma 

WATTPAD em análise
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Uma das rotas de investigação no contexto da cultura digital, são 
as voltadas ao envolvimento dos jovens com as formas diversas de 
expressão de linguagens,mídias, plataformas comunicacionais e artefa-
tos tecnológicos, considerando a particularidade de que a juventude é a 
pioneira na exploração dos modos de vida digitais quanto à exploração, 
à experimentação e ao consumo destes (Feixe, 2018). E a existência 
de um contingente expressivo de 20 milhões de internautas entre o 
15 e 19 anos, dados informados na pesquisa TIC Kids Online Brasil 
divulgados em junho de 2020 pelo Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), vinculado ao 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cgi.br), reforçam a importância em 
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compreender com maior profundidade quais caminhos novos os jovens 
estão trilhando na produção de textos em meio eletrônico.

 À vista disso, este artigo trata da capilaridade pela qual a comuni-
cação tem se embrenhado no interior da cultura digital contemporânea, 
por meio da cultura fã em comunidades on-line sob a luz da Ecologia 
dos Meios (Postman, 1994, 2000),(Scolari, 2015),(Strate et al., 2019), 
(Barichello, 2013) por se tratar de uma linha de investigação que além de 
considerar as mídias como ambientes culturais imersivos, ajusta o foco 
analítico dos efeitos das mídias para as linguagens que as constituem.

E nesse sentido, os conceitos de linguagens híbridas (Santaella, 2013), 
multiletramento (Rojo, 2012), narrativa transmídia (Jenkins, 2009),inter-
textualidade transmídia Kinder (1999) alinham-se à corrente episte-
mológica escolhida quanto servem de pistas explicativas à possível 
ocorrência de uma experiência de ação transmídia acionadas pelos jovens. 
A abordagem Netnográfica (Kozinets, 2014) (Hine, 2000) foi tomada 
como via de acesso ao território escolhido para análise, haja vista que 
esta pode ser empregada como ferramenta metodológica para estudar 
comunidades virtuais, além de propiciar a imersão ao campo empírico 
a ser investigado, neste caso,a plataforma Wattpad de leitura e escrita 
on-line no idioma português, sendo possível conhecer seu histórico, 
métricas de acesso, meios de interação e especificidades.

A organização do trabalho se dará portanto em seções que exibem 
a base teórica adotada, seguida de breve apresentação do campo em 
análise e considerações finais no exercício de retomar e refletir sobre 
a temática em foco, a produção de narrativas ficcionais realizadas por 
jovens em plataformas digitais.
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Pista 1- Ecologia dos Meios enquanto Abordagem Epistemológica

O termo ecossistema origina-se do grego, oikos e refere-se ao 
ambiente no qual se vive; e quando aplicada à mídia, auxilia na compre-
ensão acerca de como as modificações ocorridas em cada meio/ambiente 
no contexto digital, é capaz de impactar as partes que os constituem, 
bem como provocar uma interferência no conjunto que os organizam.

A Media Ecology ou Ecologia dos Meios, tem como marco, o afo-
rismo “o meio é a mensagem”, do polêmico pesquisador canadense 
McLuhan (2007, 1972), todavia, foi o pesquisador norte-amenricano 
Neil Postman que oficialmente esclarece e o apresenta ao público no 
ano de 1968 em uma conferência em Nova York, definindo-a na ocasião 
como “o estudo dos meios como ambientes” (1970, p. 161), instuciona-
lizando assim, a Media Ecology como campo específico. Passados três 
anos desse evento, funda o primeiro programa de estudos na área, na 
New York University. Posteriormente, em 1998, ex- alunos de Postman 
fundam a Media Ecology Association (MEA), cujos postulados centrais 
permanecem voltados aos estudos sobre as transformações dos meios 
de comunicação no atual ecossistema digital (Scolari, 2009, 2013).

Tais postulados da Media Ecology podem ser resumidos em duas 
ideias centrais: a) os meios são espécies que vivem em um ecossistema 
e estabelecem relações entre si e com os sujeitos que nele interagem;b) 
os meios de comunicação constituem um entorno (o medium como 
ambiência) que modifica a realidade, transforma a nossa percepção e 
cognição (Scolari, 2015). Desse modo, é possível compreender que 
um meio não atua somente como mediador técnico entre sujeito e o 
mundo, pois cria, por meio de lógicas e códigos específicos – atualmente, 
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algoritmos - outras tantas maneiras do sujeito se relacionar com e no 
mundo. Essa por sua vez, pode ser interpretada como processo que tem 
sido denominado de midiatização (Barrichello, 2017), fruto de inúmeras 
mediações geradas pelas tecnologias da comunicação e informação.

Em que pese esse processo de mediatização e seguindo a pista da 
abordagem teórica da Ecologia dos Meios, os meios de comunicação 
constituem um entorno sócio-técnico e cultural, relacionando-se entre 
si como um ecossistema (Postman, 2000). Na sociedade hordiena, a 
introdução de novas espécies no ecossistema midiático, tem ocorrido 
principalmente por meio das plataformas de redes sociais na Internet 
(nesse trabalho representada pela plataforma Wattpad como rede social 
de leitores e escritores on-line), em que se estruturam e/ou são mantidas 
por seus usuários, as interações que estabelecem entre si e representa-
ções identitárias.

Ampliando a discussão a que os estudos sob esta vertente episte-
mológica permitem alcançar, Renó (2014, 2018), ressalta que com a 
evolução da rede web 2.0, nota-se que a ecologia dos meios promove 
o conhecimento do momento em que nos encontramos como seres 
humanos em relação constante com dispositivos, sendo possível a troca 
de informações entre indivíduos conectados pela mesma interface em 
que a linguagem se mescla em forma de conteúdos hipercomunicacio-
nais. Tal fenômeno, já se fazia perceptível quando Renó et al. (2012) 
sinalizavam que a principal característica das redes sociais está em sua 
capacidade ilimitada de circulação de conteúdo, via plataformas que 
disponibilizam ferramentas de compartilhamento com outras redes, 
difundindo de forma exponencial conteúdos baseados em textos, ima-
gem e vídeos.



500

meistudies

A afirmação acima ganha tração quando Scolari (2015), nos leva 
a observar que a ecologia dos meios ao seu modo, é uma teoria com 
caráter transmídia, pois, para todos os efeitos sua reflexão inicia com 
a linguagem, perpassando pela transcrição da oralidade à escrita, che-
gando aos dias atuais movida pelo digital e delineando cenários futuros.

De maneira complementar Strate et al. (2019) destacam a potenciali-
dade que os estudos acerca dos ambientes digitais abordados pela ótica 
da ecologia dos meios possuem, pois, considerando que ‘o meio é a 
mensagem’ cada tecnologia termina por compor um campo de significa-
dos ao mesmo tempo em que também cria um novo “ambiente” (mental, 
moral e material). Contudo, como lembram os autores “é a situação 
social que demanda um ambiente para a sua ocorrência” (Strate et al., 
2019, p. 38). Portanto, na ordem da interação digital, ocorre um uso 
interessado das diferentes estruturas da web, conforme demandas e 
propósitos estabelecidos, e a partir desse uso direcionado, o usuário 
torna-se conteúdo, e o meio torna-se mensagem, sentido e significado. 
É sobre esse recorte que reforçamos a importância em dedicar estudos 
acerca de plataformas on-line voltadas à divulgação, leitura e escrita 
de narrativas ficcionais realizadas por jovens brasileiros.

Nesse ponto, identificamos a plataforma Wattpad como um desses 
espaços de troca entre os jovens em que as narrativas ali disponíveis 
são o elo que os une ao passo que promove a produção e dispersão de 
conhecimentos técnicos, estéticos, visuais, argumentativos típicos de 
relações interpessoais e de comunicação de massa.
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Pista 2 - Linguagens Híbridas: elementos característicos e relação 
com a cultura de fãs.

Com a reconfiguração do ecossistema midiático, trazida pela era 
digital, é possível observar a ocorrência de interferências nas lógicas 
pelas quais as organizações, inclusive as midiáticas (rádio, TV, cinema, 
livro, jornal) nas formas de se comunicarem, se constituem e se legiti-
mam perante a sociedade (Barrichello, 2017).Assim, no atual ambiente 
midiático em que todos estamos imersos, é esperado das organizações 
midiáticas que elas participem do diálogo e se apropriem das potencia-
lidades dos diferentes meios tecnológicos, desencadeando o que tem 
sido reconhecida como cultura da convergência (Jenkins, 2009) em 
toda a sua plenitude.

Santaella (2001) estabelece o que chama de ‘cartograma das lingua-
gens híbridas’ demarcando os principais cruzamentos entre as matrizes 
que se processam nos sistemas de signos mais conhecidos. Desta feita, 
apresenta-os em graus de modalidade (linguagens sonora, visual e verbal) 
e suas submodalidades (linguagens sonoro-verbais/orais; linguagens 
sonoro-visuais; linguagens visuais; linguagens visuais-sonoras; lingua-
gens visuais-verbais; linguagens verbais; linguagens verbo-sonoras, 
linguagens verbo-visuais; linguagens verbo-visuais-sonoras).

Porém, como ensina Santaella (2013) é na ordem das linguagens da 
hipermídia, que encontramos a base deste tipo de linguagem adequada 
ao processo de digitalização das informações, compressão dos dados, 
permitindo de maneira cada vez menos onerosa, estocar e fazer circular 
uma quantidade significativa de conteúdos sob diversos formatos como 
áudio, vídeo, imagens de forma independente em relação ao meio de 
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veiculação e com qualidade na transmissão. Inaugura-se um novo tipo 
de meio ou ambiente de informação no qual os atos de ler, escrever, 
pensar e sentir passam a ocorrer numa cadência simultânea.

Entendemos que é nesse espaço de cena em que as matrizes de lin-
guagens híbridas se entrelaçam e que também os jovens escritores de 
narrativas ficcionais no ambiente on-line, transitam acessando e frequen-
tando plataformas digitais no ciberespaço, exercitando um tipo peculiar 
de comunicação e expressão específicos da cultura fã e que segundo 
Jenkins et al. (2014) podem ser identificados como “invasores de textos”.

Outro ponto de igual importância ressaltado por Jenkins et al. (2014) é 
a materialidade resultante das atividades empregadas pelos fãs (produção 
de vídeos caseiros, fanfics4, fanzines5, fanarts6, organização de comu-
nidades, vendas de souvenires, etc) o que torna a cultura fã um espaço 
profícuo para estudar as táticas da apropriação popular e da invasão textual 
e por conseguinte, a materialização das narrativas ficcionais no digital.

Além disso, ao nosso vê, é relevante para o exercício investigativo 
no campo da cultura juvenil, considerar que os textos de fãs indepen-
dente da linguagem em que se veiculam também são moldados pelas 
normas sociais, convenções estéticas, protocolos interpretativos, recur-
sos tecnológicos, pela competência técnica da comunidade de fãs que 
pertencem. Haja vista, que ao longo da experiência adquirida resultante 
de um certo sentimento de pertencimento e identidade que vão conso-
lidando no espaço coletivo a que pertencem, de certo modo os impele 

4. Histórias ficcionais produzidas por fãs.
5. É uma revista confeccionada por um fã abordando qualquer assunto ligado ao seu 

foco de interesse. A palavra é resultante da junção da expressão inglesa fanatic 
(fã) e magazine (revista)

6. Produções artísticas produzidas por fãs. Por exemplo as capas que ilustram as 
histórias.



503

meistudies

a desenvolver uma certa ‘habilidade comunicacional interativa entre 
os pares’, em que poderão não só acionar os dispositivos tecnodigitais 
disponíveis ou furtados da cultura de massa, mas se valerem destes, 
terminando por trazer sua própria cultura construída via material bruto 
semiótico que os bens culturais e a mídia oferecem.

É relevante observar que os apontamentos acima expostos nos impele 
sempre a retomamos à ideia chave envolvendo o binômio comunica-
ção- educação, haja vista estes desempenharem em nosso tempo, papel 
central por agregarem desde o cotidiano da vida associada às práticas 
educativas e culturais, até a elaboração das narrativas, trocas discursivas, 
influências sobre as sociabilidades – aqui em especial a participação 
do usuário jovem (engajamento juvenil) em comunidades digitais de 
fãs - percorrendo camadas de significados que (des)velam o que vem 
ocorrendo no interior da chamada cultura digital.

Gray et al. (2007) resumem as últimas duas décadas dos estudos 
sobre fãs em três gerações. Na primeira, intitulada de “Fandom7 é 
bonito” (“Fandom is beautiful”), há uma tentativa de desconstruir a 
imagem patológica relegada ao fã, substituindo-a por algo positivo. Ir a 
convenções, colecionar, realizar campanhas e outras atividades passam 
a ser vistas como produtivas e criativas. Nesta fase, o fã é tido sempre 
como o outro. Na segunda geração, a partir da metade dos anos 1990, 
surge a evidência do fã na grande mídia e discute-se sua formação cul-
tural e hierárquica, intituladas de “Fãs no mainstream” (“Fans in the 
mainstream”) e “Culturas de fãs e hierarquia social” (“Fan cultures and 

7. Comunidade de fãs que se organizam presencial ou virtualmente para prestigiar, 
trocar materiais e/ou compartilhar produções dos objetos culturais que se 
identificam.
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social hierarchy”). E a terceira, momento em que há uma mudança no 
processo comunicacional diante de novas tecnologias midiáticas, pas-
sando-se do broadcasting para o narrowcasting, a perspectiva histórica 
torna- se central e os fãs são vistos pela indústria como consumidores 
especializados e dedicados. É nessa seara, que a plataformas de escrita, 
leitura e publicação on-line de narrativa digitais, como a Wattpad, 
encontra terreno fértil na cultura juvenil contemporânea.

Pista 3 - Narrativa Transmídia, Intextualidade Transmídia e 
Multiletramentos: chaves de leitura sobre a Ecologia dos Meios e 
prática de fãs na plataforma Wattpad.

Exatamente por considerarmos que as tecnologias atualmente são 
muito versáteis e que o novo sistema de comunicação digital global tem 
se tornado cada vez mais inclusivo, capaz de abranger de todas as formas 
e conteúdos, compreendemos a importância em voltar nosso olhar acerca 
das narrativas transmídia e o potencial formativo que as mesmas carregam.

Jenkins (2009, p. 384), a trazer ao palco das discussões este termo, 
traduzindo-o como “processo onde os elementos integrais da ficção são 
sistematicamente dispersos através de múltiplos canais de distribuição 
para criar uma experiência unificada e coordenada de entretenimento”, 
também esclarece que a mesma se estrutura como uma história expan-
dida, dividida em várias partes em que são distribuídas entre diversas 
mídias, apropriando-se das mais distintas formas linguísticas e se espa-
lhando por suportes e dispositivos variados para alcançar o público de 
modos diferentes.

Desse modo, permite que cada mídia possa ser utilizada e maximizada 
em suas capacidades de veiculação e especificidades na transmissão de 
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conteúdos a fim de propiciar uma experiência de participação cognitiva 
e interativa por parte do público a que se destina. A exemplo disso, o 
autor traz as séries de TV Lost e Heroes, os filmes Matrix, Senhor dos 
Anéis e Avatar, em que tiveram parte da narrativa veiculada de início por 
uma grande mídia, seja TV, seja o cinema e que posteriormente foram 
expandidos para outros canais, como podemos observar na figura abaixo.

Figura 1
Círculo cromático da experiência transmídia

Silva (2015, p. 80)

No entanto, é importante frisar que o termo aplicado ao campo dos 
estudos da Comunicação, já aparece em 1991, sendo cunhado pela 
professora Marsha Kinder de Estudos Críticos na Escola de Cinema- 
Televisão da University of Southern California, o publica o livro Playing 
with Power in Movies, Television and Video Games: From Muppet 
Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles, fruto das observações que 
realizou despretensiosamente com seu filho quando este após assistir 
à filmes das Tartarugas Ninja, ampliava partes da narrativa que muito 
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o havia interessava e que a pesquisadora denominou de “intertextua-
lidade transmídia”. Posteriormente em 1999, a autora de livros sobre 
tecnologia e sociedade, Brenda Laurell, escreve o artigo Creating Core 
in a Post- Convergence World, definindo o conceito de think transme-
dia, instigando a que se abandonasse o padrão de modelo de criação 
voltados ao uso de único meio, no caso o filme e redirecionasse para 
criar propriedades secundárias em outras mídias, conduzindo assim, a 
se pensar em termos “transmídia”.

Scolari (2013) ao traçar um viés mais educativo e menos pragmático 
acerca das narrativas transmídia, esclarece que estas ao transitarem de 
uma mídia para outra, estão imbuídas de possibilidades provocadoras 
de ampliação de repertório cultural por aqueles que dela se apropriam, 
fazem uso de forma individual/coletiva/integradora, como na mesma 
medida, evidenciam um fenômeno de cunho histórico-cultural e social 
dinâmico que necessariamente passa pelo emprego de táticas integra-
doras e convergentes na forma de se narrar, recontar histórias.

De igual importância compreendemos que o conceito de “multiletra-
mento” é fundamental aos estudos que correlacionam as áreas de comu-
nicação – educação, em especial aos voltados à produção de linguagens 
narrativas no digital. Rojo (2014) se dedica a investigá-lo e esclarece 
que em qualquer recorte que possamos fazer deste conceito, seja este 
no sentido de diversidade cultural de produção e circulação dos textos 
ou da multiplicidade de linguagem que os constituem, os estudos são 
unânimes em apontar para a existência de características importantes, 
sendo estas: a) são mais interativos e colaborativos; b) transgridem as 
relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedades 
(das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos [verbais e não 
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verbais]; c) são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, 
mídias e culturais).

Rojo (2014) destaca ainda que um forte elemento estruturante deste 
tipo de multiletramento está em serem interativos em vários níveis, 
podendo se dar por meio das interfaces entre máquina e usuário, dos 
instrumentos nos espaços em rede em que os hipertextos estão disponi-
bilizados, como também das ferramentas nas redes sociais digitais, ou 
seja, o multiletramento também ocorre por meio das técnicas de comu-
nicação em suas formas de distribuição e disseminação da informação.

Em publicação organizada por Burgos e Cunha (2019), são apre-
sentadas discussões que versam sobre interfaces contemporâneas no 
ecossistema midiático no campo da comunicação e jornalismo, entre-
tanto, é possível constatar nas discussões e relatos apresentados pelos 
pesquisadores, que a recepção dos conteúdos tem migrado cada vez 
mais para ações integradas a interfaces onipresentes dos dispositivos 
móveis ou plataformas (como em nosso caso, a verificar a plataforma 
Wattpad), alterando assim a concepção de um conteúdo passivo que 
passa a ser elaborado de maneira ativa e social.

Além disso, um ponto importante destacado é que as formas de lei-
tura e escrita no digital reforçam a proposição sobre a importância em 
se estudar os regimes de interação e não propriamente da usabilidade 
do instrumento tecnológico.

Essa mesma experiência social, cremos ser possível observar na 
intersecção entre os aportes conceituais acima elencados, reforçando 
o propósito adotado por esta proposta de pesquisa de jogar luzes sobre 
os elementos que estão compondo os textos híbridos no digital, haja 
vista que as narrativas transmídia possui estreita proximidade com a 
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mudança de comportamentos dos sujeitos, com a prática colaborativa 
e inventiva de produção de narrativas, que como sublinham Lima e 
Versuti (2018, p. 612)

se deve aos comportamentos característicos desses sujeitos no 
contexto da cultura digital, isto porque estes não aceitam consumir 
um produto cultural de forma passiva, têm necessidade de ampliar 
o significado do conteúdo consumido, bem como de participar da 
construção do conteúdo.

Características cada vez mais presentes em textos produzidos pelos 
jovens em plataformas de leitura e escrita online e frequentes por meio 
das tecnologias da informação e comunicação digitais.

4 - Wattpad: território em investigação

Dentre as diversas plataformas colabrativas e de autopublicação dis-
poníveis na web (Spirit Fanfics, Nyah! Feedbook Widbook) a Wattpad é 
a que abriga a maior comunidade de leitores e escritores do mundo, cerca 
de 54 milhões, em que qualquer usuário cadastrado pode disponibilizar 
material literário de sua autoria sem custos financeiros e intermediação 
de editoras, além de operar como uma grande rede social conectando 
leitores em todos os continentes.

Outros aspectos que consideramos relevantes da Wattpad em rela-
ção as demais plataformas de autopublicação de histórias, está em que 
seus usuários podem participar de concurso de escrita literária sem 
fins lucrativos, ter acesso à um catálogo de obras de literatura clássica 
mundial, publicar histórias em diversos gêneros textuais (e não só 
fanfics) como também participar de grupos de leitura, ser assessorado 
por uma equipe de curadoria de leitura, receber e dar feedback sobre 
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trabalhos publicados, sincronizar seu perfil com outras redes sociais 
como Facebook, Instagram, Twiter e Pinterest, organizar sua estante 
de leitura, além de funcionar como veículo de publicaçãp de e-books8 
gratuitos de escritores principiantes e vitrine para editores que buscam 
novos autores para o mercado editorial tradicional.

Em tempos atuais, possui mais de 90 milhões de audiência por mês, 
com tempo gasto de 37 minutos/dia e 23 bilhões de minutos gastos na 
plataforma todo mês. 90% dos usuários (leitores/escritores) são da geração 
Z ou Millennial e mais de 350.000 histórias interativas foram avaliadas 
no TAP - aplicativo específico para criação e/ou acesso à histórias intera-
tivas a serem hospedadas na plataforma Wattpad, disponível para versão 
Android, no entanto, algumas funcionalidades como visualizar imagens ou 
mesmo assistir a vídeos são pagos a um custo médio de US$ 1,49 por item.

Segundo dados disponíveis no site oficial (Wattpad.com), compre-
ende-se como uma ‘empresa global de entretenimento multiplataforma 
para histórias’, sediada em Toronto, Canadá e organizada como uma 
‘comunidade virtual de narrativa social’. Atualmente é utilizada por 
mais de 200 milhões de pessoas em 103 idiomas, entre os quais: portu-
guês, inglês, francês, italiano, espanhol, turco, theco, polonês, húngaro, 
eslonoveno, ucraniano, sueco, lusoga (língua tonal falada em Unganda), 
norueguês, dinamarquês, holandês, mandarim, turco, japonês, coreano, 
catalão, entre outros. O site Publishers Weekly define a rede como um 
YouTube para histórias criadas por fãs e autores.

Já é considerada uma plataforma internacional, que se popularizou, 
principalmente nos Estados Unidos, e, posteriormente, se expandiu para 

8. Abreviatura de eletronic book
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outras regiões do globo terrestre como podemos destacar anteriormente 
em relação a quantidade de idiomas em que já opera. Embora não tenha 
sido desenvolvida exclusivamente para produção e leitura de fanfics, 
é uma das favoritas para o compartilhamento desde tipo de gênero 
narrativo no Brasil, tanto que ainda surge como uma das principais 
plataformas de acesso a histórias originais por autores conhecidos e 
desconhecidos e possui mais de 54 milhões de usuários cadastrados 
segundo dados divulgados pelo site B9, especializado em dicas culturais 
e entretenimento. Apenas em língua portuguesa, há mais de 261 mil 
histórias publicadas com o rótulo #fanfic. No entanto, a língua inglesa 
é o idioma predominante.

Conhecida amplamente como uma plataforma de autopublicação, 
abriga tanto histórias originais como fanfics como serve como um repo-
sitório de histórias clássicas da literatura universal e brasileira como 
Dom Casmurro de Machado de Assis. O usuário. (leitor/escritor) tem 
disponível categorias literárias, organizadas em 23 subseções de indicação 
de gênero, tais como: Aventura, Clássicos, Ação, Conto, Espiritualidade, 
Fanfic, Fantasia, Adolescente, Ficção Científica, Ficção Geral, Ficção 
Histórica, Humor, Literatura feminina, Lobisomens, Mistério, Não fic-
ção, Outros gêneros (temática LGBT), Paranormal, Poesia, Romance, 
Suspense, Terror e Vampiros, que podem ser acessadas por meio de 
busca facilitada pelo sistema de tags -etiquetas virtuais que organizam 
as histórias por assunto-. O fato de se apresentar e ser considerada pelos 
seus usuários como uma rede social de leitura e escrita coletiva online, 
atrai um público fiel ao ponto de se autodenominarem wattpaders9.

9. Usuários leitores/escritores da plataforma Wattpad.
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Figura 2
Wattpad

Nota: Adaptado do site https://www.wattpad.com

Figura 3
Wattpad

Nota: Adaptado do site https://www.wattpad.com

Figura 4
Wattpad

Nota: Adaptado do site https://www.wattpad.com

https://www.wattpad.com
https://www.wattpad.com
https://www.wattpad.com


512

meistudies

Figura 5
Wattpad

Nota: Adaptado do site https://www.wattpad.com

Considerações Provisórias

Compreende-se como possível o estabelecimento de um diálogo 
entre as áreas de conhecimento da comunicação e educação, haja vista 
estas desempenharem em nossa contemporaneidade, papel central por 
agregarem desde o cotidiano da vida associada às práticas educativas 
e culturais até as influências sobre as sociabilidades em que camadas 
de significados e ampliação de repertórios culturais que (des)velam o 
que vem ocorrendo no interior da chamada cultura digital.

Além disso, pontuamos que boa parte dos jovens, hoje, interagem 
nos espaços multirreferenciais de aprendizagem - aqui destacado 
pela plataforma Wattpad – sinalizando tanto a existência de espaços 
outros de aprendizagem coletiva que não seja só o da escola quanto a 
necessidade em se legitimar possibilidades outras de formação (inicial/
continuada/extraescolar) por meio de uma escrita autoral resultante da 
criatividade, curiosidade, fruição sob os objetos culturais amplamente 
consumidos por eles.

https://www.wattpad.com
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Entendemos que ao seguirmos pela trilha da abordagem da Ecolo-
gia dos Meios e pelas pistas teórico conceituais acima explicitadas ao 
investigar os textos multimodais disponíveis em plataformas como a 
Wattpad, este tipo de reflexão também necessita ganhar visibilidade e 
espaço de discussão no campo acadêmico, em especial, em programas 
de pós-graduação em Educação. Lançar luz sobre estas narrativas fic-
cionais elaboradas por uma parcela de jovens usuários de plataformas 
de escrita e leitura on-line, de certa maneira, relembra a discussão tra-
zida (Lemos, 2011) sobre o “nomadismo tecnológico’ e a ‘mobilidade 
informacional’ acentuados pela força que as mídias contemporâneas – 
globais, telemáticas e eletrônicas- criariam e ajudariam a expandir nossa 
percepção espaçotemporal, forjando um “novo sentido de lugares” (new 
sense of places) e um novo sentido de si mesmos” (new sense of selves).

Também esperamos que assim, esses sujeitos do conhecimento 
possam não só ter validados sua alteridade e a capacidade em produzir 
de forma dinâmica e interativa textos que os representam quanto refor-
çar a compreensão acerca da tecnologia enquanto linguagem cultural, 
constituída socialmente (Chomsky, 1976), portanto, contrária à com-
pressão limitante de tomá-la apenas como uma ferramenta auxiliadora 
nos processos de ensino e aprendizagem, mas para além disso, uma 
forma de se refletir acerca de como as tecnologias também imprimem 
velocidade para os processos formativos (Renó, 2014), sobretudo no 
ambiente digital.

Ainda em tempo, ressaltamos que esta proposta de pesquisa em 
desenvolvimento busca, encontrar dados que subsidiem reflexões e 
apontamentos em que a prática do multiletramento, assim como o uso 
das linguagens híbridas, da intertextualidade transmídia exploradas 
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pelos jovens estejam sendo acionadas como táticas discursivas para 
tratar de temas caros e necessários que abrigam os marcadores sociais 
da diferença como classe social, gênero, orientação sexual, geração, 
deficiências e religião e que segundo (Almeida et al., 2018) estão 
interligadas e construídas socialmente, inclusive no contexto digital. 
Haja vista, que a perspectiva ecológica, ao nosso ver, nos habilita a 
compreender as mídias por um prisma sociotécnico e cultural, portanto, 
como artefatos humanos.
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O (tele)jornalismo como forma de conhecimento 
acessível: ponderações sobre os papéis de informar 

e educar da produção jornalística na TV

Simone Martins1

Assim como Alfredo Vizeu e Laerte Cerqueira (2018), acreditamos 
que o jornalismo produzido pelas emissoras de TV – ao adotar um 
comportamento crítico diante da realidade e, portanto, daquilo que vai 
ser noticiado – aliado à arte de educar pode contribuir sobremaneira 
para a sociedade, visto que serve como meio de informação e educação 
para os telespectadores.

Meditsch (1997) defende que a informação se constitui em uma 
forma de conhecimento, e que informar também é educar. Segundo o 
autor, o jornalismo é uma forma de conhecimento distinta, algo que se 
encontra singular nos fatos, na realidade construída. E ressalta a ques-
tão: impossibilitados de conhecer todos os fatos universais, os cidadãos 
utilizam-se do jornalismo como forma de conhecimento para trazer o 
universal a partir do singular para a percepção individual, sugerindo que 
cada indivíduo recebe e compreende a informação oferecida de forma 
distinta, também única. Compartilhamos do pensamento do autor na 
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medida em que acreditamos que o jornalismo de TV seja responsável 
pela informação que gera conhecimento crítico e funciona como uma 
forma de orientação para os indivíduos na sociedade em que vivemos. 
Importante destacar o fato de que o público não absorve a programação 
veiculada pelos noticiários de TV de forma maniqueísta. Os telespectado-
res assistem TV e adquirem conhecimento a partir do que foi veiculado, 
somado à sua análise crítica (juízos de valor, costumes e crenças, dentre 
outros). Dessa forma, cada indivíduo interpreta a mensagem que recebe 
da programação veiculada como um todo, inclusive, da sua forma, 
porque as vontades são diferentes e o modo de assimilação também.

Ao analisar o jornalismo sob uma perspectiva e releitura Weberiana, 
na tentativa de atribuir sentidos contemporâneos à sua prática, as pes-
quisadoras Virgínia Fonseca e Taís Seibt entendem o jornalismo no 
séc. XXI alinhado a uma ação social racional em conformidade com os 
fins e com os valores. Elas estabelecem o que convencionaram chamar 
de “paradigma do conhecimento” e nessa perspectiva o jornalismo é 
visto como sendo uma instituição socialmente autorizada a produzir 
conhecimento sobre a realidade cotidiana, por meio dos relatos dos 
acontecimentos públicos e relevantes (ou seja, através de conteúdos de 
interesse público), que dariam escopo a um novo paradigma: “paradigma 
do conhecimento” (Fonseca & Seibt, 2015, pp. 653-654).

Nesse sentido, julgamos importante discutir a forma como as infor-
mações são veiculadas, para que cumpram com seu papel na formação de 
cidadãos, em vez de apenas informar fatos e narrar a realidade construída. 
Para isso, utilizamo-nos das observações de Vizeu e Cerqueira (2018), 
que se baseiam nos estudos de Paulo Freire acerca dos saberes da prática 
educativa, para quem educadores e jornalistas, “que são produtores de 
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conhecimento, construtores de realidade e, de alguma forma, responsáveis 
pela reprodução de valores, hábitos e pela consolidação e declínio de 
representações sociais, podem demonstrar que é possível mudar” (Vizeu 
& Cerqueira, 2018, pp. 42-43), adotando postura crítica e questionadora 
no que diz respeito às informações coletadas.

Nosso objetivo neste trabalho, portanto, consiste em discutir o tele-
jornalismo como forma de conhecimento acessível às maiorias, visto que 
o produto jornalístico audiovisual está presente em praticamente todo o 
território brasileiro, consolidado como a principal fonte de informação 
para a maioria da população, com o telejornalismo ocupando papel de 
fundamental importância2 na formação dos cidadãos.

A Função Pedagógica da Informação Televisiva

Ao estudar a função pedagógica do telejornalismo, Vizeu e 
Cerqueira (2018, p. 43) destacam que a procura pela informação correta, 
responsável por instruir, orientar e gerar o debate social, constitui-se no 
“início do processo de construção da realidade de maneira responsável 
e pedagógica do jornalismo”. Segundo os autores, não existe verdade 
sem a apuração correta dos fatos, o levantamento de dados, a polifonia e 
a contextualização do acontecimento. Além disso, não basta ter apenas 
acesso à informação, à pesquisa e à apuração de uma notícia; o “olhar 
sobre o conteúdo faz a diferença na constituição desse conhecimento” 
(Vizeu & Cerqueira, 2018, pp. 43-44). É preciso ter criticidade, portanto.

2. Ao analisar os hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, a última 
Pesquisa Brasileira de Mídia (IBOPE inteligência, 2016, p. 8) revelou que a 
maioria dos brasileiros (63%) se informa através daquilo que é veiculado pelos 
noticiários de TV.
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Braga e Calazans (2001, p. 61) acrescentam que a sociedade mediati-
zada impõe sua presença, visto que “os espaços de permeação (interação 
social mediatizada ampla) parecem, ao contrário, mais amplos que a 
escola, mais vívidos, mais ágeis, sedutores, renovados, diversificados”. 
Ademais, acrescentam que a sociedade interage com e sobre o meio e 
os produtos oferecidos por ele. Assim como os autores, Barbero (2001) 
destaca o poder da TV sobre a sociedade e, consequentemente, os cida-
dãos, reforçando nossa crença sobre a importância dos estudos sobre 
a televisão e a informação produzida e veiculada por ela, assim como 
sua função educativa.

Impossível saber o que a televisão faz com as pessoas, se desco-
nhecermos as demandas sociais e culturais que as pessoas fazem à 
televisão. Demandas que põem em jogo o contínuo desfazer-se e 
refazer-se das identidades coletivas e os modos como elas se ali-
mentam de, e se projetam sobre, as representações da vida social 
oferecidas pela televisão. (Barbero, 2001, p. 40)

Nessa perspectiva, os trabalhos que se utilizam dos estudos de Paulo 
Freire, como é o caso de Vizeu e Cerqueira (2018), Cerqueira (2018) 
e Temer (2018), dentre outros, enfatizam as mídias como espaços não 
apenas de comunicação e socialização, mas também de aprendiza-
gem. Desse modo, nosso objetivo neste trabalho é o de perscrutar a 
importância da função pedagógica do jornalismo produzido na e para 
a TV. Isso porque devemos destacar o papel influente do conhecimento 
produzido pelo telejornalismo, visto que compartilhamos da ideia de 
Vizeu e Cerqueira (2018, p. 54) de que não se pode negar que, por 
traz da atividade produzida pelo jornalismo de TV existe um papel 
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educativo, não como o da família, escola ou igreja, mas tão forte e 
influente quanto estes.

Um Olhar sobre a Produção de Significados Sociais e Culturais na 
Programação Televisiva

Ao sintetizar o caráter da televisão como uma reunião de indivíduos 
e públicos que tudo tende a separar e oferecer-lhes a possibilidade de 
participar individualmente de uma atividade coletiva, o sociólogo francês 
Dominique Wolton (2006) acredita que a despeito de tudo aquilo que 
separa uns dos outros existe, nos programas oferecidos, a possibilidade 
de participar de uma forma de comunicação coletiva.

Partimos do pressuposto de que a TV influencie o cotidiano dos 
indivíduos por acreditarmos ser ela um meio que mobilize muitas 
paixões (tanto no âmbito social quanto cultural). Wolton (2006, p. 16) 
acredita que a força da televisão esteja na ligação dos níveis da experi-
ência individual e coletiva por ser a única atividade a fazer uma ligação 
equânime entre ricos e pobres, jovens e velhos, rurais e urbanos, cultos 
e menos cultos.

Nesse sentido soma-se a contribuição dada por José Carlos Abrantes 
e Daniel Dayan ao analisar as audiências e os públicos no ambiente 
televisivo. O pesquisador entende que enquanto público as pessoas se 
distinguem da audiência. Enquanto público, as pessoas têm acesso a todo 
um conjunto de performances, incluído nas emissões telejornalísticas. 
O público tem na forma reflexiva o ponto de sustentação da sua exis-
tência que passa pela “sua capacidade de se auto imaginar, pelos modos 
de representação do coletivo, por ratificações de pertença” (Abrantes & 
Dayan, 2006, p. 32) A televisão se configuraria exatamente como espaço 
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onde normas de convivência também são aprendidas e instrumento de 
socialização. “Ao desenhar a comunidade imaginada, à qual o espectador 
pode associar-se ou não, tais grupos de intervenientes podem contribuir 
não apenas para a criação de quadros participativos, mas constituir ainda 
um poderoso instrumento pedagógico” (Abrantes & Dayan, 2006, p. 40).

Corroboramos ainda a crença do sociólogo francês de que a TV seja 
um objeto de conversação: assistimos e discutimos sua programação 
dentro e fora de casa. A televisão, portanto, acaba por promover o que 
o autor acredita ser uma de suas funções: atua como um laço social na 
sociedade, unindo indivíduos e público que tudo tende a separar.

Importa destacar, ainda, a questão que precisa ser discutida nos 
dias atuais: a de como a televisão se utiliza de sua programação. Em 
Elogio do grande público, Wolton (2006) aponta a resistência à análise 
da televisão como um problema fundamental para criticá-la. Segundo 
o sociólogo francês, o distanciamento para a crítica do veículo é 
dificultado pela proximidade que ele oferece, resultando em falta de 
reflexão. Já Martín-Barbero e Rey (2001) argumentam que a televisão 
constitui, paradoxalmente, “o mais sofisticado dispositivo de moldagem 
e deformação do cotidiano e dos gostos populares e uma das mediações 
históricas mais expressivas de matrizes narrativas, gestuais e cenográ-
ficas do mundo cultural popular” (Martín-Barbero & Rey, 2001, p. 26). 
Os autores ressaltam a importância de uma análise crítica sobre a TV. 
Entendemos que seja preciso, portanto, que os telespectadores estejam 
conscientizados, e aprendam a ler e estudar a TV de forma crítica. 
A discussão encontra-se, então, relacionada à educação para a TV. Isso 
porque o problema não é a condenação do veículo, mas dos usos que se 
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fazem dele. É preciso que os telespectadores sejam educados, e estejam 
conscientes da programação que consomem pela televisão.

Nesse contexto, e no que concerne à informação produzida pelos 
veículos de TV, Temer (2018) estuda a responsabilidade social do tele-
jornalismo brasileiro, principal fonte de informação da grande maioria 
dos brasileiros, e sua relação com a formação de cidadãos plenos. 
Segundo Temer, a leitura crítica do telejornalismo está principalmente 
voltada para as ações e intenções que envolvem sua produção e con-
sumo. Isso porque “o método busca desconstruir conteúdos e discursos, 
desvelando as ideologias que se escondem por detrás de discursos de 
auto justificação ética e de outros aspectos apregoados pelos seus pro-
dutores” (Temer, 2018, p. 198). A autora acrescenta que a leitura crítica 
exige ainda um conhecimento contextual e a percepção da comunicação 
como “espaço de interação social no qual a sociedade estabelece um 
diálogo social e conversa internamente”, indo ao encontro da visão 
otimista adotada por Wolton (2006), para quem a TV funciona como 
um espelho da sociedade, que se vê através da televisão, responsável 
por oferecer uma representação de si mesma. E ao fazer a sociedade 
refletir-se, a televisão cria não apenas uma imagem e uma representação, 
mas a oferece a todos aqueles que a assistem simultaneamente.

Entendemos que seja exatamente a audiência da programação vei-
culada pela televisão que nos permite discutir a existência efetiva da 
influência da TV na vida das pessoas, modificando e transformando 
suas realidades. Muitas vezes o que é veiculado por uma emissora causa 
visibilidade a alguns assuntos e não a outros, define pautas e compor-
tamentos na sociedade, além de mobilizar a opinião pública acerca de 
algum tema abordado em seus programas.
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Usos e Influência da TV

Vizeu e Correia (2008, p. 12) acreditam que a importância da TV 
na vida cotidiana dos brasileiros possa ser explicada, hipoteticamente, 
pelo fato de o “telejornalismo representar um lugar de referência para 
os brasileiros muito semelhante ao da família, dos amigos, da escola, 
da religião e do consumo”. Os autores defendem que o telejornal fun-
cione como referência de estabilidade e segurança para as pessoas no 
mundo que as cerca.

Cabe aí destacar o entendimento que Jean Pierre Ezquenazi tem 
da programação da TV. É uma forma parecida de proximidade com os 
indivíduos. Para o autor a televisão tem características próprias que a 
assegurem enquanto atividade principal ou ainda como acessório, como 
fundo sonoro para outras atividades. Mas ressalta que os programas 
não são recebidos de maneira idêntica. Tal característica confere à TV 
um caráter doméstico e de proximidade que facilitaria o processo de 
apreensão e aprendizagem.

O caráter domiciliar da recepção televisiva parece ser um excelente 
candidato para explicar esse fenômeno: em casa está-se à vontade 
mais do que em qualquer outra parte. Além disso, a casa é o lugar 
onde cada um pode entregar-se às suas manias e rituais pessoais. 
(...) O aparelho televisivo não escapa às nossas cerimônias privadas: 
em cada família, ‘ver televisão’ obedece a leis estritas que tem a ver 
com horários, o telecomando, o lugar vago no sofá, tanto quanto os 
programas. (Esquenazi, 2006, p. 88)

Paralelamente, Wolton (2006) entende que o espectador, ao assistir 
à televisão, agrega-se a um público potencialmente imenso e anônimo, 
que a assiste simultaneamente. O sociólogo francês argumenta que, em 
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decorrência desse processo, diversas pessoas acabam por estabelecer 
um senso comum, interligando cidadãos em uma mesma sociedade. 
Dominique Wolton (2006) acrescenta que ninguém recebe uma mensa-
gem destinada a um grande público de uma mesma maneira: “não só a 
televisão não engendra a passividade, como, pelo contrário, desenvolve 
o senso crítico, pois ao se dirigir a todos, obriga todo mundo a estar à 
altura de um determinado olhar” (Wolton, 2006, p. 125). Entendemos, 
portanto, que não cabe mais nos referirmos aos telespectadores como 
seres passivos, mas como indivíduos capazes de procurar suas próprias 
respostas e alternativas, escolhendo e entendendo aquilo que querem 
ver, ou o que é possível ver.

Vizeu (2003) caracteriza a informação televisiva como um bem 
público pelo fato de os cidadãos poderem adquiri-la livremente, e de 
seu consumo estar ao alcance de todos. Dito de outra forma, todos, e 
cada um, dos indivíduos têm a possibilidade de fazer uso do veículo 
da maneira que melhor lhe convier. Já Bucci (2005) acredita que o 
espaço público no Brasil começa e termina nos limites (im)postos pela 
televisão. É através desta delimitação promovida pela TV que o país se 
informa sobre si mesmo, situa-se dentro do mundo e se reconhece como 
unidade. Diante da tela, os brasileiros unem-se para torcer nos eventos 
esportivos, choram juntos com as tragédias e acham graça, unidos, dos 
palhaços que aparecem, divertem-se e se emocionam.

Ao defender a televisão como um dos principais laços sociais da 
sociedade de massa e também uma figura desse laço, Wolton (2006) 
garante que a principal característica da TV brasileira seja a de promover 
a integração nacional através dos laços social e cultural estabelecidos 
por uma televisão generalista (de canal aberto e em rede nacional). 
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Bucci (2005) compartilha da visão de Wolton (2006), de que a massa 
de telespectadores não obedeça, irrefletidamente, o que vê na tela da 
TV, reforçando que, dentro das forças legítimas está a questão da não 
passividade do telespectador quanto ao que lhe é imposto pela TV (2005, 
p. 12). Nessa mesma perspectiva, Temer (2018, p. 199) destaca a atuação 
do telejornalismo sobre a sociedade, “alterando-a, dialogando com ela, 
sentindo suas pressões, mas também respondendo com pressões que se 
modificam e se adaptam aos seus interesses, ou seja, com conteúdos cuja 
expectativa é obter respostas desejadas (ou desejáveis) do seu público”.

Retornamos aqui à contribuição de Esquenazi (2006), que afirma que 
quando o público é capaz de compreender e definir o quadro recepção e o 
quadro de participação de um produto televisivo, ele consegue enxergar e 
perceber também o discurso televisivo. “Quando o espectador consegue 
conciliar o seu quadro de recepção e o seu quadro de participação, fica 
especialmente sensível ao objeto enquanto discurso televisivo. E sua 
apreciação desse objeto depende da sua relação com os estratos de 
significação que o objeto transporta” (Esquenazi, 2006, p.89) .

Por esse motivo, corroboramos com a afirmação de Cerqueira (2018, 
p. 44), para quem o jornalismo viés da singularidade, do fenômeno”. 
Para o autor, conhecer o que está acontecendo, estar informado para 
formar juízo e questionar permite o exercício da cidadania. Dessa forma, 
os cidadãos têm a possibilidade de usufruir de um dos seus direitos 
como membro da sociedade.

O conhecimento produzido pelos telejornais (...) é feito para que seja 
acessível e entendido por um público disperso, heterogêneo, amplo, 
que mantém um acordo de confiança com os produtores daquele 
conteúdo. No caso do telejornalismo, as imagens ajudam a aproximar 
o telespectador ao real-referencial, construindo o mundo possível, 
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que o abastece de conteúdo para as relações sociais. Ao longo dos 
anos o jornalismo televisivo brasileiro foi conseguindo um lugar, 
representa um “lugar” parecido com o da família, dos amigos, da 
escola, da religião (Vizeu, 2005, 2008, 2009). Em uma sociedade 
cada vez mais complexa, essa referência organiza o mundo para que 
ele seja “digerido” de maneira mais confortante, segura e compre-
ensiva. (Cerqueira, 2018, p. 82)

O autor acrescenta que o telejornalismo possui atividades importantes, 
e uma delas está em sua função pedagógica, visto que é responsável por 
aproximar diferentes realidades, traduzindo fatos e acontecimentos para 
proporcionar conhecimento à sua audiência. Em seus estudos, o autor 
destaca que o jornalismo possui um potencial educativo, com a prática 
noticiosa aproximando-se da construção de uma ideologia emancipa-
tória. Dessa forma, Cerqueira (2018) entende o jornalismo como forma 
social de conhecimento, assim como a educação. Além disso, sugere 
que a TV e o conteúdo informativo fornecido por ela permitem aos 
telespectadores conhecerem as respostas concedidas para problemas 
semelhantes aos seus, “gerando sentimento de participação, envolvendo 
as pessoas nos acontecimentos da humanidade e sendo uma poderosa 
arma de conscientização e sensibilização. A informação é poder, justa-
mente por isso” (Cerqueira, 2018, p. 124).

Nesse contexto, defendemos a perspectiva pedagógica do telejorna-
lismo porque acreditamos que a informação veiculada nos noticiários de 
TV transmite conhecimento e faz com que os cidadãos se reconheçam 
e produzam significado sobre o que foi veiculado. Freire (1989, p. 13) 
pondera que a “leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 
mundo, mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, 
quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente”. 
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A partir desta afirmação, corroboramos com a perspectiva de Temer 
(2018, pp. 200-201) ao destacar que a leitura crítica do telejornalismo 
“deve envolver um amplo conhecimento sobre suas rotinas produtivas, 
imposições técnicas e conjunturais e suas relações com a sociedade, 
indo sempre além dos significados imediatos”. A autora acrescenta que, 
deste modo, a consequência de uma leitura crítica do telejornalismo vai 
ser inquietação, questionamentos e anseios por mudanças.

Estudos sobre o Telejornalismo: propostas metodológicas

Para empreender pesquisas sobre o telejornalismo como forma de 
conhecimento acessível às maiorias, entendemos que se faz necessário 
lançar mão de metodologias que deem conta de compreender as relações 
interpessoais, sociais, que consigam abarcar a linguagem televisiva no seu 
conjunto completo (som, imagem, edição, anunciação) e ainda que dê conta 
das nuances da experimentação audiovisual individual e coletivamente.

Acreditamos que o uso da Análise Documental e da Análise da 
Materialidade Audiovisual são métodos pertinentes ao estudo sobre a 
prática noticiosa nas emissoras de TV. Isso porque, por meio da análise 
documental, é possível fazer a coleta e gravação das edições. Trata-se 
de uma forma de acesso. Já a análise daquilo que é veiculado – assim 
como a produção e a recepção dos produtos – será feita por meio da 
Análise da Materialidade Audiovisual, para tratar do produto em sua 
totalidade, visto que o método toma como “objeto de avaliação a uni-
dade texto+som+imagem+tempo+edição, em toda a sua complexidade 
de códigos, sentidos e símbolos” (Coutinho & Mata, 2018, p. 09).

Sobre a Análise Documental, Sônia Virgínia Moreira (2006, p. 271) 
explica que “compreende a identificação, a verificação e a apreciação 
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de documentos para determinado fim”. E acrescenta que, no que diz 
respeito à pesquisa científica, como em nosso caso, consiste, simulta-
neamente, em método e técnica. “Método porque pressupõe o ângulo 
escolhido como base de uma investigação. Técnica porque é um recurso 
que complementa outras formas de obtenção de dados, como a entrevista 
e o questionário” (Moreira, 2006, p. 272).

Sob esse prisma, torna-se necessário obter o documento audiovisual 
a ser analisado, para que tenhamos acesso às edições pesquisadas.

A análise documental, muito mais que localizar, identificar, organizar 
e avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para 
contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue dessa maneira 
introduzir novas perspectivas em outros ambientes, sem deixar de 
respeitar a substância original dos documentos. (Moreira, 2006, p. 276)

Já no que tange à Análise da Materialidade Audiovisual, este é o 
tratamento dado às informações coletadas nos noticiários televisivos. 
Ou seja, depois de separadas e documentadas todas as edições a serem 
analisadas (por meio da análise documental), o objetivo será o de obser-
var e analisar o telejornalismo “considerando sua dimensão audiovisual 
como unidade” (Coutinho, 2018, p. 187) para que seja possível inves-
tigar todos os procedimentos envolvendo a “decomposição/transcrição 
de códigos como forma de descrever reportagens, (...) distanciando-se 
de sua experiência de consumo e mesmo de sua verdade intrínseca 
(Coutinho, 2018, p. 187).

A autora (2018) também destaca que a Análise da Materialidade Audio-
visual entende o telejornalismo como forma cultural, dialogando com a 
perspectiva de Martín-Barbero (2001) sobre as mediações. Nesse sen-
tido, julgamos válido deslocar o olhar dos meios para as mediações, já 
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que o jornalismo audiovisual é importante porque aumenta a discussão 
de determinados temas na sociedade, e também faz com que os indiví-
duos produzam sentido para se sentirem representados. Becker (2018) 
também reflete sobre as mediações ao explicar que, por meio delas, o 
meio televisivo oferece conhecimentos sobre a vida social cotidiana dos 
indivíduos, permitindo a eles a produção de vínculos de pertencimento 
e partilha de experiências por cidadãos de múltiplos grupos sociais, não 
devendo mais ser compreendida apenas como um meio de massa.

Nesse contexto, Coutinho (2018) acrescenta que, ao nos utilizarmos 
da Análise da Materialidade Audiovisual, assim como

nos avanços realizados em direção ao conhecimento da materialidade 
audiovisual e no seu papel e/ou dispersões na contemporaneidade, 
pode-se adotar uma abordagem mais sincrônica ou diacrônica, com 
a valorização das lógicas de produção e de uso, ou das matrizes cul-
turais e formatos industriais, ou que articule de forma combinada as 
diferentes instâncias no mapa das mediações (Coutinho, 2018, p. 189).

Dessa forma, entendemos ser imprescindível o estudo sobre o 
telejornalismo como forma de conhecimento acessível uma vez que 
o telejornal está consolidado nas emissoras de TV brasileiras como 
gênero acessível, com linguagem audiovisual de fácil assimilação, 
mas que, assim como enfatiza Temer (2018, pp. 205-206), possui uma 
diversidade de traços e uma prática peculiar de “transformações e adap-
tações permanentes – tanto no que diz respeito aos temas, às condições 
estruturais e técnicas, ou mesmo às demandas do público – que tornam 
o seu estudo um desafio constante”.

Nessa perspectiva, corroboramos a afirmação de Vizeu e Cer-
queira (2018, pp. 54-55) para quem os jornalistas precisam seguir os 
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princípios éticos baseados no bem-estar social e na dignidade humana 
ao compreenderem o conhecimento como forma de intervenção. Por 
esse motivo, torna-se fundamental trabalharmos por um telejornalismo 
educador. Para tanto, é preciso, antes, conhecer o telejornalismo em sua 
totalidade, e estudá-lo.

Assim, entende-se a análise da materialidade audiovisual como meto-
dologia possível para dar a conhecer e a experimentar o telejornalismo, 
na medida em que ela se identifica com as especificidades de seu 
saber fazer e saber narrar, e busca se apresentar como forma de saber 
investigar particular. Além da tentativa de explicitar os procedimentos 
e aspectos implicados na narrativa telejornalística, esse método de 
pesquisa e interpretação busca, pelo princípio da não decomposição de 
texto/som/imagem, preservar as marcas da materialidade audiovisual, 
aproximando-se daquilo que Morin entende como complexidade, 
evitando reducionismos implicados em traduções do audiovisual para 
outros códigos. (Coutinho, 2018, pp. 192-193)

Algumas Considerações

A TV constitui-se em um dos principais elos entre o homem e o 
mundo. No livro Pensar a Comunicação, o sociólogo francês Wol-
ton (2004) pondera que a televisão seja um dos principais laços sociais 
da sociedade, e também uma figura desse laço social. Isso porque as 
novas reflexões indicam que a mídia televisiva contém o formato ade-
quado para a recepção do telespectador.

Não podemos perder de vista ainda as muitas telas que configuram 
o espaço audiovisual contemporâneo. As pessoas estão submetidas a 
uma profusão de vídeos, áudios e materiais que, assim como a televisão 
clássica, assumem um papel de interação constante com os públicos 
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configurando-se como importante elemento para compreender os fenô-
menos de linguagem e interação na sociedade.

Cerqueira (2018, p. 127), ao abordar o que denomina como função 
pedagógica do telejornalismo, ressalta que “caíram por terra os mitos da 
neutralidade, da imparcialidade santa, discursiva”. O autor acrescenta 
que outras vozes têm sido criadas, com pluralidade e transparência, ao 
longo de todo o processo e não apenas no produto final. Já Becker (2018, 
p. 146) ressalta que os telejornais “exercem centralidade como forma de 
conhecimento dos principais acontecimentos no Brasil e em diferentes 
países do mundo”.

Corroboramos a tese de que o telejornalismo ainda seja essencial 
como veículo de informação e forma de conhecimento, e por esse 
motivo é imprescindível que o produto jornalístico audiovisual seja 
de fácil compreensão, exatamente em função da importância de sua 
expressividade como veículo informativo, devendo reforçar, como 
sugere Temer (2018), seu compromisso com parcelas menos privile-
giadas do seu público.

Deixar de lado a ideia de que o público é inerte e submisso às trans-
missões e que o telejornalismo é imparcial e isento são fundamentais 
para pensar ações pedagógicas e transformadoras tendo o telejornalismo 
como aliado e não mais como o vilão apontado por muitos. Encarar as 
deficiências das emissões televisivas, entender como se formam os 
discursos e como se alinham as informações e ainda como se pro-
duz o telejornal pode ser campo fértil para discussões pedagógicas. 
Percebemos, ao longo da revisão bibliográfica do texto, que a experi-
mentação audiovisual depende de fatores individuais e coletivos, que 
as percepções de uma mesma emissão televisiva não são as mesmas e 
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levam em consideração toda uma bagagem cultural e formativa. Ora, se 
as pessoas dominassem o entendimento de todo o processo de produção 
da notícia, se elas se dessem conta das potencialidades e conseguissem 
discernir sobre aquilo que veem e produzissem pensamento crítico, a 
TV deixaria de ser a vilã construída na narrativa popular da sociedade 
brasileira. Passaria a ser entendida como potencial aliada e assim traba-
lhada como parte integrante no processo de aprendizagem. Reconhecer 
as potencialidades, entender as disputas por poder nela estabelecidas, 
saber direcionar os usos e trabalhar numa perspectiva emancipatória 
do cidadão podem ser um caminho bastante interessante e eficaz no 
uso do telejornalismo para a formação de indivíduos mais conscientes.
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“Maria Clara e JP”

Rafaela Silva Costa1

Ingrid Gomes Bassi2

Vivemos em ritmo acelerado e com a expansão dos meios de comu-
nicação, principalmente da internet, passamos maior parte do tempo 
voltados para e com esse universo, e com eles, a publicidade passou a 
exercer prioridade nos canais de YouTube. No dia a dia, cada vez mais 
tornou-se frequente ver algo (como produtos, serviços e acessórios) 
que se torna idealizado a partir do momento que deparamos nas mãos 
de pessoas referenciais, no nosso contexto sociocultural. É por meio da 
internet e programas nas redes sociais digitais que pequenas e grandes 
empresas divulgam seus produtos e comercializam seus serviços, por 
exemplo. Com o intuito de promover a venda, essas empresas acabam 
oferecendo essa publicidade dentro dos canais que têm milhares de 
inscritos, ou seja, maior audiência nessas redes digitais.
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A internet influência de forma crescente e incisiva na escolha da 
criança por determinados consumos, por mexer com uma camada mais 
profunda dos seus desejos e ter uma simulação de impacto bastante 
realista na vida das crianças, pois é uma fase em que elas não sabem 
lidar com essas interferências de forma mais madura, como os adultos, 
diferenciando o que é necessário ou não (Sampaio, 2003).

Outro fator determinante que justifica essa pesquisa é de cunho pessoal 
da autora. Sou professora do ensino infantil há 10 anos no interior da 
Amazônia Oriental, no município de Rondon do Pará, sudeste paraense 
e também sou mãe de uma criança nativa digital e como não sou dessa 
geração digital, é interessante perceber a facilidade que as crianças têm 
pelas redes sociais, especificamente pelo YouTube. Lembro um episódio 
no qual estava em um supermercado, e minha filha falou que gostaria de 
comprar um determinado produto, a priori não entendi, porque eu nunca 
tinha pronunciado aquele produto a ela, perguntei como ela conhecia, 
e rapidamente me respondeu que tinha visto nos vídeos da Maria Clara 
e JP, falei para pegar de uma outra marca, mas ela se recusou, pois 
tinha visto seus “ídolos mirins” do YouTube fazendo um comercial 
do produto. Notei que a publicidade veiculada naquele canal, mesmo 
minha filha nunca ter visto eu e meu marido o consumir, ela acreditou 
na publicidade da marca anunciada, nos comerciais de YouTubers que 
ela assiste. A partir desse momento, comecei a observar a influência 
pela publicidade veiculada nesses canais. Para tanto, a definição do 
tema e do objeto, nesta pesquisa, tem na minha observação em casa, 
inspiração para os estudos entre publicidade infantil, canal do YouTube 
Maria Clara e JP e a educomunicação, este como papel de interlocução 
crítica e formativa nas plataformas digitais de comunicação.
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Segundo o levantamento entre os usuários do aplicativo de controle 
parental AppGuardian (“Crianças passam 5,7 horas do dia no celular, 
segundo estudo”, 2019) tornar-se visível que as crianças passam, em 
média, 5,7 horas no celular diariamente, durante a semana. Sendo que 
esse número aumenta em torno de 20% aos sábados e domingos. De modo 
que, tornaram-se uma espécie de “babá” virtual que ocupam muito 
espaço na vida de crianças e adolescentes, devido pais e/ou responsáveis 
estarem cada vez mais ocupados trabalhando, e muitas vezes quando 
estão em casa acabam dando um aparelho celular ou tablete para distrair 
e entreter os filhos, assim mantendo-os ocupados sem, muitas vezes, se 
preocupar no que a criança está assistindo na internet. Dentro do mobile, 
o levantamento aponta que o YouTube é o aplicativo mais usado entre 
os internautas de cinco a quinze anos, somando 25 horas por semana. 
(“Crianças passam 5,7 horas do dia no celular, segundo estudo”, 2019).

Nesse sentido, a tecnologia tem mudado a dinâmica da vida fami-
liar das pessoas, estamos conectados nessa era digital, a cada segundo 
novas ferramentas tecnológicas surgem, as informações são produzidas 
instantaneamente, e hoje mais do que nunca, é necessário oferecer a 
todos os cidadãos competências necessárias para saber compreender 
a informação, ter acesso aos meios, e ao mesmo tempo também saber 
lidar com tudo isso de forma mais consciente, buscando refletir, analisar 
e até mesmo criticar, dissociando esse conteúdo informativo do que 
realmente se faz importante na vida de cada criança.

Esse artigo, portanto, visa analisar a interface da publicidade infantil 
e seus possíveis desdobramentos no comportamento desse público a 
partir da participação, do recorte de pesquisa entrevistado, dessas crianças 
que assistem os vídeos do canal da Maria Clara & JP. Para isso foram 
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entrevistados os pais (e/ou responsáveis) das crianças de alguns estados 
do Brasil e a questão principal de pesquisa é como essas crianças inte-
ragem com esse tipo de publicidade dentro de um dos maiores canais 
do YouTube para esse público no país, o da Maria Clara e João Pedro, 
dois irmãos que atualmente moram nos Estados Unidos.

Como objetivos, a pesquisa reflete os dados das entrevistas de como 
essas crianças e pré-adolescentes podem ser influenciados por propa-
gandas sugestivas das pessoas que são envolvidas no canal e quais tipos 
de produtos mais chamam atenção nesse universo. Outro objetivo é 
refletir sobre práticas de consumo na infância e como cada uma se porta 
diante dessa temática, buscando entender o alcance dessas tecnologias 
da informação presente na interação de público e canal. Como terceiro 
objetivo, o estudo dialoga com a temática da educomunicação, como 
meio crítico para a educação para às mídias.

O método de pesquisa para analisar esse objeto, é a entrevista semies-
truturada com 40 responsáveis de crianças, sendo estes internautas assí-
duos, os quais costumam passam mais de três horas assistindo o Canal da 
Maria Clara e JP ao dia. As entrevistas foram realizadas de forma virtual, 
com aplicação das questões fechadas e abertas pelo uso do Google Forms. 
Nos resultados e discussão, trazemos os dados coletados e as análises, 
realizadas à luz do referencial teórico sobre educomunicação.

Este artigo refere-se a uma construção epistemológica entre a 
educomunicação e a interface da publicidade infantil dentro do canal 
de YouTube da Maria Clara e João Pedro. Na leitura empírica desse 
objeto detecta-se que esse canal é visto por milhares de brasileiros, 
com mais de 27 milhões de escritos. (Maria Clara & JP, s.d.). O canal 
da dupla foi criado em 2015. Tem entorno de mais de 15 bilhões de 
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visualizações na soma de 565 vídeos (Maria Clara & JP, s.d.), estando 
entre os 10 maiores canais do YouTube do Brasil, sendo um dos mais 
vistos da categoria infantil (Beling, 2021). Agora, além de YouTubers 
e trabalhando em anúncios e propagandas no canal, criaram a própria 
marca, Maria Clara e JP. E em 2020 durante a pandemia da Covid-19, 
o canal viu seu número de visualizações crescer 70% (“Maria Clara e 
JP”, s.d.).

Nota-se como a presença de várias marcas e produtos são veiculados 
no Canal, deixando as crianças e adolescentes que são audiência desse 
canal à mercê dessas publicidades.

Interligar a educomunicação a esse processo é entender as ações 
que permitem a educação sobre os meios, a práxis de educar para com 
e através da mídia, proporcionando direcionamento reflexivo dessas 
publicidades que cercam os ambientes digitais infantil. Mostrando que 
as crianças podem ser sujeitos críticos e criativos nessa construção de 
significados.

Método de Pesquisa

Essa pesquisa é de caráter bibliográfica, segundo Macedo (1994, 
p. 13), a pesquisa bibliográfica: “Trata-se do primeiro passo em qualquer 
tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente e 
não redundar o tema de estudo ou experimentação”. Desta forma para 
Lakatos e Marconi (2003, p. 183): “a pesquisa bibliográfica não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propi-
cia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando 
a conclusões inovadoras” de natureza qualitativa e procedimento de 
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entrevistas semiestruturadas. Conforme Godoy (1995), esta perspectiva 
possibilita que um fenômeno possa ser compreendido

no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 
numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 
buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva 
das pessoas neles envolvidas, considerando todos os pontos de vista 
relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para 
que se entenda a dinâmica do fenômeno. (Godoy, 1995, p. 21)

O recurso metodológico tem como base questões enviadas via Google 
Forms aos pais das crianças que assistem ao canal da Maria Clara & 
JP. Os 40 selecionados para a pesquisa foram contactados pela autora 
pelas redes sociais do Instagram e do Facebook da Maria Clara e JP3.

Nesse contato elaboramos mensagem de texto explicando sobre o 
trabalho e o que precisávamos coletar de informações, então os pais que 
têm filhos que assistem o canal da dupla já há algum tempo, entraram 
no privado pelo WhatsApp e assim começamos a conversar sobre o 
assunto. E logo, todos se propuseram a responder o questionário que 
montamos pelo Google Forms.

Foi pensado e executado pelo Google Formulários, a entrevista 
constando 17 questões objetivas e abertas para melhor compreender os 
pais das crianças que assistem esse canal, uma vez que, todos os par-
ticipantes são moradores de várias regiões do Brasil. Assim buscamos 
analisar os resultados respondidos pelos responsáveis das crianças entre 
os meses de março até abril de 2021.

3. Os perfis no Instagram (@mariaclara_e_jp, @figurinhadaarea, @pjmelooficial 
entre outros e pelos grupos no Facebook aonde também são seguidos por milhares 
de pessoas.
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Nesse sentido, a pesquisa parte do pressuposto crítico das crianças 
serem inspiradas e formadas para pensar de forma autônoma e também 
como sujeitos participantes e produtores de cultura (Barbosa, 2014; 
Corsaro, 2011; Sarmento, 2002). Contudo a contradição principal do 
conteúdo Maria Clara e JP é a relação de influência das publicidades para 
essa liberdade à autonomia infantil, pois o conteúdo do entretenimento 
está associado diretamente às prerrogativas publicitárias.

A Educação para os Meios de Comunicação representa um processo 
que tende a problematizar tanto o conteúdo quanto a relação estabe-
lecida pelo sujeito receptor com os meios de comunicação, confron-
tando a proposta cultural dos meios (como parte da sociedade) com 
a sua própria, esclarecendo as suas divergências e convergências. 
(Ceneca, 1992, p. 20)

Para finalizar, teremos discussão sobre a educomunicação como 
proposta crítica aos resultados das questões do formulário.

Resultados

Desse modo, este trabalho traz como resultado, o depoimento de 
40 pais de crianças entre 03 anos a 12 anos de idade, sobre o tempo 
em que seus filhos assistem ao canal da Maria Clara e JP por dia e suas 
interconexões com o comportamento de estímulo de compra e consumo, 
de forma geral, atribuídos as publicidades dos conteúdos do canal no 
YouTube.

Dos resultados, destacam-se que 50% dos entrevistados têm esco-
laridade em nível superior, 38,1% tem Ensino Médio completo e 9,5% 
tem Ensino Médio incompleto. Esse fator de escolaridade dos pais trans-
parece o perfil de estudo representativo ao esclarecimento educacional 
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sobre a publicidade infantil, e também, seus possíveis desdobramentos 
de estímulo e/ou conscientização aos filhos.

Sobre os rendimentos financeiros das famílias, notou-se também 
que a maioria dos pais entrevistados são de classe média, em especial, 
pela profissão exercida e pela média alta de salário que estas famílias 
colocaram receber mensalmente.

Em média, os pais entrevistados, têm entre 1 ou 2 filha(o)s, segundo 
o gráfico do próprio Google Forms, 47,6% dos pais têm dois filhos e 
28,6% têm somente um filho, e 18,8% tem três filhos e 5% têm em 
torno de 4 a 5 filhos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (Grupo de Trabalho 
Saúde na Era Digital, 2019) observou-se que o número de horas em 
que os usuários estão usando a internet aumentou consideravelmente. 
E outro levantamento realizado pelo AppGuardian, aplicativo de controle 
parental, revela que crianças estão passando 25 horas por mês em frente 
ao YouTube. A pesquisa foi realizada com crianças entre cinco e 15 anos 
de idade (como citado em “Crianças passam 5,7 horas do dia no celular, 
segundo estudo”, 2021). Esses dados podem ser observados também 
nessa entrevista, aonde perguntamos aos pais quantas horas eles ficam 
logados na internet, entre eles cerca de 42,9% ficam entre 2 a 4 horas 
por dia, 23,8% ficam de 4 a 6 horas por dia, 14,3% ficam em média de 
6 a 8 horas por dia e 14,3% não souberam responder. Sendo que muitos 
de nós adultos, geralmente por termos outras ocupações ficamos esse 
tanto de horas expostos, imaginem nossas crianças, principalmente 
nesses anos da pandemia, que a maior parte estão dentro de casa com 
aulas on-line e sem outras ocupações, o que nos têm possibilitado mais 
tempo na internet.

https://exame.com/noticias-sobre/criancas/
https://exame.com/noticias-sobre/youtube/
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Diante das respostas dos entrevistados, temos 95,2% que dispõem de 
internet banda larga, o que favorece mais ainda o aumento em frente às 
telinhas dos computadores, televisores, celulares e outros aparelhos que 
estão ligados à internet, com maior conectividade. E 4,8% dispõem de 
dados móveis, o que denota que nesse caso as crianças passam menos 
tempo conectados às redes sociais.

Como estamos a mais de um ano enfrentando a pandemia do novo 
coronavírus, elaboramos uma pergunta aberta, sobre “qual(is) sistema(s) 
de ensino seus filhos estavam estudando”, e foi evidente que 74% das 
crianças estão estudando a partir do ensino remoto, tendo aulas on-line 
todos os dias da semana, de segunda-feira à sexta-feira. Mas também 
há em torno de 16% de crianças que estudam no formato do ensino 
híbrido, em que as crianças vão três vezes de forma presencial e duas 
vezes na semana é on-line. Também há 10% que já voltou às suas ati-
vidades presenciais na escola. E um caso excecional, de equivale a uma 
mãe que nos relatou que pelo fato de onde morarem estar sem nenhuma 
forma de aula, seu filho está sem ter contato com o conteúdo escolar 
desde o início da pandemia.

Segundo os resultados, um dos questionamentos era há quanto tempo 
as crianças assistem ao canal da Maria Clara e JP e quantas horas em 
média as crianças passavam assistindo especificamente só a esse canal. 
Foi detectado que 33,3% das crianças já conheciam e assistiam o canal 
entre 6 meses a 12 meses, 23,8% assistem o canal há 3 meses, outros 
23,8% há mais de um ano e 19% entre 3 a 6 meses. Muitas crianças 
acabam pulando de um canal para outro, mas dos entrevistados per-
cebeu-se que 57,1% ficam de 1 a 3 horas no YouTube só assistindo o 
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canal supracitado, 38,1% não souberam responder e o restante relatou 
que ficam de 3 a 6 horas assistindo ao canal dos irmãos.

Em abertura do evento Infância e Comunicação: Marcos Legais e 
Políticas Públicas, em março de 2013, o Instituto Alana (https://alana.
org.br/) apresentou dados que revelam que crianças chegam a parti-
cipar de cerca de 80% da decisão de compra das famílias brasileiras, 
assim como, em 60% da decisão de compra de carro, as crianças são 
consultadas. (Instituto de Pesquisa Datafolha e Instituto Alana, 2010). 
Desse modo, destacamos que com base nas perguntas do formulário, 
verificou-se a lógica de publicidade infantil e consumo, pois 57,1% dos 
pais responderam que foram influenciados de alguma forma a comprarem 
um produto em que as crianças pediram que estava veiculado a marca 
ou as propagandas dentro do canal do YouTube da Maria Clara e JP, 
38,1% disseram que não foram influenciados e os demais mostraram 
que talvez sim, tenham sido influenciados a consumir os produtos que 
os irmãos oferecem em seus vídeos no canal.

Os pais que responderam ao formulário também falaram sobre quais 
os produtos que mais as crianças pedem, e 76,2% dos pais relataram que 
as crianças preferem brinquedos, 9,5% produtos alimentícios e 14,3% 
falaram que os filhos preferem roupas, sapatos e materiais escolares.

Um dado relevante foi que 76,2 dos pais acham que há a necessi-
dade da regulamentação da publicidade infantil no YouTube, mesmo 
que há leis que regulamentam a publicidade veiculada nesses canais. 
A porcentagem de 9,5% disse que não há necessidade e os outros não 
souberam responder. Mas se formos fazer uma rápida navegada pelo 
YouTube escancara um padrão que, no Brasil, é considerado ilegal. 
Mas, à revelia da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 

https://alana.org.br/
https://alana.org.br/
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Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor ou do Marco Legal 
da Primeira Infância, a publicidade infantil rola solta, seja de forma 
velada ou em formatos mais escancarados violando o direito da criança 
e do adolescente. Tornando-se uma situação preocupante para pais e 
educadores.

É preciso que a criança exposta aquele vídeo saiba compreender certos 
comportamentos, dessa forma, uma das perguntas era buscar compreender 
se os pais acham relevante os vídeos dos irmãos, 50% acham relevantes, 
visto que a dupla ensina “muita coisa para a criançada”, “são educados 
com os pais, apesar de ter vídeos sem graça em que eles fazem a mãe 
de uma espécie de robô”, e 40% disseram que não são relevantes, mas 
deixam as crianças assistir, pois os filhos gostam do canal.

Segundo os dados coletados, 90,5% dos pais acompanham seus filhos 
nas horas em que eles estão na internet e/ou assistindo o canal da Maria 
Clara e JP. O restante, 9,5% disseram que não acompanham seus filhos.

Nossa penúltima pergunta era saber se os pais acham que a criança 
tem condições de analisar criticamente o interesse mercadológico que 
existe por trás da informação direcionada a ela, 71,4% nos responderam 
que não, e 28,6 disseram que sim.

E por fim, pedimos aos pais para deixarem uma sugestão sobre o 
que eles acham sobre esse assunto. Um pai destacou que a regulação 
da publicidade infantil já é feita pelo YouTube, como por exemplo, é 
proibida a inserção de card’s ao final, propagandas explícitas e tam-
bém a opção do “sininho”, são exemplos da regulação dos canais que 
produzem conteúdos infantis. E que não podemos restringir todo o 
acesso das crianças às redes sociais, afinal estamos em um mundo cada 
vez mais “virtual”, mas devemos sim acompanhar de perto.
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Outro comentário que chamou a atenção foi que o responsável 
procura fazer o acompanhamento contínuo de seu filho, ao que assiste, 
e explica ter consciência dos riscos que deixa ele correr, mas busca 
utilizar esse mesmo espaço das redes digitais por programas para 
ajudar em seu desenvolvimento e aprendizado.

E na maioria dos comentários citaram que é um risco que eles (filhos) 
correm, pois infelizmente nem sempre conseguem acompanhar tudo 
que seus filhos fazem e assistem e que cada um sabe o que é melhor 
para seu filho e como agir em alguma situação específica.

Portanto, é necessário compreender certos caminhos para evitar 
tamanha exposição das crianças que estão todos os dias nas redes 
sociais digitais. E acredita-se que o melhor caminho não é bloqueando 
o acesso, mas educando para os meios.

Discussão

Na atualidade, estamos lidando com alunos nativos digitais, e pen-
sando nesse contexto sócio-histórico devemos cada vez mais trazer 
conteúdos que são de interesse e realidade da criança para o ambiente 
escolar. As crianças passam muito tempo nas redes sociais digitais, 
estão sempre conectadas com o mundo lá fora. E muitas vezes nós 
professores esquecemos de trabalhar com essa vivência do discente, 
deixando-os fora das discussões que são necessárias para esse período 
que estamos vivendo.

A pesquisadora Fantin (2006, p. 10) assinala que “precisamos 
pensar a criança que as realiza e todo o contexto sociocultural em que 
tal relação acontece. Se o contexto foi se modificando em razão das 
transformações da sociedade, é inevitável que tais práticas também se 
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modifiquem”. Ou seja, quanto mais cedo as crianças manuseiam essas 
tecnologias que as cerca, mais cedo elas irão se adaptar, tornando-as 
cruciais em suas vidas, e principalmente sabendo lidar com tudo isso.

Conforme algumas discussões que envolvem esse trabalho, valem 
salientar que é necessário a intervenção das práxis da mídia-educação 
na formação de um receptor crítico que busca construir um significado 
ao seu contexto, ou seja, das perspectivas pelas quais ela vem sendo 
pensada e praticada. Segundo Rivoltella,

Considerando que num processo de apropriação crítica e criativa 
sempre se aprende através das mídias, seja com ou sobre elas, as 
práticas de mídia educação dizem respeito à sua concepção como 
objeto de estudo, como instrumento de aprendizagem e como forma 
de cultura. (como citado em Fantin, 2006, p. 86)

Trata-se de um contexto metodológico ou tecnológico; contexto 
crítico e contexto produtivo, que ambos podem ser entendidos como 
uma educação com, para e através dos meios de comunicação.

Unir a mídia educação ao desenvolvimento dos sujeitos críticos e 
criativos que consistem em conduzir suas práxis aonde estarão educando 
para a cidadania. Cabe a escola, pais e organizações não-governamentais 
buscarem contribuir para formação de um cidadão que irá criar “uma 
condição para a democratização de oportunidades educacionais e de 
acesso ao saber, o que contribui para uma redução das desigualdades 
sociais” (Fantin, 2006, p. 31). A educação para a cidadania, conforme 
explica Ferreira (1993), alimentar-se na premissa da passagem da cons-
ciência ingênua para a consciência crítica, como forma de retirar dos 
indivíduos a ingenuidade que lhes impede de “discernir o foco da sua 
dominação” (Ferreira, 1993, p. 221).
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Devemos conduzir nossas práticas voltadas a educação para os meios, 
saber lidar com nosso aluno desde cedo. De nada adianta trabalhar certos 
conteúdos de maneiras tradicionais.

ou fazemos dos meios nossos aliados ou os MCM seguirão sendo 
nossos inimigos e competindo conosco, deslealmente, fazendo-nos 
perder relevância na educação das crianças e, finalmente deixando-
-nos marginalizados de seu desenvolvimento educativo real, ou seja, 
esse que se dá fora do espaço da escola. (Hitara et al., 2005, p. 10)

Todavia, o professor desde a Educação Infantil deve proporcionar 
ao aluno por intermédio dos trabalhos pedagógicos a televisão, o vídeo, 
o rádio, a filmadora, o gravador, a câmera fotográfica, o computador, e 
a internet. Diante dessas muitas possibilidades, o acesso da criança às 
mídias no ambiente escolar pode ser bastante enriquecedor, uma vez que 
essa alternativa permite a interação do aluno com um mundo vasto de 
situações de aprendizagens e que são ferramentas que eles já convivem.

É preciso compreender que à demanda tecnológica que tem adentrado 
às escolas desde a Educação Infantil por meio dos alunos, é um fato, 
por isso faz-se necessário que os profissionais da educação precisam 
estar devidamente capacitados para manusearem e acessarem conteúdos 
favoráveis à aprendizagem de seus alunos através de computadores e 
outros aparelhos eletrônicos. É preciso entender o processo e cada vez 
mais se aperfeiçoar para assim trazer nosso aluno midiatizado para a 
criticidade sobre os meios. Pois cada vez mais essa utilização dos meios 
é evidenciada somente como meio de consumo. Desde muito nova, a 
criança tem passado pelo processo de adultização precoce. É notório, 
desde a educação infantil, observarmos meninas que chegam à escola 
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toda maquiada, bolsas de personagens do YouTube, alimentos indus-
trializados, que evidenciam o consumo.

O problema que envolve essa questão é o fato de a criança ser inex-
periente para digerir o que lhe é transmitido pelos media, sendo, assim, 
facilmente influenciada. A exemplo disso, outro dia levei minha filha 
ao shopping em Marabá, logo entramos nas Lojas Americanas, rapida-
mente ela achou os bonecos dos irmãos Maria Clara e JP e a primeira 
reação dela foi me pedir para comprar os bonecos. E segundo a pesquisa 
realizada por esse artigo, os brinquedos é o que chamam mais atenção 
na maioria das crianças, principalmente diante à faixa etária estudada.

De acordo Andrade (2006), os meios de comunicação não são os 
únicos determinantes na formação do sujeito. A escola, os pais, a família 
e o Estado fazem parte da formação infantil, o que inclui a formação da 
visão crítica, e devem auxiliar as crianças com o uso da mídia. É nesse 
ponto que queremos chegar, os responsáveis por esse processo de ensino 
aos meios devem atentar ao fato de transformar o consumidor (pois 
geralmente as crianças só se utilizam dos meios com esse pensamento) 
a ser crítico e criativo aos meios midiáticos.

Entendemos que os usos dos meios na escola ajudam positivamente 
no processo de ensino e desenvolvimento escolar. Hitara et al. (2005, 
p. 20), citando Guilherme Orozco, afirmam que a educação para os meios 
deve ser obtida através de mediação e “deve ser realizado entre os meios 
de comunicação de massa, as instituições educativas e os processos de 
recepção de mensagens que envolvem os estudantes”. Entendemos que 
a escola ensina para à vida e nela aprendemos inúmeras experiências, 
todavia por que não incluir nesse rol de conhecimento a preparação 
para lidar com os meios de comunicação?
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Para isso, é necessário trazer ferramentas que nos auxiliem nesse 
processo de práticas pedagógicas voltadas para os meios, e assim, estamos 
nos referindo ao professor educomunicador, que será capaz de viabili-
zar ferramentas indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem.

São inúmeras as possibilidades de intervenção das práxis da mídia-
-educação na formação de um receptor crítico, que vai em busca do 
seu significado diante do contexto, as possibilidades de intervenção 
das práxis da mídia-educação na formação de um receptor. Estas são 
apresentadas por Pier Cesare Rivoltella (como citado em Fantin, 2006) 
como: contexto metodológico ou tecnológico; contexto crítico e con-
texto produtivo, que, respectivamente, podem ser traduzidos como 
uma educação com, para e através dos meios de comunicação, Assim,

Considerando que num processo de apropriação crítica e criativa 
sempre se aprende através das mídias, seja com ou sobre elas, as 
práticas de mídia educação dizem respeito à sua concepção como 
objeto de estudo, como instrumento de aprendizagem e como forma 
de cultura. (Fantin, 2006, p. 86)

Cada vez mais precisamos levar ferramentas que irão alcançar novos 
olhares das crianças com relação aos meios, tirando nosso aluno das 
quadro paredes que envolvem a sala de aula comum, buscando inovar em 
novos espaços e métodos de ensino, e buscar propostas que os motivem 
a serem cidadãos midiáticos, voltadas à imersão e intervenção social.

Dessa forma, cada vez mais podemos trabalhar com nossos alunos 
através de oficinas que tratem de diferentes temas relevantes, dar voz 
ao discente entendendo o que ele precisa e o que ser trabalhado. Pode-
mos trabalhar com propostas de jornais que estimulem a criticidade 
tornando-os agentes da notícia. Despertar em nossa comunidade um 
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veículo de comunicativo sendo sujeito da sua própria educação. Ampliar 
o currículo escolar e ter como função oficinas com o professor educo-
municador, melhorar nosso currículo trazendo os meios como principal 
ferramenta de apoio para às aulas e discussões escolares. Trabalhar com 
ações transdisciplinar que englobem questões de maiores dificuldades 
dos nossos alunos como, por exemplo, a publicidade que tanto afeta 
nas decisões intrafamiliar. Pais, responsáveis e escola podem estar 
buscando parcerias entre ONGs para trabalharem em parceria, pois no 
mundo atual percebemos que as crianças pouco estão envolvidas em 
outras atividades para além da internet.

Uma metodologia interessante que devemos retornar às aulas é o 
“mercadinho”, sendo uma ferramenta de reflexão, análise e sobre tudo 
ponderação do que é necessário ou não a criança ter. Como supracitado, 
hoje em dia as crianças estão mais atreladas ao sentido de ter do que ser. 
E assim, retornar com aulas de educação financeira que muito ajudaria 
aos pais e/ou responsáveis o que eles enfatizam com seus filhos quando 
não podem comprar determinados produtos.

Considerações Finais

Esse artigo buscou entender qual influência das mídias sociais, em 
particular o canal dos YouTubers mirins Maria Clara e JP, para à prá-
tica do consumo infantil. E a partir desse ponto, como podemos ter um 
olhar crítico por meio do alicerce da educomunicação, para embasar 
esse público infantil, muitas vezes nativos digitais, sobre a consciência 
crítica das exposições das publicidades, minimizar o efeito influenciador 
dos meios e desenvolvendo, gradativamente, a visão crítica da criança 
e pré-adolescente.
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Para tanto, foi realizada uma entrevista pelo Google Formulário, com 
17 questões aos pais/responsáveis de crianças que assistem ao canal. 
Foi possível diagnosticar que a maioria dos pais notam a frequente 
presença do canal da dupla de irmãos na vida das crianças. Os entre-
vistados consideram que os vídeos influenciam sim no comportamento 
de compra das crianças, tornando-as suscetíveis ao conteúdo que é 
transmitido a elas, em mais de 50% de seus responsáveis. Outro ponto 
relevante apontado na pesquisa foi que os pais entrevistados conseguem 
perceber a mensagem passada “por trás” dos conteúdos expostos nos 
vídeos, mas que nem sempre isso acontece com as crianças, pois muitos 
ainda não entendem seus significados.

Segundo Mario Sérgio Cortella (“Entrevista sobre a publicidade 
infantil”, 2016) boa parte da publicidade infantil está pautada no bom 
senso. Vários publicitários adotaram a autorregulação. Temos o Conselho 
Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente (Conanda) (2018) 
como articulador. No entanto, mas só isso não basta. É preciso de uma 
forte demanda social que faça pressão. Especificamente nesse caso, da 
criança e do adolescente, é importante que haja uma regulamentação, 
mas não com viés de censura, porque nesses termos pode-se ampliar 
demais e perder o sentido. O ideal é que a construção dessa regulação 
aconteça por meio de parcerias que, pelo consenso, determinem os 
limites para as restrições e exposições.

Ao constar que através da internet e por meio desses canais os usu-
ários estão cada vez mais ligados em deixar seus “likes”, comprar um 
brinquedo, uma roupa, materiais escolares e bonecos de seus personagens 
favoritos, pelo poder de persuasão desses YouTubers, as crianças se 
sentem influenciadas para realizarem uma compra já que são o tempo 
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todo expostas a esses conteúdo. Desse modo, é que entramos com a 
educomunicação, sendo um instrumento para trabalhar essa visão crítica 
dos meios. Sempre com exemplos que façam parte da vida das crian-
ças tornando esse estudo um processo natural e agradável, buscando 
ampliar esse conceito de consumo que é muito trabalhado pelas mídias, 
buscando novos adeptos que irão ajudar pais, responsáveis, alunos e 
escola a suprir algumas necessidades de ensino-aprendizagem. Por isso 
a importância desse profissional ser alguém que tenha conhecimentos 
tanto na área pedagógica quando na comunicação.

É formidável ressaltar que a educomunicação é uma ferramenta 
a mais nesse processo de possibilitar às crianças a atuação crítica e 
mais criativa em especial por elas tornarem-se agentes ativos. Para 
tanto, o uso das mídias e dos recursos tecnológicos podem oportunizar 
aos docentes a elaboração de práxis pedagógicas bastante atraentes e 
significativas para o desenvolvimento de seus alunos no processo de 
ensino e aprendizagem.

Referências

Andrade, M. Z. R. F. (2006). Resistência e modos de subjetivação na 
prática de resolução de conflito familiar – mediação [Dissertação 
de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais].

Barbosa, M. C. S. (2014). A ética na pesquisa etnográfica com crianças: 
primeiras problematizações. Práxis Educativa, 9(1), 235-245.

Ceneca. (1992). Educación para la communicación. Unesco. Unicef.



557

meistudies

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). 
(2018, julho 31). Recuperado de https://www.gov.br/mdh/pt-br/
acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-
direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda

Corsaro, W. A. (2011). Sociologia da Infância. Artmed.

Crianças passam 5,7 horas do dia no celular, segundo estudo (2019, 
julho 25). Recuperado de https://www.meioemensagem.com.br/
home/midia/2019/07/25/criancas-passam-57-horas-no-celular-em-
media-segundo-estudo.html

Entrevista sobre a publicidade infantil. (2016, junho 13). Recuperado de 
https://memoria.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/06/entrevista-
mario-cortella-fala-sobre-publicidade-infantil-e-consumismo

Fantin, M. (2006). Mídia-educação: conceitos, experiências e diálogos 
Brasil. Itália. Cidade Futura.

Ferreira, N. T. (1993). Cidadania: uma questão para a educação. Nova 
Fronteira.

Godoy, A. S. (1995). Introdução à Pesquisa Qualitativa e Suas 
Possibilidades. Revista de Administração de Empresas, 35(2), 
57-63. Mar/Abr.

Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital. (2019, dezembro 12). #Menos 
telas #mais saúde. Sociedade Brasileira de Pediatria. https://www.
sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/menos-telas-mais-saude/

https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/07/25/criancas-passam-57-horas-no-celular-em-media-segundo-estudo.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/07/25/criancas-passam-57-horas-no-celular-em-media-segundo-estudo.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/07/25/criancas-passam-57-horas-no-celular-em-media-segundo-estudo.html
https://memoria.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/06/entrevista-mario-cortella-fala-sobre-publicidade-infantil-e-consumismo
https://memoria.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/06/entrevista-mario-cortella-fala-sobre-publicidade-infantil-e-consumismo
https://bebe.abril.com.br/desenvolvimento-infantil/menos-telas-mais-saude-pede-sociedade-brasileira-de-pediatria-em-manual/
https://bebe.abril.com.br/desenvolvimento-infantil/menos-telas-mais-saude-pede-sociedade-brasileira-de-pediatria-em-manual/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/menos-telas-mais-saude/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/menos-telas-mais-saude/


558

meistudies

Hitara, F. T., Silva, P. K., & Deliberador, L. Y. (2005). Espaço Educação: 
Um Olhar Crítico dos Meios de Comunicação e o Exercício da 
Cidadania. https://docplayer.com.br/3198121-Espaco-educacao-
um-olhar-critico-dos-meios-de-comunicacao-e-o-exercicio-da-
cidadania-1.html

Instituto de Pesquisa Datafolha e Instituto Alana. (2010). Consumismo 
na Infância. https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/consumismo-
na-infancia-datafolha-e-alana/

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). Fundamentos de Metodologia 
Científica. Atlas.

Macedo, N. D. (1994). Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do 
estudante para a fundamentação do trabalho de pesquisa. Edições 
Loyola.

Maria Clara e JP (Ziggle Licensing). (s.d.). Recuperado de: https://
licensingcon.com.br/maria-clara-e-jp-ziggle-licensing/

Maria Clara & JP. (s.d.). Acerca de [Canal do YouTube]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/c/MariaClaraeJP/about

Sampaio, R. (2003). Propaganda de A a Z (3ª ed.). Elsevier.

Sarmento, M. J. (2002). Sociologia da Infância: correntes e confluências. 
In M. C. S. Gouvea (org.), Estudos da Infância. Educação e Práticas 
Sociais. Vozes.

https://docplayer.com.br/3198121-Espaco-educacao-um-olhar-critico-dos-meios-de-comunicacao-e-o-exercicio-da-cidadania-1.html
https://docplayer.com.br/3198121-Espaco-educacao-um-olhar-critico-dos-meios-de-comunicacao-e-o-exercicio-da-cidadania-1.html
https://docplayer.com.br/3198121-Espaco-educacao-um-olhar-critico-dos-meios-de-comunicacao-e-o-exercicio-da-cidadania-1.html
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/consumismo-na-infancia-datafolha-e-alana/
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/consumismo-na-infancia-datafolha-e-alana/
https://licensingcon.com.br/maria-clara-e-jp-ziggle-licensing/
https://licensingcon.com.br/maria-clara-e-jp-ziggle-licensing/
https://www.youtube.com/c/MariaClaraeJP/about


559

meistudies

Educação na era Covid-19: desafios da linguagem 
audiovisual, jogos, conexões e interações dos 

professores às aulas remotas

Elaine Garcia Oliveira1

Osvando José de Morais2

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os desafios dos 
professores do Ensino Superior, com a interrupção e substituição das 
aulas presenciais, pelas aulas remotas, que precisaram se reorganizar 
com tempo, espaço e material pedagógico para utilizar as Tecnologias 
da Informação e Comunicação e dar continuidade ao processo ensino-
-aprendizagem, devido ao isolamento social, ocasionado pela pandemia 
do COVID-19, desde março do ano de 2020.

Com o avanço da educomunicação, muitos professores, sem expe-
riência com a gravação e edição de vídeos, foram surpreendidos 
com o uso diário e obrigatório da linguagem audiovisual e técnicas 
comunicacionais para gravação dos materiais adequados aos alunos, 
dentro do cenário educacional, em que se levantou um panorama de 
desafios, entre eles, a transformação digital, comportamental e social, 
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com aparição nítida das desigualdades sociais, da falta de letramento 
digital, da relação desestruturada entre imigrantes digitais e nativos 
digitais e a dificuldade de professores em dar continuidade ao processo 
de ensinar e aprender, de forma igualitária, a todos os discentes, frente 
aos problemas de conexão e acesso à internet, sentimentos de medo e 
insegurança relacionados ao COVID-19 e despreparo de professores 
com o uso de espaços virtuais.

Desde março do ano de 2020, o cenário da educação do mundo 
inteiro precisou se reinventar para adequar as aulas, a interação, a troca 
de discussões e a mediação do conhecimento de professores e alunos ao 
distanciamento social, emocional e físico, provocado pela pandemia do 
COVID-19. No Brasil, foi publicada a portaria nº 343, de 17 de março de 
2020, no Diário Oficial da União (DOU) que, “dispõe sobre a substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 
de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19”. Com isso, foi autori-
zada também, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, na 
Educação Superior e instituições de ensino públicas e particulares do país.

Com o uso das TDICS na educação, evidenciou o distanciamento 
entre alunos e professores, no que diz respeito, ao incentivo da peda-
gogia crítica, capaz de despertar nos discentes o desenvolvimento de 
liberdade, cidadania, realidade social e política; fazendo dos encontros 
educacionais uma troca de conhecimento e não apenas um depósito de 
informação repetitiva e de memorização. Por muito tempo, no ensino 
presencial professores utilizavam práticas pedagógicas, em que os alunos 
eram comparados a instituições bancárias, na qual, o docente ensinava 
fórmulas, letras e informações cientificas, e os alunos aceitavam como 
“enriquecimento e conhecimento”.
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A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 
os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” 
pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 
“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 
docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. (Freire, 
2005, p. 66)

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber (Freire, 2005, p. 67). Transpor 
o ensino presencial ao ensino remoto de um dia para o outro, fez com 
que docentes insistissem em dar continuidade a forma de ensinar tra-
dicional, automática e sem participação crítica do aluno, causando em 
muitos discentes o desinteresse nas aulas e no conteúdo.

Ainda de acordo com Paulo Freire, a pedagogia deve transformar 
a realidade do ser, de forma que ele descubra a sua importância no 
mundo em que vive.

O Novo Normal, que todos já estão acostumados, agora requer 
habilidades, formas de ensinar e aprender e tecnologia dentro da sala 
de aula, que não serão somente entre quatro paredes, mas por meio das 
metodologias ativas com propostas para contemporaneidade, como sala 
de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em projetos e 
ensino hibrido. A educação de forma remota se solidificou com a pan-
demia, mas continua vivendo um grande desafio: adequar a interação, a 
conexão com internet, a infraestrutura e a preparação de professores ao 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. E com a pandemia 
do COVID-19, esse obstáculo aumentou em grande parte das escolas 
do país, onde além, da familiarização com o digital, ainda é necessário 
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conviver com a desigualdade social, de discentes e docentes, que faça 
bem a todos. Cordeiro (2020, p. 6, como citado em Miranda et al., 2020),

A criatividade dos professores brasileiros em se adaptar à nova reali-
dade é indescritível no que se trata da criação de recursos midiáticos: 
criação de vídeo aulas para que os alunos possam acessar de forma 
assíncrona além das aulas através de videoconferência para a exe-
cução de atividades síncronas como em sala de aula. Uma revolução 
educacional sobre o quanto a tecnologia tem se mostrado eficiente e 
o quanto as pessoas precisam estar aptas a esse avanço tecnológico.

Não podemos deixar de considerar e descartar que, a educação 
quebrou uma grande barreira, mesmo com toda dificuldade, entre os 
ensinos presenciais e híbridos, como o ensino à distância, educação 
inclusiva, ensino remoto, que estavam sendo discutidos há anos, mas 
que ainda faltavam força, vontade e coragem para serem colocados em 
prática. Sem muito tempo, esse processo rápido de transformação na 
educação colaborou para impulsionar também o interesse nos estudan-
tes em relação às tecnologias. Com isso, um ecossistema educacional 
foi iniciado em todo mundo, principalmente no Brasil, marcando na 
história, uma nova trajetória de aprendizagem.

Linguagem Audiovisual como Método Pedagógico

Transformar professores, muitos ainda imigrantes digitais, em 
youtubers, editores de vídeos, roteiristas, iluminadores e outras funções 
relacionadas ao audiovisual, acrescentou mais uma tarefa a rotina dos 
docentes.

O cronograma de encontros frequentes, ao vivo ou gravados, des-
pertou nos docentes, insegurança, medo e em até alguns casos, uma 
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indisposição com a atividade profissional de uma vida inteira dedicada 
à docência, devido ao obstáculo de enfrentar uma câmera e um micro-
fone, frente a uma sala virtual. Porém, com a rotina do “Novo Normal” 
seguindo por meses, juntamente com a esperança de vacinação e con-
trole do Coronavírus, mês a mês, professores passaram a se habituar em 
ministrar aulas em formato online e em home office e a compreender 
que, além de ser a única forma de estar exercendo a profissão e estar 
próximo aos alunos, era possível elaborar conteúdo que interagisse com 
os estudantes, de forma a socializar não apenas o conhecimento, mas 
também o apoio, o carinho, o acolhimento e o amor.

Dessa forma, os professores por si só, despertaram-se para a impor-
tância de renovar a atividade docente, e que, com o divisor de águas, que 
foi a pandemia do COVID-19, a educação nunca mais seria a mesma e 
nem voltaria a ser tradicional, como era. Conforme Santos e Oliveira, 
que citam Schon (1992, p. 22) “diante desse novo paradigma para a 
formação docente com novos olhares do saber ensinar, fazendo uma 
reflexão do novo ambiente escolar para os alunos, entende-se que”:

O próprio processo de conhecimento, ajudando-o articular o seu 
conhecimento na ação como o saber escolar. Esse tipo de ensino é 
uma forma de reflexão na ação que exige do professor uma capaci-
dade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno mesmo 
numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e 
das suas dificuldades. (Schön, 1992, p. 22).

Ainda de acordo com Santos e Oliveira (2021, p. 105), essa trans-
formação na educação, fez emergir um novo professor onde “esse olhar 
individual do docente faz progredir e se construir um novo educador, 
despertando o desejo de mudança na prática educacional”.
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Promover o aprendizado conjunto, com criação de vínculos, passou 
a ser uma das saídas encontradas pelos professores para viver as aulas 
remotas, que se impôs como alternativa “temporária” para o momento 
e ferramenta pedagógica importante para construir o conhecimento.

No ensino superior, as aulas remotas, normalmente, têm o mesmo 
período de tempo das aulas presenciais tradicionais, onde duram em 
média 50 minutos. Com o uso, os docentes perceberam que, os recur-
sos audiovisuais tinham também como objetivo permitir aulas mais 
atrativas, dinâmicas e com uma série de técnicas metodológicas, que 
nem sempre eram possíveis dentro de uma sala de aula, por falta de 
acesso à internet e recursos digitais. As Tecnologias da Informação e 
Comunicação, podem através do processo de aprendizagem, durante o 
uso nas aulas remotas, apoiar alunos e professores, na contribuição não 
apenas na melhora da oralidade, mas em funções importantes, como 
despertar a criatividade, a pesquisa e a curiosidade em conhecer novos 
conteúdos analisados durante o encontro virtual.

Além das preocupações comuns do professor em verificar iluminação, 
som, enquadramento, vestimenta e, o mais importante ser ele mesmo 
durante as aulas, o ensino remoto possibilita atividades conjuntas ou 
individuais propostas aos estudantes, feitas com computador ou smar-
tphone, conexão à internet e até programas específicos, a criarem vídeos, 
independente da área, para serem apresentados em forma de seminários, 
trabalhos ou mesmo em forma de avaliação, que era tradicionalmente 
feita com perguntas e respostas, em folhas de papel.

Tradicionalmente, o processo educacional foi construído por meio 
do relacionamento face a face e na palavra escrita (Pires, 2010, p. 3). 
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Com a chegada das novas tecnologias, possibilitou que a linguagem 
audiovisual se tornasse um instrumento de aprendizado.

A imagem é hoje a forma superior de comunicação. E, contraria-
mente ao que tem acontecido com a escrita e com o livro, que não 
têm conseguido substituir a linguagem, hoje estamos diante de uma 
técnica que tende a generalizar sua supremacia. As instituições 
oficiais de ensino já não podiam ficar indiferentes a esta inovação 
tecnológica que modificava profundamente o processo de assimila-
ção emocional e racional da realidade. Então os educadores foram 
obrigados a rever a concepção que tachava o audiovisual de uma 
ameaça ao ensino tradicional. Já não se trata apenas de uma elite 
ou de uma minoria de privilegiados ou de especialistas que se vê 
afetada por esse fato, mas da massa do povo, da humanidade, já que 
serão nações inteiras as que passaram, talvez, da cultura da palavra 
à cultura da imagem sem passar pela etapa intermediária da escrita 
e do livro. (Silbiger, 2005, p. 283)

Não podemos deixar de citar, mesmo não sendo o tema principal 
deste trabalho, de que as aulas remotas, também podem ter um papel 
de inclusão social muito importante nesse período de pandemia, onde 
deficientes visuais e auditivos, puderam contar com os recursos audio-
visuais para acessarem seus conteúdos, que até pouco tempo, era feito 
apenas dentro de uma sala presencial, com o professor como mediador 
de informação e conhecimento. Dessa forma, com materiais específi-
cos, e uso de plataformas de streaming, foi possível, em muitos casos, 
fornecer condições favoráveis para pessoas com necessidades educa-
cionais especiais, visuais ou auditivas, por meio de técnicas de legenda, 
ou libras, conseguir dar continuidade aos estudos de forma respeitosa 
socialmente. Por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação 
foi possível integrar, desenvolver habilidades e valorizá-los como seres 
críticos na sociedade.
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Gamificação nas Aulas Remotas

Jogar é uma prática conhecida desde a infância, com a função de 
distrair, divertir e interagir entre o jogador e o grupo ou equipe que está 
participando da atividade. “É possível perceber que o brincar tem uma 
história, uma origem e na realidade possui todo um desenvolvimento 
que começa desde as primeiras relações entre a mãe com a criança” 
(Silva, 2021, p. 6), que ainda destaca que as brincadeiras fazem com 
que o ser seja reconhecido, respeitado na sua singularidade e que, com 
o tempo, existe uma evolução do brincar sozinho para o brincar em 
grupo, trazendo novas experiências.

Em grande parte dessas brincadeiras, o objetivo maior é recrear, mas 
os jogos, utilizando das Tecnologias da Informação e Comunicação, 
também conhecidos atualmente, como gamificação, podem contribuir 
como instrumentos educacionais específicos para colaborar com o 
aprendizado. Os jogos podem auxiliar os alunos a despertar sentimen-
tos e habilidades como foco, dedicação, respeito, atenção e incentivar 
hábitos, como leitura e pesquisa, por aguçar a curiosidade. Lima (2021, 
p. 5) cita Santos (2001, p. 60), “a ludicidade é uma necessidade do ser 
humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão, 
pois aprender de forma divertida é apenas mais uma forma de aprender”.

Conforme Busarello et al. (2014, p. 13) “o desenvolvimento de 
novos produtos e sistemas deve levar em consideração, além de fato-
res tecnológicos, a tendência de que a sociedade contemporânea 
parece estar cada vez mais interessada por jogos”. Os autores citam 
Furió et al. (2013) “o ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um 
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meio do sujeito desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, 
estimulando atenção e memória”.

A gamificação é considerada uma metodologia ativa, onde o aluno 
constrói o seu aprendizado de forma coletiva e o professor pode utili-
zá-lo em sala de aula para contribuir com conteúdos densos ou mais 
difíceis de serem interpretados de forma mais clara. A gamificação 
é amparada por um tripé, onde suas técnicas são baseadas no uso da 
mecânica (regras), dinâmica (comportamentos), estética (emoções) e 
de elementos do jogo (Gonçalves et al., 2016).

Para manter protocolos sanitários de combate ao COVID-19, as 
aulas presenciais precisaram ser substituídas pelas aulas remotas e os 
professores se utilizaram das Tecnologias da Informação e Comunicação 
diariamente para continuar com o contato entre os alunos. Aliás, a tec-
nologia se tornou a grande aliada dos docentes nos anos de 2020 e 2021.

Neste contexto, o professor passa por mudança repentina aderindo 
e adaptando-se a outros recursos tecnológicos que não faziam parte 
do cotidiano escolar, dentre estes recursos temos, celular, notebook, 
tablet e smartphone. O interessante é que neste período de pandemia 
todos os professores passaram a ver os recursos não pedagógicos como 
recursos indispensáveis a atual conjuntura escolar, assim respeitando 
as normas de exigências de saúde pública (Costa et al., 2020, p. 3).

Dessa forma, para implantar a gamificação nas aulas remotas, não 
é tarefa difícil. É preciso adaptar professores e alunos à cultura digital. 
A educação 4.0 traz benefícios aos estudantes, no sentido, deles explo-
rarem o próprio potencial e identificar formas de aprender, por meio 
das tecnologias, que eles se identificam como métodos de ensino. Já o 
professor colabora com a aprendizagem do aluno, ressignificando a sua 
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função de docente, como facilitador de conhecimento neste processo 
ensino-aprendizagem.

Essas constatações nos fornecem evidências que só reforçam que as 
aulas remotas têm suas especificidades de planejamento, metodologia 
e exigem formação adequada. São aulas que necessitam de uma 
atenção e recursos diferenciados das salas de aula presenciais e 
que cumpram a difícil missão de tornar a experiência do aluno 
mais significativa. Esses dados revelam, ainda, o quanto é preciso 
preparar estudantes e professores para lidarem com situações 
de ensino e aprendizagem em ambientes não-formais de ensino. 
(Cerigatto, 2021, p. 3)

Rocha (2021, p. 3) concorda com Cerigatto, no sentido de que os 
docentes precisam planejar as aulas e se atentar a quatro pontos impor-
tantes: “O que vamos entregar nesta aula? Temos conhecimento das 
expectativas de nossos estudantes? Estamos entregando conhecimento 
novo ou fazendo uma apresentação do que existe? Quais níveis de 
interação e transformação devemos considerar para atingir o propósito 
esperado para esta aula?”. Rocha (2021, p. 3) cita Moran (2021), que 
faz algumas considerações em relação ao conjunto de preocupações da 
realidade imposta pelo ensino on-line.

O ensino híbrido, na sua concepção básica, combina e integra ativi-
dades didáticas em sala de aula com atividades em espaços digitais 
visando oferecer as melhores experiências de aprendizagem à cada 
estudante. No Ensino Híbrido o foco está mais na ação pedagógica 
dos docentes (no planejamento, desenvolvimento e avaliação do 
processo)

Além da organização do conteúdo que será ministrado, o docente 
precisa se atentar a levar aos alunos a construção do senso crítico e 
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valores, mesmo que dentro de uma situação pandêmica, distante e sem 
o contato físico, é possível por meio das aulas remotas, utilizando-se 
da tecnologia. Essa interação entre aluno e professor, além de gerar 
confiança, cria laços de amizade, acolhimento e afeto que permeiam 
por toda a vida, independentemente da idade. Motivar estudantes com 
técnicas e métodos de aprendizagem divertidas podem ser uma forma 
de tornar esse momento tão ímpar que o mundo está vivendo, em algo 
mais leve, que distraia e que faça bem a todos. Miranda et al. (2020, 
p. 8, citam Cordeiro, 2020, p. 4),

O avanço das tecnologias digitais de informação possibilitou a 
criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores 
em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informação 
e recursos para o educando, tornando o processo educativo mais 
dinâmico, eficiente e inovador. O uso das ferramentas tecnológicas 
na educação deve ser vista sob a ótica de uma nova metodologia 
de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os 
conteúdos, isto é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas 
que o possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais a partir do 
uso racional e mediado da informação.

Os jogos colaboram também com outro ponto muito importante do 
ser humano: a socialização. Embora, alguns modelos permitam que o 
aluno faça o seu roteiro individual, na maioria dos casos, é possível 
integrar estudantes, mesmo que de forma on-line, para conduzirem 
a atividade, do jeito que possibilite o diálogo e troca entre os pares. 
Essa interação, dentro ou fora da sala de aula, contribui com a amizade, 
com a distração, com as escolhas por afinidade e até mesmo, a inclusão 
do professor nesse processo, que além de mediar o conhecimento se 
torna uma ferramenta sentimental importante, como um laço afetivo 
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e vínculo, que nutrido, será lembrado por toda a vida do aluno. Neste 
momento, ainda de isolamento social controlado, com o início dos 
retornos presenciais das escolas e faculdades (em alguns setores), de 
empresas, de abertura de bares, praças e parques, mesmo que ainda 
de forma tímida, a forma como o professor irá conduzir, conversar e 
experimentar as possibilidades práticas dentro da sala de aula virtual, 
contribuirão para a formação do aluno e também para o amadurecimento 
emocional e psíquico de ambas as partes.

Atuação do Professor nas Aulas Remotas

Muitos docentes, durante a pandemia, têm se encontrado em estado 
de esgotamento. Já que são aulas planejadas com antecedência, material 
de apoio, vídeos complementares, atendimento individual ao aluno para 
sanar dúvidas, muitas vezes, sem horário para início e término, e, em 
alguns casos, a pais, correção de material com prazos, postagem de 
exercícios ou materiais em plataformas, avaliações, além de questões 
burocráticas, como incessantes reuniões com gestores ou coordenadores, 
entre outros afazeres diários. Muitos professores não tinham os equi-
pamentos necessários para se transformarem em youtubers de um dia 
para o outro. Grande parte dos produtos eletroeletrônicos eram caseiros 
e serviam apenas para pesquisa, digitação de atividades ou preparação 
de aulas teóricas em PowerPoint, Word ou programas mais simples.

Esse cansaço se deve, principalmente, em além de interagir com o 
aluno virtualmente, o professor deve mostrar engajamento, como era 
feito no ensino presencial. O que, na maioria das vezes, não acontece. 
Até porque, alunos não têm o costume de ligar a câmera e o microfone, 
por timidez ou por falta dos equipamentos. As conversas nos chats, 
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não conseguem fluir da mesma forma que pessoalmente, e o professor 
precisa se reinventar para conseguir ministrar a aula dentro do tempo 
necessário estipulado de 50 min, em média. Miranda et al. 2020, p. 8, 
que citam Pezzini & Szymanski, 2015):

Dentre todas as dificuldades pelas quais passa a educação no Brasil, 
destaca-se, atualmente, um grande desinteresse por parte de muitos 
alunos, por qualquer atividade escolar. Frequentam as aulas por 
obrigação, sem, contudo, participar das atividades básicas. Ficam 
apáticos diante de qualquer iniciativa dos professores, que se con-
fessam frustrados por não conseguirem atingir totalmente seus 
objetivos. (Pezzini & Szymanski, 2015, p. 1)

Outro ponto citado, é que muitos jovens, mesmo sendo considerados 
nativos digitais, muitos não têm familiaridade com a tecnologia, apenas 
com o uso em redes sociais. Monteiro cita Trevisan,

O ato criador surge de uma situação de liberdade; educar é fomentar 
a libertação, fomentar a liberdade, de modo que o homem se engaje 
em atos com toda a sua alma. Educar é levar o homem a se expor 
na sua ação, a criar, através da ação. (Trevisan, 1995, p. 9)

Além disso, não podemos deixar de citar, sobre o espaço onde o 
professor ministra sua aula e o aluno a assiste. O ambiente pode ser um 
dos principais obstáculos quando o assunto é atenção. Em entrevista ao 
site Estado de Minas, na editoria Educação, em 17/05/2021, às 7h18, 
feita pela jornalista Márcia Maria Cruz, o psicólogo Luciano Melo, 
que atuou na área escolar e de coordenação da mesma por 23 anos, 
explicou que “O espaço escolar e, em especial a sala de aula, apresenta 
uma configuração típica de estudo que o quarto ou a sala de casa não 
podem retratar”.
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Miranda et al. (2020, p. 4, citam Goldbach & Macedo, 2007) que 
falam exatamente sobre a importância da preparação e do espaço para 
ministrar aulas.

Relatam que é muito importante que os cursos de atualização dos 
docentes proporcionem várias estratégias de ensino modernas, como 
o uso de equipamentos de informática, para aperfeiçoar o modo de 
ensino. Inesperadamente, por conta da pandemia do coronavírus, os 
docentes passaram a ajustar os planos de aula, focalizar em novas estra-
tégias e adaptaram os espaços nas suas casas tentando assim adequar 
o ensino presencial a realidade do ensino desenvolvido a distância.

Outro ponto citado pelos autores Miranda et al. (2020, p. 5) é sobre 
o isolamento social familiar, onde muitos estão “confinados dentro 
de casa causando, por muitas vezes, estresse e até violência física e/
ou psicológica”. A situação reflete tanto em professores, quanto em 
alunos, já que pais e familiares não têm a mesma paciência, tempo e 
dedicação que os docentes na escola, bem como entendimento sobre as 
matérias ensinadas durante as aulas, por não lembrarem dos conteúdos 
ou por não terem tido a oportunidade de frequentar ou aprender em 
uma escola. Em muitos lares, alunos e professores precisaram dividir 
o mesmo espaço de estudo com outros membros da família, devido às 
atividades profissionais da grande maioria das pessoas ser transferida 
para o home office ou mesmo das aulas remotas de outros integrantes da 
família, onde são realizadas por meio da mesma conexão de internet ou 
pelo mesmo aparelho eletroeletrônico, como computadores, notebooks, 
tablets ou mesmo smartphones.

Aos poucos, a sociedade se adaptou obrigatoriamente ao “Novo 
Normal”, que dificilmente voltará a ser como antes. Para a educação, 
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essa nova trajetória de transformação digital precisará ser colocada em 
prática quando o ensino presencial retornar a rotina. E aproveitar no 
processo ensino-aprendizagem, os métodos utilizados à distância para 
seguir com o futuro da educação.

Conclusões

Através das aulas remotas, podemos perceber, docentes e discentes, 
que a educação, independentemente de como se dá o processo de ensinar 
e aprender, é um dos fatores mais importantes da sociedade. Pois, por 
meio da educação é que uniremos forças para vencer obstáculos.

Durante a pandemia, onde vimos muitas desigualdades sociais virem 
ainda mais à tona, o despreparo de educadores em relação à tecnologia, 
os problemas de adaptação com câmeras, microfones e até espaços de 
estudo em casa que proporcionem foco e atenção, bem como a disciplina 
tanto de professores quanto de alunos, em um momento de grande abalo 
emocional para todos.

A COVID-19 trouxe muitos ensinamentos à educação e também foi 
um grande divisor de águas deste segmento, que não apenas alfabetiza 
e prepara para o mercado de trabalho, mas também humaniza e prepara 
seres humanos para a vida.

Ainda é cedo para afirmar como será a vida pós-pandemia, em 
todos os setores da vida humana, até porque, mesmo com a vacina, o 
Coronavírus ainda continua em descontrole em várias cidades do país 
e do mundo. Mas, já sabemos, que nada será igual. A partir de agora, 
estaremos mais preparados em adaptarmos ao novo, de uma maneira 
mais rápida do que antes, mas seguimos na esperança de que um dia, 
voltaremos a andar nas ruas, frequentar escolas e cursos, trabalharmos 



574

meistudies

sem medo de contrair o vírus, termos a vida social, viajar e aproveitar 
os momentos entre amigos e familiares. Até que isso aconteça, vivemos 
de forma remota ou presencial com controle, preservando a nossa vida 
e de quem está próximo a nós.
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O uso dos vídeos e lives em tempos de pandemia: 
mudanças paradigmáticas no ensino

José Sergio Dias Page1

Daniel Costa de Paiva2

O referido trabalho tem suas bases fundamentadas na necessidade 
do uso constante dos recursos digitais nos espaços de aprendizagem, 
tendo as ferramentas digitais como recursos essenciais para a compo-
sição metodológica das aulas remotas, nestes momentos de pandemia. 
Essas ferramentas tecnológicas aliadas ao planejamento didático con-
tribuem para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, cabendo aos 
professores uma intensificação do ato de pesquisa para a construção de 
suas atividades estruturadas na interdisciplinaridade (Arroio & Giordan, 
2006, p. 2).

A pergunta que norteou essa pesquisa se estruturou nas relações 
que os vídeos e transmissões ao vivo (lives) possuem com a Educação, 
através dos benefícios do seu uso e incrementos para a qualidade das 
aulas numa possibilidade de amenizar as desigualdades na aprendiza-
gem oriundas do isolamento social da COVID-19. Essas ferramentas 
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apontadas podem contribuir na aprendizagem dos alunos em tempo de 
pandemia, vindo a instigar a curiosidade na continuação das pesquisas 
sobre o assunto estudado, ganhando um caráter interdisciplinar se for 
bem aproveitado pelos professores envolvidos no ensino.

Para mais, compondo a pesquisa, foi necessário realizar uma pes-
quisa bibliográfica na intenção de estruturar o embasamento teórico da 
pesquisa realizada numa turma do Ensino Médio Estadual no Rio de 
Janeiro - RJ (Brasil). A obtenção dos dados para a pesquisa foi por meio 
de um questionário e as anotações do convívio ao vivo que contemplou 
observações diárias na turma durante a realização das aulas.

Os textos selecionados para a construção teórica deste trabalho con-
sistem em fundamentar as ideias propostas no estudo de caso utilizando 
(Arroio & Giordan, 2006), (Cooper et al., 2017), (Machado &Meirelles, 
2018), (Cotrim et al. 2021) e (Santos & Cardoso, 2021), dentre outros. 
Suas pesquisas anteriores deram o suporte necessário para pensarmos 
como os vídeos e transmissões ao vivo podem ser úteis para o processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos no Ensino Médio do estado do 
Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ).

Diante do exposto, vale a pena utilizar as ferramentas como o you-
tube para organizar as práticas de ensino nas escolas através de uma 
metodologia apropriada, na tentativa de amenizar as disparidades de 
aprendizagem resultantes do distanciamento social.

Tipos de Transmissões ao Vivo e uso para Disciplinas

As transmissões ao vivo e vídeos são instrumentos educacionais uti-
lizados pelos professores e educadores nas escolas públicas e privadas, 
possibilitando um melhoramento do processo de ensino e aprendizagem. 
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Segundo Moreira et al. (2020, p. 356), “muitas instituições de ensino e 
professores já começaram a disponibilizar estes vídeos ao vivo, devido 
à facilidade de integração em ambientes virtuais de aprendizagem”. 
Não basta que entreguemos aos alunos um vídeo para eles assistam, mas 
sim construir uma integração didático-metodológica entre os vídeos e 
as atividades que forem elaboradas, para que gere uma aprendizagem 
significativa.

Entender como os vídeos podem integrar a aprendizagem dos alu-
nos irá possibilitar um melhor aproveitamento didático dos vídeos e 
transmissões ao vivo que compõem nossas atividades educacionais. 
Já aponta Moreira et al. (2020, p. 356) que o “lar dos vídeos ao vivo 
mais conhecido em todo o mundo é, sem dúvida, o Youtube”. Os autores 
ainda complementam que o Youtube possibilita que nós educadores 
podemos utilizá-lo para fazer as nossas publicações, visualizá-las e 
permitir que haja o compartilhamento dos vídeos que produzimos e ou 
utilizamos (Moreira et al., 2020).

É importante ressaltar que o Youtube, em suas funcionalidades 
sociais e educacionais, oferece aos educadores, estudantes e escola, a 
oportunidade de fazerem o acesso ao Youtube Teachers. Pelo endereço, 
Teachers (s.d.), temos acesso aos vídeos que auxiliam de maneira peda-
gógica o processo de ensino e aprendizagem aos alunos durante este 
momento pandêmico. Inegavelmente, os vídeos não podem ser vistos 
pela Educação como uma possibilidade de passatempo, mas um ins-
trumento didático que passou a ser mais utilizada durante a pandemia, 
sendo potencializada por essa educação ao vivo remota.

Essa prática metodológica, precisa estar engendrada quando usa-
mos as transmissões ao vivo nas atividades pedagógicas. Estas são 
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ferramentas que complementam o processo de ensino dos alunos, ao 
assistirem os debates e reflexões educacionais propostas pelos agentes 
dos vídeos. Como todo ato educacional, as atividades propostas pelos 
professores precisam fazer sentido real aos alunos, demonstrando que 
suas práticas podem fazer a diferença no ensino durante sua vida edu-
cacional e acadêmica. Corroborando com esse pensamento, Santos e 
Cardoso (2021), afirmam que “Paulo Freire disse certa vez que educar 
é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante e o ato docente 
ocorre desde o instante que se planeja uma aula até o instante que se 
sucede a ela” (Santos & Cardoso, 2021, p. 12470).

As práticas pedagógicas de ensino durante a pandemia estão regadas 
das ferramentas audiovisuais na tentativa de gerar uma aprendizagem 
significativa, com propostas que se estruturem na interdisciplinaridade 
dos conteúdos a fim de promover o desenvolvimento das habilidades e 
competências dos estudantes em suas casas. A pandemia nos trouxe como 
possibilidade concreta a efetivação de se fazer presente no mundo pela 
utilização das tecnologias digitais de comunicação (Lupinacci, 2021). 
Aliando as metodologias de ensino a essas transmissões ao vivo que se 
utilizam das tecnologias digitais estruturamos as aulas para as fases de 
ensino, seja Fundamental, Médio e Superior. A autora ainda acrescenta 
que as transmissões ao vivo e vídeos trouxeram até nós,

as experiências ao vivo digitalmente mediadas para o epicentro das 
nossas rotinas agora primordialmente caseiras. Uma vez que você 
se encontra em uma situação de confinamento, qualquer coisa para 
além da porta de casa vira remota ou distante, e acessível apenas 
através de tecnologias de comunicação. (Lupinacci, 2021, p. 3)
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Assim, essas experiências virtuais promovidas pelas tecnologias 
digitais se estruturam em transmissões que complementam a apren-
dizagem remota dos estudantes. Segundo levantamento realizado, as 
transmissões ao vivo se configuram em alguns gêneros como musicais, 
teatrais, jornalísticas, educacionais, recreativas, companhia, instrutivas 
e conversacional (Lupinacci, 2021). O objetivo central delas é provocar 
o engajamento nos ouvintes para que estes se distraiam ou aprendam 
algo exclusivo com o seu conteúdo.

Para mais, engajamento e aprendizagem são primícias contidas nos 
planejamentos dos educadores quando estes gravam ou indicam trans-
missões ao vivo e vídeos para seus alunos. Por estarem longe do contato 
físico das salas de aula, os estudantes precisam continuar mantendo seus 
vínculos estudantis com as escolas e professores, ainda mais quando os 
problemas sociais e econômicos proporcionam seu contato nas aulas 
síncronas realizadas pelos professores das disciplinas curriculares. 
Diante de tais dificuldades, a alternativa são as gravações de vídeos 
e transmissões ao vivo dos conteúdos programáticos do bimestre aos 
alunos, tendo como retorno os questionamentos produzidos por eles 
através do Gmail ou WhatsApp.

Os vídeos do Youtube pré-gravados e aqueles ao vivo produzidos 
por instituições de ensino e professores, como também jornalísticas, 
compõem a listagem de possibilidades para o ensino e debates sobre os 
assuntos contidos nelas. Tais situações não são as ideais para o contexto 
de aprendizagem, mas devido à necessidade do isolamento social, o 
uso de transmissões ao vivo e vídeos são práticas úteis ao processo de 
ensino e aprendizagem.
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Para mais, como educadores, notamos a necessidade do convívio 
social e da aprendizagem colaborativa que existe em sala, mas os vídeos 
sempre foram ótimos recursos didáticos à ministração dos conteúdos, 
desde que integrados a uma metodologia e didática apropriada ao 
processo de ensino e aprendizagem. Com a pandemia, ocorreu uma 
potencialização dos recursos audiovisuais, numa apropriação necessária 
aos alunos que estão em suas residências.

Sendo assim, nota-se que as lives e vídeos são recursos didáticos 
que trazem benefícios ao processo de ensino e aprendizagem, desde 
que sejam utilizados de maneira apropriada, através de metodologias 
que minimizem as distâncias existentes entre a escola e os alunos no 
período de pandemia. Além das indicações dos vídeos e transmissões 
ao vivo, professores podem propor aos estudantes que criem seu próprio 
material visual e através deles, haja uma discussão reflexiva sobre os 
conteúdos curriculares a serem estudados.

Proposta Educacional de algumas Lives na Educação: imagem das 
transmissões ao vivo e sua utilização nos ambientes escolares

As práticas educacionais se encontram engessadas durante anos, tendo 
os professores mantido suas metodologias de aprendizagem inalteradas 
mesmo diante de uma sociedade que atravessa momentos de mudanças 
culturais e tecnológicas. Não é uma regra geral, mas encontra-se nos 
espaços escolares, docentes que reproduzem aquilo que eles aprenderam 
em seu tempo de Ensino Médio.

Muitas discussões são travadas nos espaços de aprendizagem supe-
riores (Faculdades) sobre as práticas educacionais e avaliativas, mas que 
na verdade, há a existência de reproduções bancárias e o engessamento 
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das práticas de ensino no entorno das avaliações tradicionais. Apesar 
disso, ainda temos profissionais da Educação que buscam em suas 
interações e aprendizagens, desconstruir os antigos sistemas avaliati-
vos e metodológicos, oportunizando aos seus alunos novos métodos 
de aprendizagens integrados às tecnologias com uma nova forma de 
estruturar a aprendizagem dos alunos.

Para mais, sabe-se que a tecnologia não será o instrumento que fará 
sozinha as alterações necessárias no processo de ensino, mas o trabalho 
do gestor escolar, sua equipe e professores que ali, no espaço escolar, 
estruturam a integração dos métodos às atividades diárias das disciplinas 
curriculares. Conforme apontado por Campos (2014, p. 160),

A docência exige do professor a sua postura de sujeito na observação 
sensível do educando e se relaciona com os fatos e acontecimentos 
da vida da pessoa em formação, da sua personalidade e do seu ser. 
[...] A docência é a mediação da pessoa do professor com o amadu-
recimento do outro, ainda não maduro como pessoa. É o sinônimo 
da plena consciência de educar: fazendo-se pessoa, sendo pessoa.

Mediante os novos tempos, as mediações educacionais ganharam a 
aderência das tecnologias digitais, através do uso de ferramentas Google, 
vídeos do Youtube e transmissões ao vivo. Essas transmissões ao vivo 
trouxeram aos professores a possibilidade de criar atividades que tragam 
os debates e reflexões conteudistas para uma aprendizagem dinâmica 
e significativa aos protagonistas da aprendizagem. As transmissões ao 
vivo podem ser instrumentos que complementam os materiais didáticos 
produzidos pelos professores e que em tempos de pandemia, se tornaram 
primordiais para aproximar escola, professores e alunos.
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Naturalmente, quando o planejamento escolar agrega as transmissões 
ao vivo às atividades estruturadas pelos professores, podem-se obter 
benefícios a aprendizagem dos alunos, pela sua variação linguística, 
visual e auditiva. Corroborando com os ideais acima, Paulo Freire 
registra seu pensamento sobre as mídias, quando menciona que,

Como consequência imediata do desenvolvimento tecnológico, as 
sociedades contemporâneas incluem-se hoje numa nova realidade 
cultural. Completando o trabalho de divulgação já realizado pelos 
meios impressos, surgem veículos eletrônicos de comunicação que, 
rompendo barreiras impostas pela distância, penetram indistintamente 
as mais diversas regiões povoadas do planeta (Freire & Guimarães, 
2021, p. 201).

Evidentemente, as transmissões ao vivo podem ser utilizadas para 
construções de debates multidisciplinares nos espaços escolares, devido 
sua variação de assuntos que se convergem nos conteúdos ministrados 
pelos professores em sala de aula, tanto nas aulas presenciais quanto nas 
aulas de caráter ao vivo nos tempos de pandemia. Essas transmissões 
ao vivo podem possuir um caráter de conteúdos Educacionais, jorna-
lísticos, viagens, religiosos, passeatas, fenômenos naturais, culturais, 
musicais, enfim, trazem informações úteis ao processo de estudo para 
os alunos nas disciplinas didáticas.

Inquestionavelmente, caberá ao professor organizar suas disciplinas 
e integrá-las às tecnologias e lives disponíveis à sua realidade socio-
econômica. Esses vídeos e transmissões podem se tornar excelentes 
instrumentos didáticos que venham estimular o desenvolvimento das 
atividades cognitivas dos alunos, através de uma cultura digital que foque 
a melhoria da Educação obtendo uma melhor aprendizagem dos alunos.
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Para os pesquisadores, Cotrim et al. (2021), essas transmissões ao 
vivo podem formar nos discentes um estado de pertencimento que o 
ligue à sociedade em que vive, dando sentido aquilo que estão estudando 
nas disciplinas curriculares. Segundo, os mesmos autores, a interação 
tecnologia-aluno pode enriquecer o processo de ensino, com o destaque 
para o audiovisual existente nas lives, vindo a aguçar o sistema cognitivo 
dos estudantes (Cotrim et al., 2021).

Nessa perspectiva, os professores e equipe pedagógica podem 
utilizar as transmissões ao vivo nas disciplinas curriculares como 
Geografia, Ciências, Português, História e Matemática. Ao utilizarem 
este tipo de abordagem, os professores podem construir um diálogo 
entre os vídeos e os conteúdos programáticos estudados, objetivando 
uma aprendizagem contextualizada aos fatos e momentos menciona-
dos nos vídeos das transmissões ao vivo. Segundo Freire (2021), essas 
relações homem-realidade vão contribuir para a formação integral do 
ser humano, com um sentido naquilo que os alunos estão assistindo e 
debatendo nas salas de aula.

Decerto, os professores podem enriquecer seus conteúdos e reflexões 
em sala de aula, seja presencial ou ao vivo, se utilizando das transmis-
sões ao vivo para estabelecer conexões didático-metodológica sobre os 
conteúdos estudados. Existem lives que podem contribuir para o desen-
volvimento de um trabalho interdisciplinar nos ambientes escolares, 
oportunizando assim, a interação e colaboratividade entre os alunos e 
mediadores na construção do conhecimento significativo. Como algumas 
das possibilidades de um trabalho significativo ao utilizar as transmissões 
ao vivo, consideramos Geografia, Ciências, História como exemplos.
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Um docente de Geografia ao abordar relevo, clima e conceitos de 
alta relevância ao recomendar algumas lives vai, além de ter a tecno-
logia contribuindo para o aprendizado, se aproveitar da curiosidade e 
de diferentes incentivos sensórios para o engajamento dos estudantes.

Figura 1
Exemplos de lives úteis ao contexto do ensino de Geografia

Nota. a) Adaptado de RailCowGirl (2021), b) Adaptado de CosmoSapiens (2021), 
c) Adaptado de Space Vídeos (2019)

Um professor de Ciências ao discutir reprodução, diversidade espé-
cies, hábitos alimentares, pode ter a tecnologia aliada através das lives 
para aumentar o interesse dos alunos. Um aluno curioso que acessa 
esporadicamente uma transmissão ao vivo certamente vai perceber a 
importância de obter conhecimento a respeito daquele assunto como 
também vai conversar com colegas a respeito. Esta dinâmica de médio 
prazo, se incentivada e mediada pelos professores tende a contribuir 
significativamente para a aprendizagem inclusive considerando aspectos 
cognitivos envolvidos na autonomia, engajamento e protagonismo dos 
estudantes.

Já o professor de História, ao trabalhar em suas aulas com vídeos 
e lives, pode discutir a importância da água para a civilização, origem 
das cidades, trabalho, diversidade cultural e o transporte ao longo da 
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História da Humanidade. Cabe ao professor, atrelar a tecnologia ao seu 
planejamento das aulas, trazendo os vídeos que instiguem as relações 
cotidianas e práticas dos alunos aos conteúdos didáticos estudados em 
suas aulas. Ao despertar o interesse dos alunos, os professores estão 
ativando cognitivamente uma busca pela construção da aprendizagem 
proveniente dos conteúdos que fizeram sentido naquele momento de 
discussão e visualização dos materiais audiovisuais. Conforme, apon-
tado anteriormente, esse incentivo e dinâmicas, vão surtir um efeito 
significativo pela busca da aprendizagem colaborativa e norteada de 
significados aos discentes.

Figura 2
Exemplos de lives uteis ao contexto de ensino de Ciências

Nota. Adaptado de Cornell Lab Bird Cams (2019), Adaptado de NatureTec (2020), 
Adaptado de Hummingbird Spot (2020)

Figura 3
Exemplos de lives uteis ao contexto de ensino de História

Nota. a) Adaptado de Explore Live Nature Cams (2021), Taoyuan Travel (2020), c) 
Adaptado de R-BACKS (2013)
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Do mesmo modo, esses vídeos e transmissões ao vivo têm sido 
utilizados nas disciplinas escolares com o objetivo de ocasionar as 
informações necessárias para a construção dos conhecimentos estu-
dantis. Para Mandarino (2002), o professor que usar vídeos em suas 
aulas precisam planejá-las levando em consideração as metodologias de 
ensino, as motivações, as aproximações dos conteúdos programáticos ao 
dia a dia dos estudantes, propondo sempre o despertamento do interesse 
e curiosidades dos alunos. Segundo Oliveira et al. (2012), os recursos 
audiovisuais são benéficos para a motivação da aprendizagem dos con-
teúdos escolares propostos pelos professores, vindo a alterar a rotina 
teórica dos livros didáticos, proporcionando um novo ritmo às aulas.

Adicionalmente, as transmissões ao vivo e vídeos podem ser pro-
duções propostas aos alunos em seu cotidiano, filmando seu trajeto de 
casa para a escola, os pontos turísticos e o trânsito ao qual existe em 
sua localidade. Conseguimos filmar tudo e através de uma metodologia 
adequada aos conteúdos, haverá a inclusão ativa e protagonista destes 
alunos na construção do seu próprio material de estudo, identificando 
em sua realizando um aprendizado significativo ao seu entendimento. 
Para Campos (2014, p. 49) afirma que “o desafio de fazer educação de 
excelente qualidade é desenvolver uma proposta pedagógica centrada 
na aprendizagem”.

Dessa maneira, as transmissões ao vivo podem se tornar eficientes 
instrumentos pedagógicos para o funcionamento dos processos de ensino 
e aprendizagem, por serem recursos que apresentam uma variedade 
de assuntos ao contemplar uma mescla com os conteúdos curriculares 
ocasionando assim discussões inter (multidisciplinares) desses assuntos 
tratados. Como diz Frigotto (2008), a interdisciplinaridade é um constante 
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desafio cultural e histórico que precisa ser superado para que traga uma 
harmonia pedagógica entre as disciplinas escolares.

Apresentação e Análise dos Resultados

Quando mencionamos a existência da tecnologia na escola, nota-
-se que esses espaços de aprendizagem sempre as utilizaram, tendo 
como exemplo, os quadros negros, giz, retroprojetores e mimeógrafos. 
Nas últimas décadas, a tecnologia digital também esteve atrelada as 
atividades e planejamentos metodológicos dos educadores, sendo aliada 
ao processo de ensino e aprendizagem escolar.

Do mesmo modo, as escolas públicas se mantinham em ações pouco 
eficientes naquilo que se relacionavam ao uso das tecnologias digitais, 
com ações lentas para a sua inclusão e adesão. As tecnologias usadas 
nas escolas se demonstravam tímidas em sala de aula, por meio de 
Datashow, CDs, DVDs e televisores. No entanto, o ano de 2020, foi 
marcado pelo surgimento de uma nova epidemia intitulada COVID-19, e 
em função dessa epidemia, as tecnologias digitais passaram a fazer parte 
das atividades administrativas e pedagógicas dos ambientes escolares.

Inegavelmente, estamos ligados uns aos outros nos ambientes escola-
res por intermédio das tecnologias digitais Google, como o uso do Meet, 
Google Classrrom, formulários, planilhas, Gmail e Youtube. Essa evo-
lução das tecnologias no tempo possibilita que escolas, professores e 
alunos mantivessem interligados seus vínculos sociais e educacionais.

Semelhantemente, nota-se que a tecnologia em sua utilização esco-
lar, expôs ainda mais as desigualdades socioeconômicas das famílias 
brasileiras, que possuem equipamentos ultrapassados para o uso de 
certas ferramentas digitais adotadas pelas escolas e seus governantes. 
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Esse fato se mostra evidente quando uma família possui um celular para 
o uso de todos os seus membros, inclusive das tarefas educacionais.

É evidente que esse momento pandêmico, trouxe a possibilidade 
dos professores e alunos experimentarem novas propostas e ações de 
trabalho, utilizando vídeos e transmissões ao vivo para incrementar as 
aulas no cotidiano. Estão sendo vastos os métodos de ensino e aprendi-
zagem empregados pelos professores na tentativa de alcançar os alunos, 
tornando suas aulas mais agradáveis durante o ensino remoto.

Por essa razão, realizou-se uma pesquisa numa turma de Ensino 
Médio na intenção de observar a usabilidade de transmissões ao vivo e 
vídeos no processo de aprendizagem dois estudantes, buscando destacar 
como essas ferramentas digitais contribuem para o desenvolvimento 
cognitivo dos discentes, sendo também uma ferramenta capaz de agu-
çar a curiosidade destes alunos. De maneira idêntica, alguns autores 
mostram que o uso dos vídeos e transmissões ao vivo pode melhorar o,

Aproveitamento do conteúdo previamente trabalhado em sala de 
aula, o que certamente facilitou o aprendizado; (b) a capacidade de 
fazer uma leitura crítica da mídia em relação ao assunto estudado; 
(c) e a construção propriamente dita do conhecimento de fisiologia 
endócrina e a sua contextualização. (Cooper et al., 2017, p. 112)

Corroborando com esse pensar, outros pesquisadores nos mostram que,

Na escola, o uso da imagem e de som, como recurso pedagógico, 
contribui para o processo de ensino e aprendizagem, pois, facilita 
e predispõe a construção e formação de conceitos de maneira mais 
agradável e lúdica. O vídeo é uma das tecnologias que mais se tem 
destacado nos últimos anos por ter uma linguagem dinâmica e a capa-
cidade de estimular os sentidos. (Machado & Meirelles, 2018, p. 79)
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Mesmo trazendo um ganho significativo para a execução das aulas, 
os vídeos e transmissões ao vivo eram utilizados de maneira tímida 
em sala de aula. Com a pandemia, os vídeos ganharam mais espaços 
durante os planejamentos didáticos dos professores, com um maior 
espaço para as ferramentas audiovisuais num contexto diferente das 
aulas presenciais. Essas ações propostas pelos professores buscam 
desenvolver os processos sócio-cognitivos dos alunos. Alguns autores, 
afirmam que “o professor deve ter em mente, quando utiliza recursos 
audiovisuais, qual é a matriz cultural a partir da qual foi construída a 
obra que será exibida, [...] da sala de aula, e o modo como estas duas 
matrizes se relacionam” (Arroio & Giordan, 2006, p. 2).

Para mais, esse tempo de reclusão social pela pandemia, ajudou a 
mostrar para os alunos o quanto os vídeos podem significar momentos de 
aprendizagens dos conteúdos educacionais transmitidos pelos docentes 
das escolas ao destacar o seu potencial educativo, deixando para traz 
o velho sentido de “passatempo” que muitos enxergavam os vídeos.

Nesse sentido, nota-se que o vídeo pode ser bem estruturado às aulas 
e metodologias pedagógicas, podendo ilustrar, sensibilizar, simular, ser 
produzido – trabalhando as possiblidades de documentação, expressões 
e intervenções – de um espaço ou conteúdo, além de avaliar as ações 
promovidas por professores e aprendidas pelos alunos (Morán, 1995).

Nesta mesma pegada audiovisual, encontram-se as transmissões 
ao vivo ou lives, que tem sido úteis para a aprendizagem dos alunos 
e aperfeiçoamento dos professores e profissionais em gerais durante 
o período de pandemia. É nesses eventos ao vivo que conseguimos 
demonstrar, um pouco, as múltiplas formas de utilização dos recursos 
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tecnológicos digitais, podendo estar “alinhado com as novas propostas 
de aprendizagem” (Santos & Cardoso, 2021, p. 12471).

Sendo assim, nota-se que o uso das transmissões ao vivo e vídeos em 
sala remota, se bem alinhado às metodologias pedagógicas existentes, 
podem proporcionar aos alunos um ganho significativo através de uma 
aprendizagem interdisciplinar ao desenvolver múltiplas habilidades e 
competências nos educandos. Quando usamos transmissões ao vivo, 
no processo de ensino e aprendizagem, oportunizamos aos estudantes 
o acompanhamento das notícias e informações de diferentes partes do 
mundo, através de um acesso direto ao conhecimento que possa construir 
em seu tempo o protagonismo discente durante as atividades escolares.

Considerações Finais

O ambiente escolar é um ambiente espaço que visa despertar o pro-
tagonismo do aluno em sua busca constante pela construção do conhe-
cimento. Com a pandemia e o isolamento social, coube aos professores 
inovarem em seus métodos e práticas pedagógicas numa tentativa pela 
manutenção do interesse e protagonismo discente, mesmo em situações 
de isolamento social. Como alternativa pedagógica, surgem os vídeos 
e lives como instrumento de contribuição tecnológica na tentativa de 
promoção de um engajamento estudantil, visando inter-relacionar os 
conteúdos dos vídeos e as disciplinas escolares.

Ademais, os professores tendem a escolher os assuntos, vídeos, 
lives e interligá-los a fim de tirarem proveito dos recursos audiovisuais 
à multidisciplinaridade dos conteúdos curriculares e extracurriculares. 
Na utilização das transmissões ao vivo podemos auxiliar a aprendizagem 
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protagonista do estudante, numa perspectiva didática que fortaleça sua 
autonomia estudantil.

Sendo assim, os processos didáticos e metodológicos estruturados 
em revisões bibliográficas, transmissões ao vivo e uso de vídeos, numa 
perspectiva que estimule cognitivamente os alunos, tendo notória prefe-
rência dos alunos envolvidos por vídeos que se identifiquem com os seus 
interesses, numa perspectiva pela construção do conhecimento diário.

Até este momento algumas abordagens foram sugeridas e o projeto 
em andamento é a elaboração de abordagens junto a professores de modo 
concomitante com as unidades disciplinares presentes nos livros didáticos.
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Educomunicação, ludicidade e mediação: a 
tecnologia na formação docente para a educação 

física escolar pública

Rosimeire Marques Gonçalves1

Jaqueline Costa Castilho Moreira2

Com a ampliação de acesso ao ambiente digital no decorrer do 
século XX e início do século XXI, ocorreram relevantes modificações 
econômicas, políticas, sociais e culturais perante os avanços tecnológicos 
e midiáticos que passaram a integrar o cotidiano de parcela expressiva 
da população brasileira. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), quanto ao “Acesso à internet, à televisão e posse de telefone 
móvel celular para uso pessoal” (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística [IBGE], 2019, p. 08) aponta que:

Em 2019, na população de 183,3 milhões de pessoas de 10 anos ou 
mais de idade do País, 78,3% (ou 143,5 milhões) utilizaram a Inter-
net no período de referência dos últimos três meses. Este percentual 
vem crescendo desde 2016, quando 64,7% da população de 10 anos 
ou mais de idade tinha utilizado a Internet no período de referência, 
passando para 69,8% em 2017 e 74,7% em 2018.
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No lançamento de dados da Pesquisa dentro dos tópicos Educação 
e Trabalho, tem-se para a Educação, a seguinte progressão de usuários 
que realizaram atividades ou trabalhos escolares na internet: em 2018, 
42%; em 2019, 41% e em 2020, 45%, refletindo um aumento. Quanto 
ao percentual de usuários de internet que a acessaram por conta do 
atendimento às atividades do tópico Trabalho tem-se que: em 2018 e 
2019 houve uma estabilização no patamar de acessos para este fim, 
foram 33% para cada ano e em 2020, esse montante foi para 38% da 
população de usuários, indicando também um crescimento no uso. 
(Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR [NIC.br], 2021).

Ainda no tópico Educação, os resultados da Pesquisa assinalaram 
que houve uma ampliação de usuários de internet oriundos de sistemas 
diferenciados de ensino, entretanto com discrepâncias. Segundo dados 
do IBGE “enquanto 98,4% dos estudantes da rede privada utilizaram 
a Internet em 2019, este percentual entre os estudantes da rede pública 
de ensino foi de 83,7%” (IBGE, 2019, p. 08).

Além das estatísticas oficiais, outra informação que não se encontra 
tão abertamente explicitada refere-se ao descompasso sobre a dispo-
nibilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) aos 
professores de ensino público; tornando visível diversas questões desa-
fiadoras ao discurso de inclusão existente nas políticas governamentais. 
(Moreira & Branco, 2018; Sousa et al, 2020).

Acrescenta-se ao desalinho entre os contextos educacionais públicos e 
provados em relação ao acesso às TICs; a pandemia ocasionada pelo vírus 
SARS-CoV-2 no ano de 2020-2021, que para Sousa et al. (2020, p. 149):

apresentou desafios educativos e sociais que, no nosso entendimento, 
devem ser amplamente considerados no que diz respeito aos estudos 
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das TIC e das competências midiáticas nas escolas. Esses desafios 
emergem do alastramento do COVID – 19 (coronavírus), que pro-
vocou morte, medo e mudanças de hábitos no mundo. No Brasil 
e na maioria dos países a quarentena foi adotada como principal 
medida de combate a esse novo vírus, descoberto no último dia do 
ano de 2019 supostamente na China.

A quarentena decretada pelo governo em Março de 2020 fez com 
que as aulas presenciais fossem suspensas, afetando todos os níveis 
de ensino, e todas as redes públicas e privadas, que a seu tempo e de 
acordo com os recursos destinados, chegaram ao que se convencionou 
denominar de Ensino Remoto Emergencial (ERE):

Frente a esse cenário inesperado, esforços tecnológicos foram 
adotados no sentido de transição do aprendizado presencial para o 
aprendizado on-line emergencial. Essas medidas geraram inúmeras 
repercussões. Uma delas diz respeito às disparidades econômicas que, 
por vezes, negam o acesso às novas TIC a uma parcela das camadas 
populares. Outra, quanto às: dificuldades operacionais, de acesso, de 
disponibilização de equipamentos e recursos em número suficiente 
pelas instituições educacionais, de apoio e de suporte adequado 
aos professores com essas tecnologias. (Sousa et al., 2020, p.150)

As barreiras mencionadas impostas aos estudantes e aos professo-
res no que se refere ao acesso e conhecimento sobre as TICs, tiveram 
impacto direto no processo de ensino e de aprendizagem em todas as 
disciplinas escolares, principalmente nas aulas remotas da Educação 
Física do ensino básico; em 2020 e 2021; uma vez que a disponibilização 
de seu conteúdo exigiu a transposição das atividades práticas propostas 
para um procedimento didático de visualização dessas mesmas ativi-
dades por meio das mídias, o que ocorreu diferentemente das outras 
matérias escolares.
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Essas mudanças precisam ser investigadas com profundidade aca-
dêmica; sendo este o motivo pelo qual, optou-se por aprofundar no 
tema educomunicação e sua relação com a Educação física escolar. 
A educomunicação pode ser conceituada como:

O conjunto das ações voltadas ao planejamento e implementação 
de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comuni-
cativos abertos e criativos em espaços educativos, garantindo desta 
forma, crescentes possibilidades de expressão a todos os membros 
das comunidades educativas. (Soares, 2011, p. 36)

Já as práticas educomunicativas podem ser entendidas como: as 
metodologias que utilizam as mídias e tecnologias acessíveis; os vários 
modos de circulação dos saberes; a relevância da troca de conhecimentos 
entre os participantes, assim como, o trabalho colaborativo, o protago-
nismo do estudante e a reflexão crítica sobre os temas que envolvem 
as TICs e a sociedade. Além de requerer um diálogo aberto e reflexivo 
entre os sujeitos da ação educativa, realizado em um ambiente, no qual 
as ideias e opiniões não sejam censuradas ou menosprezadas; as práticas 
educomunicativas precisam ser construídas intencionalmente, para que 
o aprendizado seja significativo.

Essa metodologia vai além da utilização dos recursos tecnológicos 
e midiáticos, são práticas que buscam desenvolver a formação integral 
do indivíduo e humanística do coletivo o qual este indivíduo pertence, 
em prol da cidadania.

Para De Freitas e Silva (2015, p. 2):

A educomunicação apesar de ser uma nova metodologia pouco 
discutida e aplicada em sala de aula, é algo que precede de um pro-
cesso contínuo de estudos, que buscam envolver de forma cíclica, 
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educando e educador, promovendo a reflexão e o pensamento crítico 
através dos meios de comunicação e deste modo, servindo como 
uma ferramenta para a construção do educar.

Justifica-se este trabalho por conta de muitos professores da rede 
pública não terem familiaridade como o uso das TICs, assim como 
conhecimentos sobre as práticas educomunicativas, em especial quanto 
à disciplina de Educação física, havendo uma:

necessidade de formação inicial e mesmo continuada de professores 
na utilização de tecnologias que permitam dinâmicas de socialização 
em contextos inclusivos; e que consigam equiparar oportunidades 
aos diversos públicos existentes nas escolas. (Moreira & Souza 
Branco, 2018, p. 19)

Ressalta-se também que as metodologias pedagógicas dos professo-
res de Educação física requerem inovações, que deixem as aulas mais 
criativas e interessantes aos alunos, que em muitas ocasiões se sentem 
desestimulados com o conceito tradicional de ensino, ainda mais em 
tempos de ERE. Isso remete à questão norteadora do estudo, ou seja, 
como as práticas educomunicativas podem enriquecer a formação 
docente para a Educação física, no contexto escolar público?

Diante do panorama apresentado e do recorte escolhido, o presente 
trabalho objetiva compreender a relação educomunicação, ludicidade 
e mediação na Educação física escolar, ressaltando a necessidade de 
uma formação docente em práticas educomunicativas para lidar com 
os alunos do século XXI.
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Delineamento Metodológico

Este estudo tem natureza exploratória e abordagem qualitativa, 
por acompanhar o que Godoy (1995, p.58) caracteriza como ponto de 
partida investigativo “questões ou focos de interesses amplos, que vão 
se definindo à medida que o estudo se desenvolve”. Para Gil (2008, 
p. 27) esse tipo de pesquisa tem por finalidade “desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de proble-
mas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 
Nessa perspectiva, o procedimento metodológico foi composto por 
duas etapas: uma revisão bibliográfica, seguida da criação, produção e 
divulgação de material pedagógico para formação docente.

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 183), a revisão não “é mera repetição 
do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame 
de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 
inovadoras”. Esse viés oferece ao pesquisador uma perspectiva geral 
dos trabalhos já realizados, a indicação de documentos educacionais 
relevantes e o esclarecimento de referencial teórico sobre o tema. O levan-
tamento realizado neste estudo foi pesquisado em ambiente digital e 
reuniu livros de domínio público, artigos científicos, teses e dissertações 
entre outros materiais em repositórios acadêmicos. Quanto ao recorte 
temporal, foi estabelecido o ano de 1990, por ter sido o momento em que 
o termo Educomunicação foi cunhado no Brasil e o ano de 2020, com 
a aproximação inevitável entre as mídias e as tecnologias da educação 
pública em função da pandemia.

Em relação à formação docente, a iniciativa de oferecê-la faz parte do 
projeto de Núcleo de Ensino Prograd/UNESP “Ações educomunicativas 
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em ambientes não-formais de ensino: sociabilizando conhecimento 
acadêmico”, desenvolvido entre 2020-2021, com bolsas. A formação foi 
intitulada de “Interlocução e mediação de atividades educomunicativas 
para o ensino básico”, e é composta por curso e e-book a respeito dos 
temas: TICs, educomunicação, ludicidade e Educação física. A revisão 
de literatura foi base para sua estruturação, sendo que o e-book foi criado 
por meio de programa de texto Word, as imagens autorais foram cap-
turadas por celular e tratadas em programa gráfico de acesso gratuito; 
enquanto que as aulas foram gravadas pelo Meet do Google e postadas 
no Youtube. A formação, curso e e-book estão disponibilizados no site 
Novos meios de aprendizado (https://www.novas-midias-interface-co-
municacao-e-ciencia.com/cursos-e-oficinas/), vinculado ao projeto de 
Núcleo Prograd/UNESP.

Documentos Normativos Oficiais e as TICs

A partir de uma breve retrospectiva sobre os documentos oficiais 
da Educação brasileira, é perceptível o direcionamento das políticas 
educacionais públicas sobre o uso das tecnologias e mídias desde o final 
da década de 1990, com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB). Também conhecida como Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (1996/2017), após sua promulgação sofreu algumas alterações 
por meio de leis e decretos. No texto original, a tecnologia é mencio-
nada no artigo 43, que se refere ao ensino superior. Atualmente, com 
os acréscimos ao texto inicial, o tema tecnologia se encontra em vários 
trechos da legislação. O artigo 32, alterado em 2006, trata do ensino 
fundamental obrigatório, que tem por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

https://www.novas-midias-interface-comunicacao-e-ciencia.com/cursos-e-oficinas/
https://www.novas-midias-interface-comunicacao-e-ciencia.com/cursos-e-oficinas/
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político, da tecnologia, entre outros. No artigo 35-A, acrescido em 2017 
à LDB original, ressalta na Base Nacional Comum Curricular os direitos 
e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do 
Conselho Nacional de Educação, inserindo a tecnologia em todas as 
áreas do conhecimento oferecido a este nível, dentre elas: linguagens, 
matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A menção da 
tecnologia ocorre ainda no artigo 39 sobre a educação profissional, 
que foi alterado em 2008 e no artigo 62, que diz respeito à formação e 
capacitação de professores, cuja modificação na LDB, ocorreu em 2009. 
Diante dessas evidências, observa-se um direcionamento das políticas 
educacionais públicas ao longo do tempo, no que tange a inserção das 
tecnologias como conteúdo a ser apropriado pelos estudantes em todos 
os níveis e etapas da educação, visando uma formação articulada aos 
avanços da sociedade.

Outros documentos regulamentares ressaltam o uso das tecnologias 
no processo educativo, como as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (DCNEB, 2013, p.50) ao apontarem “a utilização de 
novas mídias e tecnologias educacionais, como processo de dinamiza-
ção dos ambientes de aprendizagem”. Também o Plano Nacional de 
Educação (PNE), normatizado pela Lei n. 13.005 (2014) indica como 
uma de suas diretrizes no artigo 2: a “promoção humanística, científica, 
cultural e tecnológica do País”.

Na atualidade vigora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
um documento prescrito norteador que discorre sobre as aprendizagens, 
competências e habilidades necessárias aos alunos aprenderem ao 
longo da educação básica, estipula que ao final do ciclo, o estudante 
seja capaz de:
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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. (Base Nacional Comum Curricular [BNCC], 2017, p. 09)

Mais especificamente, a BNCC destaca nos primeiros anos da edu-
cação fundamental, a importância do:

estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da cons-
trução e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de 
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções 
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, 
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do 
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e 
com a natureza. (BNCC, 2017, p. 58)

Já nos anos finais da educação fundamental, em relação às mídias 
e às tecnologias, a BNCC aponta que no final do percurso educativo, 
o estudante deverá desenvolver competências para entender e tratar a 
produção textual e os “gêneros” discursivos “que circulam na esfera 
pública, nos campos jornalístico-midiático e de atuação na vida pública” 
(BNCC, 2017, p. 136).

No contexto da era da informação, os desdobramentos de inserção 
das TICs no ensino básico, possibilita a discussão de vários assuntos 
da atualidade, dentre eles:

A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de fake 
news, manipulação de fatos e opiniões tem destaque e muitas das 
habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícias em 
diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços checadores 
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de notícias e com o exercício da curadoria, estando previsto o uso 
de ferramentas digitais de curadoria. (BNCC, 2017, p. 136)

Nesse sentido, de acordo com o norteamento da BNCC; os estudan-
tes devem ser instigados para lidar com a linguagem das mídias e das 
novas tecnologias, curtindo, comentando, redistribuindo, publicando 
notícias, tematizando “questões polêmicas envolvendo as dinâmicas das 
redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística-midiática” 
(BNCC, 2017, p.136); mas que carecem também de reflexão individual 
e coletiva mediada pelos docentes.

Linguagem Corporal e Educação Física Escolar

Nos documentos oficiais, desde o final da década de 1990, a Educação 
física se encontra na Área de Linguagem e códigos (mais recentemente 
Área de Linguagem, Códigos e Tecnologia ou ALCT), compartilhada 
pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Língua estrangeira 
Artes e Informática.

Para dar conta do atendimento dessa diretriz, o docente de Educação 
física, como promotor do processo de ensino e de aprendizagem, precisa 
respeitar o repertório motor dos estudantes, a tendência de abordagem 
culturalista existente nos documentos oficiais e a questão da linguagem 
corporal como forma de expressão e comunicação.

Em relação ao repertório motor dos alunos, ao preparar e propor 
atividades lúdicas, o professor deve ser capaz de observar, interpretar 
e encontrar nos jogos e brincadeiras, as potencialidades pedagógicas 
ao ensino e a aprendizagem almejadas, adequando-os ao seu contexto.
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Quanto à cultura corporal do movimento; o professor de Educação 
física escolar estabelece com os alunos, novas percepções e significados 
sobre as atividades físicas, as ginásticas, as atividades expressivas, as 
danças, as brincadeiras, as lutas, os jogos e os esportes, desmistificando 
estereótipos ou mesmo preconcepções socialmente construídas, e que 
precisam ser ressignificadas.

Elucidadas as particularidades da disciplina, o presente trabalho 
não pretende enfocar estas questões e sim, aprofundar-se nos limites da 
tendência culturalista, cuja “especificidade repousa no corpo/motrici-
dade/linguagem corporal” (Betti, 2007, p. 208); entendendo que o corpo 
também é um veículo de comunicação e de expressão, historicamente 
ameaçado, coagido e calado dentro dos ambientes educacionais formais 
(Taborda de Oliveira, 2006).

Nessa perspectiva, expandir o panorama da Educação física escolar 
construindo novos saberes e conhecimentos, a partir da linguagem corpo-
ral, faz com que novos signos, sentidos e significados sejam desvelados 
ou depurados. A sociedade em constante processo de transformação e 
os alunos em contato com diversas culturas colaboram nessa ressigni-
ficação de conceitos e ideias pela qual passa a área.

A Educação física como um processo de relações comunicativas 
bidirecionais entre alunos e professores pode ser concebida para além 
de intervenção (o que denota intenção autoritária), mas pode ser com-
preendida como interlocução envolvendo diálogo e interpretação, como 
afirma Betti (2007, p. 215).

A concepção de corpo comunicativo de Antério (2014, p. 378) 
perpassa pelas ações comunicativas da linguagem corporal, o que 
“significa incorporar a linguagem advinda de nossos gestos, nossas 
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feições, interpretar as nuanças informativas dos movimentos, das ações 
(corporais)”.

Segundo o teórico, os movimentos falam, expressam e emitem 
informações, contudo, para que ocorra realmente um entendimento 
da informação, é necessário, que o “movimento tenha um mínimo de 
elementos conectados à linguagem corporal” (Antério, 2014, p. 382), 
pois essa cinestesia traz consigo sinestesias (Moreira, 2006), ou seja, os 
sentimentos e expressões que o indivíduo vem construindo socialmente.

Portanto, entende-se que a linguagem originada da expressividade do 
movimento esteja “suficientemente ancorada na gestualidade, provocando, 
assim, possibilidades reais de comunicação” (Antério, 2014, p. 383). 
O mesmo teórico aponta a intencionalidade, como um elemento funda-
mental para que ação/gesto corporal seja(m) comunicativo(s) de fato.

Todavia, essa comunicação não é somente privilégio dos alunos 
sob o olhar acurado do professor. Na prática, dificilmente o professor 
se comunica ou interage sem que seus gestos e expressões corporais 
estejam atrelados à linguagem verbal. O corpo em movimento contex-
tualiza o assunto a ser ensinado, facilitando assim a comunicação entre 
os sujeitos no ato educativo.

Por meio do movimento e do seu silenciar, a linguagem corporal-
-comunicação expressa valores, atitudes e comportamentos, que não 
podem ser reduzidos à funcionalidade da execução das tarefas solici-
tadas pelo professor. Segundo o Antério (2014), o entendimento dessa 
mensagem pelo receptor atento, revela várias intenções educativas, 
desde: o modo como o professor se porta dentro da sala de aula; a sua 
prática pedagógica; a maneira como conduz sua disciplina e a forma 
como estabelece relações com os alunos.
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Essa linguagem não verbal é um ato comunicativo, que visa ampliar 
percepções acerca da comunicação corporal, e que vai além das inter-
pretações coloquiais, diariamente realizadas. Isso não se trata apenas do 
movimento em si, ou do gesto ou das ações motoras, é preciso buscar 
a “compreensão dos significados do vocabulário corporal, para assim 
poder ampliá-los e compartilhá-los” (Antério, 2014, p. 389).

Compreender essa concepção de comunicação por meio do corpo 
requer estar atento não somente ao modo de se movimentar e sim ao 
modo de ser do indivíduo, como se expressa e age com seus pares e 
nas relações que são estabelecidas, pois como somos seres constituídos 
socialmente, nossos movimentos e ações são constantemente influencia-
dos pelas experiências que temos. O professor, neste contexto, lida com 
o repertório motor, com os jogos, as brincadeiras, os esportes e as várias 
linguagens não explicitadas, as emoções, os valores, as atitudes que se 
mimetizam diversamente dentro de uma sala de aula das apresentadas 
no ambiente da quadra, motivo este, que requer desse mesmo docente, 
saberes referentes ao relacionar-se e ao portar-se diante dos alunos.

Infere-se então que, na disciplina de Educação física escolar, cujo 
objeto de conhecimento tem sido a Cultura Corporal de Movimento, 
também exige um olhar mais cuidadoso para a comunicação não ver-
balizada dos gestos e movimentos; linguagem que, na prática, fica 
elucidada quando se tem seu registro por meio de outra linguagem, a 
das mídias e a das TICs.

As TICs e as Práticas Educomunicativas na Educação Física Escolar

A utilização das TICs e das práticas educomunicativas na disciplina 
de Educação física escolar contribui com a ação pedagógica do professor, 
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em especial neste momento de pandemia (2020-2021), no qual o ensino 
remoto de emergência tem sido a forma com o qual as instituições 
educacionais públicas e privadas tem enfrentado o isolamento social.

Diante dessa constatação é pertinente elencar que tipos de práticas 
educomunicativas existem na literatura e que podem ser realizadas na 
Educação física escolar. Em sua tese de doutorado, Bianchi (2014) 
exemplifica algumas dessas práticas. Uma delas é trazer a cultura e a 
produção cultural para a criança, ou ainda destacar a produção da própria 
criança utilizando as mídias na construção do seu imaginário infantil. 
Outra possibilidade é aproximar os alunos de práticas educomunicati-
vas que envolvem elementos do esporte-espetáculo e sua influência no 
cotidiano escolar; utilizando filmes, documentários e outros conteúdos 
midiáticos, assim como incentivá-los a participar em eventos esportivos 
e acompanhar sua transmissão pelas mídias, além da leitura de textos, 
jornais, revistas, entre outros. Neste tipo de prática, o professor tem 
um relevante papel problematizador, já que os alunos muitas vezes não 
refletem sobre o que está sendo disseminado nas mídias, sejam elas, 
alternativas, de massa ou redes sociais. Ao considerar os momentos 
de mediação, o diálogo e as experiências dialéticas entre professores 
e alunos com as práticas educomunicativas e as TICs; a mesma autora 
aponta uma profunda alteração nos modos de ensinar e de aprender 
por meio delas.

Ribeiro (2013. p. 189) relata em seu diário de campo que ao propor 
para alunos da disciplina de Educação física que começassem a observar 
as notícias esportivas, veiculadas nas mídias, essa atividade permitiu 
que os alunos construíssem significados para além das aulas ou das 
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práticas, o que contribuiu para uma formação que o autor considerou, 
mais humanística.

Sobre o aprendizado consciente, Freire (2013) afirma que, é neces-
sário que os estudantes reflitam sobre as razões que desencadearam 
um determinado fato, avaliem as conexões desses fatos com outros 
fenômenos e simultaneamente, analisem o contexto global em que todos 
eles ocorreram ou estão acontecendo, o que:

demanda um esforço não de extensão, mas de conscientização que, 
bem-realizado, permite aos indivíduos se apropriarem criticamente 
da posição que ocupam com os demais no mundo. Esta apropriação 
crítica os impulsiona a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe 
como homens: o de serem sujeitos da transformação do mundo, com 
a qual se humanizam. (Freire, 2013. p. 26)

Essa apropriação crítica das mídias e tecnologias proporciona aos 
estudantes uma visão mais abrangente da sociedade da qual fazem parte. 
Vale ressaltar que, essa mesma sociedade está em constante transfor-
mação, e que as impermanências são difundidas continuamente pelos 
recursos tecnológicos e midiáticos através de notícias, informações, 
propagandas, anúncios, entre outros. Razões para que os alunos sejam 
estimulados a desenvolverem um aprendizado consciente, que os permita 
analisar e expressar seus pensamentos e opiniões perante as situações, 
impedindo sua alienação.

Na perspectiva das aulas de Educação Física na pandemia, incentivar 
a ludicidade e a diversão diante das práticas educomunicativas foi um dos 
apontamentos existentes na entrevista da professora de Educação Física, 
Thayse Souza da Silva à Vanzim (“Professoras relatam experiências 
das aulas não presenciais durante a Pandemia do Coronavírus”, 2020). 
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Este elemento pode tornar as atividades mais atraentes, estimulantes e 
inovadoras obtendo com isso um maior engajamento dos estudantes, 
em especial quando as aulas estão sendo mediadas de forma remota.

A ludicidade tem sido um relevante e inesgotável recurso do profes-
sor de Educação Física de Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, 
permitindo o desenrolar de atividades nas quais se tornam possíveis à 
incorporação de conceitos e formas de expressão em diferentes tipos 
de linguagens pelos estudantes.

Segundo Pereira (2017, p. 259), “quando a perspectiva lúdica atende 
aos anseios dos alunos por meio de recursos tecnológicos que eles têm 
em mãos, a possibilidade do brincar aflora”. O engajamento que o lúdico 
traz, abre espaço para momentos de interação e comunicação, e com 
eles o desenvolvimento de habilidades dialógicas. Por meio do lúdico, 
os estudantes podem compreender e se apropriarem de conhecimentos 
de forma profunda, significativa, satisfatória e descontraída; podendo 
com isso, construir um pensamento lógico crítico. Vale ressaltar que, 
as trocas de saberes, as experiências vividas, os conhecimentos sobre 
o mundo, os desejos e as opiniões podem ocorrer por meio de diálogo 
e da mediação realizada pelo professor, tornando-se parte do processo 
de construção, compreensão e transformação da realidade, pois a dia-
logicidade instiga o pensar criticamente.

Formação Docente em “Interlocução e Mediação de Atividades 
Educomunicativas”

Com o intuito de disseminar as práticas educomunicativas nas aulas 
de Educação física foi produzido um material didático, composto de curso 
on-line gratuito e livro eletrônico, ambos com o título: “Interlocução 
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e mediação: atividades educomunicativas para o ensino básico”, e que 
se encontra disponibilizado no website Novos meios de aprendizado.

O curso é composto por quatro videoaulas, e trata do assunto com 
enfoque na área interdisciplinar. O e-book apresenta os conteúdos sobre 
educomunicação e práticas educomunicativas destacando a aplicação 
por meio de jogos e da ludicidade, que podem ser realizados nas aulas 
de Educação física ou em projetos temáticos interdisciplinares. Por ser 
um material didático está estruturado no formato lide, ou seja, ao iniciar 
um assunto, as informações essenciais são disponibilizadas de forma 
objetiva e sucinta logo no primeiro parágrafo; permitindo uma leitura 
multinível que dependerá da opção do leitor: rápida por meio das cai-
xas de texto ou aprofundada, em leitura sequencial, além de oferecer 
bibliografia complementar e referencial teórico para futuras consultas.

Considerações Finais

Consideramos a pandemia 2020-2021, um fenômeno abrangente do 
ponto de vista educacional, que indicou um turnning-point a todos os 
envolvidos com a formação de pessoas, sejam crianças, jovens, adultos, 
professores, sejam das redes públicas ou privadas. O evento expôs a 
exclusão social e tecnológica que afeta considerável parcela da popu-
lação de estudantes e professores brasileiros; ao mesmo tempo em que 
revelou que a inclusão digital e a “educação voltada às competências” 
(BNCC, 2017) têm suscitado alterações relevantes nas relações sociais 
existentes na escola, seja ela presencial, híbrida ou remota. Mudanças 
que precisam ser ponderadas, principalmente quando se trata da rela-
ção professor-estudante; o que reflete diretamente no modo de educar 
e na condução docente necessária para se formar para o diálogo, para 
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a tolerância, para a empatia diante da diversidade, para a assertividade 
necessária, para a conscientização e, para a cidadania.

A educomunicação, como área de conhecimento, valoriza o diálogo, 
a interlocução e a troca de saberes, subsidiando as interações educativas 
através das práticas pedagógicas realizadas em ecossistemas colabo-
rativos, o que possibilita inovações nas metodologias, ressignificações 
dialógicas entre professores e estudantes, com resultados no processo 
de ensino e de aprendizagem.

Esse saber se destacou durante a pandemia, já que o fenômeno 
ocasionou importantes transformações nas relações sociais escolares 
pela necessidade de intermediação através das mídias e tecnologias, 
ocasionada pelo ensino emergencial.

Espera-se com o oferecimento de formação docente (curso e e-book) 
sobre o tema por meio dessa publicação, que as práticas educomunicativas 
sejam mais valorizadas dentro dos ambientes escolares, contribuindo 
com as demandas exigidas dos professores, neste período de transição 
de ensino emergencial para escalonado e/ou híbrido.

Tem-se como mais uma expectativa a de que, através da formação 
inicial e continuada em Interlocução e mediação de atividades edu-
comunicativas, haja uma ampliação nas propostas de práticas e em 
projetos realizados nas unidades escolares, por disciplinas específicas 
ou em ações interdisciplinares, favorecendo a formação cidadã, crítica 
e participativa.

Por fim, cabe lembrar que projetos com esta temática, colaboram 
com a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
sugeridos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030, 
o que pode impulsionar sua realização na escolas públicas. Assim, 
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acreditamos que este estudo favoreça a relação professores- alunos, na 
perspectiva do século XXI.
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Competencias digitales en educación superior: 
propuesta de entorno de simulación 3D para la 

evaluación de docentes universitarios

Jacqueline Oyarce-Cruz1

Carlos Enrique Fernández-García2

El uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, ha 
modificado la forma de entender la educación en el siglo XXI. Este siglo, 
caracterizado por la incidencia de las TIC en la transformación de las 
formas de relacionamiento social, desborda la consistencia de la “aldea 
global” que McLuhan avizoró en 1968. Ahora la interconexión inme-
diata, la simultaneidad, la visión holística y multisensorial mediante 
los sistemas digitales en permanente desarrollo condicionan nuevos 
procesos educativos con incidencia en la comunicación e información.

Las sociedades del conocimiento, de acuerdo con UNESCO deben 
tener como base cuatro pilares: “la libertad de expresión, el acceso 
universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad 
cultural y lingüística, y la educación de calidad para todos”. (“Socie-
dades del conocimiento: el camino para construir un mundo mejor”, 
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s.f.). En este sentido, ya desde 1997 el informe Delors advertía que la 
sociedad en el mundo debía prepararse para enfrentar al desafío de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, y para proponer 
alternativas desde la educación a las tensiones que se generaban “entre 
el largo plazo y el corto plazo”. Estas tensiones, decía Delors, se alimen-
taban “por un predominio de lo efímero y de la instantaneidad” lo que 
ocasionaba que las personas se concentraran en los problemas inmediatos 
y que “muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia 
paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es precisamente el 
caso de las políticas educativas” (Unesco, 2007, p. 13)

La educación, en este tiempo de post pandemia, está en reformula-
ción en el mundo ya que el acceso al conocimiento mediante interfaces 
virtuales es la base del proceso de desarrollo. Se trata de formar ciuda-
danos para el futuro, y ese futuro, que en las naciones económicamente 
fuertes del planeta es presente, no puede estar al margen del uso de la 
tecnología. Las prácticas de aprendizaje que tienen apoyo en las TIC 
del ámbito digital forman parte integral de la lista de competencias bási-
cas de orden profesional de todo docente de colegios y universidades 
en el mundo. Se trata de desarrollar una tarea que esté acorde con las 
exigencias del siglo XXI, caracterizado por la incidencia de las TIC en 
todos los campos de la vida.

El tema de reflexión es cómo incorporar entornos 3D para evaluar 
en los cursos o asignaturas en la universidad; cómo utilizarlas y cómo 
instrumentalizarlas con el fin de fomentar el sentido creativo e inno-
vador de los estudiantes, así como para fortalecer sus competencias en 
el sentido de propiciar mayor aptitud para su adecuado desempeño en 
la sociedad.
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El Contexto Peruano. Los Organismos Rectores en Educación

En el Perú el año 2006 se crea el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación, SINEACE, como resultado de un movimiento de mejora 
en todos los niveles educativos surgido a mediados de la década de los 
90, cuando se establece la necesidad de la acreditación de la calidad 
de la educación. La ley 28740, del 19 de mayo del 2006, precisa que 
esta creación tiene el fin de “garantizar a la sociedad que las institucio-
nes educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad”. 
Bajo este principio se propone el mejoramiento de la calidad educativa 
a través de la evaluación “como instrumento de fomento de la calidad” 
que permite medir el cumplimiento de las metas previstas en términos 
de aprendizajes, destrezas y competencias.

Con esta medida en el panorama educativo peruano se comienza a 
discutir sobre procesos como “la autoevaluación de la gestión pedagógica, 
institucional y administrativa que está a cargo de los propios actores 
de la institución educativa”. La ley precisa que ello es fundamental 
e indispensable para mejorar la calidad del servicio educativo que se 
ofrece y lograr la Acreditación para garantizar la calidad.

Desde el 2014 Perú cuenta con una ley universitaria que “promueve 
el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones 
universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y de la cultura” (El Peruano, 2014) y que fija la necesidad 
de asegurar la calidad de la enseñanza a partir de criterios como la 
acreditación internacional de carreras universitarias. Para asegurar la 
calidad crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, 
Sunedu, que desde el 2015, es responsable de verificar las condiciones 
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básicas de calidad de las casas de estudio a través de procesos de eva-
luación cuyos resultados determinan su licenciamiento. En el Perú una 
universidad que no logre el licenciamiento no puede seguir en funciones.

Cabe recordar que desde 1996 con la Ley de Promoción de la Inversión 
en la Educación, promulgada por el entonces presidente Alberto Fujimori, 
el número de universidades en el Perú había aumentado de manera 
considerable como consta en el censo universitario del 2010 elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015). 
Pero cantidad no tiene relación con calidad. El censo universitario del 
2015 revela que solo en un año (2010) se crearon 19 universidades. 
Actualmente Sunedu tiene el registro de 51 universidades públicas y 
92 privadas (“Información sobre universidades”, s.f.).

El problema de la educación superior en el Perú radica en la calidad 
de la educación que se brinda a los estudiantes. “Las universidades que 
están más segregadas en términos de atender principalmente a una élite 
socioeconómica son las que ofrecen, en general, mayor calidad (…) 
las universidades públicas, por ejemplo, son más selectivas, pero no 
sobresalen por su calidad” (Benavides et al., 2015, p. 59). Por su parte, 
Mabres ya en 1994 sostenía que

el problema no reside en que existan muchas universidades sino en 
que sean de un escaso nivel. No tendría nada malo en que se creen 
nuevas universidades si han de tener la calidad necesaria (…) pero 
si no van a satisfacer estándares mínimos de calidad, mejor es que 
no nazcan. (Mabres, 1994, pp. 41-42)

Otro punto de debate gira en torno al sector de profesionales que 
forman las universidades y las demandas del país.
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El Modelo Educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2012 estableció 
el Modelo Educativo San Marcos que orienta la práctica pedagógica en la 
Universidad. El documento establece la línea académica con excelencia 
en un proceso educativo de calidad, guía a la comunidad universitaria 
en cuanto a las acciones conducentes a la optimización académica y ha 
sido publicado en tres versiones, cada una actualizada el 2013, 2015 y 
2020. En sus tres versiones este documento precisa los siguientes ejes 
transversales de la UNMSM para la formación integral:

1. Liderazgo

2. Investigación

3. Responsabilidad social

4. Gestión del riesgo de desastres

5. Manejo de las tecnologías de información y comunicación

En este último punto el documento precisa que en el contexto mar-
cado por la intencionalidad de la UNMSM de cumplir sus funciones 
sustantivas, a plenitud y con responsabilidad social, las TIC son asu-
midas como una competencia procedimental que permite amplificar 
el alcance de sus programas de formación, investigación, proyección 
social y extensión universitaria (...), y quizás lo más importante en la 
formación y capacitación: pasar de modelos de enseñanza enfocados en 
el docente a otros centrados en el logro de aprendizaje de los estudiantes” 
(MESM, 2020, p. 52). El MESM es considerado el marco conceptual y 
pedagógico que da orientación a la formación universitaria, y constituye 
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el sello institucional. Asimismo señala los ejes, componentes, articula-
ción e implementación de los factores que dan sentido a su concepción. 

Tecnologías de Información y Comunicación

Se entiende que el término “tecnologías de información y comu-
nicación” engloba un “concepto dinámico”, como sostienen Markus 
y Robey (Markus, 1988, p. 596). Ambos autores han abordado cómo 
afectan las tecnologías de la información el ámbito de la comunicación 
humana y han partido de la premisa que hay diversas interpretaciones 
teóricas para entender esta incidencia, sin embargo, la discusión en el 
ámbito de la teoría sigue abierta. El punto común a todas las interpre-
taciones teóricas sobre el tema es que las TIC han estado afectando 
la condición del ser humano desde tiempos remotos, su evolución y 
versatilidad han condicionado la comunicación en el mundo y están 
en constante desarrollo.

Por su parte CEPAL define las TIC como sistemas tecnológicos 
mediante los cuales se reciben, manipulan y procesan información y 
facilitan la comunicación, entre dos o más interlocutores (CEPAL, 2003), 
dado que se trata de un organismo de impacto internacional, se trabajará 
en torno a esta definición.

Durante el siglo XX las TIC se relacionaban básicamente con el 
audiovisual (radio y televisión), en la medida en que se convertían en 
herramientas para comunicar en el ámbito analógico. En América Latina 
tuvieron acelerada expansión durante la década del sesenta cuando “los 
Estados latinoamericanos crearon mecanismos para facilitar la impor-
tación de tecnología moderna que los colocara en la etapa de la aldea 
global: offsets, telecomunicaciones, transistores, televisión a color, 
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etc” (Marques de Melo, 2009, p. 60). El modelo que se seguía para la 
implementación fue el europeo, pero en el caso de América Latina no 
ocurrió lo que organismos internacionales como Unesco, FAO, ONU y 
CEPAL, proponían en ese entonces: que se utilice los medios para con-
solidar una fase de desarrollo económico, social y cultural al dinamizar 
los elementos constitutivos de la nación, por el contrario, la tecnología 
fue usada para incentivar aún más el consumo de productos culturales, 
generando una mayor dependencia.

Las, en ese entonces, modernas TIC, fueron utilizadas en el ámbito 
de la educación a partir de experiencias locales concretas que no tenían 
relación con políticas educativas nacionales sino más bien con reco-
mendaciones de la Unesco de propiciar y difundir su uso en beneficio 
de las comunicaciones sociales con miras a que el continente ingrese 
a una fase de desarrollo. La experiencia europea con el desarrollo de 
las TIC era el modelo propuesto, sin embargo en América Latina no 
ocurrió lo que organismos internacionales como Unesco, FAO, ONU 
y CEPAL, proponían en ese entonces. Y el continente se convirtió en 
consumidor pasivo de los productos culturales que ofrecían los medios 
de comunicación social.

Gestores

Internet permite la incorporación de modernas tecnologías en los 
entornos de aprendizaje, “desde las perspectivas de las comunidades de 
práctica y la libre cultura (software libre, por ejemplo, GWI, Wikibooks, 
Eduwiki)” (Luna, 2011, pág. 246). Bien es cierto que estas plataformas 
se producen en Estados Unidos, pero, al tratarse de programas de acceso 
abierto, sus creadores permiten que cualquier institución educativa o 
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persona particular interesada pueda descargar la aplicación, o conjunto 
de aplicaciones, y hacer uso de ella de la manera apropiada.

Estos gestores son utilizados en educación y muchos de ellos han 
sido incorporados en los planes educativos nacionales en el continente. 
Luna (2011) explica que los gestores se pueden catalogar de la siguiente 
manera:

a) Sistemas de gestores documentos (DMS). - Son plataformas 
usadas para administrar y compartir documentos y secciones, 
edición simultánea, facilidad de búsqueda de información y 
visualización de documentos como ejemplos tenemos Zotero, 
Mendeley, EndNote, CiteULike.

b) Sistemas de gestores de aprendizaje (LMS). - este sistema 
apoya los procesos de evaluación y los servicios de comu-
nicación como noticias, foros de discusión, videoconferen-
cia, entre otros, como ejemplo tenemos Moodle,Edmodo, 
Blackboard.

c) Sistemas de gestores de contenido (CMS). - como blogs, 
redes sociales y las distintas aplicaciones de software cola-
borativo y editores compartidos, wikis, y administración 
de usuario y niveles de acceso que permiten además una 
fácil y controlada publicación de contenidos (Wordpress, 
Blogspot, etc.)

d) Sistemas de gestores de conocimiento (KMS).- son pla-
taformas cuyo objetivo central es administrar espacios de 
trabajo colaborativos para llevar a cabo tareas de edición, 
clasificación además, se hace uso de ontologías que cons-
truyen estructuras organizativas del conocimiento con las 
ventajas de preservar el capital intelectual, tener puntos de 
acceso unificados, tener diversas perspectivas de una solo 
unidad de conocimiento (objeto digital que tiene identificador, 
datos, metadatos y documentos digitales), favorecer la trans-
ferencia de conocimiento, relacionar objetos y visualizarlos 
de forma gráfica (Luna, 2011, pp. 227-228).
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El adecuado uso de los gestores corresponde a la responsabilidad 
y nivel de involucramiento de cada docente ya que estos sistemas per-
miten desarrollar la propia creatividad para adaptar los contenidos de 
acuerdo con las características propias de cada grupo de usuarios. Los 
gestores proporcionan un servicio de alojamiento con pre-diseño, pero 
son adaptables a cualquier necesidad.

¿Qué es un Simulador AR/RV?

La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (RV) son tecnologías 
que existen para mejorar o enriquecer la experiencia de sus usuarios, 
mediante capas más profundas de interacción entre el mundo real y 
el entorno físico, en escenarios híbridos cada vez más sofisticados, 
gracias al hiperrealismo del 3D. Una de las utilidades de las realidades 
virtuales como las aumentadas está estrechamente relacionada con la 
educación en entornos simulados de otras realidades como herramientas 
pedagógicas en tiempos poscovid. En ese sentido, los docentes deben 
ostentar competencias digitales.

Un simulador AR/VR es un procesador informático (Lizaraso, 2012) 
que reproduce o imita algún sistema o medio ambiente, dentro del 
entrenamiento, que interactúa con el educando (Lorés et al., 2003), en 
tiempo real, desde interfaces en tres dimensiones (Brito, 2006), con 
el fin de informar, evaluar y prevenir riesgos (Dehabadi et al., 2014) 
y que le permitan al educando aprender, reforzar su aprendizaje y 
prevenir riesgos.

Ese aparato emula en las sensaciones que envuelven al estudiante 
durante la manipulación de los objetos virtuales, permitiéndoles la corre-
lación teórico-práctica que replica situaciones similares a la emisión 
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de programas, la adquisición de habilidades y destrezas, maximizar los 
beneficios en entornos seguros, bajar los costos y los riesgos durante 
el aprendizaje (Flores, 2019) (Kühnapfel et al., 2000) y la evaluación 
de los estudiantes y certificación de la adquisición de competencias en 
la emisión radiofónica.

Diseño del Simulador AR/VR

Desde este proyecto de innovación consideramos que la gestión de 
talentos en los estudiantes universitarios de Comunicación Social, debe 
adecuarse a entornos laborales propios de la emisoras de radio, los mis-
mos que ponderan los buenos resultados de sus producciones, a partir del 
desarrollo de competencias producto del trabajo de equipo (Díaz, 2018) 
y la polivalencia funcional como rasgo transversal en el desarrollo de las 
tareas de los técnicos y periodistas radiofónicos (López & Ortiz, 2011).

Figura 1
Diagrama de flujo de las etapas de diseño y construcción de la consola 
radiofónica

Elaborado por los autores.
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Ortiz et al.(2021) infieren la existencia de un mestizaje de los tra-
bajadores de las facultades de comunicación, tales como coordinadores 
de emisión, productores digitales, operadores de equipos, informáticos, 
programadores de apps y podcasting, big data y uso de inteligencia 
artificial, entre otros, consideran que los perfiles profesionales en la 
radio están sometidos a constantes transformaciones tecnológicas, cuya 
nomenclatura comienzan a mutar al son de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (López & Ortiz Sobrino, 2011).

En tal sentido, nuestra propuesta obedece al perfil de los profesio-
nales de producción, tratamiento y gestión de los contenidos de la radio 
-léase locutores, redactores multimedia o reporteros-, quienes deben 
incorporar, debido a la polivalencia funcional, el manejo de equipos 
de baja frecuencia en la posproducción de sonido de la información 
noticiosa, así como en distintos soportes (López & Ortiz, 2011, p. 72).

El desarrollo de competencias digitales en los educandos debe ser 
el resultado de la interacción con un simulador virtual que emule el 
funcionamiento de una mezcladora o consola básica de audio, durante 
la emisión de un programa radiofónico en tiempo real. Es por eso que 
los objetivos y contenidos de nuestro proyecto se relacionan de forma 
directa con el desarrollo de las competencias digitales del educando en 
el tratamiento de la información, debido al uso de los recursos tecnoló-
gicos para presentar contenidos sonoro en un universo acústico acordes 
al medio por el que se transmite el mensaje y al uso correcto de recursos 
y lenguajes radiofónicos. Las etapas del proceso de diseño y construc-
ción del simulador virtual de la consola radiofónica las resumimos en 
un diagrama (Figura 1).
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Diseño Educativo o Instruccional

A partir de las necesidades educativas detectadas, esta fase del simu-
lador AR/VR se modela en torno al resultado de una labor de diseño 
en el ámbito cognitivo y dominio de las competencias tecnológicas en 
aspectos centrales como el microambiente donde debemos aprenderlo, 
la motivación de los participantes y evaluar el aprendizaje que se está 
logrando (Brito, 2006).

Especificaciones Técnicas

El diseño de un simulador está basado en las especificaciones que 
requerimos para construir virtualmente una mezcladora o consola de 
sonido que nos permita reproducir el funcionamiento y las operaciones 
para combinar las diferentes fuentes sonoras y sus volúmenes, mediante 
el uso de perillas (potenciómetros circulares para la ganancia, ecualiza-
ción o paneos), pulsadores (switches o botones que activan funciones) 
y faders (potenciómetros lineales para aumentar o disminuir el nivel de 
una señal o canal de mezcladora). La mezcladora virtual deberá simular, 
en tiempo real, operaciones como: el ajuste individual de la sonoridad de 
cada una de las fuentes sonoras; el cortar, fundir, desvanecer, combinar 
y superponer dos o varias fuentes de audio cualquiera; el añadir, retener 
y sustraer sonidos, a partir de fuentes sonoras superpuestas mediante 
fundidos; y, enviar la señal sonora (master) a un amplificador.

Objetivo General del Simulador AR/VR

Desarrollar un simulador AR/VR con retroalimentación háptica 
que permita a los estudiantes en formación de comunicación social 
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entrenarse en el manejo de consolas y mezcladora de audio y evaluar 
las competencias digitales adquiridas.

Objetivos Específicos

• Individualizar la fuente de los sonidos con herramientas en 
tiempo real.

• Implementar una consola virtual de sonido interactiva que 
nos permita reproducir música y efectos sonoros con volú-
menes y paneos individuales para cada canal.

• Emular las operaciones de una consola virtual de audio que 
nos permita cortar, fundir, añadir, retener, desvanecer, sus-
traer, combinar y superponer dos o varias fuentes de audio 
cualquiera, en tiempo real.

• Trazar las etapas para desarrollar un simulador virtual proto-
tipo para el manejo de las consolas y mezcladoras de audio.

Construcción del Simulador AR/RV

Una vez diseñadas y seleccionadas las funciones y componentes de 
un tornamesa radiofónico como corazón de una cabina radiofónica, se 
procederá a desarrollar en el software Unity el simulador AR/VR con 
retroalimentación háptica que permita a los estudiantes del Taller de 
Producción Radial de la Escuela Profesional de Comunicación Social 
entrenarse en el manejo de consolas y mezcladoras de audio.

Modelado y Control

El modelado tridimensional en UNITY de un simulador AR/RV con 
retroalimentación háptica que permita a los estudiantes de las asignaturas 
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de radio para entrenarse en el manejo de consolas y mezcladoras de 
audio y poder proceder a la evaluación de las competencias digitales 
adquiridas. Con botones y enlaces interactivos se procederá a:

• Conectar la consola con fuentes de sonido como el teléfono 
y reproductores de archivos mp3 y Wav.

• Reproducir música y efectos sonoros con volúmenes, scrath 
(rasguño o sonido de arañazo), bucles o repeticiones de 
fragmento y paneos individuales para cada canal.

• Emular operaciones para cortar, fundir, añadir, retener, 
desvanecer, sustraer, panear, combinar y superponer dos o 
varias fuentes de audio cualquiera, en tiempo real, desde el 
master o crossfader.

• Añadir un panel de efectos, ganancia, compresores (limi-
tadores del nivel de dinámica de los instrumentos), delay y 
echo digital (duplica o retrasa cualquier sonido), sibilance 
(suprime las eses en la voz), entre otros.

• Colocar monitores incorporado en la mesa, ecualizadores 
de frecuencia (de 27 a 15,000 ciclos), vúmetros, picómetros 
o decibelímetros (indicadores del nivel de instrumentos), 
dolby y pitch.

• Grabar en tiempo real sus mezclas acústicas.

• Transmitir y retrasmitir a tiempo real por internet sus sesio-
nes (webcasting)
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Figura 2
Conexiones y funciones de una consola radiofónica para un simulador 
AR/VR

Nota. Adaptado de Manual del usuario (s.f.)

Prototipado

Luego del análisis de las necesidades del público objetivo y del 
diseño, iniciaremos la fase que corresponde al desarrollo de un prototipo 
de simulador AR/VR con el propósito de:

• Simular funcionalidades de una mezcladora de audio del tipo 
analógico que permita a los estudiantes entrenarse en su manejo.
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• Constatar la usabilidad y accesibilidad de la estructura dise-
ñada y las herramientas para emular las operaciones de una 
consola virtual que nos permita reproducir música y efectos 
sonoros con volúmenes y paneos individuales para cada canal

• Comprobar la fiabilidad técnica de funciones que nos permita 
cortar, fundir, añadir, retener, desvanecer, sustraer, combinar 
y superponer dos o varias fuentes de audio cualquiera, en 
tiempo real.

Validación

Para la validación del simulador AR/VR para el entrenamiento en 
el manejo de consolas y mezcladoras de audio y poder proceder a la 
evaluación de las competencias digitales adquiridas deberá ser sometido 
a pruebas y validaciones con estudiantes y docentes de los cursos de 
radio de la Escuela Profesional de Comunicación Social.

Evaluación

El proceso de evaluación del prototipo compromete las siguientes 
acciones:

• Analizar la experiencia del usuario y satisfacción de los 
objetivos de la mezcladora AR/VR.

• Comprobar el correcto funcionamiento y comportamiento 
del prototipo durante la etapa del testeo.

Conclusiones

Existe coherencia entre el Modelo Educativo San Marcos y la pro-
puesta de entornos 3D en el sentido de constituirse en una competencia 
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procedimental para amplificar el alcance de los programas de formación 
e investigación.

Se inició el proceso de implementación del software que permita 
materializar virtualmente un simulador AR/VR, para que los docentes 
mejoren sus competencias digitales

Se determinó viable el manejo de consolas de audio para su aplica-
ción y sus implicancias sobre la calidad del software generado.
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Imagens e discursos em jogos digitais
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Desde o início do século XXI, os jogos digitais passaram de artigo 
de nicho para a condição de um dos produtos culturais mais consumidos, 
ultrapassando com alguma margem as cifras do cinema e da música 
somadas. No Brasil estima-se que mais de 80% da população jovem 
e adulta jogue, em média, 15 horas por semana. O jogo em ambiente 
digital, que já foi privilégio de uma parcela mais abastada da população, 
agora alcança também as classes com menos poder econômico. Além de 
jogar, as pessoas consomem jogos na forma de vídeos nas plataformas 
de streaming, como YouTube e Twitch, nas quais é comum criadores 
de conteúdo “gamer” ocuparem os topos das listas dos conteúdos mais 
assistidos.

A imersão nos jogos, principalmente dos jovens em idade escolar, 
que passam muito tempo jogando, faz emergir a urgência para se dis-
cutir as imagens e narrativas veiculadas pelos jogos digitais. Importa 
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indagar sobre os conteúdos conceituais dessas imagens, as ideologias que 
engendram e os discursos que reiteram. Nesse sentido, Coutinho (2006) 
salienta a importância de dominar as características discursivas da 
grande narrativa em que as imagens se inserem, visto que as mesmas 
imagens podem articular diferentes significados a depender da mídia 
em que estão inseridas. Ou seja, imagens similares inseridas em jogos 
diferentes podem articular significados díspares. Esse “infrasaber”, 
nas palavras de Coutinho (2006), é especialmente importante quando 
consideramos que jogos podem possuir linguagens e narrativas muito 
próprias, apesar de estarem na mesma mídia, a exemplo de um noticiário 
e uma propaganda, que mesmo utilizando a TV como mídia, implicam 
linguagens e características discursivas distintas.

Não obstante suas características disruptivas na cultura, jogos 
digitais se estruturaram como um setor de narrativas tradicionalmente 
conservadoras na maneira de representar o mundo social. Algumas 
discussões já ultrapassadas em outras mídias ainda causam controvérsia 
nos jogos, como é o exemplo da participação e representação femininas. 
Talvez não por coincidência, uma parte relevante do público reproduz 
discursos capazes de atacarem diretamente minorias e ideais progres-
sistas. Porém, com a popularização dos jogos nos anos mais recentes, 
o ambiente gamer começou a mudar, de modo que as narrativas e as 
imagens têm passado por mudanças, como condição de acompanhar um 
público cada vez mais diversificado. Essas mudanças são talvez muito 
discretas para quem não acompanha o mundo dos jogos digitais, mas 
representam embates políticos importantes e com profundo impacto no 
discurso social, principalmente nas esferas da cultura digital dos jovens.
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Neste texto, à luz dos estudos da cultura visual e das questões da 
educação, discutimos alguns casos emblemáticos do uso das imagens 
nos jogos digitais enquanto discursos políticos em uma mídia ainda 
jovem e em constante mudança, mas que regularmente se vê envolvida 
em polêmicas. Objetivamos fazer uma análise que contribua para o pen-
samento crítico do impacto dos jogos digitais na cultura e do peso das 
imagens nesses produtos que se tornaram tão dependentes de imagens 
técnicas cada vez mais tecnológicas. Pretendemos, assim, levantar sub-
sídios para pensar em possibilidades de aproximação entre esse recorte 
da cultura digital jovem e o contexto escolar.

A Popularização dos Jogos Eletrônicos

Os jogos eletrônicos, ou games4, iniciaram o século XXI sendo con-
siderados diversão infantil ou de nicho. A eles foi dada pouca atenção 
na mídia tradicional ociendental. Se, porventura, algum jogo digital 
ganhava espaço na mídia tradicional, era, via de regra, por alguma 
abordagem negativa, a exemplo daquelas que tentam, desde as primeiras 
respirações dos jogos digitais, encontrar relação entre jogos e violência, 
videogames e mau desempenho escolar, entre outros. A explosão de 
interesse e exposição é resultado, também, do aumento do interesse do 
público por jogos eletrônicos.

Nos primeiros anos deste século presenciou-se uma mudança abrupta 
na paisagem cultural causada pelos jogos eletrônicos. A popularização 
da internet, a onipresença dos celulares e a multiplicação do desem-
penho gráfico dos aparelhos móveis foram os principais responsáveis 

4. O termo, uma abreviação de videogames, se tornou corriqueiro para se referir 
aos jogos eletrônicos.
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por fazer os jogos chegarem às mãos de um número exponencial de 
jogadores, que agora consomem e fazem multiplicar as imagens dos 
jogos eletrônicos pelas redes digitais de comunicação. Esses jogadores 
começam a jogar cada vez mais jovens, jogam a cada ano mais e mais 
tempo e consideram os jogos uma parte importante de sua cultura e 
prática cotidiana, é o que nos informa a Pesquisa Game Brasil (“PGB21 
8° Edição”, 2021).

Um importante indicador que podemos utilizar para entender o 
impacto dos jogos eletrônicos na contemporaneidade é o lucro que a 
indústria dos jogos digitais, que desde 2013 supera o lucro da indús-
tria cinematográfica e fonográfica somados, atingindo 158 bilhões de 
dólares arrecadados somente em 2020. A arrecadação global de jogos 
eletrônicos aumentou a cada ano nas últimas três décadas, e a previsão 
é que, até 2025 a indústria alcance a cifra de 270 bilhões de dólares 
arrecadados anualmente (“Video Game Industry Statistics, Trends and 
Data In 2021”, s.d), valor que foi catapultado pelo isolamento social, 
consequência da pandemia de covid-19.

Convivemos com mídias conhecidas (fotografia, televisão e filme); 
mídias tradicionais (pintura, escultura e design) e, ainda, novas 
mídias artísticas e multimídias, como a web e o processamento 
digital. Juntas, essas mídias veiculam imagens de informação, de 
arte, ciência, ficção, publicidade e cultura popular, enfatizando o 
papel e a importância das visualidades e das mídias visuais no nosso 
cotidiano e na disseminação de ideias nas esferas pública e privada. 
(Martins & Tourinho, 2011, p. 53)

Enquanto o Cinema e demais indústrias culturais amargaram duras 
perdas de público e arrecadação em 2020/2021, os jogos eletrônicos 
alcançaram novos jogadores, fruto de um mercado cada vez mais 



642

meistudies

competitivo e que encontra em nichos inexplorados casos de sucesso, 
como é exemplo de Garena Free Fire, um jogo de tiro online para apa-
relhos móveis e computadores, que por rodar em aparelhos de baixo 
desempenho explodiu em popularidade nas comunidades carentes de 
todo continente americano, especialmente no Brasil, onde o jogo é uma 
sensação entre crianças e adolescentes. A popularidade do jogo foi um 
fator importante para o arrecadamento de 100 milhões de dólares no 
ano fiscal de 2021 (Chapple, 2021), resultado de uma forte campanha 
publicitária, envolvendo streamers, influencers e artistas em ações que 
vão das mídias publicitárias mais clássicas até eventos transmídia, 
como é o caso do clipe de “Zé Guaritinha”, o “funk oficial” do jogo, 
lançado no canal da produtora musical Kondzilla com a participação 
de Mc Jottapê e Mano Brown, e que contava, em outubro de 2021, 
com mais de setenta milhões de visualizações. A música, que abusa 
da linguagem visual e das gírias gamers, é apenas um dentre vários 
exemplos da facilidade que os jogos digitais possuem de migrar para 
e/ou absorver outras mídias.

Essa face híbrida do videogame o torna um produto cultural que 
fala de toda a Indústria Cultural e que assume essa característica 
como individual. Quando ele fala de cinema, ele fala de um cinema 
já reconfigurado, tratando assim também as HQ, a televisão, os 
desenhos animados e toda a forma de produção sociomediática. 
(Oliveira & Mendes, 2013)

Outro exemplo icônico do impacto contemporâneo dos jogos digitais 
na cultura e economia é Genshin Impact, da desenvolvedora chinesa 
MiHoYo, que arrecadou o primeiro bilhão de dólares em fevereiro de 
2021, menos de 6 meses após seu lançamento. Segundo a Pesquisa 
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Game Brasil, 72% da população brasileira tem o costume de jogar jogos 
digitais, e a maioria dos jogadores jogaram e gastaram mais com jogos 
em 2020 que em anos anteriores. Igualmente, a maioria dos jogadores 
entendem que os jogos digitais são uma das suas principais formas de 
diversão hoje em dia, e 61% se considera “um gamer5” (SIC), com 
uma predominância de 41% de jogadores que preferem smartphones 
como plataforma de jogo, contra 25% que preferem consoles e 18% que 
preferem computadores. O número de pessoas que se identificam como 
gamer quase dobrou no período de um ano, uma indicação clara de 
como a cultura gamer ganhou espaço durante o período de isolamento 
social, principalmente pelo interesse do mercado em lucrar com uma 
nova identidade de consumo: a etiqueta “gamer” agrega valor aos pro-
dutos, de modo que o consumo as “cadeiras gamers”, “fone de ouvido 
gamer”, “moda gamer”, etc, explodiu e fez crescer o nicho de mercado 
que atende essa parcela da população.

O crescimento e popularização dos jogos eletrônicos em disposi-
tivos móveis estão ajudando a democratizar o acesso dos jogos para o 
gênero feminino. Videogames são objetos socialmente marcados como 
zona de interesse masculino, privando historicamente meninas de uma 
aproximação dos jogos digitais que é mais comum no universo dos 
garotos, gerando uma zona social onde, por serem pouco vistas, garotas 
são encaradas como forasteiras. Ainda segundo a Pesquisa Game Bra-
sil, mulheres compõem a maioria dos jogadores, e não fica muito atrás 
dos homens quando o assunto é engajamento com o jogo: 47,1% dos 

5. O termo Gamer se refere não somente a quem joga e consome os jogos, mas 
define uma identidade própria daqueles que se conectam mais intimamente com 
a cultura dos jogos.
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jogadores hardcore6 são mulheres, contra 52,9% de homens, e parte do 
crescimento do público feminino no mundo gamer são responsabilidade 
dos smartphones, onde as mulheres despontam como maioria dentre 
os usuários com 62,2%, enquanto homens despontam como 37,8% dos 
jogadores de mobile.

Figura 1

Nota. A campanha publicitária d a rede de restaurantes McDonalds, onde se ouve: 
“Todo game tem seu power up, todo gamer também, méqui o seu player 2” é um 
bom exemplo de como o mercado explora as identidades de seus consumidores. 
(McDonald’s Brasil, 2021)

Mas apesar da equidade que os números podem sugerir, no mundo 
dos jogos digitais a cultura machista é particularmente influente, e garo-
tas são hostilizadas e silenciadas somente por causa de seu gênero de 
maneira muito recorrente, conforme aponta Sthel (2020), que cita que 

6. A PGB2021 definiu como “hardcore” o traço de consumo de jogadores que 
jogam todos os dias partidas online de 1 a 3 horas. É importante salientar que 
essa definição e distinção entre casual e hardcore é arbitrária.
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dentre provocações e ofensas machistas rotineiras, mulheres precisam 
constantemente lidar com ambientes de jogo particularmente tóxicos.

Chama a atenção, então, que dentre as representações do feminino 
nos jogos digitais ainda são comuns personagens que servem pouco a 
suas narrativas para além de serem objetos de desejo. Por mais que a 
mídia jogo tenha amadurecido nos últimos anos, tanto lançando jogos 
com narrativas mais complexas e menos unidimensionais, tanto recep-
cionando com maior criticidade os produtos lançados, as representações 
hiper sexualizadas e objetificadas das feminilidades ainda são toleradas 
com estranha naturalidade nos meios gamers. Então por um lado temos 
uma indústria que busca atingir um público mais maduro e capaz de 
consumir jogos com narrativas mais envolventes e complexas, por 
outro temos jogadores trazendo cada vez mais os jogos para o campo 
da discussão das ideias.

Os Jogos e os Estudos da Cultura Visual

Várias questões de cunho social tornam-se centrais nas discussões 
sociais e na mídia especializada gamer, mudando o rumo de projetos 
multimilionários. As constantes reclamações sobre a sexualização da 
personagem Lara Croft, da série Tomb Raider (1996-2021), fizeram a 
produtora adotar uma abordagem visual menos agressiva sexualmente 
para a arqueóloga. Por outro lado, alguns jogadores não se veem repre-
sentados nessas mudanças, e como no caso do boicote à Naughty Dog, 
produtora de The Last of Us (2020), militam ativamente por represen-
tações de papéis de gênero mais estreitas e se posicionam a favor da 
sexualização das personagens femininas. Esses são exemplos recentes 
e notáveis, mas os fóruns de debate e as redes sociais fazem borbulhar 



646

meistudies

essas discussões, tornando impossível para as produtoras ignorar as 
vozes de seus jogadores, seja para o bem ou para o mal.

O mundo social e cultural dos jogos eletrônicos se torna, então, 
palco de uma batalha de ideologias, que buscam representação de seus 
valores nesses jogos. E esses valores são, em grande parte, estéticos. 
Como no caso do ataque coordenado de jogadores às notas de The Last 
of Us 2 (2020), quando o jogo sequer havia sido lançado, em retalia-
ção às representações positivas que o jogo trazia de personagens não 
binários e queer.

Essa negação agressiva de valores tidos como progressistas encontra 
casa em uma minoria muito vocal de jogadores, que repercutem nos temas 
relacionados aos jogos os discursos encontrados nas alas mais reacioná-
rias da sociedade. Essa minoria de jogadores participa de momentos que 
marcam profundamente e negativamente a história dos jogos digitais, 
como é o caso do episódio conhecido como Gamergate, uma série de 
notícias falsas que levaram ao assédio real de jogadoras, produtoras e 
jornalistas do mundo dos jogos digitais a partir de falsas acusações.

Coloca-se então em pauta o corpo da mulher nos jogos, e fica claro 
como essa representação desse corpo é uma representação política, cheia 
de discursos e visões de mundo. Forças externas exigem que as empresas 
se posicionem, e pressionadas pelos clientes e mídia desenvolvedoras 
adaptam seus produtos para um mercado complexo, com consumidores 
por vezes se dividindo em posicionamentos antagônicos e forçando as 
empresas a rever como retratam as mulheres em seus jogos e como 
tratam as mulheres no ambiente de trabalho.

Alguns dos inúmeros exemplos que podemos utilizar para ilustrar 
como as questões de gênero estão no coração da discussão social dos 
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jogos digitais vêm da Riot Games, bilionária empresa dona de League 
of Legends, que por anos trabalhou quase que exclusivamente com 
personagens femininas a partir de uma perspectiva sensual, e após a 
insistência e pressão de uma parte dos jogadores, a empresa passou a 
lançar personagens femininas mais diversas. Em 2019 a empresa teve 
de pagar um acordo multimilionário para suas funcionárias mulheres 
sub a acusaçao de discriminação de gênero (Dean, 2019), o que pode 
ser lido em contexto com as demais reclamações das jogadoras de pouca 
punição para abusadores verbais que se utilizam sistematicamente do 
machismo para tentar diminuir jogadoras com base em seu gênero, 
como aponta Martins (2020).

E enquanto a Riot Games sofria pressão para que suas personagens 
femininas utilizassem mais roupas e tivessem corpos menos idealiza-
dos, a Naughty Dog enfrentava a fúria de jogadores que exigiam que as 
personagens do jogo The Last of Us 2 (2020) fossem mais sexualizadas 
e menos representativas de estéticas não hegemônicas. O jogo conta a 
história de um mundo pós apocalíptico onde a humanidade luta para 
sobreviver, e as personagens Ellie e Abby buscam vingança uma contra a 
outra. O fato da personagem principal, Ellie, ser lésbica, e da antagonista, 
Abby, ser uma mulher musculosa, e portanto pouco feminina na visão 
de alguns jogadores, foi o suficiente para que um grupo muito vocal 
de jogadores fizesse Review Bomb, o ato de dar notas negativas para o 
jogo nas plataformas sociais, diminuindo assim sua avaliação e alcance.

As representações do femino então são um tema muito disputado, onde 
diferentes grupos com diferentes ideologias buscam ver representados 
seus valores e crenças nos jogos digitais que consomem. De modo geral 
esses são sintomas de uma mídia que cresce e amadurece rápido demais 
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para que os consumidores possam se adaptar: em um curto período 
de tempo as questões de representatividade passaram de inexistentes 
para obrigatórias nos lançamentos de jogos com grandes orçamentos. 
Cada vez mais vozes diversas se unem à discussão em torno dos jogos 
digitais, o que faz com que o cenário da cultura dos jogos mude radical-
mente em espaços de tempo muito curtos, não somente pelas mudanças 
tecnológicas ou envolvendo os estúdios produtores e o mercado, mas 
principalmente pela rápida assimilação do discurso social pela cultura 
que surge em volta dos jogos.

A indústria do entretenimento não se restringe a fazer circular mer-
cadorias, ela protagoniza uma pedagogia cultural regida por pode-
rosas dinâmicas comerciais, assentadas sobre estética e prazer, que 
se impõem sobre as vidas privadas e públicas de crianças, jovens e 
adultos. (Costa, 2005, p. 3)

Quando discutimos o uso das imagens, discutimos a formação de 
sentidos, de leituras de mundo, e pelo conteúdo que carregam, imagens 
não só informam como ensinam, doutrinam modos de ver e de interpretar 
a realidade, atuando como agentes de pedagogias culturais. As pedago-
gias culturais seriam “um conjunto de conteúdos formativos que não 
são administrados pelas vias tradicionais de educação formal, mas sim 
pelos meios de comunicação de massa, basicamente” (Aguirre, 2009, 
p. 165). Nesse sentido, entender as imagens dos jogos é crucial para 
se entender quais valores e conteúdos são ensinados para os gamers.

La cultura visual se conecta con una concepción de la pedagogía 
cultural relacionada con prácticas sociales que configuran identidades 
y subjetividades. Se abre entonces la articulación de un espacio de 
interacción entre lo pedagógico y lo cultural en el que se entrecruzan 
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cuestiones sociales, políticas e institucionales en la constitución 
de identidades y en la producción de conocimiento y saber de los 
jóvenes. (Hernandez, 2013)

Os estudos da cultura visual colocam a imagem no centro da dis-
cussão sociopolítica, e problematizam as potencialidades do visual em 
uma sociedade que exponencialmente tem aumentado o consumo de 
imagens por meio das redes sociais e das tecnologias informacionais. 
Os estudos da cultura visual fomentam o enfrentamento dessas imagens, 
a investigação de seu contexto e a problematização de seus discursos a 
partir de uma abordagem transdisciplinar que permite encarar a imagem 
a partir de múltiplos pontos de referência possíveis, entendendo essas 
imagens a partir de seus contextos de produção e de consumo, dando 
ênfase às produções imagéticas contemporâneas.

Dentre abordagens teórico-conceituais e epistemológicas as mais 
diversas, a cultura visual comparece não como disciplina, mas 
hipoteticamente como um território mais ou menos aberto, que 
comporta, entre seus projetos, a busca de explicitação de algumas 
das armas utilizadas nos diferentes embates,sobretudo aqueles dos 
quais os fluxos imagéticos tomem parte relevante (imagens de 
toda natureza, inclusive as da arte), seja na produção de sentido, 
na manutenção de hierarquias, no desafio a elas, nos processos de 
socialização, na busca de conformação de novos sentidos da vida 
social. (Martins, 2012)

Os games são um ponto de interesse dos estudos da cultura visual 
não somente por sua adesão social e capacidade de mobilização dos 
afetos e desejos, mas por fazerem parte de uma série de novas possibili-
dades midiáticas que não recebem atenção proporcional nos estudos da 
arte e da educação. Os estudos da cultura visual abordam com especial 
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atenção “fenômenos visuais que estão acontecendo hoje, no uso social, 
afetivo e político-ideológico das imagens e nas práticas culturais que 
emergem dos usos dessas imagens” (Tourinho & Martins, 2011, p. 53), 
focalizando o contemporâneo e jogando luz em eventos que muitas 
vezes ainda estão em andamento.

Os Jogos e a Educação

Nós, educadoras e educadores, temos de estar atentos ao que se 
passa no mundo, seja nos saberes, na sociedade ou nos sujeitos, 
e responder com propostas imaginativas, transgressoras, que pos-
sibilitem às/aos educandas/os elaborar formas de compreensão e 
de atuação na parcela do mundo que lhes toca viver, de forma que 
possam desenvolver seus projetos de vida. (Sardelich, 2006, p. 466)

A popularização e difusão dos jogos para além do nicho infanto-ju-
venil distribuiu melhor os gráficos de idade dos jogadores, aumentando 
a idade média dos jogadores e alcançando grupos etários mais velhos 
(Custodio, 2021), porém crianças ainda são um dos grupos mais atin-
gidos pelos jogos digitais, seja em números absolutos de jogadores, 
seja pela potência de influência das imagens dos jogos nas infâncias. 
Eventualmente surge algum jogo digital que vira febre entre as crianças 
e reacende alguma discussão social sobre limites para os games, mas 
mesmo fora dessas situações episódicas, jogos digitais, e suas imagens, 
se tornaram praticamente inevitáveis para os que trabalham com edu-
cação infantil e de jovens.

Se as experiências proporcionadas pelas imagens dos games já se 
consolidaram como prática social, é importante oferecer às crianças 
jogadoras meios para refletir sobre elas. E, se o campo da Educação 
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da Cultura Visual vem desenvolvendo estudos que buscam incluir 
artefatos culturais externos aos currículos escolares como capazes 
de depreender sentidos, esse campo se apresenta, portanto, como 
potencial norteador teórico para os diálogos entre professores e 
alunos sobre os papéis sociocultural das mídias e, em especial, os 
games. (Tavares, 2013, p. 908)

É necessário então que a escola olhe para os jogos e se pergunte se 
existem espaços para discutir as experiências estéticas dos games como 
parte de um programa de ensino que valorize os saberes e viveres dos 
estudantes, e os estudos da cultura visual oferecem aportes teóricos 
particularmente oportunos para abordar os games, possibilitando a 
aproximação de suas imagens e dos discursos que as orbitam, trazendo 
para sala de aula importantes discussões de cunho sociopolítico que, 
apesar de sua centralidade no cotidiano contemporâneo, acabam omitidas 
por não encontrar espaço nos programas curriculares escolares ou nas 
metodologias dos professores.

A Título de Conclusão, para Adiar o “Game Over”...

Torna-se cada vez mais difícil ignorar os jogos digitais enquanto 
produtos culturais, e sua infiltração nos conteúdos escolares já é uma 
realidade em alguns contextos. Conforme avançam em popularização, 
as imagens e conteúdos dos jogos se multiplicam exponencialmente 
no imaginário popular, e sem a devida atenção, importantes discussões 
podem deixar de acontecer caso esses conteúdos sejam consumidos de 
maneira acrítica.

Demoraram décadas até que os grandes estúdios se atentassem às 
problematizações dos corpos femininos nos jogos digitais. Mas, apesar 
da delonga, as representações sexualmente apelativas, que objetificam o 
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corpo femino para vender mais cópias de jogos, passaram a dar lugares 
a representações mais positivas e diversas. Essa pequena, porém impor-
tante mudança de paradigmas não seria possível sem o enfrentamento e 
discussão dessas representações do feminino nos espaços de discussão 
games, principalmente as redes sociais e fóruns de jogadores.

Os estudos da cultura visual nos apresentam valorosas possibilida-
des epistemológicas e metodológicas para trabalhar as imagens em um 
contexto educacional. Essas abordagens das imagens dos jogos podem 
oferecer potentes reflexões sobre os conteúdos que habitam tais visuali-
dades, desvendando narrativas profundamente ancoradas com questões 
do mundo real, que se abordadas a partir de certas lentes críticas podem 
revelar assuntos complexos e valiosos para a prática docente.

Trazer os jogos para dentro de sala de aula é tarefa árdua para a 
maioria dos professores, mas os estudos da cultura visual auxiliam a 
entender jogos e imagens não enquanto ferramentas, mas como convi-
dados do ato educacional, parceiros para se trabalhar com e a partir de, 
dialogando com os estudantes e mediando um processo no qual jogos 
e imagens se relacionam com os demais saberes dos estudantes, e a 
partir daí traçar rotas para navegar as vastas e abundantes possibilidades 
educacionais partindo dos games.
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Audiovisual, uma linguagem para aprender

Renato Naves Prado1

O audiovisual está em nossas vidas, inegavelmente. Sem descon-
siderar as exceções, que sempre existirão, faltam superlativos para 
expressar a quantidade de conteúdo audiovisual produzido e reproduzido 
diariamente no mundo pelos meios televisivos, pelos cinemas, pelas 
plataformas sob demanda, pelas publicidades e pelas diversas janelas 
da internet. A pandemia de COVID-19, nos anos de 2020 e 2021, impôs 
um desafio sanitário em escala global e o isolamento social foi uma 
medida adotada por diversos países. O isolamento doméstico, para quem 
pôde fazê-lo, nos fez carentes de abraços e altamente disponíveis para 
videochamadas e toda sorte de consumo audiovisual, situação eviden-
ciada também pelos registros de lucros das empresas fornecedoras de 
serviços audiovisuais sob demanda.

O ambiente escolar no Brasil passou a operar de maneira remota, um 
desafio tanto para quem trabalha na educação quanto para quem usufrui 
dela. Em um curto espaço de tempo, o audiovisual passou a ser a maior 
meio de interação síncrona na escola. Mas apesar de muitos milhões 
de nós estarmos inseridos em contextos sociais altamente tecnológicos, 

1. Mestre em Comunicação, Arte e Cultura, docente no Instituto Federal de Goiás 
e doutorando no Programa de Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de 
Goiás.
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nos quais o audiovisual é ubíquo, será que o sistema educacional estava 
preparado para a mediação audiovisual?

A subutilização do audiovisual na escola, discutida nesse trabalho 
é, em hipótese, consequência de concepções pedagógicas que não se 
renovam, que buscam repetir e praticamente automatizar o repasse de 
informações em sala de aula. Por um lado, temos o conceito de “edu-
cação bancária” desenvolvido por Paulo Freire (2001), em que se tenta 
depositar conhecimentos que se acumulariam nas memórias discentes e 
estariam passíveis de serem provados em testes padronizados. Por outro 
lado, a formação de professores parece ensimesmada em páginas de 
livros e práticas que aparentam ignorar o mundo contemporâneo.

O audiovisual é uma linguagem para se aprender. Colocada assim, 
essa frase já diminui sua ambiguidade, mas ainda assim é preciso 
endereçá-la para diferenciá-la. Seu sentido poderia ser compreendido 
como o audiovisual é uma linguagem para ser aprendida, de que somos 
partidários, mas o real sentido que reivindicamos é que o audiovisual 
é uma linguagem cujo exercício propicia aprendizagens.

A evolução e a disponibilidade dos meios de produção e difusão 
audiovisuais nos confrontam com uma contemporaneidade muito dife-
rente do que era o audiovisual no século XX, em que a popularização 
da produção através do vídeo digital só ocorreu nas últimas décadas, 
mas cuja difusão em larga escala de materiais caseiros2 era praticamente 
nula. Hoje, não só temos dispositivos produtores, difusores e recep-
tores de audiovisual em nossos bolsos, como os conteúdos em si tem 
potencial de viralização. Por mais que desejemos o fim da pandemia de 

2. O termo “caseiros”, neste caso, representa produção audiovisual feita sem intenção 
comercial.
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COVID-19 (enquanto este texto é escrito) e o fim do isolamento social, a 
abundância de fruição digital, em que o audiovisual desempenha grande 
papel, é mais profunda e, provavelmente, só reversível mediante um 
colapso global.

É preciso reconhecer que a complexidade de comunicação no mundo 
é avassaladora e crescente. Os caminhos, as opções e os recursos são 
diversificados e numerosos. É preciso também dizer que otimismos em 
relação a um fluxo de comunicação que por si só resolveria questões 
humanitárias não se verifica. Assim como a amplificação de captação 
de frequências sonoras traz consigo toda sorte de novos ruídos antes 
inaudíveis, independentemente de serem úteis ou até mesmo agradá-
veis, a amplificação da comunicação dá vazão a toda sorte de expressão 
humana, em princípio, sem juízo de valor ou mérito.

Redes sociais digitais como Instagram, Twitter, Facebook e Tik Tok, 
para citar apenas algumas, têm sua contagem de usuários na casa dos 
bilhões de pessoas para as quais a comunicação imagética e sonora, ou 
a conversação visual colocada por Mirzoeff (2016a), é intensa e des-
complicada. A esperança de retomar um mundo “normal” contrasta com 
novos hábitos sociais popularizados pelas condições de vida durante a 
pandemia. As ferramentas não eram novidades em si, mas o volume de 
reuniões via videochamadas deu um salto tanto impressionante quanto 
de difícil mensuração, só podendo ser feito a partir de sistema de big 
data. É de se esperar que as coisas não voltarão a ser exatamente como 
antes e que parte dos novos hábitos serão naturalmente incorporados 
por serem, agora, familiares.

À escola cabe não ignorar seu contexto. Aproximar educação e 
audiovisual é, portanto, algo natural, mas que, como qualquer proposta 
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pedagógica, carece de reflexão e direcionamento. As contribuições dos 
Estudos Culturais, mais especificamente, neste trabalho, da Cultura 
Visual, nos dão aparatos para que pensemos nossa relação com visua-
lidades construídas e permitem que tenhamos um ponto de partida para 
nos relacionarmos através de imagens em escala global.

O conceito de visualidade cunhado no século XIX abarca não só a 
dimensão daquilo que é visível, mas também daquilo que é deliberada-
mente ocultado (Mirzoeff, 2016b). A possibilidade de contato com pro-
dução imagética e sonora de diferentes culturas faz com que as questões 
sobre os contextos de produção necessitem ser levados em consideração 
para nos relacionarmos ou nos engajarmos em conversações visuais e 
audiovisuais. Todas essas ferramentas fundamentais para a cidadania 
completa precisam estar na escola, embora esteja claro há muito tempo, 
ou talvez desde sempre, que a escola não é a única ou ainda a mais impor-
tante instância de formação social. O que tampouco diminui sua enorme 
importância como um dos pilares da sociabilidade como a conhecemos.

O Audiovisual como Estratégia Didática

Que implicações assumimos ao adotar a produção audiovisual por 
discentes como estratégia didática? A partir da experiência como docente 
de audiovisual no curso Técnico Integrado em Produção de Áudio e 
Vídeo do Instituto Federal de Goiás (IFG)3, cuja a integração entre as 
disciplinas técnicas e as disciplinas tradicionais do ensino médio4 é um 

3. O IFG é parte de uma rede pública de Institutos Federais brasileira que tem mais 
de 650 campi no país e oferta educação profissional e tecnológica.

4. O ensino médio no Brasil é parte da educação básica que se divide em nível 
fundamental e médio. Para ingressar no ensino superior é obrigatório ter completado 
o ensino médio.
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objetivo metodológico expresso no nome do próprio curso, a necessi-
dade de criar pontes entre o uso do audiovisual e a formação humana 
integral tendo o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como 
princípio pedagógico, suscitou a necessidade de empreender estudos a 
fim de materializar tais intenções.

O audiovisual como linguagem tem características marcantes que 
contribuem à aprendizagem. Captar imagens e sons é observar o mundo 
fazendo uso de aparatos que permitem perceber de maneira similar a 
nossos sentidos, mas que vão além. A câmera pode ver de maneira 
diferente de nossos olhos, assim como podemos captar frequências 
sonoras diferentes das que escutamos. Mesmo dentro do espectro que 
percebemos, no entanto, a observação científica e documentalista via 
aparatos técnicos consegue formar bancos de referências ricos para o 
cultivo da ciência humana. Os aparatos técnicos, aliados à observação 
científica e criteriosa, podem, assim como a fruição artística, ampliar 
a percepção e potencializar o aprendizado.

A linguagem audiovisual abstrai algumas dimensões da realidade, 
como o a dimensão olfativa e a tridimensionalidade, mas ela é profun-
damente demarcada pela manipulação do tempo. Um material audiovi-
sual tem tempo determinado, embora possa permitir a pausa por quem 
controla. Dentro de cada material audiovisual também é controlada a 
duração de cada imagem e de cada som, abrangendo todo o espectro 
de manifestações que possam ali ser representadas. Trazendo para a 
aplicabilidade em sala de aula, se uma turma dividida em 4 grupos 
faz, cada uma, uma investigação cujo produto final determinado é um 
vídeo de até 10 minutos, sabe-se que serão necessários o máximo de 
40 minutos para que os trabalhos finais sejam visualizados, e mais, o ato 
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de visualização pode ser compartilhado e simultâneo. Os textos permi-
tem uma dimensão exploratória diferente, mas se os mesmos 4 grupos 
fizerem 4 ensaios de 20 páginas cada, muitas variáveis interferirão no 
tempo necessário para que toda turma visualize os resultados finais, 
ainda que houvesse uma leitura em voz alta compartilhada.

Pesquisar envolve explorar, coletar, organizar e elaborar uma síntese 
sobre o processo, suas questões e seus resultados. As mesmas etapas, 
ainda que de maneira diferente e nem sempre científicas, são percor-
ridas para elaboração de um material audiovisual. Isso pode não estar 
claro para quem não domina tecnicamente, por exemplo, a montagem 
audiovisual. As redes sociais nos mostram, no entanto, que a partir do 
estabelecimento de certos dispositivos modelos (Snapchat, Instagram 
e Tik Tok podem ser considerados como tal), as pessoas conseguem 
produzir audiovisual sem necessidade de instruções prévias em cursos 
formais.

Enderecemos agora a seguinte pergunta: entre a escrita e o audiovi-
sual, qual a melhor linguagem para desenvolver a proposta pedagógica 
das escolas? Esta pergunta capciosa só foi colocada para evidenciar sua 
irrelevância. Primeiro porque não precisa haver disputa quando pode 
haver cooperação e diversidade. Segundo porque o importante é que a 
comunidade discente aprenda a aprender, a desfrutar o mundo e a com-
preender os diversos filtros culturais que o povoam. O que colocamos é 
que o audiovisual é inescapável ao quotidiano e, portanto, deve também 
ser inescapável à escola, não como uma disciplina isolada de estudo 
em si, mas como meio interdisciplinar, tal qual está a língua, não para 
se sobrepor, mas para somar.
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Assumir o audiovisual como estratégia didática implica dizer que 
será necessário articular imagens, sons e textos. Se pensarmos que uma 
experiência didática resultará em um material audiovisual, é possível 
dizer que teremos representações visuais e sonoras do mundo. Mais do 
que a própria jornada empreendida por discentes para a realização do 
trabalho, os resultados em vídeo serão sempre uma janela para se discutir 
a cultura visual. Esta inescapável condição se dá por uma característica 
que está na gênese da criação de um material audiovisual: é preciso 
escolher o que aparece e o que não aparece nas imagens e nos sons. 
Voltaremos a isso mais adiante.

O audiovisual que reivindicamos como estratégia didática não é o 
que coloca discentes em condição passiva de recepção, mas o que abre 
a porta de uma aprendizagem ativa, cuja realização audiovisual faz 
pensar e refletir por si só ou, por assim dizer, pelo ônus da jornada de 
se produzir um vídeo.

É preciso dizer que a relação entre Cinema e Educação, pelo menos 
no Brasil, tem sido desenvolvida nos âmbitos acadêmicos, como evi-
denciado pelo seminário temático dedicado a esse tema específico pela 
Sociedade Brasileira de Cinema e Audiovisual (SOCINE). Soma-se a 
isso a lei 13.006 de 2014 que institui a obrigatoriedade de se trabalhar 
o cinema nacional nas escolas, a criação da primeira Licenciatura5 em 
Cinema e Audiovisual e uma quantidade considerável de projetos relatados.

No que pese um percurso e uma interação entre cinema e educação, 
tentamos aqui pensar no audiovisual em seu potencial que extrapole o 

5. No Brasil os cursos de licenciatura formam docentes para atuar na educação 
básica. Diferentemente dos bacharelados, as licenciaturas têm, obrigatoriamente, 
parte do currículo dedicado à relação da área estudada com a educação (teorias 
pedagógicas e didáticas).
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cinema. Não se trata de rejeitar as potencialidades artísticas proporcio-
nadas pela criação cinematográfica na escola, mas de não se restringir 
à linguagem cinematográfica, utilizando o audiovisual em diversos 
formatos com o foco no desenvolvimento de aprendizagens e, portanto, 
na emancipação intelectual discente. A figura docente, nesse âmbito, 
exerceria seu papel mediador de diversas formas, tanto para a articulação 
científica quanto para discussões relacionadas à cultura visual.

Docência: mediação técnica, de conteúdos e de visualidades

Ao ingressar como docente efetivo no Instituto Federal de Goiás 
(IFG), em 2016, senti o impacto dos documentos que visam nortear as 
práticas educativas e pedagógicas da rede de Institutos Federais (IF). 
Com mais de 650 campi em todo o Brasil, os IF, criados em 2008 pelo 
governo federal, são a continuidade de uma concepção de educação 
profissional e tecnológica desenvolvida no Brasil, via instituições 
públicas, desde o início do século XX.

As concepções pedagógicas ali descritas não me eram, no entanto, 
novidade. O fato de precisar conduzir uma experiência considerada como 
técnica e profissional integrada ao ensino tradicional, sim. Embora os 
documentos expressassem e colegas de trabalho estivessem cientes disso, 
a prática demonstrava que era preciso criar mecanismos para materia-
lizar as intenções didático pedagógicas dos documentos orientadores. 
Esse desafio se dá em todos os cursos de formação técnica integrada, 
mas no nosso caso, a formação técnica é em produção de áudio e vídeo.

Existe uma história entre audiovisual e educação, desde o princípio 
do século XX, em que estudantes ou pessoas na condição de aprendi-
zes/influenciáveis, seriam expostas a produções audiovisuais e assim, 
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literalmente pela pura transmissão, estariam educadas. A história do 
Instituto Nacional de Cinema Educativo, no Brasil, está intimamente 
ligada a esta concepção de que educar é transmitir informações ou 
“conhecimento”.

Essa maneira de se utilizar o audiovisual, que parece o complemento 
perfeito para a educação bancária, não poderia estar mais distante das 
necessidades do curso técnico integrado em produção de áudio e vídeo. 
Neste, a premissa é aprender a fazer audiovisual, ou seja, estar do outro 
lado, captando e articulando sons e imagens.

Nos desafios quotidianos da sala de aula e com o passar dos anos, 
pude observar que o fazer audiovisual nunca está isolado do mundo. 
O que é uma disciplina de captação de imagens que dura um ano todo, 
se os aspectos técnicos da câmera podem ser aprendidos em poucas 
semanas? A pergunta também é válida para as demais disciplinas 
técnicas do audiovisual. O curso de produção de áudio e vídeo é com-
pletamente dependente de explorar o mundo através da captação de 
imagens e sons. Uma vez captados, e para que se tenha um vídeo final 
com alguma lógica comunicativa, é preciso fazer associações através 
da edição/montagem de vídeo, tal qual é uma redação ou qualquer tipo 
de comunicação humana. Uma vez que se aprende, tecnicamente, a ver 
com câmeras e a escutar com microfones, o que faremos? Só nos resta 
explorar a vida em suas mais variadas dimensões.

No ensino médio, não por acaso, coexistem disciplinas fundamentais 
da ciência que são consideradas não só como indispensáveis aos sujeitos 
históricos que somos, mas também como um direito ao conhecimento 
acumulado. A excitação para aprender tais ciências, no entanto, nem 
sempre é verificável. Existe inclusive um questionamento sobre a 
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utilidade de vários dos conhecimentos ali dispostos como “essenciais”, 
pelo menos assim nos dizem os estudantes ao reclamarem da falta 
de atrativos de algumas disciplinas (para não confessar que também 
senti e questionei o mesmo desde que ali estive na mesma condição). 
Diante desse cenário, por que não utilizar a linguagem audiovisual para 
explorar as demais ciências presentes na escola?

Interagir e integrar disciplinas, nesse sentido, começa, aos poucos, 
a deixar de ser uma necessidade regimental para ser uma solução que 
potencializa a aprendizagem. É preciso sair do reino de sua disciplina 
para conversar com colegas e entender suas necessidades pedagógicas, é 
preciso manter diálogo constante com discentes para compreender suas 
percepções e adaptar percursos programados naquela primeira semana 
do ano em que se redige o plano anual de ensino. Mas o que acontece 
com as escolas que não têm um curso técnico integrado em produção 
de áudio e vídeo?

Como exposto, o audiovisual é demasiadamente imenso para ser 
ignorado pela docência. O mais comum, na verdade, é que o docente seja 
ignorado por discentes que voltaram sua atenção para algo no universo 
audiovisual. Imagine-se disputando a atenção de adolescentes com os 
conteúdos disponíveis em qualquer smartphone com acesso à internet.

Pela característica audiovisual e digital da urbanidade dos tempos 
em que vivemos e pelos desafios pedagógicos quotidianos da escola 
que sempre existiram, pensar o audiovisual como estratégia didático 
pedagógica para qualquer área do conhecimento e passível de ser usada 
por qualquer docente a partir de uma formação mínima, foi o ponto de 
partida desta proposta de investigação científica.
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Importante ressaltar que não se trata de uma proposta que visa substi-
tuir outras ações pedagógicas e tampouco se coloca como caminho único 
na relação de aprendizagem. Acreditamos, no entanto, que se trata de 
uma fonte tão inesgotável e frutífera quanto a própria linguagem escrita.

Mediações Técnicas
Distinguir uma habilidade, um conhecimento técnico de certa habi-

lidade ou um conhecimento científico não é algo tão simples quanto 
aparenta. Pensemos no conhecimento de língua (idioma) e de matemática. 
Ambos constituem campos de pesquisa científica gigantescos, com todos 
os degraus de formação acadêmico. Ambos, no entanto, são utilizados 
de maneira técnica e utilitária no dia a dia acadêmico e da própria vida. 
A língua é a base de toda a comunicação e a matemática parece estar 
em tudo. Embora tenhamos a vastidão de seus campos científicos, não 
precisamos ter um diploma de línguas ou de matemática para fazer uso 
delas a todo momento.

É preciso dizer que o sistema educacional, não por acaso, dá ampla 
ênfase a essas duas disciplinas, pelo que não podemos alegar falta de 
estudo em ambas áreas. Ser docente, pela condição de comunicação e 
de mensuração avaliativa em notas, é, dentre outras coisas, usar a língua 
e a matemática como linguagens de mediação educacional.

Se a formação para produção audiovisual não está presente no 
sistema educacional de forma basilar, ou não está presente de forma 
alguma, o audiovisual, por outro lado, está presente. Nossa capacidade 
de compreensão audiovisual é ampla e nossa memória se confunde com 
fragmentos audiovisuais. Existe uma semelhança incrível entre assistir 
um material audiovisual e nossa condição de passageiros dentro de 
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nossos corpos, como únicos que não vemos nosso próprio rosto a não 
ser através de uma imagem espelhada ou fotográfica.

A sintaxe audiovisual é bem mais simples do que as nuances de uma 
língua. Devido à vasta experiência de relação com audiovisual presente 
em nossas vidas, acreditamos que uma formação rápida, em duas sema-
nas intensivas ou uma disciplina de curso de licenciatura, seja suficiente 
para que se possa iniciar uma mediação através do audiovisual em sala 
de aula. Até porque, se tivermos dificuldades em aprender a utilizar o 
audiovisual, poderemos aprender também com discentes, que certamente 
aprenderão de uma maneira mais informal e nativa do mundo digital.

É importante dizer que o lugar da mediação técnica que se utiliza 
do audiovisual não é o lugar de um profissional da área audiovisual. 
Como docentes, é preciso estar confortáveis com a condição de não 
dominar tudo e, de alguma forma, compartilhar a jornada de aprendi-
zagem com a comunidade discente.

Mediação de Conteúdos
O que é uma pesquisa se não uma jornada que se empreende em 

busca de um processo de aprendizagem? O trabalho não é o princípio 
educativo de todo o sistema escolar, como o é nos IF, mas a pesquisa 
está presente no sistema educacional, seja diretamente em sala de aula, 
seja na formação acadêmica docente.

O audiovisual como linguagem de exploração para “jornadas” 
científicas pode ser de grande ajuda. Isso porque a própria condição 
do meio audiovisual sempre foi a de sintetizar as demais formas de 
comunicação. Seu componente visual deriva da fotografia, de desenhos 
(mesmo que criados digitalmente) ou da própria imagem da escrita. 
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Sua dimensão sonora engloba a fala, a música e todos os sons audíveis 
por seres humanos. Soma-se a todos os recursos a possibilidade de 
manipulação digital. Os recursos audiovisuais são, em suma, potentes 
para o documentar processos e para expressar.

Pensar os objetivos de sala de aula e encará-los sob o paradigma 
de que os estudantes precisam construir seu próprio conhecimento e 
não apenas sentar-se para assistir 14 anos de palestras sem fim com-
plementadas por exercícios de repetição para adquirir uma formação 
básica, faz-nos pensar em metodologias de aprendizagem, ou, do que 
aqui estamos a chamar de mediação de conteúdos.

De certo que somos partidários das ideias de que discentes não 
aprendem o que a figura docente sabe, caso contrário as turmas sempre 
aprenderiam uma mesma coisa. A condição de aprendizagem discente 
é complexa e diversa, como é possível verificar em qualquer turma.

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, 
que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência forma-
dora, assumindo-se como sujeito da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 
(Freire, 2011, p. 12)

Em nossos estudos de dispositivos audiovisuais didático pedagógicos 
para apoiar a prática docente, no entanto, apontamos uma necessidade 
processual inescapável: é preciso assistir e discutir os resultados finais 
(e a jornada). Do ponto de vista do processo de aprendizagem, esse 
talvez seja o momento de maior sensibilização e assimilação de um 
processo coletivo de construção do conhecimento. A apresentação de 
um vídeo realizado por discentes é a culminância de uma jornada, de 
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um percurso que começou com um gesto qualquer e agora é uma peça 
síntese. Mais importante ainda, em termos de aprendizagem, é que só 
quem realizou o vídeo sabe exatamente o que foi feito para chegar ao 
resultado final e o que foi ignorado, editado, deixado de fora. Está ali 
um material, e este tem uma autoria que é capaz de explicar o processo 
de feitio, além da própria síntese que o próprio material apresentou.

Deixemos aqui esta frase simples e objetiva: toda jornada de produ-
ção audiovisual precisa acabar em mostra e discussão dos resultados.

Estamos diante de um ciclo: definição de um tema, exploração de 
aspectos do tema, empreendimento de um produto síntese, socialização 
e reflexão sobre os resultados. Mas este é o ciclo da pesquisa ou da 
produção audiovisual? Faz diferença?

Muito embora estejamos construindo toda essa argumentação para 
indicar que a capacitação audiovisual para docentes pode ser uma via 
extremamente frutífera para a diversificação de metodologias em sala 
de aula e, portanto, para a potencialização da aprendizagem discente 
(o grande objetivo da escola, nunca é demais lembrar), a verdade é que 
as metodologias ativas podem se valer de diversos outros meios. Cabe às 
pessoas estudiosas desses meios construírem pontes educativas como 
a que intentamos aqui, particularmente, pela linguagem audiovisual.

A criação e cultivo de uma horta, por exemplo, é um universo cien-
tífico que pode ser utilizado como jornada para estudo da biologia, da 
história, da matemática, da economia, da colonização, da geografia, 
da nutrição e de várias outras instâncias. Essa derivação metodológica 
é para indicar que não estamos situando o audiovisual na educação 
como a salvação que veio para suplantar outros métodos e estabelecer 
uma maneira hegemônica de aprendizagem escolar, mas como uma 
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possibilidade a mais para as construções do conhecimento nos ambien-
tes formais.

Mediação de Visualidades
A Cultura Visual enquanto tentáculo dos Estudos Culturais é um 

território relativamente novo, pelo menos em relação à sistematização 
de estudos com tal designação específica: cultura visual. No artigo 
O Direito de Olhar (Mirzoeff, 2016b), o autor recupera um conceito de 
visualidade que fora utilizado no século XIX, expande seu olhar para 
complexos de visualidades e introduz o conceito de contravisualidade.

Toda comunicação que contenha elementos imagéticos está sujeita a 
questões relativas à visualidade, consciente ou inconscientemente. Se as 
imagens fazem parte do quotidiano escolar, por conseguinte, podemos 
indicar que alguma formação em cultura visual seja fundamental ao 
exercício da docência. Pensemos nas seguintes questões:

É possível existir uma educação que ignore a temática da cultura 
visual numa sociedade vastamente povoada por imagens artificiais 
humanas? O que a exclusão da cultura visual da educação básica nos 
diz sobre visualidades e contravisualidades?

Tomaremos aqui a liberdade de indicar um fato que não está mar-
cadamente destacado como ato de contravisualidade, mas que acredi-
tamos que seja um exemplo importante. Borges (2015), ao falar sobre 
a inclusão obrigatória da história da cultura afro-brasileira na educação 
básica pela lei 10.639, de 2003 e da substituição desta lei pelo texto 
da lei 11.645 de 2008, que ampliou a obrigatoriedade para história da 
cultura afro-brasileira e indígena, indica que as alterações tiveram fortes 
repercussões na prática docente.
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Borges (2015) fala de como a mudança na lei visava ampliar o escopo 
etnocêntrico do currículo obrigatório brasileiro, marcadamente de raiz 
europeia, para uma abordagem que contemplasse a diversidade racial, 
cultural, social e econômica no país. Tendência confirmada pela substi-
tuição da lei de 2003 pelo texto de 2008. A autora também indica como 
sendo papel da escola contribuir para a desconstrução de representações 
subalternizadas e escravizadas da cultura afro-brasileira como se essas 
fossem suas as únicas formas de existência e de contribuição cultural 
para a formação do Brasil.

Fontenele e Cavalcante (2020), fizeram um estudo focado na questão 
da prática docente dos conteúdos indicados pela referida lei de 2008. 
Os autores também indicam que cabe à escola “assumir este papel 
de formação de adolescentes e jovens em um contexto multicultural, 
multiétnico, plural e diverso” (p. 6). O artigo aborda ainda as questões 
práticas para aplicação da lei por três docentes de perfil diferentes. Uma 
das dificuldades relatadas logo no início era a falta de materiais didáticos 
escolares que apresentassem as referências da mudança de conteúdo, 
o que levou um tempo para acontecer. O artigo deixa evidente que a 
formação e capacitação docente para tais mediações é o elemento crucial 
para efetiva aplicação da lei, indicando ainda o currículo da formação 
de professores precisava contemplar o assunto em sua gênese.

A inclusão de tais conteúdos como obrigatórios no currículo brasileiro 
é o reconhecimento oficial de extensiva luta dos movimentos negros e 
indígenas para que sejam devidamente reconhecidos em seus direitos e 
deixem de ser alvos de discriminações quotidianas. Ambas culturas/etnias 
sofrem com complexos de visualidade da gênese colonial brasileira em 
que os verdadeiros cidadãos eram apenas os colonizadores. São séculos 
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de discriminação que ainda perduram, o que torna mais que evidente que 
essas questões não se resolvem sozinhas, elas necessitam ser trabalhadas.

Buscar superar representações das culturas negras e indígenas que 
as colocam como eternas subalternizadas é também uma questão da 
cultura visual. Nesse caso, é um evidente encontro entre a educação e a 
cultura visual para o qual docentes devem estar minimamente preparados. 
É preciso compreendermos que as mudanças no sistema educacional 
podem levar gerações para gerar impactos em grande escala, mas que 
as discussões e melhorias devem ser incessantes.

A mediação de visualidades, nesse sentido, é um complemento à 
formação crítica e da autonomia. Difícil imaginar que cada docente do 
mundo irá trabalhar dessa maneira, atento e consciente às questões das 
visualidades. Nesse sentido, o que demarcamos na proposta de formação 
para uso da linguagem audiovisual por docentes é que a mediação de 
visualidades é um ponto indispensável.

Formação Audiovisual para Docentes – bases de uma proposta

Qual sentido ou mesmo a utilidade de se propor uma formação para 
docentes em uma comunicação de congresso? Ao fazê-lo, esperamos 
contribuir com aquilo que é mais basilar na construção de currículos 
formativos ou desenhos de curso: princípios educativos e pedagógicos 
para elaboração de estratégias didáticas específicas.

Ao expormos as concepções que estão na proposta conceitual, 
esperamos, mais do que relatar a experiência de um curso, contribuir e 
estimular que formações sejam criadas e adaptadas para os mais diferen-
tes contextos, tendo em comum o compromisso com certos princípios 
formativos. Assim como os projetos pedagógicos de cursos superiores 
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no Brasil são pautados nas resoluções do Conselho Nacional de Educa-
ção, gostaríamos de propor alguns parâmetros para fomentar o debate 
na comunidade científica do MESTUDIES. E que princípios são estes?

Podemos dividir a base da proposta conceitual em três princípios 
básicos: princípio educativo, princípio pedagógico e princípio didático. 
É preciso discernir e discutir estas três instâncias da concepção formativa 
porque são elas que orientam a prática quotidiana que é o universo da 
educação formal. Docentes que trabalharam em mais de uma institui-
ção de ensino, por vezes simultaneamente, podem ter experimentado 
como as concepções educativas e pedagógicas podem variar, o que 
consequentemente reflete na prática didática. Nesse sentido, a ordem 
dos princípios seria assim:

Elaborado pelo autor

No caso dos Instituto Federais brasileiros, cuja a proposta institucional 
se situa na educação profissional e tecnológica, o princípio educativo é 
o trabalho. Este está disposto como princípio em sua forma ampla e não 
restrita ao emprego ou ao mercado de trabalho. A instituição não deve 
ignorar os modos de produção, as tecnologias e a relações de trabalho 
contemporâneas, mas isso não pode limitar seu fazer formativo.

Ao se formar uma pessoa para demandas específicas (e cada vez 
mais efêmeras) de mercado, como nos treinamentos técnicos, corre-se 
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o risco de se ofertar algo obsoleto tão logo a formação esteja concluída, 
principalmente em cursos de 3 a 4 anos de duração. Ferramentas tecno-
lógicas são substituídas e a natureza de vários empregos são alteradas. 
Por isso a formação para o trabalho precisa ser mais ampla do que a 
formação para o mercado. Uma vez formada por um sistema educacional 
para o trabalho, que é a base da construção do universo social humano, 
espera-se preparar a pessoa para forjar sua própria vida e adaptar suas 
faculdades de trabalho para exercício pleno da cidadania.

Reforçar princípios educativos e objetivos da educação é sempre 
necessário. Como tudo que é cultura, o hábito e o modo do cultivo 
determinam em boa parte os resultados da colheita. A conscientização 
sobre nossa herança histórica, os princípios de aprendizagem crítica 
e a capacidade de conduzir uma vida autônoma sempre devem ser 
rememorados.

Em Pedagogia da Autonomia, Freire (2011) coloca que restringir-
-se à formação técnica é limitar a experiência da educação. Formar, 
segundo ele, deve sempre implicar as instâncias morais e éticas dentro 
das situações da vida, relacionando o que acontece na sala de aula ao 
quotidiano, de maneira crítica.

Como Freire não discutia um tipo de educação em si, como é o caso 
da educação profissional e tecnológica, ele discutiu exaustivamente 
pedagogias que se regiam pelos princípios da autonomia e da conscien-
tização, na esperança de universalizá-los. Boa parte de seu trabalho, no 
entanto, é sobre os princípios pedagógicos.

O livro Conscientização (Freire, 2001) traz o princípio pedagógico 
de se criar didáticas a partir da sondagem do universo particular das 
pessoas a serem educadas, mais especificamente pessoas adultas que 
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estavam a ser alfabetizadas. O relato de Freire é que trabalhar a partir do 
universo das pessoas era muito mais efetivo do que seguir um método 
linear de cartilhas genéricas de alfabetização. Dessa maneira o autor 
definiu um princípio pedagógico para alimentar a prática didática, tendo 
como base o intuito final da conscientização (princípio educativo) do 
ser em relação à sua condição no mundo.

O princípio pedagógico dos institutos federais é a pesquisa. 
Isso implica dizer que o planejamento docente deve compreender os 
princípios educativo e pedagógico para desenvolver suas estratégias 
didáticas. Quando um docente baseia todo seu plano didático em uma 
prática de aulas expositivas e exercícios de memória e repetição, não 
se contempla os fundamentos pedagógicos da instituição, mesmo 
quando objetiva o princípio educativo. É preciso articular os princípios 
norteadores.

No contexto da educação básica, no entanto, não se espera que 
o princípio pedagógico da pesquisa gere desde cedo resultados que 
revolucionarão as ciências como as conhecemos. O objetivo é que o ser 
aprendente aprenda a pesquisar em diferentes áreas do conhecimento, 
uma vez que a capacidade de empreender pesquisa é em si uma faculdade 
poderosa para o desenvolvimento pessoal e, por consequência, social, 
tornando a pessoa intelectualmente autônoma, com alta capacidade de 
autodidatismo e livre para forjar sua vida social.

A compreensão e a articulação do princípio educativo do trabalho 
e do princípio pedagógico da pesquisa, a partir da experiência como 
docente em um instituto federal, tornou-se a base para uma proposta 
de estratégia didática para o uso do audiovisual no quotidiano escolar 
que se distancie de uma abordagem rasa, em que o material audiovisual 
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estaria mais como instância ilustrativa que traz ideias de fora para dentro 
da escola e ignora o potencial pedagógico da realização audiovisual.

Como seria então uma formação audiovisual para docentes dentro 
dos princípios citados? Essa formação precisa ter, em primeiro lugar, a 
compreensão de que a linguagem audiovisual permite articular e comu-
nicar através da associação de imagens, imagens em movimento e sons 
(falas, música, ruídos), o que abre diversas possibilidades para jornadas 
de pesquisa. Em segundo lugar, é preciso perceber que a contribuição da 
linguagem audiovisual na educação está mais associada ao fazer audiovi-
sual, ou seja, à realização audiovisual por discentes do que a assistirmos 
materiais audiovisuais de outros contextos, embora a fruição possa ter 
seu lugar, afinal, trata-se de comunicação. Em terceiro lugar, docentes 
precisariam experimentar um pouco das possibilidades audiovisuais a partir 
da realização dentro da formação com intuito de fomentar as ideias sobre 
suas estratégias didáticas sem perder de vista os princípios educativos e 
pedagógicos, já que a elaboração didática exige criatividade. Por fim, e 
não menos importante, é preciso assumir a linguagem audiovisual como 
caminho viável de expressão e comunicação por parte de discentes, não 
o único caminho, mas que seja legítimo e não um apêndice.

Imagine se um trabalho acadêmico puder ser entregue de quatro 
formas diferentes, sem hierarquia entre formatos, à escolha discente: 
escrita, por imagens, por sons ou por audiovisual. Lembremos ainda que 
uma página de internet, por exemplo, pode conter os quatro formatos 
simultaneamente. Não seria essa uma estratégia inclusiva e de diversi-
ficação didática para diferentes tipos de trabalho e para diferentes tipos 
de pessoas em uma turma heterogênea?
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Retornemos à pergunta: que implicações assumimos ao adotar a 
produção audiovisual por discentes como estratégia didática? O que 
podemos vislumbrar é que a utilização da linguagem audiovisual na 
educação aumenta o rol de mediações e de possibilidades didáticas 
para docentes. Diante de tantas considerações, resta ainda uma per-
gunta pertinente: todo esse incremento proporcionado pela adoção da 
linguagem audiovisual seria possível de se fazer através da ideia de 
capacitação rápida citada?

O fato de poder começar a utilizar novas formas de mediação não 
implica o domínio definitivo de pedagogias e didáticas eternamente repli-
cáveis. É preciso compreender a docência como trabalho de constante 
renovação da relação com a aprendizagem, com a cultura e com o mundo. 
Não fazê-lo pode custar a desatualização da escola até que seja questio-
nada sua própria necessidade de existência, como já é feito pela lógica 
utilitarista de concepções de mercado alienadas das demandas sociais.

De maneira mais objetiva, o que queremos dizer é que o estudo 
das mediações educativas é perpétuo e inerente à atividade docente. 
A mediação de visualidades citada nesse trabalho, que seria sem dúvida 
a parte mais onerosa de uma formação robusta, não é um conceito 
estático, um pressuposto científico com status de lei universal, mas um 
universo de estudos que se relaciona com a história e que necessita 
estar atento aos movimentos culturais contemporâneos, bem como dos 
debates próprios de seu tempo.

Considerações Finais

Assumir a linguagem audiovisual como estratégia didática implica 
mais do que seu uso puramente técnico, ou pior, seu uso como veículo 
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externo que traz informações educativas a uma audiência cativa e 
carente de educação. Tampouco o audiovisual na escola pode ser um 
dispositivo legislativo cuja motivação maior seja a formação de público 
para o cinema nacional.

A utilização da linguagem audiovisual é prenhe de possibilidades 
para potencializar processos de aprendizagens, mas é preciso haver 
consciência educativa e pedagógica na mediação educacional. A ati-
vidade docente tem nos elementos humanos que realizam a mediação 
um papel de extrema relevância no processo de aprendizagem discente. 
O sistema de educação universal, por si só, não garante práticas que 
visem autonomia e conscientização de discentes. Longe disso, temos 
diversos exemplos de sistemas educativos tecnicistas, autoritários e 
discriminatórios. A educação, como todo fator cultural, necessita ser 
cultivada sobretudo na constante lembrança de seus principais objetivos.

A formação docente para mediações, nesse sentido, é algo perene, 
que vai além de conteúdos de determinada área das ciências e precisa 
estar atenta à contemporaneidade, uma vez que o próprio quotidiano 
discente é terreno fértil para estratégias didáticas, sem dúvida, um 
processo criativo e desafiador da atividade docente.

A mediação que pretenda se valer da linguagem audiovisual não 
é diferente, carece de algum embasamento e preparo, muito embora 
não estejamos nos referindo a longos currículos formais, até porque 
docentes já detêm uma trajetória de aprendizagem e de autodidatismo. 
É fundamental, portanto, pensar e estabelecer fundamentos orientem 
formação para uso da linguagem audiovisual.
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Imagens da pandemia: a explosão do coronavírus e 
a reinvenção do mundo

Adriana Pierre Coca1

Rodrigo Oliva2

A reflexão problematiza como os textos culturais, registrados em ima-
gens, sobretudo nas redes sociais, se reconfiguraram, consequentemente 
reterritorializando os sentidos, diante da atual pandemia provocada pelo 
surgimento do novo coronavírus, segundo os pressupostos da Semiótica 
da Cultura (SC) (Lotman, 2013). A SC é a perspectiva teórico-meto-
dológica principal para a condução da discussão que parte da noção de 
explosão cultural ou semiótica, pensada como uma vivência única na 
história da humanidade, um momento incomparável, como afirma Lot-
man (2013). O autor cunhou o conceito para refletir sobre o previsível 
e o imprevisível em momentos de mudança social, pois, para Lotman 
(2013), o universo dos sentidos invade os órgãos perceptivos, que, 
“normalmente” se conscientizam/percebem algo como contínuo (regu-
laridade/previsibilidade), quando uma percepção é aquela já esperada; 
o contrário nos desestabiliza, porque a percepção sentida é inesperada 
(irregularidade/ruptura de sentidos/imprevisibilidade). Assim sendo, 
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a “surpresa” pode desencadear a geração de nova informação/novos 
sentidos. Quando essa descontinuidade/imprevisibilidade é intensa 
ocorre a explosão cultural ou semiótica. Somos, então, obrigados a 
rever os códigos culturais estabelecidos e há uma reconfiguração de 
sentidos. Acreditamos que o que está acontecendo nesse instante no 
mundo, descortina esse cenário de transformações sociais/culturais, já 
que estamos, ainda, vivenciando a pandemia/explosão cultural, causada 
por um vírus, até então desconhecido, que teria surgido em dezembro 
de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Nesse período extenso de mudanças planetárias, que se alonga por 
quase dois anos (outubro de 2021, ocasião da publicação desse artigo), 
o universo digital tem sido um espaço de narrativas imagéticas variadas 
e algumas sinalizam como os textos da cultura foram rapidamente sendo 
reinventados diante da nova situação que se instaurou. Cada cultura 
a seu modo revelou imagens em que as reconfigurações dos sentidos 
parecem a única alternativa para sobrevivência.

Esse texto analisa algumas dessas imagens/narrativas imagéticas, 
a partir do pensamento lotmaniano (1981, 1996, 1998, 2007, 2013) 
que defende que há um espaço semiótico denominado semiosfera, 
dimensão abstrata que acolhe os encontros entre as diferentes cultu-
ras e é nesse “espaço” que acontecem as atualizações dos sistemas 
culturais. Nosso objetivo é observar e perceber como nesse cenário 
impreciso, alguns textos/códigos culturais estão se reestruturando 
e, consequentemente, reconstituindo a realidade. Supomos que essa 
reconstrução passa pela função criativa de novos textos da cultura em 
um movimento ininterrupto que, por vezes, acontece mais lentamente 
(processo gradual), quando estamos imersos na “normalidade” e, por 
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outras, de maneira avassaladora, que são os momentos de explosão 
cultural ou semiótica, como o tempo que vivemos. A mudança não está 
por vir, estamos no auge da inflexão, hora da decisão se assimilamos 
as alterações ou as rechaçamos. O presente artigo foi dividido em 
duas partes centrais, além desta introdução e das considerações finais. 
A primeira delas, “A semiosfera e a explosão cultural”, dá conta de 
expor os pressupostos teóricos-metodológicos de base que norteiam 
a discussão, que são as noções de semiosfera e explosão cultural ou 
semiótica, além dos conceitos adjacentes como texto da cultura e 
fronteira, que interessam para a compreensão dos mesmos. A segunda 
parte se concentra na análise das imagens/narrativas observadas no 
subitem, “Imagens da pandemia”.

Como resultado dessa investigação, concluímos que as imagens/
narrativas imagéticas analisadas, nos indicam, no mínimo, que há 
quem busque caminhos criativos/alternativos em meio ao caos e, com 
isso, novos sentidos para a vida nesse momento de profunda mudança 
social no mundo, mesmo que estejamos cônscios que cada cultura se 
remodela a sua maneira em meio às turbulências impostas pela doença, 
a Covid-19.

A Semiosfera e a Explosão Cultural

Os pressupostos teóricos e metodológicos que guiam essa reflexão 
partem das discussões da Semiótica da Cultura, perspectiva que surge 
com a necessidade de compreender a construção da cultura e que tem 
como objeto de investigação as relações dos sistemas semióticos, a 
SC se constitui no departamento de semiótica da Universidade de 
Tártu, na Estônia, durante os anos 1960, principalmente a partir dos 
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Encontros de Verão. É nesse contexto que a comunicação passa a fazer 
parte dos interesses dos pesquisadores de Tártu-Moscou, entre eles 
Iuri M. Lotman, um dos principais representantes dessa perspectiva 
teórica (Machado, 2003).

De antemão é importante dimensionar que entre as muitas definições 
de cultura, a noção que admitimos entende a cultura como uma memória 
coletiva e em constante transmutação e que possui como traço distin-
tivo, o fato de nunca representar um conjunto universal, mas apenas um 
subconjunto de uma determinada organização. “A cultura só se concebe 
como uma parte, como uma área fechada sobre o fundo da não-cultura” 
(Lotman & Uspênskii, 1981, p. 37). Se compreende por não-cultura os 
textos que são estranhos a determinada religião, determinado saber, 
comportamento ou tipo de vida (Lotman & Uspênskii, 1981). Nessa via, 
a cultura se coloca como um sistema sígnico complexo, sob o fundo da 
não-cultura e como memória coletiva da humanidade.

A definição de cultura como memória da colectividade coloca, em 
termos gerais, o problema do sistema de regras semióticas segundo 
os quais a experiência de vida do género humano se converte em 
cultura (...) A própria existência da cultura pressupõe a construção 
dum sistema de regras para a tradução da experiência imediata em 
texto. (Lotman & Uspênskii, 1981, p. 37)

A SC se dedica, sobretudo, a relação entre os signos da cultura, por 
isso a memória como mecanismo de longevidade dos textos culturais é 
de suma importância, há na cultura uma memória inerente, que “natu-
ralmente” seleciona os textos que serão preservados e aqueles que serão 
rechaçados de sua memória.
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O texto da cultura vai além de um texto literário ou verbal, possui 
uma noção abrangente, que abarca também os textos não verbais, como 
as esculturas, a dança, os comportamentos, o que torna a cultura poli-
glota, segundo Lotman (1996), pois nessa construção “Um texto não é 
a realidade, mas o material para a reconstruir” (Lotman & Uspênskii, 
1981, p. 37). E assim sendo, o texto cultural assume uma função primor-
dial na compreensão dos mecanismos que geram as mudanças sociais 
e culturais, não à toa, que para Lotman (2001), as funções do texto se 
sintonizam com as funções da linguagem, que para o autor assumem 
três possibilidades. A primeira delas, a função informativa, prima pela 
transmissão adequada de significados; a função mnemônica, se reporta 
ao passado cultural da humanidade e a função criativa está vinculada 
à geração de novos sentidos. Isto é, um texto da cultura pode não ser 
um mero transmissor de mensagens, informações, pode assumir uma 
função criativa e ser um gerador de novas mensagens/códigos. O que 
determina a função criativa é o seu grau de indeterminação. “A combi-
nação tradutibilidade/intradutibilidade (cada uma em diferentes graus) 
é o que determina a função criativa” (Lotman, 2007, p. 19). Quando os 
elementos invariantes se sobressaem há um acréscimo de significados 
ao texto da cultura e é possível que se desenvolva uma transmutação 
nesse texto, o transformando em um “novo” texto, sem que este se 
desvincule do seu contexto e sem que abandone sua memória, ou seja, 
sem se desvencilhar dos elementos/códigos que garantam certo grau 
de reconhecimento por parte da audiência. Pois, “Os elementos que 
ocorrem em um texto sem qualquer correspondência com o código não 
podem ser condutores de significado” (Lotman, 2007, p. 13), assim 
como, “Durante as operações complexas de significação gerativa, a 
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linguagem é inseparável do contexto que ela expressa” (Lotman, 2007, 
p. 20). “É evidente que o texto por si só não pode gerar nada; deve estar 
em relações com o seu auditório para que se realizem possibilidades 
gerativas” (Lotman, 1996, p. 89).

Essas relações, semioses, que desencadeiam os processos de signi-
ficação, só são possíveis porque esses textos se encontram, intersectam 
e se modificam em um espaço abstrato que Lotman (2013) denominou 
semiosfera. É na semiosfera que se processam os mecanismos de tra-
dução responsáveis pelas transformações sociais e culturais.

A semiosfera abarca tudo o que é próprio da significação, consti-
tuindo-se como o ambiente propício para a semiose (processos de 
significação). Lotman (2007, p. 8) defende que é na semiosfera que 
ocorre a sincronização do “(...) espaço semiótico que preenche as 
margens da cultura, sem a qual os sistemas semióticos separados 
não podem funcionar ou se formar”. Como “espaço” de realização 
da semiótica, a semiosfera está em constante movimento, porque, 
assim como comporta as tensões internas entre os textos da cultura, 
está “aberta” à informação externa/nova. (Coca, 2019, p. 30)

Nesse processo de semiotização constante, as mudanças nos textos 
da cultura podem acontecer de modo mais lento ou mais intenso, pois 
a semiosfera se compõe de um centro, um núcleo rígido formado de 
elementos invariantes, no qual os códigos, as regras dos sistemas e as 
regularidades são resistentes, é onde se concentram, por exemplo, os 
textos culturais hegemônicos, mas, também se constitui pelas zonas 
de fronteiras, que se compõem de elementos variantes, permitindo as 
remodelações dos sistemas da cultura, sendo espaços ocupados pelos 
textos que estão abertos a transmutações e que dão acesso a novas 
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informações, consequentemente, possibilitando a reconfiguração dos 
mesmos (Coca, 2018; Lotman,1998).

É no âmbito da fronteira da semiosfera que se realiza a explosão 
semiótica ou cultural, instante em que a vivência passa por uma rup-
tura de sentidos avassaladora, quando de fato há uma desterritoriali-
zação dos sentidos. A explosão semiótica ou cultural ocorre quando 
os tensionamentos intensos conduzem a criação de novos sentidos. 
Segundo Lotman (2013), esse instante é marcado por um feixe de 
imprevisibilidade e está intimamente ligado à função criativa da lin-
guagem, porque é nessa condição que ocorre a atualização de um texto 
da cultura. A antítese da explosão é o processo gradual, quando as 
mudanças são inseridas lentamente em um sistema cultural, ao contrário 
do processo explosivo, que é acelerado e se incorpora na consciência 
da cultura, transformando-a de imediato. Coca (2018), esclarece que 
a cultura oscila como um pêndulo entre um estado de explosão cultu-
ral – que se identifica com as contraposições do sistema – e o estado 
de organização – que se realiza em processos graduais, progressivos e 
alerta que é importante ter em mente que mesmo a explosão, que é a 
ruptura de sentidos agressiva, tem um ponto de esgotamento, ou seja, 
a ruptura com os códigos cessa e o processo de intradutibilidade tem 
duração limitada. Isso acontece quando a regularidade elimina o acaso 
e o momento da imprevisibilidade é cancelado do processo histórico, 
voltando à redundância. “O momento de esgotamento da explosão é um 
ponto de inflexão do processo” (Lotman, 2013, p. 29), isto é, a explosão 
se dá pela casualidade, pelo acaso, ao perder essa condição, o novo 
texto/informação/sentido é assimilado pelo sistema, ou então descar-
tado, renegado ao esquecimento. Desse modo, o elemento imprevisível 
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passa à previsibilidade, ou seja, vira uma regularidade daquele sistema, 
é porque houve, portanto, a reterritorialização do sentido.

Imagens da Pandemia

Isto posto, vamos partir dessas noções teóricas para refletir como 
algumas imagens/narrativas geradas durante a pandemia do novo coro-
navírus se inserem e expõem os processos de mudança e reinvenção 
do mundo, como as atividades cotidianas foram alteradas e, em alguns 
aspectos, como essas situações não voltarão a ser o que eram por um 
longo período de tempo.

Os exemplos que compõem o objeto empírico desse artigo foram 
selecionados a partir de relações e observações pessoais, nossos olha-
res se deram durante, sobretudo, o primeiro ano e meio da pandemia, 
quando fomos obrigados a residir em Portugal, onde morávamos na 
época, temporariamente, por conta de um estágio pós-doutoral. Essa 
condição importa à investigação, porque faz parte do contexto dessa 
análise e como nos avisa Lotman (2007), “a linguagem é inseparável 
do contexto que ela expressa” (Lotman, 2007, p. 20). O autor e seu 
parceiro intelectual, Bóris Uspênskii (Lotman & Uspênskii, 1981) 
também nos lembram que os textos da cultura coexistem sob o fundo 
da não-cultura, ou seja, toda cultura se concebe como uma parte e é 
assim com o imigrante em uma terra estrangeira, há os pontos de cone-
xão e sabemos que entre Brasil e Portugal há muitos, mas existem os 
elementos alheios, que são infinitos e formam o fundo da não-cultura. 
Sobre isso Lotman (1996) explica que cada espaço tem seus habitantes 
correspondentes e que ao transladarmos para um outro espaço perdemos 
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nossa identificação, ao mesmo tempo que somos nós mesmos nesse 
novo lugar, nos transformamos em outro.

Delineado o contexto da observação, mencionamos, ainda, que a 
maior parte dos exemplos relacionados a seguir compuseram uma aula 
ministrada em setembro de 20203, quando fomos despertados e nos 
debruçamos com mais acuidade sobre as questões da pandemia em nosso 
cotidiano e teorizamos e colocamos em discussão nossas inquietações.

E antes das observações propriamente ditas, fazemos uma última 
ressalva em relação ao ambiente em que a maioria desses textos foram 
destacados, que é o ambiente digital. Mesmo sem se estender nessas 
considerações, interessa dizer que corroboramos com as noções de 
Scolari (2021), quando o autor reforça que após o surgimento das redes 
digitais a ecologia dos meios se transmutou de modo muito veloz e que 
na atualidade é nesse ambiente que surgem, são testadas e legitimadas 
a maior parte das novas formas de comunicação, por conta disso, inclu-
sive, que as muitas imagens e notícias divulgadas durante a pandemia 
puderam ser vistas e compartilhadas.

Começamos, então, com a descrição de uma imagem simples e que 
nos instigou sobremaneira, a imagem de Santo Antônio, um santo cató-
lico muito popular entre os portugueses e brasileiros e que faz parte das 
comemorações das festas juninas nos dois países. Recebemos de uma 

3. A aula “Tecendo Rupturas de Sentidos: experiências, cultura, afetos e pesquisa 
em comunicação” foi ministrada como Tópico Especial para as turmas do 
mestrado e doutorado em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti 
do Paraná (UTP), a convite do Prof. Dr. Carlos Eduardo Marquioni. Agradeço 
a ele, seus alunos, orientandos e convidados pelos questionamentos recebidos 
e dedicamos esse artigo “Imagens da Pandemia: a explosão do coronavírus e 
a reinvenção do mundo” à TECA (Tecnologias: Experiência. Cultura. Afetos), 
grupo de pesquisa em comunicação da UTP, liderado pelo Prof. Marquioni, pela 
inspiração e considerações.
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loja de souvenir, via rede social Facebook, uma imagem em que Santo 
Antônio aparece usando máscara (PITTORESCA, 2021a). A máscara 
foi um acessório que gerou muitas controvérsias no início do período 
pandêmico e que, com o passar dos meses, passou a ser incorporado 
como uma vestimenta de modo obrigatório. Em muitos países, ainda é 
imposta para uso em locais públicos, fechados e/ou abertos. Nas lojas 
de lembrancinhas (souvenirs) em Portugal, a imagem de Santo Antônio 
mascarado é chamada de Santo Antônio Covid e, atualmente, também 
já se popularizou, ou seja, já foi incorporada de modo natural em meio 
às muitas outras imagens de santos, sem máscaras. Meses depois do 
início da pandemia, no fim de 2020, com a vacinação já avançando em 
alguns lugares do mundo, eis que além do Santo, os presépios também 
eram oferecidos por essas lojas virtuais com as personagens de José e 
Maria, os pais do menino Jesus “vacinados”, isso mesmo, com os braços 
com curativos, sinalizando que haviam “tomado a vacina” e igualmente 
mascarados como o santo casamenteiro (PITTORESCA, 2021b).

Mas, voltamos às máscaras. Esse acessório que se tornou impres-
cindível em tempos de pandemia, sempre foi comum aos habitantes 
de alguns países orientais, raramente usado por pessoas no resto do 
mundo no dia a dia e, hoje, faz parte da vida de quase a totalidade da 
população mundial. O impacto causado pela proliferação da Covid-19 
foi acentuado em nossas rotinas e impôs um novo hábito, que neces-
sitou ser incorporado rapidamente. Mudou comportamentos e o modo 
de se vestir, num tom agressivo, como uma explosão semiótica, como 
define Lotman (2013), “um feixe de imprevisibilidade”. Vale lembrar 
que, na França, já houve uma discussão acirrada sobre o véu usado por 
algumas mulheres, sob o argumento que essa vestimenta dificultava 
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a identificação, passados alguns anos dessa polêmica, eis que não só 
as mulheres, mas todas as pessoas do planeta, e não só na França, se 
viram obrigadas a usarem máscaras sobre a face, como os véus. São as 
transmutações sociais que nos chocam inesperadamente e nos obrigam 
a rever os sentidos e reconfigurá-los. No caso do uso de máscaras, 
especificamente, a ruptura foi abrupta e nos chegou como uma impo-
sição. Em Portugal, por exemplo, em alguns períodos da pandemia, 
foi estipulada uma multa para quem saísse sem máscara nas ruas e se 
localizasse próximo de aglomerações. Ao passo que no Brasil, a máscara 
ganhou protagonismo por ser repelida pelo presidente da república, que 
foi multado por provocar aglomeração e não usar máscara (“Bolsonaro 
é autuado por falta de máscara no Vale do Ribeira; multa pode chegar 
a R$ 3 milhões”, 2021), ao mesmo tempo em que autoridades do resto 
do globo orientavam e impunham a obrigatoriedade do uso de máscara, 
como uma das medidas mais eficazes no combate ao vírus. Essa atitude 
controversa também gerou inúmeros memes nas redes sociais, que tra-
ziam o presidente brasileiro com a máscara sobre os olhos, o queixo, o 
pescoço, menos no lugar adequado.

Como explica Lotman (1996, 1998), alguns hábitos vão sendo 
incorporados de modo mais lento, ainda assim, com o tempo, esses 
hábitos acabam por sinalizar que houve mudanças nos textos da cultura. 
Talvez, possamos pensar como uma mudança gradual relacionada a 
imposição do uso de máscaras, o hábito feminino de maquiar os olhos. 
Em agosto de 2020, a indústria de beleza mundial anunciou que nos 
primeiros meses da pandemia houve um aumento significativo na pro-
cura por produtos de maquiagem específicos para a área dos olhos e a 
rede social de compartilhamento de imagens, Pinterest, revelou que a 
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procura por tutoriais e técnicas de maquiagem para os olhos aumentou 
cerca de 300 por cento no mesmo período (“Uso de máscaras aumenta 
procura por maquiagem para os olhos”, 2020). São os sintomas da pan-
demia, alguns amenos, como a preocupação maior em maquiar os olhos 
e outros mais violentos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, 
embora todos acabem por modificar nossos costumes.

Outro exemplo observado vem da Itália, onde as missas foram proi-
bidas durante o período pandêmico mais devastador, trata-se de uma 
benção itinerante. Em uma pequena cidade da Lombardia, Gavardo, 
uma das regiões mais afetadas pela pandemia, as pessoas foram ben-
zidas por um padre, que circulava pelas ruas próximas a sua paróquia, 
acompanhado de um coroinha, um policial, uma autoridade, que na 
região é como se fosse o equivalente ao prefeito da cidade no Brasil e 
uma equipe pequena que gravava tudo pelo celular. Essa imagem revela 
muito do contexto atual mais amplo e também da cultura daquele país. 
A Itália é um país predominantemente formado por pessoas que seguem 
a religião católica. Lá, os ritos católicos como ir à missa são muito 
importantes e fazem parte da rotina dos italianos, no entanto, esse foi 
um dos hábitos proibidos por causa da pandemia, entre muitos outros, 
já que, não só naquele país, fomos aconselhados a sair de casa somente 
para atividades essenciais. Oferecer aos habitantes daquela pequena 
cidade, uma benção itinerante foi uma forma, nos parece, muito origi-
nal e criativa de “driblar” a falta de missas e, em certa medida, levar 
conforto às pessoas que o acompanhavam de suas varandas, janelas ou 
calçadas, a uma distância segura, como era possível naquele período.

Outra manifestação católica italiana teve uma repercussão maior nos 
noticiários e nas redes sociais, trata-se do padre que subiu na laje de 
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um prédio na cidade de Nápoles e rezou uma missa para a vizinhança. 
A missa é um ritual e como todo ritual têm suas regras, códigos que são 
seguidos por quem o celebra e acompanha. Ao redor do mundo poucas 
são as variações desse ritual, que foi rompido, sofreu, nos dizeres de 
Lotman (2013) é uma ruptura de sentidos, ao ser celebrado em cima 
de um prédio.

Pessoalmente, experimentamos, ainda, outro jeito de assistir a uma 
missa, que foi acompanhá-la integralmente pelo Facebook, a partir da 
página da paróquia selecionada. Como estávamos em Portugal, certa 
vez, mandamos rezar uma missa na igreja perto da casa onde moráva-
mos, no Brasil. O pedido foi feito para uma vizinha que avisou que a 
missa poderia ser assistida pelo Facebook. Foi o que fizemos, no dia e 
hora marcados.

Em relação a benção itinerante, não acreditamos que possamos 
chamar de missa, pois se assemelha mais a uma procissão sem fiéis, 
mas sem dúvida, a benção pelas ruas da pequena cidade da Lombardia 
também foi um modo de reinventar a maneira de abençoar as pessoas 
que foram impedidas de ir à missa presencialmente.

Evidente que são experiências reconfiguradas, não só porque os 
espaços são outros, mas, principalmente, porque os ritos foram afetados 
e alterados, na missa “ao vivo”, por exemplo, na hora da comunhão 
recebemos a hóstia sagrada das mãos do padre e/ou seus auxiliares, algo 
impossível em uma missa acompanhada à distância. Só que alternativa 
dar a esses rituais se eles sequer estavam acontecendo com regularidade 
em seus espaços costumeiros? Foi, sem dúvida, um dos tantos aspectos da 
explosão cultural provocada por conta da pandemia. Em muitos lugares 
as missas já foram liberadas, no entanto, a pandemia está atenuada, mas 
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não se findou. Então, o retorno das missas presenciais não significou 
que tudo está como antes, agora, há a exigência do uso de máscaras e 
o distanciamento entre os fiéis, em algumas igrejas, laços de fita verdes 
sinalizam os lugares onde os fiéis podem se sentar, em outras, corações 
são colados na frente dos bancos e, curiosamente, em uma capela no 
Sul de Portugal, os sinais deixados nos bancos do lugar reproduzem 
ícones do aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas, Whatsapp, 
os ícones usados para indicar se as mensagens foram ou não visualiza-
das foram reproduzidos e colados sobre os bancos da igreja indicando 
onde as pessoas podem se sentar. Além dessas mudanças, já se tornou 
redundante, para usar um termo lotmaniano, ou seja, habitual, o uso do 
álcool em gel ao adentrarmos à igreja. Aliás, em qualquer lugar público, 
sendo comum até que cada pessoa tenha em mãos o seu próprio frasco 
do produto, assim como já não causa mais estranhamento chegarmos 
a algum local e alguém nos solicitar que, antes de entrar, façamos a 
medição da temperatura corporal.

Ainda no contexto pandêmico italiano outra imagem nos chamou a 
atenção, a foto de um mural em que cartazes com os nomes dos mortos 
pela Covid-19 eram colados. Uma imagem banal para os moradores 
das pequenas comunes (cidades) italianas, um modo de informar os 
habitantes sobre os funerais e enterros e, também, de homenagear as 
pessoas que se foram. No entanto, essa imagem veio acompanhada do 
relato de uma amiga4 que morou em frente a um desses locais infor-

4. Agradecemos a Profa. Dra. Patrícia Weber da Universidade Fernando Pessoa, Porto/
Portugal pelo relato detalhado e pelas imagens enviadas da Itália via Whatsapp. 
Sua experiência nos auxiliou a refletir e buscar compreender o momento vivido, 
servindo inclusive como exemplo para a aula ministrada em setembro de 2020 
e para construção desse artigo publicado um ano mais tarde.
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mativos, ela descreveu a aflição dos funcionários das funerárias locais 
que, várias vezes por dia, se viam obrigados a trocar os cartazes, pois 
não davam conta de “informar” a população sobre o número crescente 
de mortos pela pandemia, que na Itália chegou a registar milhares de 
mortes por dia.

A ânsia em realizar a troca de cartazes com os nomes moradores 
mortos parece garantir respeito à memória das pessoas que faleceram, 
mas essa imagem e o relato nos despertaram para outra questão que 
consideramos mais impactante, o fato das pessoas serem impedidas de 
velar, de se despedirem das pessoas queridas que morreram por causa 
da pandemia. Fomos aconselhados a não abraçar e a não chegar perto 
de ninguém, fomos proibidos de nos despedir e vivenciar o luto como o 
de costume, mudanças sérias, que assim como outras tantas alterações 
em nossas vidas só poderão ter seus impactos dimensionados ao final 
desse processo.

A essa imagem discreta do mural na Itália, citamos ainda, a imagem 
da imensa fila dos carros funerários, também da região da Lombardia 
e as imagens desoladoras das numerosas valas abertas nos cemitérios 
de grandes cidades brasileiras, como Manaus e São Paulo, cenas que 
fizeram parte dos telejornais, assim como a pilha de corpos acumula-
dos em um hospital em Nova Iorque, nos Estados Unidos, país que, ao 
lado do Brasil, teve um dos maiores índices de contaminação e mortes 
pela doença.

Em relação ao luto e ao ritual na hora da morte, destacamos, também, 
a triste história do povo indígena Yanomami que vive na região Norte 
do Brasil. Um jovem Yanomami morreu pela infecção do coronavírus 
e foi sepultado, no município de Roraima, sem que os pais fossem 
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avisados. Além do enterro ter acontecido sem a autoriza dos responsáveis, 
a situação desconsiderou, ainda, o fato do povo Yanomami ter rituais 
próprios no pós-morte, que incluem um tempo de despedida que dura 
vários dias até a cremação do corpo (“Coronavírus: Povo Yanomami 
irá questionar na Justiça enterro de jovem sem autorização dos pais, 
em Roraima”, 2020).

Os apontamentos em relação ao luto ou o encurtamento/ausência 
dele nos mostram, uma vez mais, que os sentidos foram reconfigurados 
mediante uma situação de explosão semiótica, quando os sentidos são 
abalados de forma violenta, sem que saibamos como agir diante do 
inesperado. É a descontinuidade, a imprevisibilidade que nos obriga a 
repensar o modo de vivenciar as experiências. Nesses casos, algumas 
pessoas vão se esforçar para manter a regularidade, a normalidade, 
para usar um termo em voga nesses tempos, como tentaram heroi-
camente fazer os funcionários das funerárias da pequena comune da 
Lombardia, que incansavelmente trocavam os cartazes com a relação 
de mortos várias vezes por dia, cartazes que sequer poderiam ser lidos 
pela população, já que esta foi aconselhada a sair de casa somente para 
atividades essenciais. Enquanto outros, vão refazer essa realidade, isto 
é, atualizar os sentidos, reterritorializa-los, como nos parece que fize-
ram os sacerdotes italianos, aquele que rezou a missa em cima de um 
prédio e aquele que saiu às ruas dando uma benção itinerante e levando 
conforto à sua comunidade.

O que soa como um equívoco do ponto de vista semiótico nesses 
contextos é a expressão “nova normalidade” que se tornou usual, mas é 
profundamente contraditória, pois conforme sinalizado até esse ponto da 
reflexão, quando novos sentidos são instaurados há uma transmutação 



696

meistudies

em determinado texto da cultura. Por isso, talvez, seja mais adequado 
falar em uma “nova realidade” e não “nova normalidade”, pois a norma-
lidade se situa na rede de significação que compreende a regularidade, 
as regras conhecidas, o previsível, as continuidades e não é possível ser 
defendida como algo “novo”. Lotman (2013) diz que o ponto de partida 
da explosão cultural/semiótica é a conquista de uma nova realidade que 
reflete nas representações do sujeito, que se vê diante de um estado de 
possibilidades potenciais. “O futuro se apresenta como o espaço dos 
estados possíveis” (Lotman, 2013, p. 28). Possíveis, mas não conheci-
dos, pois não estão pré-determinados pela normalidade outrora vigente.

Considerações Finais

Neste artigo, sob a perspectiva teórico-metodológica da Semiótica 
da Cultura, observamos e refletimos sobre algumas imagens/narrativas 
da pandemia (textos da cultura), que indicam como hábitos, compor-
tamentos e modo de viver foram reconfigurados com o surgimento do 
novo coronavírus, a maior parte dessas experiências foi desencadeada 
e/ou acompanhada no ambiente digital, “espaço” que ganhou protago-
nismo na atualidade.

Do ponto de vista da cultura, segundo os preceitos de Lotman (2013), 
os textos culturais tiveram alterações significativas, impostas de modo 
imperativo, que foram capazes de ressignificar códigos e reorganizar 
a produção de sentidos.

Nosso objetivo foi perceber como nesse período de instabilidade 
planetária, alguns textos/códigos culturais foram reestruturados, con-
sequentemente, reconfigurando a realidade, a partir da suposição, que 
foi confirmada, de que essa reconstrução assume a função criativa de 
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novos textos da cultura. Como resultado da pesquisa, as relações sígni-
cas expostas apontam que muitos comportamentos foram modificados 
em diferentes ordens e sentidos e de maneira diversa em cada cultura, 
pois, como já dito, as culturas se constituem como subconjuntos sob o 
fundo da não-cultura (Lotman & Uspênskii, 1981).

Nesse contexto de pandemia, como alerta Lotman (2013), muitos 
sentidos que antes se colocavam como irregularidade, como uso cotidiano 
de máscaras, se transformaram em regularidade, sendo incorporados 
como regra, código. Assim como outros tantos, até os costumes corri-
queiros foram alterados por conta da explosão cultural provocada pela 
Covid-19, como abraçar as pessoas ao se cumprimentar, os abraços foram 
“proibidos”, pelo menos entre os brasileiros que demonstram afetos 
com desenvoltura. Aliás, as transmutações foram em todos os setores, 
nas atividades diárias, na educação formal e nas rotinas laborais, assim 
como fomos impactados pelas recomendações de isolamento social e 
pelos processos de higienização.

Nas imagens/narrativas analisadas discorremos sobre as mudanças 
que fizeram com que a despedida na hora da morte fosse alterada e a 
celebração de missas católicas fosse reinventada. Durante a pandemia, os 
ritos litúrgicos foram reinventados, a exemplo da missa realizada em cima 
da laje de um prédio na Itália até a assiduidade das missas transmitidas 
integralmente pela rede social Facebook, sendo que, atualmente, mesmo 
com o retorno das missas presenciais foram mantidos protocolos de 
higienização e distanciamento entre as pessoas que acompanham o ritual.

Essas situações vão além do que apenas registros e imagens da 
pandemia e nos revelam mais do que a angústia pelo momento vivido, 
denunciam, segundo os pressupostos da SC (Lotman, 1996, 1998, 
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2013), que as experiências proporcionadas por esse período de incerteza 
e imprecisão nos exigem posturas distintas de traduzir os sentidos e 
mesmo que as autoridades e a mídia busquem nos impor sentidos pron-
tos, cada cultura a seu maneira buscou novas formas de reterritorializar 
os sentidos, de traduzir essas vivências.

Há nesse cenário um aumento da carga de informações avassalador 
que propõe instantes de intradutibilidade frequentes, são os tensiona-
mentos sinalizados por Lotman (2013) oriundos da explosão semiótica/
cultural, que levam as pessoas a procurar esclarecimentos nas mídias 
tradicionais e/ou sociais, mediação que nem sempre se converte como 
detentora de todas as respostas, ainda que assim pareça. Mas, reforçamos 
que o mecanismo da tradução é diferente para cada indivíduo e cultura, 
porque se relaciona com as memórias e o repertório de cada sujeito/cul-
tura, em movimentos constantes, mas em velocidades variadas, que vão 
evocar ações já embutidas pelas regularidades, ou seja, já conhecidas, 
que seguem o percurso da resistência às mudanças ou podem apontar 
caminhos mais criativos e/ou originais de lidar com a vida.
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Considerada um método capaz de registrar o mundo fielmente, 
um espelho da realidade, a fotografia tem, dentre outras tarefas, a de 
documentar as transformações urbanas ocorridas ao longo do tempo. 
É possível, através deste meio de representação, demonstrar hábitos 
locais, culturais, o contexto identitário de um povo, aspectos históricos e 
sociais que constroem inclusive a evolução e o desenvolvimento urbano 
e econômico daquele local. São vistas urbanas que se tornam veículos, 
as quais propagam seus processos ao longo dos tempos, mostrando suas 
peculiaridades temporais e espaciais.

Muitas são as formas de fotografar uma cidade, principalmente se 
pensada a partir de um modo de retratar a arquitetura e o urbanismo, 
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construindo sua imagem através do olhar do fotógrafo. É a partir de um 
olhar pelas cidades da França, principalmente Paris, vagando pelas ruas 
e captando o espírito de uma cidade que se modernizava rapidamente, 
que Cartier-Bresson volta suas fotografias para o homem e, como pano 
de fundo, a imagem da cidade começa a ser explorada (Assouline, 2009).

Portanto, as mudanças de uma cidade que estava desaparecendo para 
ser substituída por outra visão urbanística, reflexos de uma nova Paris, 
eram retratadas e comunicadas nas fotografias de Cartier-Bresson por 
seus ambientes e seus cidadãos. Seu olhar buscava locais pouco usuais 
da cidade ou vistos por outra perspectiva, além de sempre conectar as 
pessoas ao contexto.

De acordo com Assouline (2009) suas fotos eram seu diário e, por 
isso, em suas caminhadas pela cidade, Cartier-Bresson passava desper-
cebido como fotógrafo, transitando assim por diferentes esferas sociais 
e explorando diferentes espaços. Estas fotografias se tornaram, em sua 
associação com a cidade, um dos meios de comunicação mais impor-
tantes para a construção da identidade de um lugar, de um povo e de 
uma cultura. Definia assim alguns padrões estéticos de uma fotografia 
urbanista que servem de referência para temas relacionados às cidades, 
e que torna possível uma visão já não mais possível, assim como uma 
vivência de um meio urbano, perante uma cidade tão importante para 
a arquitetura como Paris.

As fotografias de Cartier-Bresson permitem, portanto, conhecer 
a Paris de sua época, bem como os costumes dos cidadãos que nela 
habitavam. O turismo imagético trazido pelo fotógrafo explora o coti-
diano da cidade francesa; apresenta a modernização da cidade; e induz 
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o espectador de suas fotografias a vivenciar os momentos eternizados 
pelas lentes de Cartier-Bresson.

Para explorar esse turismo imagético, utiliza-se como metodologia 
a teoria de Roland Barthes em A Câmara Clara, onde o semiólogo e 
filósofo francês trabalha o impacto da fotografia no receptor da mesma 
e, também, onde Barthes explica que a foto, além de ser composta por 
seus elementos e seu referencial, traz consigo o studium do agente 
fotográfico.

Reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do fotó-
grafo, entrar em harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas 
sempre compreendê-las, discuti-las em mim mesmo, pois a cultura 
(com que tem a ver o studium) é um contrato feito entre os criadores 
e os consumidores. (Barthes, 2018, pp. 29-31)

Ainda segundo Barthes (2018), o studium permite chegar até o emissor 
da mensagem, ainda que a partir do olhar do espectador. Sabendo disso, 
explora-se algumas fotografias de Cartier-Bresson a fim de encontrar 
as intenções do fotógrafo ao eternizar momentos de Paris.

Henri Cartier-Bresson

O fotógrafo Cartier-Bresson (1908-2004) tornou-se mundialmente 
conhecido por suas fotografias de rua. Retratou como ninguém os hábi-
tos de cidadãos comuns nas ruas de Paris e outros lugares do mundo, 
com sensibilidade e um cuidadoso olhar para a composição fotográfica. 
Paris foi, para o fotógrafo, o cenário das atitudes humanas - seu foco 
principal. Cada imagem do fotógrafo leva o espectador a observar os 
indivíduos retratados, mas também revela um pouco da cidade de Paris, 
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sua arquitetura, ruas, monumentos e as interações do ser humano e seu 
espaço.

Figura 1
Cartier-Bresson

Nota. De Sous le métro aérien, boulevard de la Chapelle [Fotografia], por Cartier-Bresson, 1951, 
©Fondation Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos (https://www.henricartierbresson.
org/en/actualites/henri-cartier-bresson-paris-revisited-at-the-musee-carnavalet/)

Nascido na França em 1908, Henri Cartier-Bresson construiu uma 
sólida carreira como fotógrafo. Passou pelo fotojornalismo, fotografia 
documental e street photography, esta última é talvez a vertente que o 
tornou mais conhecido. Dono de frases emblemáticas como “fotogra-
far é colocar na mesma linha cabeça, olho e coração” e do conceito de 
“momento decisivo” na fotografia, sua obra está em revistas, jornais, 
livros e nos mais importantes museus do mundo. Foi também um dos 
fundadores da Magnum Photos, famosa agência parisiense de fotojor-
nalismo que transformou o mercado editorial no que diz respeito aos 

https://www.henricartierbresson.org/en/actualites/henri-cartier-bresson-paris-revisited-at-the-musee-carnavalet/
https://www.henricartierbresson.org/en/actualites/henri-cartier-bresson-paris-revisited-at-the-musee-carnavalet/
https://www.henricartierbresson.org/en/actualites/henri-cartier-bresson-paris-revisited-at-the-musee-carnavalet/
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direitos dos fotógrafos sobre suas imagens e, sem dúvida, tem relevante 
contribuição para a história da fotografia.

Nas fotografias de Cartier-Bresson, o ser humano ocupa um lugar de 
destaque. Seja com sofisticação nos retratos de personalidades da época, 
seja nas imagens espontâneas capturadas nas ruas de Paris, a estrutura 
da cidade não parece ser o foco do fotógrafo objetivamente, mas seu 
interesse estava na “maneira como as pessoas se moviam e ocupavam o 
espaço” (Fondation Henri Cartier-Bresson, 2021). No entanto, é notório 
que os cenários têm grande destaque nas fotografias de Cartier-Bresson 
(Figura 1).

Antes de iniciar na fotografia, Cartier-Bresson estudou artes e dedicou-
-se ao desenho, algo que influenciou em sua maneira de fotografar, dada 
a importância da geometria em suas composições “Se uma fotografia é 
para comunicar seu objeto em toda a sua intensidade, o relacionamento 
das formas deve ser rigorosamente estabelecido” (Cartier-Bresson, 
como cigtado em Scott, 2009, p. 49). Essa relação com as formas é 
amplamente explorada através dos cenários urbanos. Uma coluna, as 
linhas formadas pelas guias e sarjetas, janelas dos prédios… tudo para o 
fotógrafo é parte de uma complexa teia de formas e texturas que devem 
ser organizadas geometricamente. Sua percepção sobre o espaço urbano, 
no entanto, sempre incluirá o elemento humano.

Cartier-Bresson manteve admiração pelos fotógrafos Eugène Atget 
e André Kertész (Assouline, 2012), ambos importantes fotógrafos que 
documentaram as ruas de Paris; o segundo, com influências surrealistas, 
tal como Cartier-Bresson. Tais influências são características em suas 
imagens, repletas de coincidências e elementos inusitados, além das 
repetições, presentes em várias cenas.
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Uma recente exposição no Musée Histoire de Paris Carnavalet (“Henri 
Cartier-Bresson Revoir Paris”, s.d.), aberta em junho de 2021, destaca 
a influência do fotógrafo Eugène Atget sobre a obra de Cartier-Bres-
son. Atget, diferentemente de Cartier-Bresson, documentou as ruas de 
Paris quase sempre desertas, em busca da velha cidade livre da ‘haus-
smannização6’ ocorrida no final do século XIX, que deu à Paris ares de 
metrópole às custas da destruição de parte de sua arquitetura histórica. 
Cartier-Bresson viveu as consequências das mudanças na cidade ainda 
criança, enquanto morava com sua família no 12° arrondissement, na 
periferia de Paris (Assouline, 2012).

Suas fotografias mostram o mundo tal como o vimos, considerando 
a preferência do fotógrafo pela câmera 35 mm e a objetiva 50mm, que 
melhor reconstitui a visão humana. Essa preferência reforça o desejo do 
fotógrafo em não interferir na cena, diminuindo a distância existente entre 
o ato fotográfico e o receptor da imagem. Para o fotógrafo, se trata de 
revelar as cenas do cotidiano que passam, muitas vezes, despercebidas:

Ver num milésimo de segundo aquilo com que as pessoas indiferentes 
convivem sem perceber, esse é o princípio da reportagem fotográ-
fica. E, no milésimo de segundo seguinte, fazer a foto daquilo que 
se viu; esse é o lado prático da reportagem. (Cartier-Bresson, como 
citado em Assouline, 2012)

6. Haussmannização é o termo utilizado para a remodelação da cidade de Paris, 
planejada pelo prefeito Georges- Eugène Haussmann, conhecido como Barão 
Haussmann. A reforma urbana de Paris incluiu a desapropriação de prédios e 
quarteirões inteiros para a construção de grandes avenidas a fim de embelezar 
a cidade e impedir movimentos populares. Com a remodelação, os antigos 
moradores e a classe trabalhadora foram realocados na periferia da cidade. 
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As fotografias de Cartier-Bresson constituem um vasto território 
imagético para análises sob diferentes óticas e este trabalho propõe uma 
análise pelo viés do conteúdo arquitetônico das imagens em que Paris 
é o cenário. Foram selecionadas três fotos, que representam cenas do 
cotidiano da cidade entre os anos 1930 e 1970.

Fotografias de Cartier-Bresson

Para analisar as fotografias feitas por Henri Cartier-Bresson, faze-
mos uso da teoria apresentada por Roland Barthes no livro A Câmara 
Clara. Barthes nos apresenta o studium, um dos elementos gerados por 
fotografias em seus espectadores. Esse elemento se relaciona com o 
saber e a cultura do receptor da imagem, mas, também, com as inten-
ções do fotógrafo, criando, desse modo, um contrato entre criadores e 
consumidores (Barthes, 2018).

Nas fotografias de Cartier-Bresson, podemos constatar a Paris do 
início e meio do século XX: o modo de vestir das pessoas; a arquitetura 
antiga e a moderna; o clima da cidade, dado que algumas das fotos ana-
lisadas aparentam terem sido tiradas em dias chuvosos. Vemos o que 
compõe a vida na capital francesa, os elementos que se conversam no dia 
a dia. Dentre esses elementos, é interessante notar que Cartier-Bresson 
não exclui o lado humano da cidade. Na maioria das fotografias presentes 
neste artigo, o fotógrafo traz os habitantes de Paris, nas mais diversas 
situações, inclusive nos instantes decisivos defendidos por Henri.

Por esse motivo, a primeira ideia de studium que nos vem à mente é 
a de que o fotógrafo tem a intenção de mostrar, também, o lado humano 
da capital francesa. Como se dissesse que Paris não se limita pela 
bela arquitetura e paisagens; talvez ele quisesse mostrar que a cidade 
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vai além do turismo. Cartier-Bresson revela, em algumas entrevistas, 
muita sensibilidade ao falar de suas fotografias e, mesmo pensando 
geometricamente, enfatiza o amor como elemento principal para foto-
grafar. Nesse sentido, depreende-se que o ser humano é o centro de 
seu interesse e a razão de ser das cidades, o que explica o registro das 
interações entre eles.

Figura 2
Cartier-Bresson

Nota. De Behind the Gare St. Lazare [Fotografia], 1951, por 
Cartier-Bresson, 1932. MoMA (https://www.moma.org/collection/
works/98333?artist_id=1000&page=1&sov_referrer=artist)

Sua narrativa em preto e branco não identifica quem são os foto-
grafados, mas, de algum modo, permite que os desconhecidos sejam 
protagonistas de suas fotografias ao fazer com que eles conversem com a 

https://www.moma.org/collection/works/98333?artist_id=1000&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/98333?artist_id=1000&page=1&sov_referrer=artist
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paisagem do qual fazem parte, seja pela posição na qual Cartier-Bresson 
os fotografa, seja por simplesmente estarem ali, no momento da fotografia.

A Imagem como Meio de Representação do Espaço

O impacto causado pela arquitetura e por sua imagem, ao criar valor 
social e cultural, pode mudar não só a vida das pessoas, mas também 
suas percepções. A imagem é estruturada como uma forma linguagem, 
ou seja, formas visuais representadas que se propõem a representar algo 
do mundo visível, que precede a realidade que deveria representar e, 
muitas vezes, representam suas próprias características através de meios 
que representam o ambiente visual (Santaella & Noth, 2015).

Figura 3
Cartier-Bresson

Nota. De Rue de Cléry [Fotografia], por Cartier-Bresson, 1952, Magnum Photos 
(https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/)

https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/
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Desde a invenção da fotografia, o objeto cidade foi um dos obje-
tos preferidos dos fotógrafos, tornando possível, assim, documentar 
as transformações urbanas ocorridas ao longo do tempo, produzindo 
sentido principalmente se levado em conta o recorte no tempo e suas 
modificações. O registro fotográfico é utilizado então como forma de 
documentar a cidade, seus conceitos arquitetônicos, seus espaços e 
suas vivências.

Figura 4
Cartier-Bresson

Nota. De La Défense [Fotografia], por Cartier-Bresson, 1972, 
A r t n e t  ( h t t p : / / w w w. a r t n e t . c o m / a r t i s t s / h e n r i - c a r t i e r - b r e s s o n /
la-d%C3%A9fense-paris-france-a-pktuK9MxWOoS6NFH6wykCQ2)

A cidade é uma construção no espaço, temporal, com cenários 
esperando para serem vistos e vivenciados com relação ao seu entorno. 
Uma sequência de elementos que conduzem uma cidade transpõe experi-
ências na qual cada cidadão tem associações com uma imagem de signi-
ficados de elementos móveis e fixos, pessoas que não apenas observam, 
mas fazem parte do espaço e com este convivem (Lynch, 2006).

http://www.artnet.com/artists/henri-cartier-bresson/la-d%C3%A9fense-paris-france-a-pktuK9MxWOoS6NFH6wykCQ2
http://www.artnet.com/artists/henri-cartier-bresson/la-d%C3%A9fense-paris-france-a-pktuK9MxWOoS6NFH6wykCQ2
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A mídia social serve como uma nova forma de álbum de fotogra-
fias. Nela, é possível reproduzir qualquer imagem, a qualquer hora e 
de qualquer lugar. Através da fotografia, a imagem se torna uma forma 
de expressão que permite documentar qualquer modificação urbana e 
suas transformações ao longo do tempo. Considera-se assim a imagem 
um método capaz de registrar e disponibilizar fielmente uma realidade 
e assim, a fotografia tem dentre outras tarefas, a de mostrar a evolução 
das cidades e seus locais.

É possível, através deste meio de representação, demonstrar hábitos 
locais, culturais, o contexto identitário de um povo, aspectos históricos e 
sociais que constroem inclusive a evolução e o desenvolvimento urbano 
e econômico daquele local. Porém, nem sempre é possível estar em 
determinados locais, devido a diversos fatores como distância e tempo, e 
através das imagens digitais pode-se expandir drasticamente o público e o 
intercâmbio com uma determinada localidade (Macdowall & Souza, 2018).

Kossoy (1999) aponta que a fotografia se conecta fisicamente ao que 
se refere através de um filtro cultural, estético e também técnico, mas 
sempre articulado com o imaginário de quem as registra. Uma sociedade 
midiatizada como a de hoje estabelece relações através da imagem, 
independente do seu meio, principalmente se abordarmos aspectos 
referentes à importância delas nos processos de construção de histó-
rias pessoais, transformando a fotografia em uma espécie de ambiente 
midiático (Renó, 2020).

Considerações Finais

Desde sua invenção, a fotografia documenta e cria memórias visuais 
de pessoas, lugares e eventos. Nesse sentido, permite o acesso à história 
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e a incursão ao passado, sendo uma das mais importantes fontes de pes-
quisas. Através das fotografias, é possível estabelecer uma nova relação 
com as cidades, em que o espectador pode apreender o espaço urbano 
a partir da visão do fotógrafo e de sua própria experiência.

Ao capturar as cenas de Paris, Cartier-Bresson revela não apenas as 
cenas cotidianas, mas fornece um relevante material para estudos sobre 
a cidade e suas transformações, a partir da ótica do cidadão comum em 
suas interações com o espaço urbano. Com seu estilo de fotografia em 
preto e branco e formas geométricas, o fotógrafo atrai nossos olhares 
para essa dinâmica de interações na capital francesa, além de criar uma 
poética para seus leitores.

Portanto, considera-se que o studium de Cartier-Bresson seria o de 
mostrar esse lado da vida parisiense, para muito além da famosa cidade 
turística. Cartier-Bresson conduz nossos olhares nas fotografias, como 
um guia, eternizando a Paris de seus habitantes.
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Fotografia: sensibilização e conscientização no 
contexto da desinformação
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
-UNESCO reconheceu a Comunicação como um direito fundamental, 
sendo destaque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que 
consta “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios” 
(Martins, 2014, par. 2).

No entanto, é possível verificar que desde a declaração, o fluxo de 
informação vem se transformando e a comunicação está cada vez mais 
ampla e presente na sociedade. A ascensão das tecnologias e das redes 
sociais possibilitaram que diferentes grupos, inclusive os marginalizados 
se transformassem em produtores de conteúdos e informações.

Deste modo, há mais oportunidade de grupos tradicionalmente 
excluídos, os quais não estão presentes nas mídias tradicionais como 

1. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Universidade 
Estadual Paulista - UNESP.

 carolinecafeo@gmail.com
2. Doutora em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Estadual Paulista - UNESP.
 Docente da Faculdade Anhanguera de Bauru.
 martacafeo@gmail.com

mailto:carolinecafeo%40gmail.com?subject=
mailto:martacafeo%40gmail.com?subject=


716

meistudies

jornal impresso, rádio e TV, a se expressarem e transmitirem seus con-
teúdos. Por outro lado, a explosão de novos meios de interação social, 
tem criado espaços de desinformação, no qual não há compromisso 
com informações corretas e verdadeiras. Assim,diferentes estratégias 
de enfrentamento a desinformação são essenciais para uma sociedade 
democrática, com consolidação do direito à comunicação e informação.

Neste sentido, o principal objetivo do trabalho é tratar da fotografia 
como forma de sensibilização em um contexto de desordem informa-
cional, além de demonstrar a fotografia como uma das estratégias de 
enfrentamento da desinformação ou da propagação de notícias falsas, 
popularmente conhecido com o fenômeno das “Fake News”, a partir 
do impacto e mobilização das pessoas.

Para o desenvolvimento do artigo, os temas foram dispostos em dois 
principais tópicos: Desinformação e Fotografia. O primeiro apresenta 
brevemente o conceito de desinformação. Enquanto o segundo tópico 
aborda a fotografia e suas peculiaridades, além disso, identifica alguns 
fotógrafos e seus trabalhos relevantes para a sensibilização e ativismo, 
em dois principais âmbitos que recorrentemente são relacionados a 
desinformação: perspectiva ambiental e o contexto da pandemia do 
Coronavírus em 2020.

Ademais, a metodologia utilizada no trabalho foi pautada na revisão 
bibliográfica e exploratória dos temas. Isto é, houve o desenvolvimento 
do tema sobre Fotografia e Desinformação utilizando autores e traba-
lhos especializados nos assuntos, e posteriormente a pesquisa com o 
intuito de identificar fotógrafos e trabalhos fotográficos relacionados 
as temáticas propostas.
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Desinformação

O fenômeno das “fake news” (também conhecido como notícias falsas) 
não é um acontecimento recente, desde o momento que os seres humanos 
começam a se comunicar, surgiu a possibilidade de divulgação de fatos ou 
informações reais, ou falsos para obter determinado benefício. Contudo, 
com a ascensão da internet e desenvolvimentos dos aparatos tecnológicos, 
mudanças ocorreram nas estruturas comunicacionais. As redes sociais 
possibilitaram a interconexão de pessoas, e o protagonismo dos usuários 
como produtor de conteúdo além de receptor (Nohara, 2018).

Neste cenário, surgiram novos desafios comunicacionais que desdo-
bram em diferentes aspectos como político, legislativo e social. A partir 
de 2016, em eventos da saída do Reino Unido da União Europeia e das 
eleições norte americanas que elegeram Donald Trump destacou-se a 
problemática das notícias falsas, as quais foram disseminadas princi-
palmente por objetivos econômicos. Estas informações falsas e mani-
puladas envolvem geralmente conteúdos e imagens que se relacionam 
com crenças e emoções de determinados grupos de usuários, os quais 
tendem a acreditar e compartilhar (Nohara, 2018).

Entretanto, o termo “fake news” apresenta diversas divergências, 
sendo as principais em relação ao risco do debate democrático: pesqui-
sadores identificaram usos distintos da expressão, para se referir por 
exemplo a peças de humor e sátiras políticas, e nos últimos tempos o 
termo tem disso utilizado por políticos para se referirem a narrativas 
desfavoráveis. Sendo assim, embora não haja convergência sobre a 
nomenclatura,as expressões mais aconselhadas para se referir a este 
fenômeno são desordem informacional ou desinformação.
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De acordo com os estudos realizados pelo Instituto IPSOS em 2018, 
embora o Brasil se posicione como um dos países de maior preocupação 
em identificar informações verdadeiras e diferenciar das falsas, é tam-
bém um dos que mais acredita e compartilha notícias falsas. A maioria 
dos entrevistados na pesquisa definem “fake news” como histórias que 
possuem determinados fatos inverídicos, no entanto, uma porcentagem 
também identificou como termo utilizado por políticos para desacreditar 
informações desagradáveis sobre sua vida ou atuação profissional.

Outro relatório relevante da área, Reuters Institute Digital News 
Report 2019, demonstrou que os usuários estão migrando em relação 
ao tempo gasto no Facebook para outros aplicativos como WhatsApp 
e Instagram. No entanto, destaca-se que não ocorreu um abandono 
do Facebook inteiramente, ainda é identificada como uma das mais 
importantes redes sociais para disseminação de notícias.

Fotografia

A fotografia é uma forma de expressão e um meio de comunicação. 
A qual pode buscar somente o registro documental de determinado 
assunto, ou comunicar explicitamente ou implicitamente uma mensa-
gem para reflexão.

Considerar a imagem como uma mensagem visual composta de 
diferentes tipos de signos equivale, como já dissemos, a considerá-la 
como uma linguagem e, portanto, como um instrumento de expressão 
e de comunicação. Quer ela seja expressiva ou comunicativa, pode-
mos admitir que uma imagem constitui sempre uma mensagem para 
o outro, mesmo quando este outro é o próprio autor da mensagem. 
(Joly, 2007, p. 61)
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A fotografia a partir da construção da imagem pode ser considerada 
um ato poético, artístico e também político. Neste sentido, é impor-
tante apontar que iniciativas voltadas ao engajamento geralmente não 
surgem de lugares institucionais ou de poder, mas dos próprios fotó-
grafos. Conforme Joly (2007, p. 23) “a imagem (ou a metáfora) pode 
ser também um processo de expressão extremamente rico, inesperado, 
criativo e mesmo cognitivo”. Deste modo, é possível compreender que a 
fotografia, independente da forma da sua composição, pode ser utilizada 
como instrumento de sensibilizar e engajar as pessoas.

Neste sentido, ressalta-se que a relação das pessoas com a fotografia 
foi se transformando com o tempo, principalmente devido aos avanços 
tecnológicos. A partir do século XXI foi notável a evolução técnica das 
câmeras digitais e a comunicação na Internet, através de compartilha-
mento de imagens (Targa, 2010).

Sendo assim, a fotografia que anteriormente tinha função de mate-
rializar uma lembrança, também se destaca como forma de compartilhar 
sentimentos e pautas através de aparatos tecnológicos. Fotografias e 
imagens que antes eram em papel fotográfico, atualmente podem ser digi-
talizadas e compartilhadas em mídias sociais, como sites e o Instagram 
(Manovich, 2017).O Instagram se apresenta como uma plataforma que 
disponibiliza diversos modos de se reproduzir e criar a fotografia, para 
milhões de usuários, além de combinar elementos da cultura fotográ-
fica que nos séculos anteriores eram separados (Manovich, 2017).Vale 
lembrar que a fotografia pode assumir significados diferentes, variando 
do contexto ou a partir da forma de transmissão e do receptor. Assim, o 
sentido pode variar em virtude da seleção de elementos composicionais 
por quem cria, o modo e o canal que se propaga.
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O avanço tecnológico também modificou comportamentos na forma 
de consumir fotografias, o que também ocorreu em relação a informações 
e notícias. Neste cenário,as telas de aparelhos tornaram-se um suporte 
de relevância, para a produção de fotografias, já que o fotografo con-
segue acompanhar e visualizar instantaneamente seu trabalho diferente 
do analógico. Como também para o modo de consumo, possibilitando 
maior alcance de pessoas,ocasionando também controvérsias sobre 
durabilidade e reprodutibilidade (Targa, 2010).

Desta forma, o trabalho selecionou fotografias digitais que apresen-
tam o objetivo de sensibilização e conscientização de pautas relevantes, 
diante de um contexto tecnológico com intenso o fluxo de imagens e 
informações, que eventualmente podem ser fraudulentas e inverídicas.

Fotografias Protagonistas diante da Desordem Informacional

De modo geral, a fotografia digital possibilita a sensibilização, pro-
moção de debates e contribui para áreas da educação e literacia midi-
ática, principalmente no cenário atual de grande fluxo de informações 
e notícias falsas. A seguir são apresentados trabalhos fotográficos e 
fotógrafos, que atuam no âmbito ambiental associados ao Greenpeace, e 
dois projetos relacionados a pandemia Covid-19, temas que atualmente 
são constantemente presentes em notícias falsas na Internet.

Perspectiva Ambiental
É possível identificar renomados trabalhos fotográficos relacionados 

ao engajamento e sensibilização em prol do meio ambiente na organi-
zação não governamental Greenpeace. De acordo com o site oficial, o 
Greenpeace é um coletivo que se posiciona como testemunha ocular 
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dos crimes e agressões à natureza, indicando a utilização de fotografias 
como modo de intervir, modificar o mundo e documentar.

Além disso, são modos de mensagens que podem atingir pessoas de 
diferentes localidades, superando possíveis obstáculos, possibilitando a 
reflexão com o objetivo da construção de um contexto mais sustentável. 
Principalmente na atualidade, em que há muitas informações mentirosas, 
o Greenpeace pontua que todas suas fotos são reais, construídas com 
criatividade, ativismo e coração, e não utiliza manipulações (como é 
comum em notícias falsas).

Além disso, desde 2012, em parceria com a revista GEO, realizam 
o denominado “Greenpeace PhotoAward”, concurso de projetos foto-
gráficos que busca a criatividade em abordar temas ambientais, na qual 
pessoas de todos continentes podem participar, com modalidades de 
júri e votação popular (Gerhardt, 2018).

O vencedor na categoria do júri em 2018, ano marcante em relação 
a utilização de notícias falsas, foi o projeto denominado “Enquanto o 
sol brilha”, do fotógrafo Ian Willms.

Figura 1
Fotografia da Usina do projeto “Enquanto o sol brilha”

Nota. De As Long as the Sun Shines [Fotografia], de Ian Willms, s.d., © Ian Willms 
2021 (https://www.ianwillms.com/6649700-home/)

https://www.ianwillms.com/6649700-home/
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A fotografia aborda o desastre ecológico multifacetado e suas con-
sequências da extração de petróleo nas areias betuminosa na província 
de Alberta, localizado no Canadá. O ensaio se destacou não somente 
devido a excelente qualidade fotográfica, contudo, pela sensibilidade 
em retratar a realidade da população indígena local.

Figura 2
Fotografia da comunidade do projeto “Enquanto o sol brilha”

Nota. De As Long as the Sun Shines [Fotografia], de Ian Willms, s.d., © Ian Willms 
2021 (https://www.ianwillms.com/6649700-home/)

A fotografia apresentada é da Usina da Syncrude Oil Sands (Figura 1), 
situada cerca de 14 (catorze) quilômetros da reserva indígena de 
Fort McKay. Sendo as areias betuminosas conhecidas como uma das 
maiores origens de poluição do ar em relação à América do Norte. 
Impactando a fauna a flora local, além das comunidades indígenas 
da região (Figura 2), que convivem com a poluição e desenvolvem 
doenças, além de terem suas fontes alimentares tradicionais cada vez 
mais escassas e poluídas, a carne de alce local contém limites além dos 
aceitáveis de arsênico (Gerhardt, 2018).

https://www.ianwillms.com/6649700-home/
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Neste contexto, Ian Willms tem fotografado e alertado sobre o 
“slowmotion cultural genocide”(Termo utilizado pelo fotógrafo que 
apresenta o “Genocídio em câmera lenta da cultural indígena local) 
entre 2010 a 2019. Neste contexto enquanto a empresa se desenvolve 
economicamente o governo se omite, a mineração de areias betuminosas 
no Canadá e seus os impactos causados na cultura, no meio ambiente 
e na economia. Posterior a premiação, o fotógrafo pretende concluir, 
apresentar e divulgar os registros de sua pesquisa fotográfica.

Figura 3
Fotografia do projeto “Patagônia, Território em Conflito”

Nota. De Patagonia, Territory in Conflict [Fotografia], de Pablo E. Piovano, s.d., 
Greenpeace - Photo Award 2018 (https://photo-award.org/pablo-e-piovano/)

Na modalidade votação popular, o vencedor foi o projeto “Patagônia, 
Território em Conflito”, composto por paisagens da Patagônia e registros 
da destruição e resistência dos povos indígenas incluindo os mapu-
ches,do fotógrafo argentino Pablo Piovano, também autor do trabalho 
reconhecido “The Human Cost”, que evidencia os impactos cruéis dos 
agrotóxicos na saúde de produtores rurais (Figura 3).

https://photo-award.org/pablo-e-piovano/


724

meistudies

Seu projeto apresenta fotografias contundentes, tratando do tema 
com respeito e sensibilidade, ao nos possibilita a reflexão que a huma-
nidade falhou na proteção de grupos étnicos, mesmo em um contexto de 
avanços tecnológicos, com a retirada ainda atual de suas terras e meios 
de vida, em virtude de razões econômicas (Gerhardt, 2018).

Destaca-se outra fotografa renomada com participação no Greenpeace, 
a ativista Barbara Veiga. A brasileira, graduada em jornalismo, dedi-
ca-se a atividade de fotografara natureza, além de palestrar em escolas 
e universidade com o intuito de compartilhar seus conhecimentos e 
experiências nas missões marítimas pelo mundo, conforme consta em 
sua entrevista concedida para o site da Revista Exame:

Dedico-me pela justiça de toda forma de vida. Acredito que mostrar 
desde a beleza de lugares naturais ainda preservados, até ações diretas 
para impedir que crimes socioambientais continuem acontecendo, 
é fundamental para ver uma mudança real. Todos temos uma cola-
boração como cidadão consciente. Eu escolhi usar a fotografia, o 
filme e meu corpo como forma de engajamento e responsabilidade. 
Me pareceu um caminho natural. (Barbosa, 2019, par. 12)

Assim, sua performance artística através da fotografia tornou-se 
como uma nova ferramenta de sensibilização e de expressão de suas 
experiências nas missões, as quais atuam na preservação e defesa da 
biodiversidade marinha.

Acredito que a fotografia é capaz de traduzir o momento, um sen-
timento, uma verdade. Somada a outras formas de comunicação é 
capaz de causar impacto e transformação. Esse é o papel da foto-
grafia para mim: uma ferramenta artística que pode fazer com que 
as pessoas sintam e reflitam mais sobre suas escolhas, o mundo em 
que vivemos e em qual queremos viver. (Barbosa, 2019, par. 14)
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O modo que a fotógrafa constrói seus conceitos em seus trabalhos 
fotográficos tem relação direta com sua visão sobre a defesa marítima. 
Isto é, a forma que se elabora a imagem por meio do enquadramento 
ou elementos, busca a reflexão do espectador, com a possibilidade de 
educação, ativismo e transformação social. Iniciativas como estas, inde-
pendentemente de serem divulgados e compartilhados em plataforma 
digital ou aplicativo, são importantes para provocar mudanças, em um 
contexto de inúmeras informações, principalmente referente ao assunto 
do meio ambiente, o qual tem recorrentes notícias falsas.

Como por exemplo a informação falsa que circula desde a primeira 
década do século XXI, reforçada atualmente pelos políticos da extrema 
direita brasileiros no tocante a mudança climática como uma “conspira-
ção marxista” (“Mito X Fato - Clima”, 2020, par. 1). Isto é, circula-se 
a ideia de negacionismo com a justificativa de medidas para diminuir 
os impactos e as crises climáticas são ameaças a liberdade de mercado 
e o capitalismo.

Uma outra notícia falsa que repercutiu em março de 2020 (dois mil 
e vinte), intensivamente nas redes sociais de forma mundial,foram ima-
gens de cisnes e golfinhos atribuídas a cidade de Veneza. Em virtude da 
quarentena realizada diante da pandemia de Covid-19, houve a dimi-
nuição no tráfego de embarcações, e as águas de Veneza tornaram-se 
mais limpas do que o habitual.

Neste contexto, atribui-se que os animais tinham retornado à loca-
lidade devido a esta diminuição de poluição. No entanto, os cisnes 
presentes nas imagens virais já ocupavam regularmente os canais de 
Burano, uma ilha localizada na região metropolitana de Veneza, local em 

https://fakebook.eco.br/category/mito-x-fato/clima
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que se fotografou. Em relação a imagem dos golfinhos foram tiradas em 
um porto na Sardenha, no mar Mediterrâneo, local distante ao atribuído.

Foi possível verificar em relação a está notícia fraudulenta, que a 
necessidade de busca de fotografias e acontecimentos positivos e refor-
çadores de bem-estar estão mais exacerbados neste período de pandemia, 
com economias em colapsos e o isolamento repentino. Assim, imagens 
de animais e da natureza se destacam durante este período, e tendem a 
circular nas redes sociais (Daly, 2020).

Contexto COVID-19
A doença Coronavírus (Covid-19) causada pela síndrome respirató-

ria severa e aguda (SARS-CoV-2) tornou-se uma emergência de saúde 
global. Os primeiros casos ocorreram em dezembro de 2019 (dois mil 
e dezenove) na China, no final de 2020 (dois mil e vinte) Organização 
Mundial da Saúde - OMS declarou este cenário mundial de pandemia, 
indicando a quarentena como a principal via de contenção, já que os 
estudos são recentes, e ainda não há modo de prevenção (como vacinas) 
e tratamentos uniformizados e eficazes (Yuen et al., 2020)

Em julho de 2020 (dois mil e vinte) os casos de coronavírus na 
América Latina superaram pela primeira vez o número de infecções 
em relações as outras regiões de acordo com o levantamento Reuters, 
não considerando os casos de subnotificação devido à falta de estrutura 
e testagens (Desantis, & Leira, 2020). Vale lembrar que a pandemia 
contribuiu para acentuar a desigualdade e problemas sociais, falta de 
estrutura das instituições e da conformidade dos governos, além de 
gerar crises econômicas e políticas e em relação a saúde.
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Neste contexto, a desinformação sobre a doença e desdobramentos 
são constantes nas redes sociais de forma mundial, a OMS alertou que 
a “infodemia” em relação ao Covid-19 se propagada tão rápido quanto 
o próprio vírus, a partir de teorias negacionistas ou conspiratórias, boa-
tos, estigmas que podem eventualmente contribuir para morte e lesões 
(“Coronavírus: como informações falsas sobre a pandemia mataram 
mais de 800 pessoas”, 2020).

Um estudo realizado pelo American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene apresentou que milhares de pessoas já foram ao hospital 
devido a informações falsas sobre tratamentos e produtos, como a 
ingestão de produtos de limpeza à base de álcool, recebidas por redes 
sociais (“Coronavírus: como informações falsas sobre a pandemia 
mataram mais de 800 pessoas”, 2020). A desinformação sobre o vírus 
também contribui para a falta de crença nos números reais de casos 
ou da potência danosa da doença, e dificulta a conscientização e dos 
protocolos e remédios aconselháveis, como por exemplo a informação 
inverídica propagada de que as vacinas em testagem têm o intuito de 
implantar microchips nas pessoas. Além disso, é possível verificar que 
esta ordem desinformacional evidencia o preconceito e problemas 
sociais anteriores a este cenário.

Perante disto, foram selecionados três projetos fotográficos da 
América Latina que buscam sensibilizar as pessoas sobre a realidade 
do coronavírus e seus desdobramentos, principalmente neste contexto 
de descaso e notícias falsas:

O primeiro projeto é da artista e desing brasileira Gabriela Delcin 
Pires, a qual elaborou uma exposição virtual intitulada “Lote - Covid-19 
– A arte contra a pandemia” (“Artista faz crítica sobre como a Covid-19 
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é tratada no Brasil em ensaio fotográfico”, 2020). Segunda a autora 
o objetivo é tentar por meio de fotografias artísticas conscientizar as 
pessoas sobre a gravidade da pandemia mundial.

A arte para mim é uma forma de lidar com aquilo que não sei lidar. 
Durante essa crise do COVID-19, surgiu a ideia desse ensaio, como 
uma crítica de como a Covid-19 vem sendo tratado no Brasil, e 
também uma forma de tentar mostrar através da arte a gravidade do 
problema para as pessoas (“Artista faz crítica sobre como a Covid-19 
é tratada no Brasil em ensaio fotográfico”, 2020, par. 4).

O projeto fotográfico apresentado por imagens impactantes em 
um vídeo compartilhado nas redes sociais, busca retratar a dor e sofri-
mento das pessoas que diariamente estão perdendo sua vida para esta 
doença. Nas fotografias as pessoas estão embaladas em papel plástico 
e etiquetadas com uma espécie de códigos de barras, com descrições os 
motivos da morte (exemplo: neto furou a quarentena, pois não acredita 
da ciência e ignora as recomendações da OMS).

É possível verificar que os avanços tecnológicos possibilitaram a 
fotografia se expandir como expressão popular de sentimentos e pautas, 
principalmente através da utilização das diferentes plataformas digitais 
(Targa, 2010). Destaca-se o Instagram como um aplicativo de com-
partilhamento de imagens,com a possibilidade de ver, tirar e divulgar 
fotos em qualquer localidade, e de produzir fotos em trânsito,a partir 
do mundo e em tempo real (Manovich, 2017).

O segundo projeto fotográfico identificado que visa conscientização 
e sensibilização da pandemia e da “infodemia”é elaborado e compar-
tilhado no Instagram, com a denominação “covidlatam” (Figura 4). 
E trata-se de um coletivo em razão do avanço e desdobramentos do 
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coronavírus na América Latina, com a participação de nove fotógrafos 
e nove fotografas, dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, México, Peru, 
Uruguai e Venezuela,vale ressaltar que também são compartilhadas 
fotos de eventuais colaboradores.

Figura 4
Coletivo “covidlatam”

 COVID LATAM (s.d.)

A primeira publicação foi em março de 2020 (dois mil e vinte), desde 
então foram em torno de 476 fotografias postadas, as quais acompa-
nham legendas explicativas do contexto e acontecimento em espanhol 
e eventualmente em português. Deste modo, é possível verificar que 
ao disponibilizar as fotografias em plataformas digitais de diversos 
espaços e países, voltados ao ativismo, conscientização e criação de 
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memória, diferentes pessoas têm acesso, e entram em contato com uma 
gama mais ampliada de suas realidades. Podendo contribuir de certa 
forma para que a desinformação sobre a pandemia seja contida, uma 
vez que somente a inserção de aparatos tecnológicos na sociedade não 
contribuíram para reflexão sobre notícias falsas.

Figura 5
Ponte que cruza a rodovia 25 de Mayo, principal artéria de acesso à 
cidade de Buenos Aires

Nota. De Covid19- A prayer for the Hood 31[fotografia], 2020, Pablo E. Piovano 
(http://www.pablopiovano.com/barrio31.html)

O terceiro projeto fotográfico identificado, a qual pede eventualmente 
para reflexão e conscientização sobre notícias falsas da pandemia,refe-
re-se ao “COVID-19 Uma Oración para la Villa 31”, do fotojornalista 
argentino Pablo Piovano (Figura 5), o qual foi compartilhado em seu 
site e Instagram, como também no perfil do coletivo “covidlatam”. 
Além disso, foi publicado na Revista “Rolling Stone” em junho de 2020.

http://www.pablopiovano.com/barrio31.html
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O ensaio está disponível no Instagram do Fotojornalista 
(@piovanopablo), sendo formado por fotografias somente em preto e 
branco, e trata da reflexão de como se sobrevive à pandemia Covid-19 
no maior bairro popular da Cidade de Buenos Aires, conhecido como 
Villa 31. O qual possui uma longa construção histórica de anos de 
resistência, conflitos, marginalização e falta de amparo básico. Ademais, 
a quarentena decretada devido a pandemia na Argentina acentuou e 
prejudicou ainda mais os habitantes do bairro com: falta de serviços 
básicos como água, luz, gás e déficit habitacional.

Os moradores dependem de trabalho de organizações sociais, dos 
refeitórios populares e dos vizinhos para a alimentação e cuidados,-
garantindo as necessidades básicas de uma população ignorada pelo 
Estado. Sendo um dos bairros mais afetado da cidade e com mais casos 
da doença.

Considerações Finais

Em conjunto a evolução tecnológica e dos aparelhos, a fotografia 
também se transformou em relação a utilização e significado. Além 
de ser uma forma de guardar uma determinada recordação, tornou-se 
também um meio de comunicação, que contribui para o ativismo e um 
olhar de conscientização nas pessoas.

Considerando a fotografia como modo de expressão e também 
de arte, o artigo buscou apresentar alguns dos projetos fotográficos 
(entre os inúmeros existentes nas plataformas digitais) de diferentes 
conceitos e estéticas que contribuem para sensibilização dos seguintes 
temas: defesa do meio ambiente e impactos da pandemia do Covid-19. 
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Assuntos que eventualmente são pautas de notícias ou informações 
falsas nas redes sociais.

É relevante lembrar que imagens em geral são protagonistas atual-
mente no contexto digital, eventualmente contribuindo (quando retiradas 
do contexto) para reforçar a circulação da desinformação já que possibilita 
uma maior relação do usuário com suas crenças e emoções. Contudo, 
também podem auxiliar no impacto e conscientização das pessoas sobre 
as diferentes realidades e no compartilhamento de informações reais.

Neste sentido, destaca-se que o contexto de desinformação atual 
necessita de diversos instrumentos para ser contido, como educação 
midiática e legislação específica. No entanto, as fotografias apresentadas 
no trabalho colaboram para esta reflexão e conscientização dos usuários 
das plataformas digitais, principalmente por estarem compartilhadas 
nas redes sociais.
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A reprodutibilidade da imagem de Frida Kahlo: um 
olhar sob a pós-fotografia

Heloisa de Oliveira Moutinho1

O artigo busca discutir sobre o uso das imagens de Frida Kahlo 
na atualidade com o recorte na pós-fotografia. As imagens da pintora 
estão presentes em diversos aparatos: nos próprios autorretratos, em 
camisetas, livros, filmes, em novas expressões artísticas nas quais a 
pintora é relacionada ao movimento feminista e também na reprodução 
de retratos, ilustrações e artes digitais. Essas últimas expressões são o 
foco do artigo que vai buscar falar sobre a reprodutibilidade da imagem 
da pintora unindo discussões sobre a reprodutibilidade, a pós-fotografia, 
midiatização e as mediações.

Diariamente somos bombardeados com imagens, a reprodutibili-
dade técnica permitiu que elas fossem reproduzidas em larga escala. 
Benjamin (2012) no ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibi-
lidade técnica ressalta que com essa possibilidade as imagens perdem 
sua autenticidade, ao mesmo tempo em que suas cópias ocupam lugares 
que não seriam ocupados pelas originais. Dessa forma a cópia se apro-
xima do espectador de forma que a original não poderia se aproximar 
(Benjamin, 2012, p. 14). Se tratando das fotografias de Frida Kahlo esse 

1. Mestranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação 
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é um ponto bastante relevante uma vez que tais reproduções rompem 
barreiras de tempo e espaço se tornando acessíveis no meio digital e 
transitando entre os mais diferentes objetos.

Na tese Estrategias de autorrepresentación fotográfica. El caso 
de Frida Kahlo, a autora Limón S. (2014) discute sobre as fotografias 
nas quais Frida Kahlo é representada. A autora afirma que Kahlo as 
utilizavam como mídias para expor narrativas e auxiliar na construção 
de uma personagem. A autora busca nos retratos uma expressão de 
Frida Kahlo, quase como uma encenação frente as câmeras de forma que 
as imagens pudessem reforçar as narrativas desejadas. De acordo com 
as biografias, Kahlo buscava reafirmar sua própria identidade através 
de roupas, acessórios e suas obras. Dessa forma, a fotografia também 
era uma mídia importante para essa afirmação.

Dentre os usos relacionados à figura de Frida Kahlo é perceptível 
uma aproximação da pintora aos movimentos feministas. Tal conexão 
entre a personalidade e os movimentos são observados principalmente 
em redes sociais digitais e nos próprios produtos jornalísticos. Nas redes 
sociais há diferentes páginas como: Não me Kahlo e Todas Fridas, ambas 
do Facebook; no Instagram, a hashtag Frida Kahlo (#fridakahlo), conta 
com 4.168.034 publicações. De acordo com Andrade (2019), houve 
uma alteração na construção de notícias relacionadas à pintora após a 
exposição Frida Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no México, 
que ocorreu entre setembro de 2015 e junho de 2016, sendo exposta em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Se antes a imagem de Frida Kahlo 
era atrelada ao martírio, posteriormente à exposição a imagem trans-
mitida pela mídia a aproximava de um símbolo de empoderamento.
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Hoje a personalidade forte e emblemática é lembrada em fantasias, 
camisetas, livros e filmes, inclusive em produtos para o público infan-
til. Dessa forma, ao abranger os autorretratos, fotografias e também a 
reprodução dessas imagens em novos ambientes nos deparamos com a 
pós-fotografia, uma vez que as imagens não são necessariamente uti-
lizadas com o suporte fotográfico tradicional, reveladas por processos 
químicos, e popularmente são divulgadas em redes sociais. As relações 
com a pós-fotografia se tornam ainda mais fortes nas redes sociais digi-
tais através do compartilhamento de fotografias da pintora.

As imagens de Kahlo atravessam a arte nas suas mais diversas for-
mas e hoje são utilizadas como novas expressões, através do colagens e 
releituras, muitas vezes explicitando o uso político das mesmas, sendo 
relacionadas diretamente com a pintura e vida de Frida Kahlo. Tal movi-
mento se aproxima diretamente dos escritos de Bourriaud (2009) sobre 
a pós-produção, em que obras de arte são utilizadas como materiais para 
novas obras, buscando não o fim das primeiras, mas sim, uma nova 
experiência de transformação pautada em novos arranjos, bricolagens, 
hibridizações que partem daqueles que estão reformulando tais obras. 
Nesse movimento também se excluem as barreiras entre produção e 
recepção, considerando que todos são aptos para produzir e interpretar 
as diferentes configurações de arte.

Para a realização da pesquisa nos voltaremos às imagens da pintora 
que são reproduzidas em redes sociais digitais, aqui com recorte no 
Instagram, sendo novamente subdivididas entre aquelas que sofreram 
alguma alteração sendo elas artísticas, indicando movimentos da pós-
-produção, e aquelas que foram publicadas mantendo sua configuração 
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original, diferenciando-se apenas do meio no qual é propagada (antes 
revelada em suporte físico e atualmente imagem digital).

A pós-fotografia nos serve como base para a discussão dessas ima-
gens. Mesmo que exista uma fotografia feita por uma câmera analógica, 
muitas vezes feita por grandes nomes como Manoel Álvarez Bravo, 
Nickolas Muray e Tina Modotti, a fotografia que nos alcança hoje é 
uma imagem digital e por isso é considerada uma pós-fotografia.

Dentro da pós-fotografia e dos usos das imagens digitais, principal-
mente relacionados à Frida Kahlo percebemos um grande número de 
colagens e outras alterações digitais. Muitas vezes as imagens são tão 
reproduzidas que não se sabe a origem, em outras se confunde fotografias 
com autorretratos e ilustrações tamanho uso de uma mesma imagem 
como base para diferentes expressões.

A midiatização guiará a discussão quanto às relações do receptor com 
os produtos midiatizados, pensando, mesmo que brevemente, sobre os 
ambientes midiatizados e a forma como a sociedade lida com a mídia 
em um período de pós-fotografia. Serão relatados os usos abrangentes 
das imagens, assim como das fotografias em meios digitais, que muitas 
vezes são replicados em outros suportes como objetos de consumo, 
além das participações dos receptores na produção e reprodução de 
tais fotografias, amparadas nas redes sociais, aqui especificamente no 
Instagram.

O Instagram é uma rede social voltada para a imagem, mesmo que 
recentemente essas venham acompanhadas de textos, o principal con-
teúdo são as fotografias, ilustrações e vídeos. No Instagram receptores 
se tornam produtores de conteúdos e quando não produzem de fato uma 
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imagem tem o poder de reproduzir e replicar a mesma, o que aumenta 
a rede de alcance das publicações.

As alterações das imagens feitas nesse processo midiatizado conta 
com um complemento: as mediações. Entendendo que cada receptor 
envolvido no processo possuí seu entendimento sobre a personagem Frida 
Kahlo e a partir de então faz e recria novos produtos com as fotografias 
já recebidas, como no caso de ilustrações e montagens. O receptor é um 
produtor e reprodutor que repercute as imagens criando um complexo 
e midiatizado processo.

O artigo se estrutura seguindo as indicações temáticas menciona-
das: Frida Kahlo, suas imagens e a pós-fotografia, reprodutibilidade e 
midiatização e mediações. As leituras propostas fomentam a discussão 
envolvendo as relações existentes entre imagens, suas reproduções e 
usos na atualidade, sempre considerando-se as possibilidades de adap-
tação e reutilizações por parte do público. No caso de Frida Kahlo, 
fotografias que tiveram suas origens no século passado, entre 1907 e 
1954, período em que a pintora viveu, são utilizadas atualmente em 
reproduções, montagens e outras expressões artísticas.

Por fim, compreende-se que o complexo processo que integra 
recepção, produção e reprodução de imagens por parte de espectadores-
-criadores tornam as imagens atuais já que são relacionadas a assuntos 
e experiências contemporâneas. No caso de Frida Kahlo, as fotografias 
e obras da pintora passam por processos de colagens e ilustrações, ou 
seja, ao caráter de manipulação e práticas apropriacionistas indicadas 
por Fontcuberta (2015).

Tais experiências são possíveis por meio da tecnologia, do pro-
cesso de midiatização no qual o espectador interage e promove novas 
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interações através de produtos midiáticos e das mediações que pos-
sibilitam as diferentes leituras e criações sobre um mesmo produto. 
Sendo assim, não se trata do fim das imagens ou sua vulgarização total, 
mas de um período de novas possibilidades de interações e produções 
que pode democratizar e expandir o alcance de imagens que poderiam 
ser esquecidas, mas que agora são lembradas e reutilizadas em prol de 
uma nova configuração.

O trabalho se torna relevante uma vez que busca compreender os 
processos de recepção, reprodutibilidade, pós-produção com a pós-fo-
tografia. As discussões sobre a pós-fotografia abordam as relações das 
imagens digitais na atualidade, auxiliando na compreensão de novas 
formas de reprodução de uma imagem. Enquanto a pós-produção atua-
liza as discussões de Benjamin, indicando novas formas de experienciar 
as relações com as imagens e com a arte em geral, indicando como a 
reprodutibilidade é vivenciada hoje. Por fim, entende-se que se trata de 
um processo midiatizado e com grande enfoque nos sujeitos.

Frida, suas Imagens e a Pós-Fotografia

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón é uma artista mexicana 
cuja imagem é amplamente conhecida. A artista nasceu no dia 7 de 
julho de 1907 e faleceu no dia 13 de julho de 1954. Famosa por seus 
autorretratos a pintora se tornou um ícone pop sendo uma personagem 
recorrente em livros, filmes, ímãs de geladeira, espetáculos teatrais, letras 
de música, objetos de consumo, produtos midiatizados e midiáticos.

Kahlo teve uma vida conturbada: sofreu um acidente que a dei-
xou gravemente ferida quando tinha 18 anos; casou-se com Diego 
Rivera, o muralista mais reconhecido do México, com o qual viveu um 
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relacionamento repleto de traições; era bissexual e ousava ao brincar com 
aquilo que se espera do gênero feminino, usando roupas e praticando 
atividades relacionadas ao gênero masculino. A obra autobiográfica 
evidenciava tais aspectos da vida da pintora e trazia o corpo feminino 
de forma não sexualizada, discutindo assuntos como aborto.

A relação de Kahlo com a fotografia e suas obras era muito profunda, 
já que nelas a pintora enxergava uma possibilidade de criar narrativas 
sobre sua vida. O pai de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, era fotógrafo 
contratado pelo governo mexicano e a própria também fotografava. 
A pintora, que vivia em um círculo de amizades de artistas, sempre 
fora muito retratada por fotógrafos reconhecidos como Tina Modotti, 
Manuel Álvarez Bravo e Nickolas Muray.

Para o artigo delimitamos fotografias de Frida Kahlo que são divul-
gadas no Instagram. Contas como @fridakahlo (Frida Kahlo, s.d.), com 
1,1 milhões de seguidores e mais de 1.350 publicações que se dividem 
principalmente entre obras e fotografias com a pintora; e a hashtag (#) 
fridakahlo, com mais de 3,8 milhões de publicações de origens diferen-
tes e com uma variedade ainda maior de conexões com a pintora, com 
retratos, obras de arte, objetos de consumo, frases, tatuagens e outros.

Em 2011, Joan Fontcuberta publicou no jornal espanhol La Vanguardia 
o texto Por un manifesto posfotográfico. No ensaio o autor traz uma 
nova realidade da fotografia “mais vale uma imagem defeituosa tomada 
por um amador do que uma imagem talvez magnífica, mas inexistente” 
(Fontcuberta, 2015), por meio dessa citação é possível identificar que para 
o autor as imagens não são aderidas apenas aos valores estéticos como 
também aos valores informativos, logo, muitas vezes a fotografia não 
atinge um ideal esperado, mas transmite a mensagem da mesmo forma. 
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Esse pensamento se aproxima muito do cenário em que nos encontramos 
atualmente em que parte da população consegue fazer registros fotográfi-
cos, mesmo sem a técnica de um profissional ou a própria tecnologia das 
câmeras. Fontcuberta (2015) trata de uma fotografia que está entrando 
em extinção que convive com uma nova fotografia adaptada ao entorno 
sociocultural, “a pós-fotografia não é mais que a fotografia adaptada à 
nossa vida on-line” (Fontcuberta, 2015), assim a pós-fotografia pode ser 
vista como a fotografia possível e adaptada a nossa realidade

A pós-fotografia remete diretamente a imagem digital e a facili-
dade de criá-las, Salles (2018) esclarece que os usos da pós-fotografia 
permanecem sendo os mesmos da fotografia: informação, memória e 
apreciação artística, com o diferencial da quantidade que é muito maior. 
A quantidade de imagens e a facilidade para encontrá-las geram uma 
apropriação das mesmas que se encontram em variadas fontes como 
redes sociais, câmeras de segurança e Google Earth, sendo utilizadas para 
fins estéticos (Salles, 2018. p. 16). A pós-fotografia é a imagem digital 
contemporânea, uma “imagem com aparência fotografia produzida ou 
alterada digitalmente” (Carvalho, 2018, p. 3). Plaza (1994, como citado 
em Carvalho, 2018, p. 4) ressalta as três características da pós-fotografia:

a ‘representação a apresentação’, que indaga sobre como as imagens 
podem ser colocadas em computadores e ali recriadas [...] ‘a mon-
tagem, colagem, bricolagem’, que é basicamente a possibilidade de 
transformar a imagem (em zoom, em deformação, recorte, em cor, 
etc) de forma ampliada, uma vez que a tecnologia do computador 
permite que isso seja feito de forma digital [...] a terceira e última 
característica seria a ‘fluidez’.
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Ilustração 1
Fotografia de Nickolas Muray

Nota. De Frida Khalo por Nickolas Muray [Fotografia], por Nickolas Muray, 2011, 
Images Vision (https://imagesvisions.blogspot.com/2011/07/frida-khalo-por-nickolas-
muray.html?m=1)

O caráter de manipulação das imagens na pós-fotografia é ressaltado 
já que se torna um padrão com a facilidade tecnológica, a edição, apro-
priação e ressignificação dessas imagens serem cada vez mais comuns. 
Nos exemplos abaixo (ilustrações 1, 2 e 3) podemos ver diferentes usos 
da mesma imagem em que a manipulação está presente. A Ilustração 1 
é uma fotografia de Nickolas Muray, já a segunda imagem é a capa 
da Revista Vogue México de 2012 utilizando a fotografia de Nickolas 
Muray, enquanto na terceira imagem temos uma manipulação ainda 
mais evidente da primeira imagem com as colagens de flores aplicadas 
no fundo e na vestimenta da pintora.

https://imagesvisions.blogspot.com/2011/07/frida-khalo-por-nickolas-muray.html?m=1
https://imagesvisions.blogspot.com/2011/07/frida-khalo-por-nickolas-muray.html?m=1
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Ilustração 2
Capa da Revista Vogue

(“Ícone da moda na capa ‘Vogue México’de 2012”, 2016)

Ilustração 3
Fotografia manipulada

Costa (s.d.)

Voltando para Fontcuberta (2015), podemos fazer uma relação com 
alguns itens do decálogo pós-fotográfico com o objeto escolhido para 
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ilustrar a nova relação com as imagens. O decálogo discorre sobre 
as diferentes alterações no campo da arte, do artista, das imagens, 
do sujeito e do social. No item cinco o autor trata da originalidade: 
“5. Na filosofia da arte: se deslegitimam os discursos de originalidade 
e se normalizam as práticas apropriacionistas”. E de fato, muitas figuras 
divulgadas relacionadas à Frida Kahlo são repetições, tanto da imagem 
em si, como de estilos.

No item 6 a dimensão das pós-produção é acionada, referindo-se à 
autoria dessas imagens que muitas vezes partem de trabalhos colaborativos, 
interativos, que são desenvolvidos com colagens a apropriações de outras 
obras: “6. Na dialética do sujeito: o autor se camufla ou está nas nuvens 
(para reformular os modelos de autoria: coautoria, criação colaborativa, 
interatividade, anonimatos estratégicos e obras órfãs)”. Assim, fotografias 
de 1940, por exemplo, são utilizadas em montagens, sendo produto de 
uma criação colaborativa. Tal fato também reforça a repetição.

O item 8 se refere ao estilo das imagens que é lúdico e moderno 
combinando com o público envolvido tanto no processo de produção, 
reprodução e consumo o que também reflete na ideia de interatividade 
com as fotografias e imagens em geral. “8. No horizonte da arte: se 
dará mais força aos aspectos lúdicos em detrimento de uma arte hege-
mônica que fez da anedonia (o solene + o chato) sua bandeira”. O item 
9 se refere às formas de possuir a arte, “9. Na experiência da arte: se 
privilegiam práticas de criação que nos habituarão à desapropriação: 
compartilhar é melhor do que possuir”, e de fato, nas redes sociais, o 
compartilhamento é uma das formas se apropriar de algo.
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No item 102, Fontcuberta trata sobre o uso da arte como objeto de 
consumo. É válido lembrar que muitas vezes o consumo parte de uma 
perspectiva crítica, com intuito de relacionar objetos a ideologias, por 
exemplo. Tal item também permitiria entrar na discussão da estética e 
política, discussão que não cabe no presente artigo.

Nas imagens abaixo pode-se identificar o uso da fotografia para 
colagens digitais. Em ambos os casos são somadas frases de cunho 
político às intervenções. Tais imagens podem ocupar o espaço digital, 
como pode posteriormente ser impressa em um cartaz ou pôster, assu-
mindo funções políticas e/ou decorativas.

Ilustração 4
Colagem digital com frase

Dara em MH e Política (2020).

2. 10. Na política da arte: não render-se ao glamour e ao consumo para inscrever-se 
na ação de agitar consciências. Em um momento em que predomina uma arte 
convertida em mero gênero de cultura, obcecada na produção de mercadorias 
artísticas e que se rege pelas leis de mercado e pela indústria do entretenimento 
pode ser bom retirá-la de debaixo dos holofotes e tapetes vermelhos para devolvê-la 
às trincheiras.
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Ilustração 5
Colagens digitais

Tornai (2002b, 2020a)

Reprodutibilidade e Pós-Produção

Trazer uma breve discussão sobre reprodutibilidade se torna neces-
sário já que é com base na mesma que nos atentamos o olhar sob a 
pós-fotografia. Walter Benjamin foi o autor que trouxe as principais 
discussões sobre o tema ainda em 1936. Em seu ensaio A obra de arte 
na era da sua reprodutibilidade técnica, Benjamin construiu uma base 
de argumentos sobre a reprodução de imagens com o início da foto-
grafia e do cinema, técnicas muito ágeis quando comparadas as outras 
formas de reprodução.

Para o autor a reprodutibilidade técnica gera a perda do “aqui e agora” 
da obra de arte (Benjamin, 2012, p. 14), alterando o que é chamado 
de aura. O autor ainda institui dois valores relacionados à imagem: o 
valor de culto e o valor de exposição. O valor de culto está relacionado 
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à originalidade das obras, enquanto o valor de exposição caminha junto 
com a quantidade de reproduções da imagem.

Outro ponto lembrado pelo autor é a autenticidade da obra. Quando 
se trata de reproduções manuais o produto final será considerado uma 
falsificação, enquanto o resultado de uma reprodução técnica não será 
tido como tal. Benjamin justifica com o seguinte trecho:

a reprodução técnica se mostra mais independente em relação ao 
original do que a reprodução manual. Por exemplo, ela pode salientar 
aspectos do original que não são acessíveis ao olho humano [...] em 
segundo lugar, a reprodução técnica é capaz de colocar a cópia do 
original em situações impossíveis ao próprio original. Na forma da 
fotografia ou do disco, a reprodução técnica aproxima o original do 
espectador ou do ouvinte. (Benjamin, 2012, p. 14)

Sobre o segundo aspecto podemos ainda relacionar ao decálogo de 
Fontcuberta, uma vez que o autor também reflete sobre a democratiza-
ção dos usos das imagens e a acessibilidade tanto no consumo quanto 
na criação desses produtos midiáticos na atualidade.

Sobre a reprodutibilidade e as decorrentes mudanças na percepção, 
Susan Buck-Morss (2012) discorre sobre estética e anestética de uma 
forma completa levando o leitor a conhecer as origens dos termos e pro-
blematizando sobre a função da arte na atualidade. Se por um momento, 
a arte era uma experiência sensorial que abastava o humano de sua 
realidade, atualmente essa concepção de arte se torna mais complicada 
de ocorrer, visto que a arte entra “no campo fantasmagórico3 como 
entretenimento, como parte do mundo das mercadorias” (2012, p. 192).

3. Para Buck-Morss o termo fantasmagórico descreve “uma aparência de realidade 
que engana os sentidos, mediante a manipulação técnica” (2012, p. 191).
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A reprodutibilidade técnica alterou de fato as formas de recepção. 
Com a tecnologia imagens são amplamente reproduzidas e criadas. 
Alguns autores ressaltam como algo prejudicial à nossa percepção. 
Por outro lado, as formas de interação diante dessas evoluções tecnológi-
cas também são alteradas. A sociedade compartilha muitas informações 
e criam-se redes de trocas em diferentes níveis. Além disso, há uma 
facilidade em criar informação, o que pode ser danoso, como no caso 
das fake news, que geram desinformação; como também podem criar 
ambientes propícios para novas expressões artísticas e movimentos 
populares.

A reprodutibilidade da arte facilita sua exposição e permite que muitos 
tenham acesso a mesma, nesse movimento muitos se apropriam de tais 
obras e as utilizam como matérias-primas para outras obras, compondo 
articulações com novas referências. Esse movimento não ocorre apenas 
com as imagens como esse artigo se propõe a discutir, como também 
às músicas, vídeos, e tantos outros, com a promoção da cultura DJ 
(Bourriaud, 2009), em que é evidenciado os atos de apropriação, uti-
lização de obras, montagens, novas formatações, edições, produção 
de listas e sequências de reprodução. Todos esses usos constituem a 
pós-produção detalhada por Nicolas Bourriaud (2009).

Com a pós-produção, os artistas diluem as barreiras entre produção 
e consumo, uma vez que ambos se misturam e a produção vem em 
decorrência de um consumo. Além dessa quebra de dicotomia, tam-
bém há uma abolição da distinção entre “criação e cópia, ready-made 
e obra original” (Bourriaud, 2009, p. 8) e pouco importa quais foram 
os produtores das colagens e dos materiais apropriados, se considera 
mais o material e a experiência de produção do mesmo.
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Logo, Bourriaud (2009) parece atualizar a discussão de 
Benjamin (2012), evidenciando que as reproduções são muito mais 
comuns e de fato ocupam um muito espaço na cultura contemporânea, 
mas que também com a evolução tecnológica, houve uma progressão 
das experiências estéticas que agora não se mantém nos objetos únicos, 
mas sim nos movimentos de produção existentes, em que todos podem 
experienciar movimentos de criação e consumo.

Tanto Bourriaud (2009), ao falar da pós-produção, quanto 
Fontcuberta, 2012), ao trazer a ideia de pós-fotografia, remetem a 
movimentos contemporâneos que só existem pelo desenvolvimento 
tecnológico e pela reprodutibilidade das obras de arte, no caso de 
Fontcuberta especificamente da fotografia. Em prática, ambos fenôme-
nos são observados nas imagens de Frida Kahlo que são reproduzidas 
atualmente nas redes sociais digitais com a reprodução de fotografias 
nesses ambientes, além das possibilidades de utilização das mesmas em 
colagens e bricolagens evidenciando principalmente a pós-produção 
com base nessas fotografias.

Simbioticamente ao movimento de pós-produção também é possível 
observar referências que particularizam as obras através das conexões 
promovidas com seus produtores, tais referências existem por conta 
das mediações existentes tanto nos processos de interpretação como 
de produção e serão abordados adiante no próximo tópico. Junto às 
mediações é importante trazer para a discussão a midiatização de 
forma a auxiliar na compreensão dos muitos objetos e processos de 
circulação de informações que também se desdobram nos processos 
de produção-consumo.
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Midiatização e Mediações

Através dos estudos sobre a midiatização conseguimos compreender 
as relações sociais em torno das mídias. O termo ultrapassa os entendi-
mentos sobre a mídia e busca compreender como a sociedade se estabe-
lece e é alterada com a evolução tecnológica em torno da comunicação. 
Pode-se dizer que a midiatização é importante para a discussão desse 
artigo já que as fotografias utilizadas se tornam objetos de estudo a partir 
do momento em que ganham novas formas de reprodução integrando 
o universo da pós-fotografia. O receptor tem sua forma de recepção 
alterada e da mesma forma que é receptor se torna também produtor.

Se a princípio o pensamento é direcionado aos suportes e às 
mídias que tais imagens e todos os produtos se apresentam, também 
se observa as experiências que esses objetos possibilitam à sociedade. 
Para Véron (2014) a midiatização se relaciona com a capacidade humana 
de semiose, ou seja, a capacidade de significar e produzir significados, o 
que se pode entender também como uma forma de viver e ler o mundo 
que nos cerca. De acordo com o autor (Verón, 2014) os fenômenos 
midiáticos, como a escrita e a invenção da televisão, fazem parte desses 
processos de significação e produção de significados que nesse contexto 
também podem ser chamados de midiatização.

O processo de estrelização de Frida Kahlo conta com diferentes 
mídias, mas um dos principais produtos midiáticos relacionados à pintora 
é o filme Frida (2002) de Julie Taymor. Segundo Nascimento (2010), o 
filme é o responsável por trazer Frida Kahlo para a atualidade e auxi-
liar na criação de uma mitologia em torno da pintora. Uma vez que o 
filme foi um sucesso de público e crítica, sendo um produto midiático 
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acessível. A obra é uma adaptação, do também muito conhecido livro 
homônimo de Hayden Herrera (2012). E a partir dele se constrói uma 
representação da pintora que é repercutida atualmente. Logo, o filme 
é um ponto inicial para Kahlo ter se tornado um ícone pop. Depois do 
filme, livros, revistas, bonecas, músicas e outros produtos foram criados. 
Com esse movimento era esperado que algumas imagens da pintora 
voltassem a ser expostas.

Um fator interessante são as conexões criadas entre Frida Kahlo 
e estilos de vida. Atualmente a história da pintora serve para ilustrar 
lutas de movimentos políticos e sociais, principalmente o feminismo, 
sendo também relacionada à sua bissexualidade e a identidade queer. 
Hjarvard (2014, p. 23) reforça um ponto da midiatização “as mídias 
são coprodutoras de nossas representações mentais, de nossas ações e 
relacionamentos com outras pessoas em uma variedade de contextos 
privados e semiprivados”. Ou seja, a mídia auxilia na construção de 
uma personagem que passa a fazer parte do cotidiano e interações 
sociais. As fotografias com Frida Kahlo aproximam o público de sua 
vida privada e não permitem que fatores como a deficiência e o uso de 
coletes ortopédicos sejam apagados de sua biografia, como é feito em 
algumas ilustrações.

Já as mediações nos levam a refletir sobre as apropriações que deter-
minados grupos fazem com a imagem da pintora, delimitando novos 
recortes, reconstruindo uma imagem de Frida Kahlo, relacionando-a 
também a movimentos políticos e sociais, como o feminismo, as lutas 
da comunidade LGBTQI+ e das pessoas com deficiência.

De acordo com Braga (2012, p. 32) a mediação se trata da relação 
do humano com a realidade que o circunda, sendo que “os sentidos 
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específicos variam segundo o elemento mediador, conforme os sujeitos 
cuja relação é intermediada; e de acordo com seu modo de atuação”, 
seguindo essa perspectiva podemos discorrer sobre as relações estabele-
cidas sobre a pintora de acordo com outros produtos midiáticos. O filme 
e a biografia de Frida Kahlo evidenciam traços de sua personalidade 
e momentos de sua vida, geram um recorte e a partir disso receptores 
conhecem uma faceta da vida de Frida, o que leva diretamente a outros 
produtos, ressaltando algumas narrativas.

Além dos próprios produtos induzirem a algumas interpretações, o 
receptor é rodeado de mediações que vão interferir em sua compreen-
são: mulheres podem relacionar ao feminismo; pessoas com deficiência 
podem ressaltar o uso das cadeiras de rodas, a amputação de uma das 
pernas, o uso de muletas e bengalas; artistas fazem um recorte sobre a 
vida profissional. Com isso a personagem vai sendo ressignificada por 
seus fãs e consumidores que ao ponto de serem também produtores 
fazem do processo de recepção um processo de criação.

Como o presente artigo se volta para o processo de pós-fotografia 
em torno de Frida Kahlo, é possível perceber dois movimentos: o de 
apropriação para a criação de novas imagens, que são em geral ilustra-
ções e a reprodução das fotografias da pintora, ambos estilos de relação 
entre sujeitos e obras ocorrem por meio de postagens no Instagram. 
Há diferentes formas de interação entre esses sujeitos e tais materiais 
e interações podem expressar possíveis mediações existentes, princi-
palmente as mediações culturais.

Orozco Gómez (2006) estabelece alguns chaveamentos sobre as 
mediações culturais da comunicação. Aqui proponho que três delas 
se destacam nos processos indicados: a mediação cognitiva, que se 
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relaciona ao que os sujeitos esperam de Frida Kahlo, ou seja, de como 
a relacionam através de seus repertórios (que ela seja feminista, ou 
militante partidária, ou então uma artista muito ousada); a mediação 
institucional que percorre os laços familiares, os ambientes frequentados, 
a participação de movimentos políticos e sociais dos sujeitos. O que 
a aproxima ainda mais de pessoas que se relacionam ao feminismo, à 
comunidade LGBTQIA+ ou às pessoas com deficiência. E por fim, a 
mediação de referência, que considera os referentes culturais, de gênero, 
localização geográfica, cultura local, etnia, podendo repercutir nas rela-
ções de gênero com a pintora ou então a forma de como se consome a 
pintora, que pode ocorrer através de livros, exposições artísticas, filmes.

Assim, a imagem de Frida Kahlo não é simplesmente replicada de 
forma automática e mecânica, mas sim buscando expandir compreen-
sões sobre a mesma, estabelecendo vínculos com seus consumidores/
espectadores e produtores que acionam camadas de suas vivências por 
meio das mediações culturais nesses objetos e processos tão complexos 
que fazem parte do ambiente midiatizado.

Considerações Finais

Quando unimos a ideia de pós-fotografia com a pós-produção, 
midiatização e as mediações compreendemos um pouco mais sobre 
os processos envolvidos na reprodutibilidade da imagem da pintora 
Frida Kahlo. Como já dito na introdução, é um processo complexo 
que integra a recepção, a produção e reprodução de uma forma na 
qual o receptor é capaz de interagir com o produto e até mesmo criar 
novos, dessa forma reproduz as imagens, torna-as atuais, relaciona com 
assuntos contemporâneos e experiências que são vividas hoje. Assim, a 
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pintora Frida Kahlo é atrelada a assuntos atuais o que impulsiona ainda 
mais os usos de suas imagens, incluindo fotografias, colagens digitais, 
ilustrações e reprodução das obras da artista.

A pintora, que é muito popular, sempre teve um interesse pelas formas 
como era representada, buscava ressaltar detalhes de sua personalidade 
em suas poses e tanto os retratos quanto os autorretratos tornavam evi-
dentes algumas de suas características. Depois, livros e filmes voltaram 
a criar narrativas sobre a pintora. Fatores que se tornaram possíveis 
com a reprodutibilidade técnica expandiram a divulgação da imagem 
e vida da artista.

Na atualidade, as imagens se tornam predominantes em nossa socie-
dade e o fato de Frida Kahlo não estar viva não se torna um obstáculo 
para que não se tenha imagens dela e o que se percebe ocorre justamente 
o oposto. As fotografias da pintora são digitalizadas e divulgadas em 
páginas no Instagram, artistas produzem imagens digitais com recortes 
dessas fotografias, muitas vezes criam ilustrações e a pintora tem sua 
narrativa reproduzida, sendo em alguns momentos realocada podendo 
variar de acordo com os receptores e suas mediações, Os processos 
comunicacionais auxiliam na compreensão da identidade da pintora e os 
sujeitos passam a conhecê-la aplicando nos processos comunicacionais 
suas interpretações que foram recortadas por mediações.
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Anexos

As imagens abaixo servem para ilustrar como são algumas publi-
cações relacionadas à pintora. As fotografias expõem a intimidade de 
Frida Kahlo, algumas são coloridas digitalmente, sofrendo alterações.

Imagem 7
Fotografia de Álvarez Bravo

Kahlo (2021).

Imagem 8
Fotografia em momento de dor

Kahlo (2019a).

Imagem 9
Fotografia colorida

Kahlo (2019b).

Imagem 10
Fotografia colorida 2

Kahlo (2020).
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Imagem 11
Frida acamada

Kahlo (2019c).
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Storiestelling: recursos narrativos da ferramenta 
stories do instagram para o jornalismo

Renato Essenfelder1
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Adriana Pierre Coca3

Nas últimas décadas, a competição pela atenção do público tem 
ganhado, sistematicamente, novos atores e novos desafios, em um 
processo de aceleração vertiginosa. Se contabilizamos séculos até que 
livros, jornais, fotografias, cinema, rádio e televisão coexistissem para 
disputar a preferência de um mesmo leitor/ouvinte/telespectador, a partir 
do advento da internet, e em especial após a popularização de tecnolo-
gias de banda larga, portabilidade e mobilidade de aparelhos (receptores 
e emissores de conteúdos), a competição acirrou-se dramaticamente.

De forma incessante, novos players midiáticos despontam no mercado: 
Facebook, YouTube, Tik Tok, Twitter, Instagram, LinkedIn e Snapchat, 
entre muitos outros, apenas para citar os mais populares, digladiam-se 
pela atenção de um público saturado de opções de entretenimento e de 
informação. Em cada uma dessas redes, milhões de canais/influenciadores 
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travam outra disputa por atenção, não mais apenas entremídia, mas intra-
mídia, igualmente violenta. Paralelamente, as megacorporações por trás 
desses empreendimentos ajustam e aperfeiçoam seus algoritmos e tec-
nologias para tornar suas plataformas mais sedutoras e mais capazes de, 
na expressão consagrada pelo marketing digital, provocar engajamento.

Enquanto isso, jornalistas e veículos jornalísticos, tidos como 
agentes culturais privilegiados, historicamente eleitos para narrar a 
complexidade do mundo (Reginato, 2020), sofrem em especial com 
essa competição, pois, presos a fórmulas clássicas, centenárias, muitas 
vezes sentem dificuldade em se apropriarem dessas novas ferramentas 
e dos novos formatos narrativos que delas derivam.

Nesse contexto, jornalistas ainda parecem operar para uma audiên-
cia em extinção, composta por um leitor contemplativo (ideal) ou no 
máximo um leitor fragmentário. As expressões são da pesquisadora 
Santaella (2004), que afirma terem existido basicamente três tipos de lei-
tores desde a Idade Média até o início deste século: o leitor contemplativo 
e meditativo; o leitor fragmentado e movente (que lê mais rapidamente 
e com menos concentração, com a pressa que a vida pós-Revolução 
Industrial impôs); e o leitor imersivo e virtual, ligado ao surgimento 
dos computadores para uso pessoal e o desenvolvimento da internet.

Esse último tipo, o leitor imersivo, está a todo tempo disponível para 
processar novas informações, traça seu caminho em navegações alineares 
ou multilineares, passeia por várias dimensões de conteúdo, em movimentos 
de leitura imprevisíveis, e entrecruza textos, gerando a partir deles novos 
conteúdos – para si ou para outros leitores. Murray (2001) considera que 
o meio imersivo é participativo e dá às pessoas acesso a emoções, pensa-
mentos e comportamentos que na vida “real” não seriam tão acessíveis.



764

meistudies

Quase duas décadas após a virada do século 21, podemos sugerir a 
criação de um quarto tipo de leitor, aquele que não é apenas imersivo, 
como diagnosticou Santaella (2004), mas também um leitor-autor de 
mundos narrativos compartilháveis e compartilhados. Leitor que poten-
cializa a própria imersão ao coletivizar, interagir com o outro e gerar 
conteúdos que dialogam explicitamente com outros conteúdos. É o leitor 
que carrega em si traços e particularidades de cada um dos movimentos 
anteriores, não apenas virtual e imersivo, mas também ubíquo, e que 
faz uso intensivo de seus dispositivos móveis. Trata-se do leitor criador 
conectado, móvel, que a indústria da mídia – e em especial do jorna-
lismo – parece ter enorme dificuldade em atrair, e que se multiplica com 
a popularização de novas tecnologias de criação de conteúdo.

E de que maneira os jornalistas estão reagindo, ou se apropriando, 
de tais transformações, em especial no ambiente das redes sociais digi-
tais? Narrar, nessas plataformas, frequentemente entrecruzando-as, é 
desafiador. Na costura das plataformas sociais, a narrativa transmídia 
promove interações, transforma usuários em cocriadores de conteúdo 
e propõe novos formatos narrativos.

Essenfelder e Ranieri (2016) batizam esse fenômeno de narrativas 
transocialmedia. Neste estudo, analisamos a notável exploração que uma 
empresa de jornalismo tradicional e centenária, a National Geographic, 
promove em relação à plataforma Instagram – mais especificamente, o uso 
da ferramenta Stories. A essa prática, atribuímos o nome storiestelling, 
em referência aos termos stories e storytelling.

O corpus utilizado é a sequência de Stories “Story of a Face”, publi-
cada pelo perfil da National Geographic (@natgeo) – atualmente com 
impressionantes 173 milhões de seguidores no Instagram. “Story of a 
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Face” é o mais antigo destaque disponível entre os Stories do perfil, 
denotando seu pioneirismo e importância como modelo narrativo até 
hoje influente. A importância da pesquisa se justifica por dois fatores 
fundamentais: 1) o fato de se tratar de uma mídia nova – o Instagram 
foi lançado em 2010, mas o recurso Stories é de 2016, e, portanto, ainda 
em fase de definição de uma linguagem própria, conforme observa 
Murray (2001) ao refletir sobre as etapas de consolidação narrativa das 
mídias; e 2) o contexto de crise de modelos de negócios no jornalismo, 
que é global e incentiva veículos jornalísticos a buscarem novos formatos 
narrativos de modo a ampliar suas audiências.

Transmidialidade e Transocialidade Sigital

Para atingir o leitor criador conectado, contemporâneo, o primeiro 
grande desafio é a distribuição de conteúdo pelas inúmeras plataformas 
sociais disponíveis. Na costura das plataformas, a narrativa transmídia 
alavanca a interação com os usuários e surgem novos formatos narrati-
vos. Nas mídias sociais podemos nominar o fenômeno como narrativas 
transociais (Essenfelder & Ranieri, 2016).

Trata-se de um desdobramento do conceito de transmídia. 
Scolari (2009) discorre sobre a multiplicidade de termos para designar 
o fenômeno do imbricamento narrativo de mídias, como narrative media 
studies, transmedial narratology, cross media, multimodality, multipla-
taforma, enhanced storytelling, dentre outros, para falar de narrativas 
transmidiáticas de forma geral. Conforme lembra Jenkins (2014), no 
contexto jornalístico, a importância da transmidialidade não é apenas 
a de viralizar conteúdos (isto é, um objetivo massivo-comercial), mas 
sim de incrementar a experiência informativa.
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O jornalista transocialmídia age segundo quatro pressupostos fun-
damentais (Essenfelder & Ranieri, 2016): 1 – Sabe que a internet é 
hoje tomada por redes sociais digitais em que a troca e disseminação 
de conteúdos segue lógica própria, independente do desejo das indús-
trias jornalísticas; 2 – Acompanha a expansão da internet pelo mundo, 
e, com ela, das redes sociais, que não só ganham escala como mudam 
constantemente de formato e de parâmetros algorítmicos, obrigando seus 
narradores a se adaptarem também constantemente; 3 – Assume que a 
principal tendência em termos de acesso à internet se dá por meio de 
plataformas e dispositivos móveis, como celulares, tablets, relógios e 
outros; 4 – Conhece os recursos das principais redes sociais digitais, 
como hoje Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, 
LinkedIn, Vine e outras, e sabe explorá-los narrativamente para criar 
verdadeiros enredos transmidiáticos.

No Brasil, percebe-se um interesse crescente da indústria jornalística 
pelas possibilidades de exploração de narrativas em redes sociais – e 
transociais –, seja pelo baixo custo de entrada, seja pela possibilidade 
de atingir audiências mais jovens. Recentemente, em 2018, o jornal 
brasileiro Folha de S. Paulo, maior do país em tiragem, chamou a 
atenção para o surgimento de produções inteiramente voltadas à plata-
forma Instagram e apresentou uma espécie de manual digital com dicas 
para relatar histórias no Instagram (Diniz, 2018), tais como: explorar 
a estrutura narrativa da Jornada do Herói4; manter o suspense como 
elemento de ligação principal entre os frames ou Stories; preocupar-se 
com a linguagem, que deve ser leve, bem-humorada e divertida, sem 

4. O conceito foi cunhado pelo mitólogo norte-americano, Joseph Campbell, em 1949.
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perder o foco na seriedade da informação; manter um canal aberto inte-
rativo com o público; explorar formatos audiovisuais; não exagerar na 
quantidade de frames (quadros), mantendo o formato de, no mínimo, 
5 e, no máximo, 30 Stories por pauta.

Considerações Metodológicas

A partir do entendimento do cenário e das novas possibilidades 
narrativas em rede social, apresentamos neste estudo algumas conside-
rações a respeito de um modelo empregado na rede social Instagram, 
mais especificamente com uso da ferramenta Stories. A essa prática, 
atribuímos o referido termo storiestelling.

O corpus de estudo utilizado é a sequência de frames de “Story of 
a Face”, publicada pelo perfil da National Geographic (@natgeo) no 
Instagram. A metodologia aplicada é a da Análise do Discurso, por meio 
da qual se objetiva identificar, no plano verbal e não verbal, os recursos 
expressivos utilizados pelos autores da microssérie “Story of a Face”.

Apoiados em quatro passos analíticos, descritos à frente, investi-
gamos as estratégias comunicativas utilizadas. Os resultados apontam 
para o início de uma discussão sobre as melhores práticas de uso da 
ferramenta Stories do Instagram.

A sequência “Story of a Face” é composta por 25 unidades de Stories 
no Instagram do perfil @natgeo, administrado pelo veículo jornalístico 
homônimo. As 25 unidades se valem de recursos como textos, fotogra-
fias, slideshows, vídeos curtos e pequenos trechos de áudio para narrar 
a história de Katie Stubblefield, uma jovem americana que aos 19 anos 
de idade tentou o suicídio e aos 21 anos passou por um revolucionário 
transplante de face – pioneiro no mundo.
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Empregamos o olhar cuidadoso da Análise do Discurso buscando 
entender não só o que dizem os textos, mas também como os textos fazem 
para dizer o que dizem. Como nos lembra Gill (2002, p. 244), “análise 
de discurso é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no 
estudo de textos, desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas 
e diversos tratamentos em diferentes disciplinas”.

A autora continua:

Estritamente falando, não existe uma única “análise de discurso”, 
mas muitos estilos diferentes de análise, e todos reivindicam o nome. 
O que estas perspectivas partilham é uma rejeição da noção realista 
de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou 
descrever o mundo, e uma convicção da importância central do 
discurso na construção da vida social. (Gill, 2002, p. 244)

Em sua revisão de literatura sobre essa metodologia, a autora iden-
tifica nada menos do que 57 variedades de Análise do Discurso, para 
em seguida classificá-las em três grandes grupos, conforme o interesse 
e perspectiva paradigmática do pesquisador. Esses grupos são: 1) o da 
linguística crítica / semiótica social / estudos da linguagem, de inspiração 
linguística e semiótica, para o qual o sentido de um termo provém não 
de alguma estrutura inerente da relação entre significante e significado, 
mas do sistema de oposições em que ele está inserido; 2) o grupo influen-
ciado pela teoria do ato da fala, pela etnometodologia e pela análise da 
conversação, focado em uma orientação funcional, ou sejam naquilo 
que o discurso objetiva alcançar; e 3) o grupo pós-estruturalista, que 
rejeita a noção de sujeito unificado coerente e está mais interessado em 
olhar historicamente os discursos do que em analisar detalhes de textos 
falados e escritos (Gill, 2002, pp. 246-247).
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Em relação aos temas que são objeto da maior parte dos estudos que 
aplicam Análise do Discurso, Gill localiza quatro principais: “Uma pre-
ocupação com o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem como 
construtiva (criadora) e construída; uma ênfase no discurso como uma 
forma de ação; e uma convicção na organização retórica do discurso” 
(Gill, 2002, p. 247).

Partindo dessas considerações, situamos o estudo no grupo das 
Análises do Discurso ligado às áreas da linguística e da semiótica, 
inspirados em autores da AD Francesa, como Pêcheux, Maingueneau 
e Charadeau. Quanto ao tema, neste artigo, iremos nos concentrar na 
organização retórica do discurso – já que o objetivo é mapear estra-
tégias narrativas de uma sequência de Stories e incitar o debate sobre 
o uso dessa ferramenta para a constituição de saberes no campo que 
denominamos storiestelling jornalístico.

A análise compreendeu quatro etapas, inspiradas na metodologia 
de Gill (2002):

• Aproximação e leitura crítica do objeto: os vídeos foram 
assistidos integralmente ao menos uma dúzia de vezes, 
tomando-se nota dos aspectos que chamavam a atenção 
dos analistas.

• Roteirização e decupagem: as 25 unidades de stories foram 
completamente decupadas, uma a uma, em planilha onde 
se registrava o formato de mídia adotado, a cenografia da 
imagem, a presença ou não de áudio, de movimentos de 
câmera, de letreiros na tela (legendagem) etc.

• Captura de tela: todas as telas com informação nova (imagem 
ou texto verbal) foram capturadas e dispostas em sequência.

• Análise do discurso stricto sensu, buscando explicitar os 
recursos narrativos usados e como os sentidos são construídos 
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na sequência, de modo a iluminar o caminho para futuros 
pesquisadores e jornalistas interessados em storiestelling.

Resultados

A microssérie “Story of a Face”, publicada originalmente em agosto 
de 2018, é composta por 25 unidades de Stories que somam um tempo 
contínuo de interação de 5 minutos e 14 segundos. Assim, cada unidade 
informativa possui exatos 12,5 segundos de duração.

Nosso esforço inicial de leitura e codificação foi compilado em 
uma tabela com 25 linhas (uma para cada frame na microssérie) e dez 
colunas, sendo que em quatro das colunas utilizamos o método de 
tabela dinâmica para indicar a presença (indicada com o algarismo 1) 
ou a ausência (indicada com o algarismo 0) de fotografia, texto, vídeo, 
áudio narrado (voice over) e/ou áudio de fundo (música, som ambiente) 
nos quadros.

As demais colunas são descritivas dos personagens em cena no 
quadro, da ação sendo desempenhada, do texto integral que é exibido 
na tela do celular (legendagem) e, por fim, uma descrição dos analistas 
sobre elementos do quadro que julgam mais relevantes.

A Tabela 1 reproduz as anotações acerca dos primeiros 5 quadros 
da sequência.
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Tabela 1
Exemplo de decupagem analítica de Story of a Face

# foto texto* vídeo áudio 
voz

áudio 
bg personagens ação texto integral 

(exibido em tela)
descritivo do 

quadro

1 1 1 0 0 0 Katie 
Stubblefield

De perfil, 
Katie 
segura um 
buquê de 
flores

Katie’s new 
face // Katie 
Stubblefield lost 
her face when she 
was 18. When 
she was 21, 
doctors gave her 
a new one.
//
Ver Mais [link ao 
site NatGeo]

Foto de Katie 
“sem rosto” 
sentada de perfil 
diante de uma 
janela fechada 
segurando um 
buquê de flores 
com o olhar fixo 
à frente. A foto 
permanece 1 
segundo em foco 
e então entram os 
letreiros. Retrato 
desfoca. 

2 1 1 0 0 0 Katie
Imóvel, 
de perfil, 
segura 
buquê

It’s a difficult 
story to look 
at. // Yet we’re 
asking you to go 
on this journey 
of how a young 
woman received 
a face transplant 
because it reveals 
something 
profound about 
our humanity.

Mesma foto. 
Desfocada e 
estática. Texto 
aplicado sobre.

3 1 1 0 0 0
Katie, em 
foto pré-
acidente, 
aos 19

Sorri 
em foto 
colegial

Katie, 2013 In 
her senior year 
of high school, 
Katie’s world 
unraveled, and 
she attempted 
suicide.

Foto de época, 
Katie saudável no 
colegial. Zoom in 
lento

4 1 1 0 0 0 Katie, tomo Tomografia 
estática

CT SCAN OF 
KATIE’S FACE, 
2014 Brian 
Gastman, Katie’s 
doctor at the 
Cleveland Clinic, 
said it was one 
of the worst face 
traumas he’d ever 
encountered.

Imagem de 
tomografia do 
rosto deformado 
de Katie, preto e 
branco
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5 1 1 0 0 0 Katie Imóvel, 
deformada

KATIE, 2015 
Over the 
course of many 
surgeries, 
Gastman and 
a team of 
specialists 
stabilized Katie 
and patched her 
face

Foto de Katie em 
2015, close, cor, 
rosto deformado.

Elaborada pelos autores

A decupagem acima, aqui reproduzida parcialmente por economia de 
espaço, foi construída ao longo de duas semanas. Por precaução, os pes-
quisadores gravaram a sequência completa como forma de backup, caso 
o perfil @natgeo por alguma razão apagasse a sequência – e conscientes 
da transitoriedade intrínseca à mídia. O evento, contudo, não ocorreu, e 
ainda hoje5 a história pode ser consultada integralmente no perfil.

Na etapa seguinte, de captura de telas, foram registradas e arma-
zenadas 44 imagens da sequência. Diferentemente de uma captura 
quadro a quadro, contudo, o arquivamento obedeceu a um critério 
simples, mas que se mostrou eficaz para efeito de análise: foram 
armazenadas imagens de cada quadro que contivesse uma informa-
ção visual nova, isto é, acréscimo de conteúdo verbal ou não verbal 
(novo texto, áudio ou imagem, considerando ainda a presença de 
gestos significativos).

As telas foram divididas segundo a sequência (unidade informativa 
de 1 a 25) de que fizeram parte no conjunto do Stories.

Parte do resultado desse trabalho está ilustrada no quadro 1, abaixo.

5. Último acesso em 26 de setembro de 2021. 
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Quadro 1
Exemplo de captura de tela de Story of a Face, unidades 1-13

Nota. Adaptado do destaque “Story of a Face”, stories @natgeo no Instagram 
(National Geographic, s.d.).
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Como se vê, o número de telas capturadas por unidade informativa 
é variável. Nas unidades compostas apenas por uma foto estática e 
um texto estático, registrou-se apenas um frame para posterior aná-
lise. Nas unidades compostas por mais de uma foto, ou por vídeo, ou 
por mais de um texto (caso das unidades 1 e 2, reproduzidas acima), 
foram registrados mais frames. Lembramos que o tempo de duração 
de cada unidade informativa do stories no corpus analisado é idêntico, 
de 12,5 segundos, então é uma escolha editorial da equipe do @natgeo 
definir se nesse tempo serão exibidos mais ou menos recursos.

Quadro 2
Unidade 25, o final de Story of a Face

Nota. Adaptado do destaque “Story of a Face”, stories @natgeo no Instagram 
(National Geographic, s.d.).

Para efeito de comparação, a unidade com mais recursos explo-
rados foi a última, 25, que faz uma espécie de retrospectiva do caso 
Katie Stubblefield. São exibidas em sequência 6 fotos de Katie (ou, 
mais precisamente, 5 fotos de Katie e 1 de sua falecida doadora de 
face, Andrea). As imagens registram o antes, o durante e o depois da 
operação de transplante de face de Katie, com apenas um texto de 
encerramento – a dramática declaração, entre aspas: “I’m thankful to 
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have a second chance to live my life”. As capturas de tela da unidade 
25 estão reproduzidas no quadro 2. Note-se que todas as fotografias 
têm no rodapé um link “Ver Mais” que direciona o usuário ao site da 
revista, onde se lê outra história, não redundante com o conteúdo do 
Instagram: o depoimento dos fotógrafos da National Geographic que 
passaram mais de um ano registrando a saga de Katie.

De início, notamos que a estrutura clássica de pirâmide invertida, 
típica do gênero informativo do jornalismo (cf. Marques de Mello, 2010), 
é subvertida. No Stories, o @natgeo trabalha segundo uma estrutura de 
pirâmide normal ou literária, explorando recursos típicos de narrativas 
dramáticas, como o suspense e o fundo moral ou fabular da história 
(Motta, 2004).

É interessante notar que, agindo desta maneira, a sequência de stories 
assume um olhar impregnado de subjetividade, rejeitando uma noção 
muito popular entre jornalistas: a de que são meros reprodutores da reali-
dade. Conforme inúmeros pesquisadores já notaram (Essenfelder, 2016; 
Medina, 2006), o ethos do campo jornalístico, que tem a verdade, a 
objetividade e a imparcialidade como valores centrais, frequentemente 
reduz a figura do jornalista à de uma máquina, despersonalizando-o, 
desubjetivando-o, como se só assim fosse possível informar a sociedade 
com clareza e precisão.

Segundo essa perspectiva, que remonta à Teoria do Espelho, uma 
das primeiras a se popularizarem no campo do Jornalismo, o repórter 
seria um (re)transmissor de discursos, e não um ator-autor na socie-
dade. Obviamente, trata-se de uma perspectiva superada – ao menos 
academicamente. Considerando o jornalismo em sua dimensão narra-
tiva, é preciso situar o repórter como alguém investido de autoria, de 
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subjetividade, alguém que “não divulga, constrói mundos. Não é uma 
máquina, mas um narrador: um autor das narrativas da contempora-
neidade” (Essenfelder, 2016, p. 45). Embora os Manuais de Redação 
tentem negar esse caráter narrativo (portanto subjetivo) do jornalismo, 
a conclusão é inescapável. Segundo Motta:

Estudar as narrativas jornalísticas é descobrir os dispositivos retó-
ricos utilizados pelos repórteres e editores capazes de revelar o uso 
intencional de recursos linguísticos e extralinguísticos na comu-
nicação jornalística para produzir efeitos (o efeito de real ou os 
efeitos poéticos). Neste sentido, afirmamos que o jornalismo é uma 
linguagem argumentativa e não há um estilo jornalístico, mas sim 
uma retórica jornalística. (...) A presença de recursos narrativos no 
jornalismo está em todas as partes. Mesmos os textos mais “duros” 
da editoria de economia, por exemplo, recorrem frequentemente a 
breves interregnos narrativos com a finalidade de aproximar o leitor 
dos episódios narrados, de tornar mais humano o texto frio. Outras 
vezes, os textos jornalísticos escancaram seu caráter narrativo, como 
em muitas reportagens e no jornalismo literário. (Motta, 2005, p. 9)

O paradigma do jornalismo como narrativa criadora de mundos 
parece estar presente desde o início na sequência Story of a Face. 
Tomemos como exemplo as duas primeiras unidades da sequência 
desse stories. Nelas, vemos na tela uma fotografia estática da menina 
sem rosto, Katie Stubblefield, sentada de perfil diante de uma janela 
fechada com cortinas brancas e cinzas, à meia luz, segurando um buquê 
de flores com o olhar fixo para a sua frente. A foto permanece por um 
segundo nítida e então entram os primeiros letreiros da sequência e a 
imagem é desfocada. Os textos surgem na seguinte sequência, ao longo 
dos primeiros 20 segundos de exposição da microssérie.

Katie’s new face [título]
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Katie Stubblefield lost her face when she was 18. When she was 21, 
doctors gave her a new one.
It’s a difficult story to look at.
Yet we’re asking you to go on this journey of how a young woman 
received a face transplant because it reveals something profound 
about our humanity. (National Geographic, s.d.)

Aqui percebemos, de início, como os autores procuram estabelecer 
uma relação de intimidade não apenas com Katie (ela está em um quarto 
de hospital, em um momento contemplativo, com um rosto completa-
mente deformado que ainda não vemos muito bem e um buquê de flores 
nas mãos, simbolizando sua inocência), mas também com os leitores. 
Diferentemente do ethos associado ao discurso jornalístico como algo 
frio e distante, temos, aqui, o recurso dramático do suspense. Sabemos 
que a garota em tela é Katie Stubblefield, que perdeu a face aos 18 (mas 
não sabemos como) e recuperou-a por meio de transplante (não temos 
detalhes) aos 21.

Sobre a incorporação, pelo jornalismo, de recursos que causam 
comoção no leitor, Motta escreve:

Recursos da retórica jornalística induzem os leitores, ouvintes e 
telespectadores a diversos tipos e graus de comoção. Esses recursos 
abundam nas manchetes e títulos tanto quanto nos textos, tanto nas 
ilustrações e charges como nas fotografias e imagens televisivas. 
Estão nas escolhas léxicas, no uso de verbos prospectivos, verbos de 
sentimento, verbos negativos, verbos de conselho, de advertência etc.; 
no uso de adjetivos afetivos, potenciais ou adjetivos de possessão; no 
uso de substantivos estigmatizados como terroristas, radicais, pivetes, 
etc. Estão nas exclamações, interrogações, comparações, ênfases, 
repetições e reticências, mais comuns no noticiário que se pensa. 
Estão nas figuras de linguagem (metáforas, sinédoques, sinonímia, 
hipérboles). Estão nas ironias e paródias, que abrem âmbitos de 
significação. Estão nos conteúdos implícitos, nas implicaturas de 
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advérbios como “apenas”, “de novo”, “só”, “ainda”, comuns nas 
manchetes. Estão nas pressuposições e tantos outros recursos lin-
guísticos e extralinguísticos que proliferam na linguagem jornalística 
verbal e audiovisual. É impossível enumerá-los ou classificá-los, tal 
a sua abundância no noticiário. (2005, p.10-11)

Os primeiros recursos que encontramos em Story of a Face, portanto, 
visam a: 1) estabelecer intimidade com o leitor/interator; 2) colocar o 
leitor/interator dentro daquela narrativa, transportando-o imediatamente 
à privacidade contemplativa de Katie; e 3) estabelecer um jogo narrativo 
de suspense (quem é ela, como perdeu a face, por que essa história diz 
algo sobre mim também?).

Outro aspecto, percebido no conjunto das unidades analisadas: 
Katie é, sem dúvidas, a protagonista dessa história. A afirmação pode 
parecer incorrer em uma obviedade, afinal, a história é sobre Katie e 
seu transplante de rosto. Um rápido exame a reportagens publicadas 
à época sobre esse caso, contudo, mostra que a abordagem não é tão 
óbvia. Encontramos, em outros textos, enfoque no acontecimento trágico 
de perda de rosto e no “milagre da medicina” do transplante. Ou seja, 
abordagens sensacionalistas ou tecnicistas. O paradigma humanista, 
como adotado em Story of a Face, nem sempre é a escolha óbvia.

Sabemos que o paradigma é humanista, centrado na subjetividade 
de Katie – a menina que é a um só tempo Fera e Bela, a menina que 
não tem rosto, mas segura flores, porque não existe nenhum destaque ao 
acontecimento que levou à perda da face (não é nem sequer comentado 
como e por que Katie teve o rosto deformado) ou à técnica (sabemos 
que a cirurgia foi longa e complexa, porém não temos nenhum detalhe 
a respeito, nenhuma entrevista com especialistas).
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Katie é a única fonte a ter voz na história, não só na forma de aspas 
em texto como também nos únicos depoimentos em áudio: na unidade 
14, ouvimos pela primeira vez a voz de Katie, que diz “This is like the 
beginning of another chapter. Very poetic, right?” logo antes de entrar 
em cirurgia. Na unidade 25, que encerra a história de modo comovente, 
Katie fala: “I’m thankful to have a second chance to live my life” (Natio-
nal Geographic, s.d.).

O protagonismo é, inegavelmente, de Katie: sua relação com a 
família, sua rotina, seus medos e desejos diante do enorme desafio do 
transplante de face – que jamais deriva para uma abordagem mórbida a 
respeito de como ela ficou desfigurada (por outras reportagens, sabemos 
que Katie tentou se matar com uma arma de fogo após discussões com 
o antigo namorado, mas sobreviveu e acabou deformando gravemente 
o rosto na tragédia).

Notamos ainda que em 11 das 25 unidades informativas Katie está 
ao lado de ao menos um dos pais, sem dar destaque especial a um deles 
(mãe ou pai). O pai é enfocado cantando e bailando com ela, ternamente 
(unidades 9 e 10), mas é a mãe quem aparece ao seu lado, diante de 
um bolo festivo, na festa de aniversário de Katie (unidades 11 e 12). 
Explicitamente, na unidade 10, um texto com citação direta de Katie 
afirma: “Antes disso, nunca havia passado tanto tempo com meus pais”. 
O narrador então enfatiza, em suas palavras, que “o amor e devoção 
deles salvaram a vida dela” (unidade 10).

Considerações Finais

Procuramos, neste breve artigo, analisar a microssérie “Story of a 
Face”. Nossa pesquisa aponta no sentido de reforçar a importância de 
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uma alfabetização transocialmídia (Essenfelder & Ranieri, 2016) para 
os jornalistas, já que a habilidade de contar boas histórias, de impacto 
social e valor jornalístico, neste começo de século 21, passa, necessa-
riamente, pelo domínio das formas narrativas das mídias sociais.

“Story of a Face” é um excelente exemplo de como esse domínio 
não é sinônimo de uma transposição de conteúdos, burocraticamente 
adaptados. O domínio que a série demonstra sobre a ferramenta Sto-
ries, do Instagram, tem mais a ver com o paradigma narrativo do que 
com aspectos puramente tecnológicos, como a resolução dos vídeos 
apresentados ou sua forma de captação.

E qual é esse paradigma narrativo? No caso do Instagram, e em 
especial da ferramenta Stories, notamos como os autores se libertam 
das amarras do lead, da pirâmide invertida, do jornalismo informativo 
clássico, para adotar recursos expressivos típicos da retórica literária, 
como o suspense, a subjetividade, o drama.

O modo de consumo do Instagram, projetado para ser visto na tela do 
celular, dá mais pistas de como esse paradigma funciona. Aliás, “Story 
of a Face” funciona justamente por compreender que essa rede demanda 
um jornalismo de proximidade, que coloque o leitor/interator nos bas-
tidores da história, como um voyeur da intimidade alheia. Há um uso 
intensivo, ainda, de recursos retóricos que geram comoção, como diz 
Motta (2005), emocionando o usuário sem apelar ao sensacionalismo.

Além da proximidade estabelecida, outra característica do storiestelling 
parece ser o enfoque humanístico, pois não aponta para a abordagem 
de temas mais técnicos ou tidos como frios. Alimenta-se, ao contrário, 
de vitórias e dramas cotidianos, de impacto direto na vida das pessoas 
retratadas, enquanto ao mesmo tempo tenta estabelecer alguma ligação 
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entre o que se vê na telinha e a vida do leitor-interator. No caso de “Story 
of a Face”, a própria introdução já avisa que é uma história sobre “a 
nossa humanidade”, e não sobre Kate, apenas. O enfoque humanístico 
requer que o olhar do jornalista esteja a todo momento calibrado para 
sintonizar medos e desejos do protagonista da história ao mesmo tempo 
em que tenta projetar a vida de todos nós, o microcosmo cotidiano dos 
leitores, na história apresentada.

Nesse sentido, não basta entender a tecnologia por trás do Stories 
produzido, como a distribuição algorítmica de conteúdos prioritários e 
não prioritários. É preciso entender o formato narrativo adequado à mídia.

 Não há dúvida de que novos estudos são necessários para detalhar 
e aprofundar alguns dos caminhos aqui apontados, como, por exemplo, 
a relação entre a narrativa de um Stories e de outros conteúdos publica-
dos no Feed do próprio Instagram, no site do veículo, em outras redes 
sociais digitais, em um exercício sofisticado de transmidialidade – ou 
transsocialmidialidade. Por ora, basta-nos salientar que a produção de 
conteúdo para redes sociais pode e deve ser pensada como uma produção 
verdadeiramente narrativa, e não apenas como meio de divulgação de 
histórias contadas em outros sítios e de outras maneiras.

Já é hora de o jornalismo do século 21, que já não escapa de marcar 
presença em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 
e outras, repensar sua forma de contar histórias nessas plataformas.
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Em face à realidade pandêmica e o consequente afastamento social, 
vivenciados no Brasil desde o mês de março de 2020 até hoje, setembro 
de 2021, fomos lançados num piscar de olhos à virtualidade das rela-
ções. Nesse escopo, na universidade foi preciso mudar radicalmente as 
práticas, inclusive, o modo de realizar pesquisas, impossibilitados que 
ainda estamos de sair a campo.

Nós, do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e 
Educação (UFPel/CNPq), sediado no Centro de Artes da Universidade 
Federal de Pelotas (RS, Brasil), somos investigadoras / es das imagens 
e seus imaginários, e imersos na realidade pandêmica esse tema de 
pesquisa ganhou contornos especiais. Verificamos o destaque assumido 
pelas redes sociais como meio de comunicação em nosso país, dentre 
as quais se sobressai a utilização do Instagram, uma rede social onde 
prevalece o compartilhamento de imagens, em especial no seu stories.
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O stories é um recurso adicionado ao Instagram em 2016, com o 
intuito de promover o marketing digital. Entretanto, embora no início 
estivesse vinculado à divulgação de marcas empresariais, logo ele foi 
apropriado pela sociedade brasileira em geral, e se transformou em um 
meio para o compartilhamento, principalmente, de fatos relativos à vida 
particular das / os usuárias / os, comunicação essa que se dá basicamente 
através de imagens fotográficas.

Tal contexto vem ao encontro da tese defendida por Mirzoeff (2016) 
a favor do direito de olhar, na consideração da visualidade como 
componente fundamental na constituição das identidades, ou seja, “a 
reivindicação a uma subjetividade que tem autonomia para organizar 
as relações do visível e do dizível” (Mirzoeff, 2016, p. 746). Logo, é 
possível afirmar que visualizar é produzir visualidades, que trazem à luz 
os processos históricos em curso. Portanto, quando vemos uma imagem 
estamos em comunicação com uma subjetividade e suas respectivas 
intencionalidades.

Assim sendo, ao ver ou produzir imagens, nós estamos colocando 
em movimento diferentes pontos de vista sobre a realidade, e o fazemos 
através de textos não-verbais / visuais. Tal processo, em sua geração 
ou recepção, pode se dar intencionalmente ou não, com consciência 
de suas engrenagens e repercussões ou não. O que certo é que ele não 
se dá por uma natureza espontânea, ao contrário, precisa ser ensinado, 
colocando em destaque o importante papel desempenhado pela educação 
básica para a formação de pessoas aptas a entender a complexidade que 
envolve as imagens e seus processos comunicativos.

A convivência diária com telas repletas de imagens e a participação 
ativa nas redes sociais, levou as / os pesquisadoras / es do PhotoGraphein 
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à refletir sobre determinados comportamentos num mundo pandêmico, 
com restrições impostas aos deslocamentos públicos e às relações sociais, 
no entendimento de possíveis reverberações e demandas futuras. Imersas 
/ os numa contemporaneidade essencialmente visual, com a definitiva 
incorporação da tecnologia na produção das linguagens, verbais ou 
não-verbais, não acreditamos, assim como muitas / os, numa natureza 
intrínseca às imagens.

O estudos e pesquisas desenvolvidos no Núcleo até então demons-
tram a necessidade de considerarmos os trajetos históricos da própria 
visualidade, pois desde meados do século XVIII “as visibilidades trans-
formaram-se em meios de subjugação e, em muitos casos, as guerras 
travadas contra a idolatria inspiraram-se unicamente na preocupação 
de controlar a turbulenta insubmissão das visibilidades incômodas ou 
vencidas” (Mondzain, 2013, p. 282). Logo, as discussões filosóficas 
e políticas sobre a influência das imagens sobre as pessoas não são 
recentes, numa demonstração do seu poder de persuasão e controle 
dos intelectos e consequentes condutas. E, nesse sentido, nos unimos à 
estudiosa Mondzain (2013, p. 282) em suas indagações: “Hoje devemos 
interrogar-nos sobre a natureza da imagem: na maré crescente de coisas 
a serem vistas, que imagem nos resta da praia durante a baixa-mar? 
Onde está o insubmisso que será a representação figurada de nossa 
liberdade atual?”.

Se “o prazer do espetáculo se divide entre a crença do espectador 
e a onipotência de quem exibe” (Mondzain, 2013, p. 283), então é 
preciso aprofundar estudos sobre as imagens, especialmente aquelas 
que circulam inadvertidamente através das redes sociais: o que elas 
nos dizem sobre suas / seus produtoras / res? Qual será o futuro que 
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nos indicam para um mundo pós-pandêmicos? Instigadas / os pelas 
dúvidas, nós iniciamos os procedimentos de uma pesquisa qualitativa 
focada em postagens nos stories do Instagram, desenvolvida em 2020 
e aprofundada em 2021. Mais do que isso, acreditamos ser fundamental 
reverberar nossas considerações sobre um tema tão instigante e intri-
gante, principalmente quando estimulado por uma realidade atípica, 
nunca dantes experienciada por nós, objetivo do artigo ora apresentado.

Em abril de 2020 iniciamos a pesquisa “Imagens e Comunicação 
em Tempos de Pandemia: o que nos mostra o Instagram?”, que com-
põe uma investigação mais ampla, a “Do Pincel ao Pixel: sobre as 
(re)apresentações de sujeitos/mundo em imagens”, desenvolvida no 
âmbito do PhotoGraphein desde 2016, com o objetivo geral de com-
preender e sistematizar conhecimentos sobre a produção e circulação 
de imagens na contemporaneidade, fomentando uma cultura de cunho 
simbiótico entre a visão funcionalista e as visões estéticas e simbólicas 
dos elementos sociais que constituem os espaços urbanos contemporâ-
neos, a partir de um ponto de vista interdisciplinar.

Neste artigo analisamos os resultados da pesquisa “Imagens e Comu-
nicação em Tempos de Pandemia: o que nos mostra o Instagram?”, cujo 
objetivo geral foi o de analisar postagens diárias no stories do Instagram, 
identificando os núcleos simbólicos pregnantes nos quais se enquadram 
tais imagens, e o que eles comunicam acerca do imaginário pessoal e 
social. A primeira etapa da pesquisa aconteceu entre abril e junho de 
2020, com o acompanhamento de 120 perfis públicos de brasileiros no 
Instagram, sendo que entre julho e setembro de 2021 os dados foram 
atualizados, com a intenção de identificar mudanças significativas no 
comportamento dos investigados. No âmbito das análises, as referidas 
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postagens são entendidas como reverberações simbólicas de compre-
ensões e sentimentos individuais acerca de uma realidade imediata, 
anômala, restritiva aos relacionamentos interpessoais, que nos interpelou 
a contrapelo.

Reverberações Imagéticas da Vida Cotidiana

Entendemos que a melhor compreensão dos procedimentos de 
formação e leitura das imagens é fundamental para o desenvolvimento 
da sensibilidade frente ao visível, possibilitando a formação de sujei-
tos ativos na transformação do mundo ao redor, um desafio que diz 
respeito à significação do manancial imagético produzido através dos 
novos aparatos. Sobre o assunto, Fabris (2009, p. 201) destaca que 
“a imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do olhar para converter-se 
em imagerie (produção de imagens)”, referindo–se às transformações 
provocadas pelas novas tecnologias.

A tese de Fabris implica no entendimento de que a palavra “ima-
gem” está mais relacionada ao impacto de sua visibilidade cultural, do 
que propriamente à representação visível de algum objeto ou situação. 
Ou seja, o mais significativo é o sentido atrelado ao que ela evoca 
através das relações simbólicas manifestadas, referindo em particular 
a sua capacidade de instigar nos espectadores a apreensão de sentidos 
que extrapolam a representação. Sendo assim, podemos considerar que 
“a imagem é uma configuração visual de qualidades sensíveis capaz 
de produzir significação” (Camargo, 2011, p. 211), o que lhe confere 
a passagem do estatuto de signo para significante, revelando significa-
dos, sentidos, essências particulares, resultantes do modo como cada 
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um apreende e compreende, sensória ou cognitivamente, o mundo por 
nós partilhado.

A importância e a centralidade diferenciadas das imagens, em espe-
cial as fotográficas, no cotidiano das sociedades ocidentais nos parece 
indiscutível. É importante destacar que a maciça produção imagética pode 
banalizar intenções ocultas, obliterando a nossa percepção daquilo que 
nos constitui como sujeitos unos. E isso destaca a necessidade de estarmos 
atentos às pequenas figuras que povoam o cotidiano, tanto para entender-
mos o tempo presente, como para refletirmos sobre possibilidades futuras.

O rápido desenvolvimento tecnológico dos últimos anos e os seus 
impactos sobre os meios comunicacionais, repercutindo sobre as pessoas 
e seus imaginários, fez as imagens ascenderem a um outro patamar no 
século XXI, pois “por causa da eficiência e da comodidade da comu-
nicação digital, evitamos crescentemente o contato direto com pessoas 
reais, e mesmo o contato com o real como um todo” (Han, 2018, p. 45). 
Por conseguinte, neste século lidamos muito mais com imagens certifi-
cadoras de presenças, divulgadas no domínio maciço das redes sociais, 
e o que já integrava o nosso cotidiano foi alavancado com a pandemia.

Trata-se, portanto, de considerar a incorporação da tecnologia na 
produção de linguagem, verbal ou não-verbal, mantendo a capacidade do 
símbolo de estimular a imaginação através de associações metafóricas. 
Nesse sentido, no processo investigativo são explorados os sentidos 
da fotografia, como arte, linguagem e pensamento, sem desconsiderar 
que o ato fotográfico implica análise e seleção, exigindo dos sujeitos 
posicionamentos críticos. O estudo ora apresentado se refere ao caráter 
narrativo assumido pelas imagens fotográficas neste contexto, focado 
especialmente em imagens divulgadas nos stories do Instagram durante 
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a pandemia. Essas postagens são entendidas como reverberações simbó-
licas de compreensões e sentimentos individuais acerca de uma realidade 
imediata, anômala, que restringe os relacionamentos interpessoais e 
afeta os imaginários.

Como afirma Byung-Chul Han (2018, p. 30), “Os indivíduos digitais 
se formam ocasionalmente em aglomerados como, por exemplo, em 
Smart Mobs. Os seus paradigmas coletivos de movimento são, porém, 
como dos animais que formam enxames, muito efêmeros e instáveis, 
nos quais a volatilidade se destaca”. E tal comparação esclarece meta-
foricamente sobre comportamentos de pessoas posicionadas como 
produtores e receptores da visualidade eletrônica de modo acrítico, ali-
mentando seus imaginários. Han se refere a realidades paralelas, forjadas 
e ininterruptamente alimentadas por bytes, que se alinham e realinham 
em infinitas combinações gerando diferentes aspectos fictícios. E tais 
processos se dão numa velocidade vertiginosa, imperceptíveis para as 
pessoas desavisadas, implicando na possibilidade do estabelecimento 
de vínculos anômalos entre elas.

Han também identifica como características marcantes do nosso 
tempo histórico a celeridade e imprecisão dos eventos e das próprias 
inter-relações humanas, propondo como possível prevenção ao fenômeno 
posturas observacionais mais calmas, atentas aos detalhes e respeitosas 
frente às diferenças. Sobre o assunto, o autor argumenta: “O respeito 
pressupõe um olhar distanciado, um pathos da distância, característico 
do espetáculo. O verbo latino spectare, ao qual espetáculo remonta, é 
um olhar voyerístico, ao qual falta a consideração distanciada, o respeito 
(respectare)” (Han, 2018, p. 10), complementando com uma afirmação que 
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retrata bem o que vem acontecendo em terras brasileiras: “Uma sociedade 
sem respeito, sem pathos da distância, leva à sociedade do escândalo”.

Neste contexto, o aprendizado de que a utilização dos recursos 
tecnológicos configura padrões perceptivos comuns aos usuários das 
redes, estabelecendo uma cultura própria nutridora dos imaginários, urge. 
Portanto, a reflexão atenta às minúcias imagéticas e suas repercussões 
comunicativas com as / os receptoras / es representa um caminho em 
direção ao desvelamento dos cenários visuais contemporâneos, possibi-
litando um entendimento mais amplo sobre o mundo em que vivemos, a 
potência comunicativa dos símbolos e seus ecos em cada subjetividade 
e no ethos comunitário.

A compreensão acerca da necessidade de um olhar distanciado 
sobre o mundo, dá a ver a existência de uma arena na qual emissoras 
/es e receptoras /es se encontram na própria imagem, influenciando e 
interpretando, sugerindo significados e percebendo-os, efetivando a 
comunicação através da mensagem imagética. Sendo assim, o jogo 
perceptivo acontece independente da ciência da sua existência, e nós, 
do PhotoGraphein, temos ao longo dos últimos anos focado as investi-
gações em busca de melhor entender esse processo, compartilhando os 
resultados e assim desnudando os seus meandros para o maior número 
de pessoas possível.

Apostamos na potência de tais reverberações para compartilhar e 
enraizar discussões em prol do desvelamento da realidade visual em 
sua complexidade e da participação ativa de todas /os na vida cultural. 
A ciência de que somos intimados pelas imagens a todo momento, 
gerando movimentos de interpelação da própria identidade, é a motivação 
da pesquisa desenvolvida, analisando a circulação de discursos visuais, 
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não-verbais, nas redes sociais, em especial, nos stories do Instagram. 
Tal interpretação permite apreendermos melhor o momento peculiar 
em suas especificidades e abrangências.

O stories do Instagram é um recurso que contempla o comparti-
lhamento de mensagens de textos, imagens e vídeos, com a duração 
de 24 horas, postagens que são exibidas num período que pode variar 
entre cinco e quinze segundos. Ele logo foi adotado como recurso para 
divulgação da vida particular e da autoimagem de muitas / os usuárias 
/ os, tornando-se, portanto, um espaço privilegiado para pesquisas de 
cunho sociológico.

O incremento das atividades nas redes sociais no período analisado 
nos levou a indagar, especificamente com relação ao Instagram, sobre 
o tipo de imagens veiculadas e as significações emanadas dos seus 
aspectos simbólicos. Pré pandemia eram comuns as relativas a via-
gens, festividades privadas e muitos selfies, porém, com as restrições 
de movimentos e convivência social, o cenário mudou radicalmente. 
Mais do que analisar sobre o tempo presente, ansiávamos por vislum-
brar a vida em sociedade num mundo pós-pandêmico, entendo que os 
comportamentos atuais delineiam possibilidades para o devir.

Cabe esclarecer, que somos pesquisadores que seguem os ditames 
das Teorias do Imaginário, buscando a ampliação dos diferentes sentidos 
dos eventos, para um entendimento mais amplo da história a partir do 
âmbito do simbólico. Consideramos, principalmente, o pensamento de 
Durand (1998) sobre o imaginário e seus símbolos. Para nós, o imagi-
nário é formado pelo somatório entre as nossas heranças arquetípicas, 
antropológicas, e as particularidades subjetivas, consolidando uma ampla 
rede simbólica que ancora mentalidades e comportamentos. E essa 
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grande “bacia semântica” se consolida através das práticas de lingua-
gens verbais e não-verbais, cujos produtos são a face visível de nossos 
comportamentos em sociedade, oportunizando diferentes interpretações.

Sobre a comunicação digital, Han (2018, p. 15) argumenta que ela 
“torna (a ação) uma descarga de afetos instantânea possível. Já por conta 
de sua temporalidade ela transposta mais afetos do que a comunicação 
analógica. A mídia digital é, desse ponto de vista, uma mídia de afetos”. 
E tal constatação destaca a impregnação das imagens pelas subjetivi-
dades produtoras. Logo, ao analisá-las como metáforas visuais, através 
das quais se manifestam os imaginários, é possível identificar as suas 
ideias geradoras, remetendo à tese de Mirzoeff (2016, p. 750) sobre o 
“direito a olhar”, “uma recusa a permitir que a autoridade suture sua 
interpretação do sensível para fins de dominação, primeiro como lei e, 
em seguida, como estética”.

Com base no acima exposto, podemos considerar que, ao analisarmos 
as postagens dos 120 usuários do Instagram selecionados, colaboramos 
para a elaboração de uma “contravisualidade”: “Confrontados com esta 
dupla necessidade de apreender e contrariar um real que existe, mas não 
deveria, e um que deveria existir, mas ainda está em devir, a contravi-
sualidade tem criado uma variedade de formatos realistas estruturados 
em torno destas tensões” (Mirzoeff, 2016, p. 750). Sendo assim, através 
da pesquisa desenvolvida foi possível desvelar significados ocultos das 
imagens, identificando os seus atravessamentos subjetivos, mobiliza-
dores das corporeidades frente ao cotidiano.

A investigação efetivada demonstra a capacidade da fotografia de 
manifestar símbolos introjetados, dando visibilidade aos imaginários 
fundantes dos sujeitos da pesquisa. Ela analisa os múltiplos sentidos que 
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movem esse universo de representações, caracterizando a linguagem 
fotográfica como facilitadora de exercícios de introspecção ativador da 
imaginação criadora.

Imagens e Comunicação em Tempos de Pandemia: o que nos mostra 
o Instagram?

Como pontua o subtítulo, a pesquisa foi desenvolvida no período 
pandêmico, ainda vigente. Uma parcela significativa dos brasileiros 
ainda vive intensamente a virtualidade cotidianamente. E nesse contexto 
a fotografia adquiriu efetivamente a qualidade de emissária da vida em 
sociedade, representando, conscientemente ou não, personagens e cenários.

O inventário e a posterior análise do capital empírico permitiram 
a identificação dos núcleos simbólicos mais recorrentes, determinados 
pelas homologias significativas (repetições) dos símbolos manifestados 
pelas imagens, cujos conjuntos individuais podem ser tratados como 
crônicas visuais narrativas sobre o vivido. Algumas das postagens 
demonstram uma intencionalidade estética por parte da / o usuária / o, 
porém, isso necessariamente não demonstra um pensamento racional 
sobre a construção simbólica. Ao contrário, o apuro estético remete a 
códigos pessoais, a questões ideológicas particulares que são ponderadas 
durante o processo analítico.

Alguns dos perfis acompanhados durante os dois períodos da pes-
quisa, em 2020 e 2021, pertencem a pessoas envolvidas com artes, fato 
relacionado ao meio no qual costumeiramente circulamos. Entretanto, 
verificamos que as suas postagens em nada se diferenciam das demais, 
não afetando as aproximações realizadas entre os diferentes perfis.
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A atenção à estética não é incomum aos utilizadores das redes, 
algumas pessoas chegam a criar cenários elaborados para apresentar o 
seu cotidiano. Como exemplo, destacamos uma pessoa que durante o 
primeiro período apresentou o seu apartamento através do seu stories, 
postando a foto de um ambiente por dia, sempre com a presença de seu 
pet, em diferentes posições: no sofá, na janela, na mesa de jantar, etc. 
Embora a nítida intencionalidade, nessas composições estéticas temos 
também a simbolização de valores pessoais, de comportamentos, de 
relações com o mundo exterior, numa comprovação do imaginário como 
um “entre saber” que nos permite olhar para além do visto. Identifica-
-se também que tal comportamento caracteriza uma ‘busca e fuga’ nas 
imagens, um debate amplo nas sociedades contemporâneas acerca de 
indivíduos que percebem a incompletude da realidade e procuram fugir 
do real através das imagens (Han, 2018).

Consideramos que “Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto 
uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo 
sua névoa, além das informações de que poderia num certo momento 
julgar-se detentor” (Didi-Huberman, 1998, p. 77), logo, as imagens 
revelam querelas da visualidade, caracterizadas pela tensão entre os ele-
mentos simbólicos e os representativos do real. Sendo assim, cabe-nos, 
como pesquisadores calcados nas Teorias do Imaginário, dar destaque 
às relações performáticas que emanam de tais comunicações não-ver-
bais, correspondências fortuitas dos arranjos formais e suas possíveis 
decodificações historicamente contextualizadas.

Um olho ingênuo, sem sujeito, não existe. Portanto, ao serem anali-
sadas as mais de 20.000 mil imagens, em sua maioria fotográficas (em 
torno de 20% são videográficas), estávamos conscientes de que esses 
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são momentos durante os quais “se abre o antro escavado pelo que nos 
olha no que vemos” (Didi-Huberman, 1998, p. 77). Sim, tínhamos a 
nossa frente depoimentos sobre um viver em isolamento social, como 
sínteses simbólicas de um momento único na vida de toda a população.

Sabíamos que algumas pessoas ainda estavam circulando nos espa-
ços urbanos, em 2020 em função das vidas particulares de cada uma e 
suas exigências, e, em 2021, pela situação de transição experienciada. 
Entretanto, a marca pandêmica está impressa em cada postagem, 
refletida num conjunto que expõe a complexidade do momento e do 
entendimento que cada pessoa tem do evento. Mais do que depoimen-
tos sobre o presente, tais postagens nos ajudam a desvelar o que nos 
aguarda num futuro próximo enquanto uma coletividade que parece 
viver envolta num nevoeiro.

Impedidos de deambular pelo espaço urbano, atualmente nós, 
do PhotoGraphein, transitamos pela web, atuando como “trapeiros” 
(Benjamin, 1991), recolhendo dados imagéticos marginais, muitas vezes 
desprezados, com a intenção de melhor entender a vida em sociedade e 
suas reverberações futuras. Implicados com o nosso objeto e estimulados 
pelo vivido, transformamos em epistemologia a experiência presente, 
ampliando o nosso repertório sociocultural.

Como é de conhecimento geral, vivemos no país uma situação atí-
pica, também no que se refere ao trato do problema mundial de saúde 
pública. Enquanto temos uma marca provavelmente maior do que 
os 600.000 mortos registrados oficialmente, os governantes parecem 
ignorar o que nos afeta e infecta, numa atitude negacionista visando 
minimizar os efeitos da COVID-19. Tal postura repercute nas redes 
através de figuras e frases clichês, colocando o capital, a circulação 
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de mercadorias e seus lucros, acima do inestimável valor das vidas 
humanas, e nas nossas análises isso não foi diferente. Enquanto algumas 
pessoas postaram imagens de um mundo cenográfico, com acentuadas 
“tintas” imaginárias, outras vociferavam contra o governo, as injustiças, 
as desigualdades e o morticínio.

A coleta em 2020 coincidiu com o caso do assassinato do George 
Floyd por policiais estadunidenses, e isso repercutiu muito nos nossos 
dados. Algumas postaram somente sobre o fato em si, enquanto outras 
estabeleceram relações visuais com eventos semelhantes ocorridos em 
nosso país. Em 2021, no período de recolhimento dos dados / imagens, 
não aconteceram eventos tão marcantes, além da pandemia em si, e as 
preocupações com a vida em sociedade não foram tão evidenciadas, 
embora permaneçam manifestações ideológicas a favor de interesses 
próprios, enfatizando comportamentos individualistas e egocêntricos.

A situação pandêmica nos manteve socialmente afastados e sobre-
maneira conectados, inclusive no âmbito social e político. Porém, os 
resultados não indicam maior engajamento na vida social efetivamente, 
ao contrário, elas anunciam tempos mais esquizofrênicos, espaços povo-
ados por pessoas autocentradas. As lutas sociais são muitas e variadas 
no Brasil do século XXI, da saúde à educação tudo parece estar em 
vias de desaparição. O medo granjeia e se traduz em desesperança, e 
isso fica nítido para nós.

Ao estudar o presente, visando ampliar a compreensão dos demais 
e de nós mesmas / os, além de nos mantermos ativas / os no mundo 
acadêmico, estamos também resistindo aos ataques contra as pesquisas 
acadêmicas, especialmente as da área das Ciências Humanas, a gratui-
dade do ensino e o amplo acesso a uma educação de qualidade pelas 
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faixas mais carentes da população. E esse é o contexto da pesquisa ora 
apresentada.

Para efeito das análises as imagens são consideradas textos não-ver-
bais, traduções simbólicas de diferentes vivências que ao se conectarem 
manifestam um sentido mais amplo sobre uma experiência coletiva. 
O conjunto de imagens se constitui como uma manifestação discursiva 
que traz em si marcas indeléveis das heranças antropológicas, das sub-
jetividades em circunstância e suas percepções.

Como já citamos, a investigação é pautada nos preceitos das Teorias 
do Imaginário, contemplando uma metodologia composta por quatro 
procedimentos principais. No seu primeiro período, entre abril e junho 
de 2020, os seis pesquisadores selecionaram 20 perfis públicos no 
Instagram para amealhar prints diários das publicações nos seus stories, 
organizados em pastas separadas, juntamente com os dados pessoais de 
cada um / a: gênero, idade e ocupação, além da periocidade das publi-
cações. Após o primeiro mês, o segundo procedimento teve início, ou 
seja, a análise prévia das imagens para delinear os núcleos temáticos 
mais pregnantes, identificando doze deles:

1. Alimentos – fotografias de cardápios, alimentos prontos, 
bebidas e ingredientes, além de receitas;

2. Ativismo cultural e social – informações de interesse público, 
incluindo as que se referem diretamente à COVID 19; 
referência a movimentos sociais (feministas, antirracistas, 
antifascistas, etc.); divulgação de eventos, obras de arte, 
museus, galerias; sugestões de leituras, séries e filmes;

3. Autorreferência artística – apresentação de imagens de pro-
duções artísticas autorais;
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4. Cotidiano – estado de espírito; cenas do cotidiano, afazeres 
domésticos e profissionais; práticas esportivas;

5. Família – abrangendo o círculo mais amplo, incluindo amigos 
/ pessoas próximas;

6. Memória – postagens caracterizadas com o #tbt, muito 
comum no Instagram;

7. Música – apresentações musicais, reprodução de músicas 
específicas ou notícias referentes ao mundo da música;

8. Negócios – informações e divulgações sobre serviços;

9. Selfies – normais, montagens ou manipulações através de 
aplicativos;

10. Paisagens – cenas externas, rurais ou urbanas;

11. Pets – animais, aves e insetos domésticos;

12. Política – notícias, comentários, humor e palavras de ordem, 
referenciadas em ideologia partidária.

Durante o terceiro procedimento metodológico, cada um/a tabulou 
os seus dados, organizando uma tabela e identificando o núcleo mais 
significativo. Também buscamos identificar comportamentos peculiares, 
diferentes dos demais, e se o tema COVID 19 prevaleceu nas publica-
ções. Os três núcleos mais recorrentes, na ordem de representatividade, 
foram: “Ativismo cultural e social”, predominando nos dados de quatro 
pesquisadores, “Autorreferência artística” e “Cotidiano”.

O resultado nos causou estranheza, pois até a chegada da pandemia, 
o que predominava nos stories das nossas redes eram os autorretratos. 
Portanto, identificamos um deslocamento do foco de interesse, talvez 
pela condição ímpar da pandemia. A atitude ativista também pode estar 
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relacionada a fatos ocorridos durante o período investigado, como o 
assassinato do negro norte americano George Floyd, em Minneapolis 
(EUA), sufocado por um policial, amplamente divulgado pelas mídias 
brasileira e internacional, e que repercutiu nos grupos acompanhados. 
Provavelmente esse acontecimento também repercutiu no número signifi-
cativo de postagens sobre as diferentes formas do racismo em nosso país.

Outra constatação inesperada foi a pouca representatividade de pos-
tagens versando especificamente sobre a COVID 19, sejam informações 
sobre o vírus, a doença em si, meios para a prevenção e procedimentos 
recomendados. O assunto foi abordado de modo indireto através de 
críticas ao governo e seus comportamentos e decisões negacionistas.

Em síntese, identificamos uma maioria significativa de postagens con-
tra o racismo e atitudes fascistoides, em defesa dos direitos das mulheres 
e dos povos indígenas. Sabemos bem que em nosso país o racismo e a 
misoginia, embora endêmicos, ganharam uma maior potência no atual 
governo, portanto, reações mais enfáticas neste momento de isolamento 
parecem emergir como claros posicionamentos políticos a situações 
socialmente entranhadas. Parece-nos que agora, com os olhos voltados 
às telas, uma consciência coletiva sobre essa realidade se delineia.

Sobre comportamentos peculiares, identificamos o que chamamos 
de “verborreia visual” em cinco pessoas, que se refere à publicação 
de um número excessivo de imagens sobre um mesmo tema. Como as 
publicações nos stories têm um curto tempo de exibição, no máximo 
15 segundos, as imagens passam rapidamente, e se forem muitas, a visu-
alização fica comprometida, impossibilitando até a leitura de eventuais 
legendas. Logo, o excesso de imagens acaba por banalizar a mensa-
gem, dificultando o seu entendimento e enfraquecendo a comunicação. 
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Isso determina a desvalorização do texto não-verbal, inclusive, assu-
mindo uma aparência informe, desconexa, acenando para um possível 
comportamento compulsivo. Ponderamos que tal comportamento pode 
resultar de novas relações entre as subjetividades e os automatismos 
maquínicos, mas que também pode ser um reflexo de atitudes verbor-
rágicas intrínsecas aos emissores, agora transferido para a virtualidade.

Em 2021, dois pesquisadores revisitaram seus grupos para identi-
ficar possíveis mudanças, visto que o próprio cenário da pandemia se 
transformou. Agora vivemos um momento de transição que acena para 
o retorno à normalidade, embora estejamos conscientes de esse será um 
novo normal, diferente do vivido antes da pandemia.

Nessa “segunda parte” da pandemia, durante o ano de 2021, identifi-
camos uma mudança nos cenários otimizados nas lentes dos celulares. Se 
antes nos perguntávamos quais seriam os rumos adotados pelas pessoas 
ao utilizar a ferramenta de imagens rápidas, frente à impossibilidade de 
circular entre os lugares, de passear e viajar, desta vez as coisas parecem 
mais distanciadas da realidade pandêmica vivida até então. São novos 
cenários cotidianos indicando uma “nova normalidade” mesmo que a 
pandemia ainda não tenha chegado ao fim.

É menor a presença de stories caracterizados como “#tbt”, referen-
ciando memórias passadas. Desde o final de 2020, é fácil identificar 
pessoas transgressoras das recomendações de distanciamento social. 
Não nos referimos às pessoas que precisam trabalhar ou até mesmo as 
que frequentam academia ou espaços para atividades físicas, mas sim, 
àqueles que comparecem a festas clandestinas e bares lotados, sem 
máscaras, desrespeitando o distanciamento social e compartilhando 
tudo amplamente nas suas redes sociais, sem qualquer pudor. Se por 
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um lado tais imagens pululam, como se a emergência sanitária estivesse 
resolvida, por outro, podemos desfrutar a veiculação de um conteúdo 
tão esperado, mas que, no ano passado, parecia tão distante: registros 
de pessoas se vacinando contra a COVID-19.

Corroborando com os dados anteriores, verificamos a maciça pre-
sença de fotografias nos stories com relação aos vídeos. Entre os doze 
núcleos temáticos previamente estabelecidos para a análise, o de menor 
incidência nos os perfis observados em 2021 foi o de “Autorreferência 
artística”, diferente da análise anterior. Apenas um dos perfis, de um 
artista independente, realizou postagens voltadas à divulgação/apresen-
tações de trabalhos autorais.

“Cotidiano”, “Ativismo cultural e social” e “Selfies” foram os 
núcleos pregnantes nesta etapa, sendo que o primeiro o tema consta de 
praticamente todos os perfis, aparecendo ao menos uma vez nos dois 
meses de análise. Entendemos que esse comportamento pode identificar 
o gradual retorno às atividades fora do espaço privado. Além disso, 
identificamos também a manutenção de um efetivo comprometimento 
com assuntos relacionados a política e ao ativismo social. Nesse sentido, 
cabe destacar que três perfis dos 40 ora acompanhados dedicaram a 
quase totalidade de suas postagens — considerando imagens e vídeos 
— à conteúdos voltados a esses temas, complementando com temas 
relativos à memória, sendo que algumas vezes, essas memórias também 
se inserem em contextos políticos e/ou de ativismo social.

Um comportamento que não foi tão incomum durante a análise, foi 
a ferramenta de tornar a conta privada, o que já tinha sido observado em 
2020. Cinco perfis fizeram uso deste recurso no decorrer da investigação, 
sendo que um único perfil trancou a sua conta por três vezes. Tal conta, 
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também mostrou um comportamento curioso durante o processo de “pri-
vado / público” da sua rede social: a incoerência de discursos. Se durante 
o primeiro mês de análise o perfil compartilhava, frequentemente, con-
teúdos relacionados a pautas feministas, este, definitivamente, não foi 
o discurso apresentado em suas postagens após a primeira vez em que 
privatizou sua rede social. A conta passou a compartilhar conteúdos que 
pareciam ataques a outras pessoas, apostando em discursos que critica-
vam a liberdade das mulheres em trocar de parceiros com facilidade/
rapidez, inclusive, incitando mensagens retrógradas sugerindo que as 
mulheres “deveriam se dar ao respeito”. Desde a última vez que seu 
perfil ficou público, no entanto, os discursos voltaram a se alinhar com 
os apresentados nas primeiras semanas de observação.

“O digital submete a tríada lacaniana do real, do imaginário e do 
simbólico a uma reconstrução radical. Ele desconstrói o real e totaliza 
o imaginário” (Han, 2018, p. 45), acenando para a possibilidade de 
substituição da visualização humana, imperfeita, por uma instância 
visual com destaque para aparências perfeitamente retocadas. Ou seja, 
nas redes sociais muitas vezes são divulgados personagens visando 
representações idealizadas da autoimagem, desconectadas da realidade.

É importante observar que, ao mesmo tempo em que as pessoas 
podem construir novos saberes e ultrapassar ideias reacionárias, as redes 
sociais também permitem às / aos usuárias / os de cada perfil selecionar 
criteriosamente o que será compartilhado, criando uma personalidade 
para os espaços virtuais que, muitas vezes, não condiz com a realidade 
fora das telas. Diferente do comportamento “verborrágico” identificado 
em 2020, que compulsivamente postava imagens gerando mensagens 
comprometidas no seu entendimento, esse indica o contrário, pois 
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envolve elaboração criteriosa da mensagem. Como já referenciamos 
no texto, provavelmente tais comportamentos sejam reflexos efetivos 
de comportamentos sociais habituais, afinal, não nos dissociamos de 
nós mesmas / os no mundo virtual.

Considerações Finais

Na atualização da pesquisa em 2021, não nos surpreendemos com o 
fato da mudança de comportamento de algumas pessoas, anteriormente 
engajadas em divulgar informações acerca da pandemia, e que agora 
divulgam mensagens sobre a corrida da vacinação em suas respectivas 
cidades. As pessoas encontraram formas de se adaptar à realidade pan-
dêmica, seja trabalhando em casa, abrindo um novo negócio voltado, 
muitas vezes, ao delivery, ou, até mesmo, fingindo que não existe 
pandemia alguma. Isso, de certa forma, explica o uso atual dos stories, 
em sua predominância, para exibir o cotidiano dos perfis analisados. 
As contas não mostram mais tanto suas casas, mas sim, sua rotina nela 
e fora dela.

O atual momento político, caótico em toda sua abrangência, até 
mesmo no que se refere a assuntos internacionais, como a retomada do 
Afeganistão pelo grupo Taleban e as ameaças de novos atentados, se 
faz presente nas redes, e são conteúdos referentes ao núcleo “Ativismo 
cultural e social”. Muitas são as pessoas favoráveis ao atual governo que 
se mantêm silenciosas nas redes sociais, como constatamos ao observar 
cinco contas de pessoas que, até o início do ano passado, concordavam 
com os posicionamentos governamentais, mas que, durante todo o perí-
odo da atual análise, sequer tocaram em pautas que pudessem remeter 
a tais assuntos.
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Cabe destacar que observamos um retorno significativo das selfies às 
publicações nos stories do Instagram. Isso, favorecido pela popularização 
dos filtros, sejam eles utilizados para distorcer propositalmente rostos de 
forma sarcástica ou para manipular suavemente imperfeições estéticas.

Seja iniciando um novo negócio, praticando exercícios físicos, 
dedicando-se aos estudos, aumentando a família intencionalmente 
ou, até mesmo, sem intenção alguma, a vida seguiu e as redes sociais 
evidenciam essas mudanças e seus impactos. Mas não nos deixemos 
enganar, esse é um recorte da realidade e, na maioria das vezes, não 
temos acesso aos contextos reais por trás das imagens compartilhadas.

Muitos comportamentos negacionista e temerários nos mostram fortes 
indicativos do egocentrismo de uma parcela significativa da população 
brasileira, e isso é assustador.

No início de 2020, circularam muitas imagens de cenários revita-
lizados pela pandemia, que, embora esvaziados da presença humana, 
mostravam o retorno da vida pujante de outras espécies, como, por 
exemplo, as águas claras dos canais da italianíssima Veneza, repletas de 
peixes e pássaros. Naquele momento chegamos a pensar que tudo seria 
diferente quando as nossas rotinas fossem reestabelecidas, entretanto, 
os sinais não indicam isso.

Não podemos negar que a vivência cotidiana da virtualidade nos 
aproximou de assuntos / debates que antes não eram tão comuns, pas-
samos a acompanhar de perto a vida política do país, assistimos a nossa 
Amazônia e o Cerrado queimarem, contabilizamos muitas mortes, e 
tudo isso potencialmente pode instigar em cada um / a o sentido de 
cidadania. Porém, também estamos acompanhando a “normalização” 
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de 500 mortes diárias, ignoradas por uma parcela que defende a saúde 
da vida econômica do país.

Enquanto equacionamos a questão vida x economia estamos rascu-
nhando uma história futura, que não nos parece alentadora. A incoerência 
entre os discursos públicos e privados acenam para a construção de 
máscaras sociais na elaboração de personagens públicos incongruentes. 
Em 2020 chegamos a acreditar num mundo pós-pandêmico melhor, 
porém, a dicotomia dos discursos permanece numa frequência inde-
sejada. Isso demonstra que transformações aconteceram, mas não na 
quantidade que almejávamos.

O stories do Instagram é um espaço privilegiado para a divulgação 
de mensagens rápidas sobre o cotidiano dos usuários, sendo que a sua 
análise permite identificar os principais assuntos abordados e suas res-
pectivas representatividades sociais. Por meio da ponderação sobre as 
correspondências entre os discursos imagéticos que integram os inters-
tícios da pesquisa é possível acessar outros modos de dizer e dizer-se.

Na investigação a fotografia é reveladora das presentificações dos 
imaginários, aceita como narração e vida, campo de luta do presente/
passado/futuro, demarcando um diálogo filosófico com Walter Benjamin 
que permite vislumbrar um mundo pós-pandêmico, de acordo com as 
demandas e as possibilidades de um tempo aparentemente desconexo 
e fragmentário. A pesquisa foi concluída e no artigo são apresentados 
alguns dados relevantes, resultantes da análise geral, que permitem 
delinear o conjunto macro.

Como pesquisadores de imagens nos comportamos como “trapei-
ros”, aqueles / as que recolhem “entulhos” imagéticos ignorados ou 
desprezados por uma suposta insignificância. Trafegar pelo ciberespaço 
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recolhendo “trapos” envolve atuar num sistema aberto, indeterminado, 
não-linear, imprevisível, que se auto organiza no tempo, muito seme-
lhante aos processos da vida em si.

Acreditamos que com tal postura contribuímos para a construção 
de diferentes olhares e conhecimentos sobre o tema, visando favore-
cer o reconhecimento dos substratos das atitudes sociais, reflexos de 
mentalidades e comportamentos. Na investigação apresentamos a ins-
tância simbólica das imagens fotográficas como reveladora das raízes 
arcaicas que nos atam ao trajeto antropológico do ser, e isso permite 
delinearmos prováveis futuros, um desses pontuados pelo egocentrismo 
e pelo hedonismo.

Vivemos um tempo histórico peculiar, pandêmico, e nele as imagens 
/ mensagens simbólicas transitam incessantemente nas redes sociais, 
divulgando mensagens que podem confundir quem não está familia-
rizado com os processos de leitura não verbal. Somos desafiadas / os 
cotidianamente a refletir sobre o mundo ao redor, persistindo na busca 
por respostas aos questionamentos, conscientes de que a visualidade 
nem sempre revela seus interstícios. E assim, recolhendo pequenos 
indícios, seguimos na busca incessante por um mundo mais afetivo e 
inclusivo, no qual mais trapeiros se unam reunindo os cacos de uma 
realidade complexa, para que possamos vislumbrar um porvir.
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Smartphone: a fotografia de bolso e a retomada dos 
shows musicais, uma reflexão pós fotográfica

Jefferson Alves de Barcellos1

A fotografia junto da música sempre ocuparam uma parcela signi-
ficativa da população, sendo veículos hora de prazer e entretenimento, 
hora como expressões de cunho fortemente social, responsáveis pela 
criação de significados profundos em uma ampla gama de audiófilos, 
bem como em apreciadores e consumidores de imagem e som. O surgi-
mento de um mercado de produtores de imagem voltado a esse universo 
musical é algo que se observa mais profundamente no transcorrer da 
metade do século XX. Com o consumo constante de bens simbólicos 
(Bourdie, 1989) disparado pela indústria da música, traz em seu bojo, o 
surgimento de um profissional da fotografia que acompanhará e registrará 
o surgimento de inúmeros fenômenos da área musical, e também, sua 
interação com os consumidores de música.

Esse artigo versa sobre a solidificação de alguns profissionais 
brasileiros, a tradição de registro do cenário musical, bem como seus 
desdobramentos com o surgimento da fotografia mobile, sua prática 

1. Fotógrafo e Jornalista, é doutor em Mídia e Tecnologia, pela Universidade Estadual 
Paulista – UNESP (Brasil), onde integra o GENEM – Grupo de Estudos sobre a 
Nova Ecologia dos Meios. Docente no Centro Universitário Barão de Mauá de 
Ribeirão Preto e na Universidade de Ribeirão Preto. Desenvolve trabalhos autorais 
na área das artes visuais com ênfase em processos fotográficos digitais e físicos.

 jeffbarcellos@gmail.com
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indiscriminada em shows e as possibilidades da mesma prática em um 
mundo pós pandêmico, com a lenta e gradual retomada das apresenta-
ções musicais já sendo programadas para o ano de 2021.

Fotografia de Música uma Linguagem Universal

É importante salientar que a construção de uma reflexão na área das 
humanidades, sobretudo quando envolve um levantamento de protago-
nistas históricos de determinadas nuances de suas profissões, sempre 
será levando em consideração um determinado recorte proposto pelo 
autor da reflexão, essa visão micro do macro é fundamental.

A ideia de se trazer à luz alguns profissionais em detrimento de 
outros, dá-se ou pela observação do trabalho desses fotógrafos na 
imprensa ou mesmo uma proximidade do pesquisador a alguns pro-
fissionais selecionados. Além do fato de ser impossível apontar, sem 
que se deixe de fora uma gama importante de outros profissionais da 
fotografia que em algum momento praticaram a fotografia de música 
em trabalhos ocasionais.

Um outro fator importante que permeia este trabalho é o fato do seu 
autor também ter trabalhado um tempo exercendo profissionalmente 
a fotografia de música, tendo um material considerável da atividade.

Para pontuar profissionais importantes, é importante salientar alguns 
aspectos técnicos transformadores na transição da atividade de registro 
de apresentações musicais por fotógrafos do suporte película (filme) 
para as capturas digitais.
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Alguns importantes fotógrafos tiveram seu trabalho desenvolvido 
com o passar do tempo, experimentando e ajudando a desenvolver 
películas fotográficas mais sensíveis a luzes críticas2.

Tecnicamente fotografar um espetáculo de música antes do surgimento 
da fotografia digital demandava investimento em filmes específicos, ou 
técnicas de processamento desse material diferenciadas para compensar 
a pouca sensibilidade dos mesmos (Schisler, 1996).

O que no dia a dia fotográfico significava restrições de ações, porém 
não impedia que grandes profissionais atuassem nestes registros, cons-
truindo com isso um repertório muito grande de fotografias. Acervos 
importantes da cultura musical cada qual em seu país de atuação.

Este artigo, como recorte simbólico, resgatará 4 profissionais, sendo 
dois estadunidenses e dois brasileiros para pontuar suas produções em 
recortes temporais distintos.

O estadunidense Herman Leonard é responsável por registrar grande 
parte dos importantes músicos da corrente do Jazz3 surgidos depois da 
metade do século XX nos Estados Unidos da América. Seu trabalho é 
significativo ao realizar a maior parte dos seus registros em pequenos 
palcos, trazendo quase sempre a ideia de isolamento do músico em 

2. Entende-se aqui luzes críticas o excesso de contraste que um registro fotográfico 
de show costuma gerar, e a dificuldade que as películas (filmes) possuíam 
em registrar tais eventos. Hora não conseguindo registrar hora apresentando 
características físicas nem sempre interessantes, como a visualização de grãos 
de prata do filme em sua ampliação em papel.

3. Importante corrente musical surgida no Estados Unidos da América e difundida 
para o mundo todo, é uma evolução de outros ritmos musicais, em sua maioria 
das vezes executados por jovem músicos negros, que ao se misturar vai gerar 
um tipo de música livre, onde o alto nível de improvisação ganha espaço e serve 
como uma linha condutora do estilo.
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relação a plateia bem como um mergulho profundo do artista em seu 
fazer musical.

Imagem 1
Art Blakey baterista em fotografia feita Hermand Leonard, em 1958.

All Jazz (s.d.)

Suas imagens, em preto e branco, ainda demonstrando a dificuldade 
de se fotografar neste período se notabilizam, são parte importante da 
música contemporânea realizada no século passado. Ao divulgar esses 
registros em revistas, jornais e também ao editá-las em livro o tipo de 
linguagem proposto por Leonard, vai sendo assimilada não apenas nos 
EUA, bem como é possível de ser identificada no tipo de fotografia 
de música que se realiza no Brasil, por exemplo. Com especial força 
na década de 1960, quando o país passa a ter uma quantidade grande 
de grupos musicais que têm influência direta de trios norte-america-
nos de Jazz. Aqui se misturam ritmos tipicamente brasileiros ao Jazz 
norte-americano.
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Imagem 2
Duke Ellington em fotografia feita Hermand Leonard, em 1958

All Jazz (s.d.)

Junto de Leonard, e algum tempo depois vários outros fotógrafos 
se debruçaram no universo da música, obtendo resultados importan-
tes e inspiradores para a fotografia de um modo geral. A fotografia se 
aproximou de um universo ainda mais popular, registrando aquilo que 
em um primeiro momento se entendeu como Rock and Roll, um estilo 
musical presente no dia a dia estadunidense desde primórdios dos anos 
de 1950, mas que de certa forma vai tomar os meios de comunicação 
de maneira mais presente no transcorrer da década de 1960.

Sobre esse período é possível realizar um corte importante e esco-
lher um autor para pontuar esse discurso com base em sua produção 
imagética.

Bob Gruen (estadunidense nascido em 1945) foi um dos responsáveis 
pela construção de todo um imaginário visual a partir dos anos de 1960, 
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sendo sua atuação mais marcante na década de 1970. A influência de 
sua fotografia pode ser sentida em boa parte do que outros fotógrafos 
produziram nas décadas seguintes.

 Ainda na ativa, e em prolífica produção, Gruen ainda nos proporciona 
imagens de forte apelo pop, sendo capaz de ser identificável nos estilo 
de imagens que produz, não há dúvidas de que construiu uma lingua-
gem e uma assinatura fotográfica. Seu repertório imagético abrange, 
pelo menos, dois grandes movimentos musicais do século XX, sendo 
eles os notórios movimentos do Hard Rock e o Punk Rock. Este último 
talvez traga nas imagens de Gruen suas representações mais icônicas. 
O fotógrafo esteve junto do grupo Sex Pistols durante sua primeira e 
única turnê em solo estadunidense, viajando no ônibus do grupo, pôde 
acompanhar e fotografar a ascensão e o fim do grupo em poucas semanas.

Imagem 3
Imagem do grupo Led Zeppelin, registro de Bob Gruen de representante 
icônico do Hard Rock

Led Zeppelin, NYC, 1973 (s.d.).
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Responsável também por inúmeras imagens importantes do substrato 
do movimento Punk que renderia mudanças significativas no universo 
da moda, sobretudo na cultura streetwear (moda de rua) e mesmo em 
questões comportamentais. Esse artigo não pretende apontar a origem 
do movimento Punk, nem tão pouco das bandas que se tornaram sig-
nificativas do Hard Rock, mas as imagens de Gruen são de fato res-
ponsáveis por sinalizar o que, imageticamente, tornaria-se importante 
dentro desse universo e se desdobraria pela contemporaneidade, como 
se pode comprovar pelas imagens 3 e 4.

Imagem 4
Imagem do grupo Sex Pistols, registro e Bob Gruen, figuras seminais 
do que se chamou de Punk Rock

Sex Pistols, Luxembourg, November 1977. Image #: R-128 © Bob Gruen (s.d.)

Fotografia de Música e o Brasil

Há uma série de profissionais que, entre seus vários afazeres no 
campo da fotografia, se dedicavam à cobertura dos eventos musicais 
que ocorriam no Brasil, e em função do pouco consumo de publicações 
internacionais acabaram por criar sua própria maneira de registrar o 
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que era produzido em terras brasileiras. O país não possuía profissio-
nais específicos dedicados com exclusividade à cobertura de grandes 
eventos musicais. Até a década de 1980 foram poucos profissionais que 
se dedicaram a indústria musical, registros tímidos são identificáveis 
nas décadas de 1950 em diante, sobretudo em função da existência da 
Revista O Cruzeiro4 (Burgi &Costa, 2012).

No entanto, no transcorrer da década de 1970, vários fotógrafos 
passaram a se identificar com a fotografia de música e alguns nomes 
surgem na indústria jornalística e também para dar suporte ao material 
de divulgação das grandes companhias gravadoras, que neste período, 
experimentam um crescimento vertiginoso no Brasil.

É possível acompanhar o surgimento de vários profissionais e alguns 
ganham destaque pela quantidade e também pela qualidade do material 
que produzem, no âmbito deste artigo, usarei o trabalho do fotógrafo 
Mario Luiz Thompson5 como exemplo da fotografia de música na 
década de 1970 em diante.

Filho de um pianista, Thompson desde cedo, esteve ligado ao uni-
verso da música e acabou despertando interesse pela fotografia, tendo 
dedicado uma parte importante de sua formação ao apuro técnico e da 
linguagem fotográfica, sendo por isso, parte importante da história visual 

4. A revista O Cruzeiro foi fundado pelo jornalista e empresário de mídia Assis 
Chateaubriand, que entre os anos de 1950 até 1960 possuía uma grande circulação, 
sendo um balizador de consumo de cultura popular no país. Em seu staff de 
fotógrafos destacavam-se desde o francês Jean Manzon até o brasileiro José 
Medeiros. A revista criou uma linguagem fotográfica forte, sendo referência 
importante no jornalismo brasileiro, porém os fotógrafos cobriam pautas variadas. 
Não existindo um profissional dedicado de maneira exclusiva a fotografia.

5. No transcorrer da realização deste artigo Mario Luiz Thompson sucumbiu ao 
vírus da Covid, mais uma perda significativa que justifica a presença deste grande 
artista neste trabalho.
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da música brasileira nos últimos 40 anos. Seu acervo conta com mais 
de 1300 artistas, além da produção de fotografias, Thompson também 
é um cinegrafista dedicado, que agrega ao seu acervo inúmeras apre-
sentações musicais, em um primeiro momento no formato super 8mm 
(película) para depois também trabalhar com vídeo.

Imagem 5
Foto do Clube da esquina, registro de Mario Luiz Thompson, de 1974

Thompson (1974).

Figura 6
Maria Bethânia, registro de Mario Luiz Thompson, década de 1970

(“Imperator inaugura exposição de fotos históricas da MPB”, 2016)
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Outro fotógrafo importante que perpassou parte dos anos de 1980 
e segue em atividade é Jorge Rosenberg, da cidade de São Paulo, foto-
grafou para a imprensa durante bastante tempo. Foi editor de fotografia 
da Revista Veja, e em função de sua proximidade com a fotografia 
de música tornou-se bastante requisitado para a cobertura de grandes 
eventos musicais.

Essa especialidade levou Rosenberg a trabalhar direto não apenas 
com as grandes gravadoras, como também proporcionou com que tivesse 
contato com grandes músicos brasileiros, sendo requisitado com frequên-
cia para cobertura de shows musicais pelos próprios artistas. As imagens 
de Rosenberg atingiram, em função das publicações na imprensa um 
grande número de fotógrafos, as gerações que foram impactadas pela 
indústria da música na década de 1980 passaram a ter em seu material 
uma referência de construção da imagem da música brasileira.

Figura 7
O músico Cazuza, em ação nos anos de 1980, fotografado por Jorge 
Rosenberg

(“Cazuza”, 1986)



819

meistudies

Figura 8
O músico e compositor Luiz Melodia, em foto de Jorge Rosenberg

(“Luís Melodia”,s.d.).

Smartphone e o Registro de Tudo!

Marshall McLuhan preconizou em seu Understanding Media (2005), 
que em breve tudo seria conectado, uma grande rede de conectividade em 
algum momento se daria e que essa rede seria acessível para todos. Essa 
previsão se deu nos anos de 1960, em um período extremamente curto, 
a rede se formou e ganhou o nome de internet. Tal rede desmembrou-se 
em infinitas possibilidades, dentre elas não só o fato de conseguirmos 
informações em todos os sentidos de maneira instantânea como também 
o acesso à informação sem limites.

Essas informações oferecidas em vários formatos e plataformas 
(vídeo, áudio e imagens estáticas), no bojo dessas novas formas de 
informação a indústria da telefonia também procurou oferecer mobi-
lidade seguindo a mesma rapidez com que a rede se estabilizava e 
tornava-se parte do cotidiano das pessoas. Com o surgimento do 
Smartphone, em um primeiro momento atendendo apenas a questão da 
comunicação por áudio e um período curto esse aparelho que passa a 
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fazer parte fundamental da vida das pessoas passam a incorporar outras 
tecnologias ao aparelho. Dentre tantas funções a mais significativa e 
de certa forma, tornou-se presente na maioria dos smartphones foram 
câmeras. Em um primeiro momento apenas capturavam imagens em 
baixa resolução (com baixas possibilidades de impressão), mas já era 
possível realizar registros através de um smartphone em qualquer lugar. 
Logo foi incorporado acesso à rede (internet), e essas imagens estáticas 
(fotos) ganharam companhia de capturas em vídeo e com o acesso a 
rede a possibilidade de se transmitir esse material tornou-se instantânea.

A primeira experiência de transmissão de fotografia se deu no ano 
de 1997, foi enviada a imagem de uma recém nascida realizada pelo 
pai para sua rede de e-mails. De maneira precária, essa primeira expe-
riência logo se tornou muito simples e usual, muita gente acessou essa 
simplicidade e o smartphone e suas infinitas funções tornou-se uma 
extensão corpórea no século XXI.

Em decorrência da pandemia do Covid 19, que acometeu o mundo 
todo, interrompeu uma prática em descontrolada expansão, o registro de 
vários eventos, e sobretudo a cobertura por todos de eventos musicais. 
Os profissionais que cobriam esse evento, passaram a ter a companhia 
de qualquer pessoa que estivesse munida de um smartphone. Tal hábito 
ombreou fotógrafos que se dedicaram durante muito tempo na constru-
ção de uma técnica e consequentemente uma linguagem fotográfica.

Ainda que a possibilidade de fotografar a qualquer hora e a qualquer 
momento, como propõe Bauman (2003), torna líquida uma profissão 
que sempre esteve atrelada às questões sólidas, cartesianas. É salutar 
termos uma quantidade grande de pessoas empunhando seus smartpho-
nes e registrando, isso é o espírito do tempo em sua práxis profunda. 
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Registrar um show musical tem a ver com o fascínio da performance, 
com as projeções que fazemos no artista que executa as músicas. Sobre 
a performance o medievalista e crítico literário Paul Zumtor coloca:

A performance é uma ação oral- auditiva pela qual a mensagem poé-
tica é simultaneamente transmitida e percebida, no tempo presente, 
em que o locutor assume voz, expressão e presença corporal (física), 
enquanto o destinatário, que não é passivo, também se inclui como 
presença corporal dentro da performance. (Zumtor, 2007, p. 137)

Portanto, ainda que como apontado antes, exista uma grande quan-
tidade de imagens que não saíram do âmbito dos seus realizadores, é 
fundamental, como bem coloca Fontcuberta (2016) é nesta imensidão 
de imagens que surge uma nova fotografia, uma pós-fotografia.

Considerações Finais

Fotografar é uma atividade que demanda um saber prático, lógico, 
cartesiano, porém ao mesmo tempo repleto de subjetividades. Em tempos 
de solapamento da subjetividade a ideia de uso de novas tecnologias se 
torna peça de resistência em uma sociedade que enfrenta sua primeira 
grande epidemia, A experiência com estados pandêmicos do século XX 
não capacitou a sociedade para o enfrentamento que se seguiu de 2019 
para cá. O enfrentamento nos ensimesmou em uma reclusão física, o 
ramo da música demanda, em sua maioria das vezes ir até o encontro 
do artista, ou seja, aglomerar-se. O trágico do vírus (Sars Cov 19) é sua 
capacidade de transmissão pelo ar, portanto as atividades de congregação 
envolvendo a música ou foram canceladas ou transferidas pela mediação 
de meios eletrônicos (no Brasil e também no mundo consagraram-se 
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Lives6). Isso, nos dois últimos anos, afastou qualquer possibilidade de 
cobertura profissional fotográfica bem como o público em geral não 
conseguiu realizar seus registros com seus smartphones (celulares). 
Com a lenta retomada dos eventos acreditamos na retomada de todo o 
modo de registrar anteriormente, mas notamos já, pelas postagens dos 
eventos que se realizam em 2021 de uma imensa vontade de retomar 
os hábitos anteriores a pandemia, portanto se espera que tenhamos 
ainda mais imagens e quem sabe essas imagens, com esse intervalo 
significativo possam sim ser agora uma vertente importante do que 
consideramos pós-fotografia. Imagens urgentes, realizadas com toda 
a experiência e recursos de tratamentos ao alcance de um único click.
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Chris Marker e Robert Capa: a aproximação, 
aproximações

Lueluí de Andrade1

O artigo apresenta um exame a respeito das interconexões entre 
cinema e fotografia. Estabelece-se a partir de pesquisa no projeto para 
tese doutoral, em que estão alinhadas teorias da imagem e narratologia 
(ao todo 27 teóricas e teóricos), cujas categorias de análise serão testa-
das. La Jetée (Chris Marker, 1962, 28min) inspirou diretamente duas 
produções de Hollywood, Twelve Monkeys (1996, dir. Terry Gilliam) e 
Interestelar (2014, dir. Christopher Nolan). Do filme Twelve Monkeys 
derivou a série de TV 12 Macacos (2015-2018, canal Syfy).

No plano discursivo, é um libero contra a guerra. E sabemos, com 
Galtung (2003), que a violência tem diversas facetas, que se imiscuem 
mutuamente: violência estrutural, indireta e direta. Assim, a eliminação 
física dos corpos numa guerra aberta e declarada é somente a ponta 
visível da afirmação da hegemonia, que inclui epistemicídios, como 
nos lembra o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, por intermédio 
de atos de violência cultural e simbólica.

Afora as características revolucionárias no âmbito formal, La Jetée 
trata do tempo, de sua circularidade e inexorabilidade. A matéria é o 

1. Doutoranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Midiática da Universidade Estadual Paulista – Unesp-Bauru

 lueluih@yahoo.com

mailto:lueluih%40yahoo.com?subject=
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tempo e o trânsito por ele, sua imaterialidade, corporificando as teorias de 
Henri-Louis Bergson, duração e simultaneidade, consciência. E memória.

Convocam-se Roland Barthes, André Bazin, Arlindo Machado e 
outros teóricos (além de realizadores como Stanley Kubrick e Fritz 
Lang), a respeito de um frame de cinema ser ou não – para fins de 
análise – fotografia.

Vida e Obra de Robert Capa

Robert Capa esteve sempre fugindo, em movimento. Do nazismo, 
principalmente, por sua origem judia. Mesmo sendo marxista teve 
perseguição em seu país, Hungria, que passou a fazer parte da URSS.

De Viena foi para Paris. De pronto integrou a maior agência de 
fotografia da época. Permaneceu na Magnum até o final de sua vida. 
Com Henri Cartier-Bresson, desenvolveu diferentes habilidades foto-
gráficas. Eram diferentes. Capa, mais empreendedor e técnico; Bresson, 
mais artista e “sonhador”. O segundo, por ocasiões, dependeu financei-
ramente de Capa, que trabalhava em ritmo mais industrial.

Um ápice em sua fotografia de guerra foram os registros do chamado 
Dia D – o desembarque das tropas francesas na Normandia. Registrou 
de dentro da água instantes decisivos para aquele momento2.

2. A maioria dos conceitos deste item foram expostos nas aulas que compuseram a 
disciplina Poéticas Fotográficas, mencionada. Lemos de outras fontes, no entanto, 
críticas a suposto comportamento antiético de Robert Capa no episódio da Normandia, 
porque não teria desembarcado, o que lhe rendeu o epíteto de “covarde”.

 O Professor Doutor Denis Porto Renó enuncia que as fotografias foram realizadas 
desde a água, onde se encontraria o fotógrafo, mas podemos notar também o que 
parece ser planos desde a praia, a examinarmos o movimento das ondas sobre a 
areia. Na mesma esteira, observa que se arriscou grandemente, como podemos ver 
em uma das fotografias, para feitura da qual Robert Capa só pode ter se posicionado 
de costas para o inimigo, podendo levar um tiro e nem saber de onde veio.
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Na Guerra Civil Espanhola, sua esposa morre. No front, ela, Gerda 
Taro, que era também fotojornalista de guerra.

As fotografias de Capa demonstram como era a aproximação física 
do objeto ou pessoa fotografados.

Há diversas fotos suas que registram movimento. A fuga em massa de 
pessoas de uma cidade, por conta da guerra, por exemplo. Pelas roupas e 
veículo que são vistos, imagina-se seja durante a Guerra Civil Espanhola.

Em outras, percebe-se o conceito ético-narrativo e estético de Henri 
Cartier-Bresson, seu amigo e sócio na agência Magnum: soldadinhos 
meninos alinhados, na Indochina, lembram bem a composição de 
muitas das fotografias de Bresson3. Em cenas dramáticas, como a de 
um soldado ferido atendido por enfermeiro ou médico em uniforme de 
guerra, vê-se a estética: discreto na composição, o efeito da sombra do 
capacete cobrindo a face do agente de saúde e despontando em claro e 
transparente, somente a lente de seus óculos.

Capta bem o espírito do momento: pessoas na rua, algumas com 
uniformes de guerra, mulheres, homens, crianças, uma mulher com 
um bebê atraindo olhares relaxados, o que faz crer seja um momento 
pós-Normandia, porque parecem livres e vemos uma bandeira francesa 
hasteada ao fundo.

Postura ética: fotografias de rendição mostram vingança de tran-
seuntes, disferindo sopapos aos capturados.

As imagens do Dia D são consideradas emblemáticas, também pelo 
risco que correu, embora se questione seu heroísmo.

3. A partir da seleção para exposição realizada no Brasil, Eder Chiodetto (2009) 
examina com perspicácia, em catálogo físico da mostra Bressonianas, montada 
no Sesc Pinheiros, São Paulo, Brasil, as principais características da fotografia 
de Henri Cartier-Bresson. 
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Em fotografia de piloto em avião alemão, além da expressão interes-
sante no rosto do rapaz, vê-se na lataria da aeronave inscrições tétricas: 
cada suástica ali pintada corresponde a um avião que ele derrubou. “Foto 
forte”. Na que mostra um soldado morto, temos como ele procedeu 
com a abertura perfeita do diafragma da câmera para captar o que se 
encontrava dentro, no interior do cômodo, ao mesmo tempo que vemos 
o corpo derrubado e o sangue, além do exterior.

Um registro que fez de um artista visual (Henry Matisse? Pelos 
traços de arte nas paredes e painéis se reconhece com Matisse, se não 
nos equivocamos) revela “uma [tal] métrica, uma profundidade... Me 
sinto nesse lugar. Aliás, uma característica de Robert Capa é de nos 
fazer sentir-nos no local4”.

Ao observarmos folhas de contato (também conhecidas como 
“copiões”), vemos que realizava pequenas sequências, não tão lon-
gas, mas mais extensas que Henri Cartier-Bresson, o qual raramente 
produzia séries.

Foto-Frame e a Técnica

Chamaremos a imagem de cinema com potencial de qualificação 
como fotografia de foto-frame.

Ao tratarmos de fotografia e cinema como produção de sentido, não 
podemos deixar de mencionar questões técnicas. A composição de um 
registro estático de imagem abrange o manejo de elementos formais 
(pontos, linhas – curvas, perspectivas –, formatos, escalas, extraquadro, 
proporção áurea, regra dos terços, ângulo da câmera, foco, luz, cor e 

4. Análise de aula, expressa pelo professor doutor.
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sua “temperatura”, profundidade de campo – o que é regulado pelo 
diafragma –, lentes e efeitos, técnicas especiais). Há farta literatura 
especializada sobre o tema. As obras de Barthes, Arlindo Machado e 
Präkel, entre outros teóricos da imagem, esmiúçam muitos aspectos de 
seu uso na produção de sentido.

Nosso estudo para a tese doutoral abrange realizadores de cinema 
que eram também fotógrafas ou fotógrafos. Agnès Varda tinha uma 
particularidade em seus trabalhos, segundo gostava de observar ela 
mesma sobre sua obra: além de ser fotógrafa (que inevitavelmente fez 
as técnicas fotográficas que dominava vazarem para a tela), o movimento 
na imagem estática é algo que apreciava construir e registrar.

Vale notar que Robert Capa, ao que sabemos, nunca teve pretensões 
de realizador de audiovisual, de diretor de cinema. No entanto, essa 
mesma preocupação com o movimento no registro estático permeia toda 
a sua obra: ao analisar uma das fotografias de Capa, realizada em pleno 
front de batalha, Denis Porto Renó salienta em aula5 “o dinamismo: é 
quase um vídeo, tem vida, tem movimento; isso só foi possível porque 
ele estava correndo junto com os soldados”.

Por esse motivo nos interessou, a par da referência ou homenagem de 
Chris Marker a uma fotografia específica de Robert Capa em La Jetée, 
abordar a obra de Capa: a confluência e a intersecção entre a fotografia 
em movimento e o movimento na fotografia.

Uma particularidade levantada pelo teórico espanhol Marzal-Felici 
é a de que a montagem utilizada por Chris Marker em La Jetée não é 

5. Disciplina Poéticas Fotográficas. Aulas ministradas pelo Professor Doutor Denis 
Porto Renó. Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática - Faac - 
UNESP - Bauru. 1º semestre de 2020.
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aquela chamada de por atrações, desenvolvida por Eisenstein, tampouco 
a clássica montagem paralela do cinema hollywoodiano, aperfeiçoada 
por Griffith. Em La Jetée, Marker lança mão de uma outra técnica, a 
da montagem por lateralidade.

Marzal Felici (2012) lembra-nos que André Bazin descobriu em 
La Jetée de Chris Marker algo essencialmente novo na montagem cine-
matográfica, que chamou de montagem “horizontal” ou “por lateralidade”. 
Enunciou que ao contrário da montagem tradicional, que trabalha com 
a sensação de duração, relacionando cada quadro ao precedente e ao 
seguinte, Marker inaugurou uma nova escrita de cinema:

As Santos Zunzunegui reminds us (Ortega and Weinrichter, 2005: 
165-166), André Bazin remarked in 1958 that “Chris Marker brings 
to his films an absolutely new notion of montage that I will call 
‘horizontal’, as opposed to traditional montage that plays with the 
sense of duration through the relationship of shot to shot. Here, a 
given image doesn’t refer to the one that preceded it or the one that 
will follow, but rather it refers laterally, in some way, to what is said”. 
Thus, Marker’s audiovisual writing, even in his first documentary 
films (which fall within the paradigm of linear discourse, as opposed 
to the hypertextuality of his videographic and hypermedia works), 
we can identify a desire to construct a line of thinking based on 
laterality, which continuously seeks – in the dialectic clash between 
word and image – to crush the spectators’ intelligence and awaken 
their emotions; in short, to provoke a reflection, first and foremost, 
on the very nature of film writing.

O mesmo autor citado por Marzal Felici sugere, segundo ele, que 
Chris Marker abraça as novas tecnologias (de suas primeiras criações 
aos trabalhos de hipermídia nos anos 1990 e 2000) sem qualquer traço 
de melancolia, ao contrário de seus contemporâneos. O autor repete 
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um conceito que o próprio Chris Marker utilizava, autointitulando-se 
um bricoleur (artesão hábil) de linguagens, ou bricoleur multimídia.

Em seu texto de 2012, Marzal Felici exemplifica situações espe-
ciais de montagem horizontal em La Jetée: destaca imagens em que há 
montagem fotográfica na própria imagem fixa, ou seja, fotografias com 
imagens sobrepostas, técnica advinda da fotografia analógica. Chris 
Marker lança mão desse recurso, já que ambos os registros imagéticos, 
que sobrepõe, permanecem visíveis.

Olhando com olhos contemporâneos, parece banal o recurso (foto-
grafia fixa para compor audiovisual). Para a época, não se tem notícia 
de muitos experimentos anteriores (o próprio Chris Marker fê-lo em 
Coréennes, curta-metragem igualmente realizado por composição de 
fotografias estáticas, em 1959), o que configurou inovação. Até porque 
não era mais “necessário”, nos anos 1960, animarem-se fotos quando 
o movimento já era registrado emulando-se tão bem o movimento 
do referente, o “real”. Em contrapartida, jovens de hoje podem achar 
incrível compor ficção científica sem efeitos especiais.

Outra imagem de destaque na obra é a foto-frame final do 
curta-metragem.

O foto-frame da morte do personagem principal é novamente visto, 
quando ele é atingido por um tiro (um disparo, um shot, escolha que pode 
ter sido ou não aleatória para ser a causa mortis do protagonista; dado 
que o diretor era fotógrafo, registramos aqui nossas suspeitas de que 
não foi aleatória, tendo sido ou não consciente). Dizemos novamente, 
porque a mesma cena nos é apresentada ao início do filme. Um menino 
que está a observar o pouso e decolagem de aeronaves no aeroporto vê 
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a cena, impactante, a retém na memória até adulto, e isso é o mote para 
tudo o que se passará depois.

Ocorre que a foto-frame é facilmente associável à fotografia de 
Robert Capa Morte de um miliciano.

É quase possível afirmar que em La Jetée (lançado em 1962, ainda 
no período conhecido como pós-guerra) o frame final é a fotografia 
polêmica Morte de um miliciano, apresentada ao mundo como realizada 
em plena Guerra Civil Espanhola (ocorrida entre 1936 e 1939).

Chris Marker e Robert Capa: aproximações pela “morte”

Figura 1

Nota. Fotografia Morte de um miliciano ou O soldado caído ou O instante da morte ou 
A morte do soldado espanhol, de autoria de Robert Capa, realizada em 05 de setembro 
de 1936, em Cerro Muriano, front de Córdoba, Espanha (Magno, 2017)

Antes de adentrarmos na análise da polêmica fotografia Morte de 
um miliciano, 1936 (em inglês conhecida como The falling soldier, em 
português também como O soldado caído ou O instante da morte ou 
A morte do soldado espanhol), convém traçarmos um breve histórico 
sobre as fotografias assinadas como realizadas por Robert Capa.
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Figura 2

Nota. Fotograma do filme La Jetée (França, 28’), do diretor Chris Marker, produzido 
e lançado em 1962. Imagem retirada de reprodução em website. (Santiago, 2015)

A fotografia em enfoque, cogita-se que tenha sido encenada. Outras 
imagens, que tenham sido feitas por sua namorada, Gerda Tara, também 
fotojornalista de guerra, e apropriadas por ele. A justificativa apresentada 
é de que o nome Robert Capa, que de fato não era o nome de nascimento 
de Endre Friedmann, tenha sido adotado por ele e por Gerda Taro como 
uma “marca” (hoje se assemelharia a um coletivo, como o Group Mi 
ou, dizem, mesmo Bansky), com a qual pudessem produzir diversos 
profissionais, sob a mesma assinatura. Ou, ao menos, adotado por Gerda 
e Endre para uso de ambos. Os motivos seriam fugir à perseguição 
intolerante anti-semita, nazista e contrária ao progressismo na Europa 
e atingir com mais sucesso o lucrativo mercado nos Estados Unidos da 
América. O fotógrafo fictício, alardeavam, era famoso e estadunidense.

No início, as fotografias eram bem distinguíveis, já que Gerda 
Taro utilizava uma câmera Rollei, que produzia fotografias quadra-
das (enquanto Endre uma Leica ou uma Contax, com fotos sempre 
retangulares). A partir de 1937, as fotos ficaram similares e assinavam 
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Capa&Taro, até a independência de Gerda Taro (recusou o pedido 
de casamento de Endre, que significava, à época, sujeição jurídica) 
e publicação de seu próprio trabalho (em volume maior do que o de 
Robert Capa), reconhecido e de excelência, em inúmeras publicações 
da Europa, sob a marca Photo Taro6.

Capa era um apelido de Endre, de rua, que ganhou na Hungria, 
quando vivia em Budapeste, significando tubarão.

Adotar nome profissional ou “artístico”, como se diz, diverso do de 
nascimento era e é comum. A própria Gerda nasceu Gerta Pohorylle, 
Capa era Endre Ernö Friedmann, Agnès Varda, Arlette Varda e Chris 
Marker, Christian Hippolyte François Georges Bouche-Villeneuve.

Mas talvez possamos cogitar que, tendo em vista a ética um tanto 
fluida de Capa, ao que parece tendo sido legítimos os inúmeros ques-
tionamentos que se fez na história a respeito de comportamentos pouco 
éticos do fotógrafo (inclusive com a acusação de covardia no episódio do 
desembarque na Normandia, o Dia D, porque não teria desembarcado, 
tendo feito todos os registros sem deixar o barco ou navio) ou, mesmo, 
o ritmo ‘industrial’ seu de trabalho7, o apelido ganho de shark (não 
sabemos o sentido que tem em húngaro, mas não deve ter conotação 
relacionada a algo muito meigo ou dócil); a não ser que seja referência 
a algum atributo físico, como formato do nariz, por exemplo, pode ser 

6. Sobre o desaparecimento dos negativos de Capa, ver artigo de Randy Kennedy.
7. Fala do Professor Doutor Denis porto Renó em aula ministrada em 2020 na 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp-Bauru, contraponto 
a produção mais “artística” e em ritmo mais lento de Henri Cartier-Bresson ao 
movimento mais “industrial” de Robert Capa (que, de resto, chegou a auxiliar 
financeiramente Bresson em algum momento de dificuldade, em vista de o esmero 
refletir-se em menor produção numérica). Aulas on-line, disponibilizadas em 
portam web.
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que tenha algo a revelar que indique ser bem provável que a fotografia 
Morte de um miliciano tenha sido encenada.

Vamos à fotografia de Robert Capa. A seguir, ao frame-foto final 
de La Jetée.

Quanto à fotografia Morte de um miliciano, questiona-se a sua vera-
cidade8. Ninguém sabe em que lugar foi feito o registro. Pela geografia 
do terreno, descobriu-se posteriormente onde foi feita a fotografia – e 
ali nunca houvera conflito armado.

De qualquer forma, sendo ou não verídica, a imagem causou comoção 
pelo mundo na época do conflito (Guerra Civil Espanhola) e mobilizou 
apoio de outros movimentos e nações em apoio à resistência.

Interessante, nesse passo, convocar os estudos de Leão Pinto Serva9, 
acerca dos registros em imagens de “gestos de expressão de emoções 
extremas” nas fotografias de guerra.

Serva (2017, pp. 68-96) analisa em tese doutoral as ideias e estu-
dos imagéticos de Aby Warburg (é só uma licença poética da vida que 
ele tenha a palavra guerra – war – no sobrenome), o qual se debruçou 
sobre a expressão do movimento nas imagens e cunhou o conceito de 
que elas “’pareciam desejosas de plasmar a transitoriedade’, ..., ou seja, 
revelar o movimento, antecipá-lo aos olhos do observador, permitir que 

8. Este artigo é confeccionado com o país ainda sob os efeitos de disparos em massa 
de fake news e de um episódio sob fortíssimas suspeitas de ter sido falseado, 
uma facada que teria atingido o candidato da extrema-direita à Presidência da 
República, nas eleições de 2018, apelidada de “fakeada”, que justificou sua 
ausência a debates e causou comoção popular, o que ajudou na sua expressiva 
votação, após o outro principal oponente ter sido afastado, vítima de lawfare.

9. Maiores esclarecimentos a respeito, consultar a obra referida, de Leão Pinto 
Serva, A “fórmula da emoção” na fotografia de guerra.
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o observador intuísse uma transição na cena retratada, ver o movimen-
tação em um bloco de pedra ou nos traços pictóricos’

Como nos lembra o autor, a lente 50mm sempre foi considerada a 
que produz fotografias mais “realistas”, porque apresenta menos dis-
torções de imagem, ao contrário das grande-angulares, que provocam 
uma circularização da imagem final, e das teleobjetivas, a qual produz 
resultado mais “chapado”, ou seja, objetos em distâncias maiores pare-
cem estar mais próximos do que de fato estavam.

À parte a discussão sobre o “real” ou o “referente”, em que não 
entraremos neste artigo (boa fonte de estudos são os trabalhos de 
Arlindo Machado, em especial em seu livro A ilusão especular10), essa 
informação é verdadeira.

Nas fotografias de Robert Capa, Serva identifica, além do uso da 
lente 50mm (foi dos primeiros a adotar a Leica 1, assim como Henri 
Cartier-Bresson e seu sócio David “Chim’ Seymour) e também justifi-
cando seu uso, a quase obsessão pela proximidade (frases suas: ‘uma 
fotografia não é boa quando não é feita suficientemente de perto”; uma 
fotografia de guerra “precisa ser ligeiramente fora de foco”).

10. No capítulo introdutório (À guisa de introdução) de sua obra A ilusão especular, 
Arlindo Machado trata do discurso na fotografia e na geração e propagação de 
imagens, em geral. Em especial sobre a fotografia, que goza do status de verdade 
e que traz atrelado a si o selo de realidade, afirma: “Essa tecnologia goza do 
prestígio de um objetividade essencial ou ‘ontológica’, para usar o termo com 
que seus próprios apologistas a têm caracterizado”. Defende que o efeito de 
‘reprodução’ ou ‘duplicação’ da realidade somente é acreditado porque a indústria 
da figuração automática cria as bases para isso, por intermédio de concepções de 
‘mimese’, ‘objetividade ‘ e ‘realismo’ forjados. Cita Pierre Bourdieu: “conferindo 
à fotografia a patente do realismo, a nossa sociedade não faz mais que se confirmar 
ela própria, na certeza tautológica de que uma imagem construída segundo a sua 
concepção de objetividade é verdadeiramente objetiva”.
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O autor da tese colaciona uma série de evidências (ao menos fortes 
indícios) sobre a encenação da fotografia O instante da morte. Base-
ados em depoimentos de interlocutores do próprio Robert Capa, que 
descrevem inclusive falas do fotógrafo rindo e dando a entender que 
foi encenação. Vale conferir toda a tese ou, minimamente, seu capítulo 
central (páginas 57 a 194), em que esmiúça o uso da “fórmula da emo-
ção”, do pathosformel das fotografias de guerra.

E esmiúça os elementos que se traduzem em “gestos expressivos 
de emoção” nas fotografias de guerra, herdeiras de toda uma tradição 
da iconografia mundial, os quais são reconhecíveis de imediato por 
quem observe a imagem. A fotografia de guerra, assim, foi buscar no 
Renascimento – e esse na Antiguidade – as fórmulas para expressão do 
movimento para transmitir ‘a vida em movimento’.

Digno de nota que Warburg não conheceu a obra de Robert Capa 
como célebre. O pesquisador faleceu antes de que Capa houvesse sido 
considerado “o maior fotógrafo de guerra do mundo”. Também não há 
noticias, segundo nos informa Serva, de que o fotógrafo húngaro haja 
conhecido a obra de Aby Warburg, mas os elementos presentes nas 
fotografias de Capa indicam que o húngaro realizou na sua produção 
imagética o que Warburg elencou como necessário para criar o impacto 
da “formula da emoção” e construir a força do movimento.

Outra referência de relevo para a análise do trabalho de Robert Capa 
é o estudo desenvolvido por Santiago Naliato Garcia e Alexandre Costa. 
Garcia e Costa (2015) em A narrativa do contato e a imagem fragmentada 
no fotojornalismo de Robert Capa refletem sobre o embrião narrativo 
representado pela prova de contato (a folha de contato ou copião, já 
aludida) e perscrutam a importância do copião para a investigação da 
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confiabilidade do trabalho jornalístico em contexto de fotografia analó-
gica – não desprezando seu papel num mundo contemporâneo, onde os 
ecrãs digitais (com seus penduricalhos de metadados, acrescentaríamos) 
substituem os suportes físicos, analógicos, como as provas de contato.

Também se debruçam especificamente sobre fotografias de Capa e 
de outros fotógrafos da agência Magnum, situações em que a prova de 
contato é valorada como “prova”, mesmo, como evidência da veracidade 
dos registros, em locais e temporalidades descritos. E que o embrião 
narrativo assume protagonismo, passando a fotografia a ser vista mais 
como processo do que como produção de objeto único.

Quanto às fotografias de guerra, os autores explanam o valor docu-
mental dos registros não positivados, até pelo fato de ser comum, em 
países com conflitos, que os governos proibissem a publicação de mate-
rial crítico, liberando tão somente as chamadas “coberturas neutras”, 
que na verdade eram aquelas favoráveis ao confronto e utilizadas para 
fins propagandísticos.

Referem-se ainda às “coordenadas de situação”, traduzidas como 
aquelas que “acompanham o barulho do obturador, que alude ao corte 
de uma faca fatiando um pedaço inextricável da vivência humana em 
algum lugar, em algum tempo qualquer”. Seguem que:

Este resquício material agrupa positivamente simbologias e torna-
-se, conforme mais ou menos importante social ou culturalmente o 
fato, uma representação icônica. Um exemplo desse processo são 
os Contatos dos quais propõe-se uma breve análise, especificamente 
as provas do fotógrafo Robert Capa, no Dia D. Capa, de origem 
Húngara, foi um dos pioneiros no estilo “Fotógrafo de Guerra”. 
Já trazia a experiência da cobertura da guerra civil Espanhola em 
uma cobertura cuja abordagem não fora neutra da Espanha. (Garcia 
& Costa, 2017, p. 7)
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Segundo Garcia e Costa (2017), as imagens impactantes da Primeira 
Guerra Mundial foram censuradas. Quanto à Segunda Guerra Mundial, 
igualmente. No entanto, as fotografias de Robert Capa do Dia D foram 
as impactantes que vieram a público.

A ilação possível então é que, em relação à foto O instante da 
morte, como não se tem acesso aos negativos não se pode gerar sequer 
a narrativa embrionária.

Quanto ao fotograma ou frame (ou ainda foto-frame, como objeto 
de nossa análise) final de La Jetée, a referência à imagem produzida por 
Robert Capa nos parece evidente, à simples observação minimamente 
atenta de ambos os registros.

Corrobora a constatação o contexto. La Jetée foi composto em 
1961-1962 (lançamento em 1962), ainda sob os ecos da Segunda 
Guerra Mundial e, portanto, no período conhecido como “pós-guerra”. 
Vozes do mundo inteiro levantaram-se contra o morticínio no centro 
de hegemonia cultural do mundo na época (o eurocentrismo faz-nos 
entender o conflito naquele continente como “o mundo”, mas bem 
sabemos que outros conflitos ou mera imposição de força já dizimaram 
populações equivalentes ou maiores, sem tanta comoção, exceto se gerar 
imigrantes que se dirijam à Europa) e no Japão (que foi pura demons-
tração de poderio da potência que se pretendia hegemônica dali para a 
frente, porque em realidade a guerra já havia acabado quando atingidas 
Hiroshima e Nagasaki). No Brasil, Drummond, com seu livro A rosa do 
povo, publicado em 1945, e Vinicius de Moraes com o poema A Rosa 
de Hiroshima, escrito em 1954, são somente dois breves exemplos.
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Chris Marker, fotógrafo, entre tantas outras atividades da criação 
e do pensamento11, não poderia ter ficado alheio à vinda a público da 
fotografia que, em última análise, denunciava pela forte emoção que 
despertava, os horrores das guerras. E se dedicou parte de sua vida e 
quase toda a sua obra a combater as opressões, é bastante crível que 
homenageasse um outro fotógrafo e uma obra importante na luta contra 
a imposição da força.

Conforme nos lembraria Serva (2017), os gestos que exprimem as 
“fórmulas de emoção/pathosformel”, os gestos e movimentos de máxima 
expressividade... são os mesmos.

Até porque Chris Marker faz outras homenagens no decorrer do 
curta-metragem, como é o caso de Hitchcock com Vertigo / Um corpo 
que cai, facilmente identificável.

Curioso ainda notar que uma pequena distinção é o fato de o miliciano 
ser visto de frente, enquanto que o protagonista de La Jetée é enxergado 
pelas costas, no momento em que, como o outro, é alvejado e enverga 
o corpo. Curioso que (e aqui temos a influência das novas tecnologias 
que, se nos proporcionam acesso a produtos a que não tínhamos antes, 
colaboram para borrar certas certezas, o que não deixa de ser positivo) 
o foto-frame visto em baixa resolução, muitas vezes com alto contraste 
aumentado, ou seja, maior do que no registro original, dá margem a 
outra interpretação, digamos assim.

Isso foi por nós constatado ao expormos o objeto de análise em 
sala de disciplina condensada na Pós-Graduação: uma aluna, também 

11. Chris Marker era também ilustrador, filósofo, ensaísta, poeta, crítico, editor, 
tradutor, além de produtor e diretor de cinema. E multiartista, lançando mão 
de recentes tecnologias, como as eletrônicas, em seu fazer artístico, assim que 
desenvolvidas.
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fotógrafa, enxergou na imagem a própria personagem da morte, sendo 
que onde temos a silhueta do homem, com o nariz para cima, enquanto 
tomba, viu um capuz; onde a parte traseira da cabeça do protagonista, 
o rosto fúnebre em penumbra. Curioso. Curioso inclusive saber o que 
Chris Marker pensaria dessa leitura a partir da imagem que produziu.

Chris Marker e Robert Capa: aproximações pela aproximação

Os dois lemas ou mantras utilizados por Robert Capa para descrever 
a boa fotografia (como dissemos, a quase obsessão pela proximidade, 
expressa por suas frases “Uma fotografia não é boa quando não é feita 
suficientemente de perto”; uma fotografia de guerra “precisa ser ligei-
ramente fora de foco”), sua prática de levar sempre consigo somente 
câmeras com lente 50mm (que exigem proximidade física), revelam 
o quanto a aproximação de Capa com as pessoas fotografadas (que se 
saiba, somente fotografou humanos, só fez fotos de gente, no fotojor-
nalismo) era importante para ele.

Outros autores tomam como seus dois eixos em perspectiva seme-
lhante: “fotografar com proximidade física; construir uma composição 
fotográfica com algo desfocado12”.

No que tange ao uso de lentes, salientam que havia poucas opções 
de lente em seu tempo de atuação, mas ainda assim utilizava a 50 mm 
como conceito de que o fotógrafo se aproximasse fisicamente – não 
valia a proximidade óptica, com teleobjetivas – para que o objeto, quem 
era fotografado, tivesse consciência de que estava sendo fotografado.

12. Material escrito das aulas da disciplina Poéticas Fotógraficas, ministrada pelo professor 
doutor Denis Porto Renó – Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática - 
Faac - Unesp-Bauru, 2020 
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Foco/fora de foco: o uso que Robert Capa faz da profundidade de 
campo em suas fotografias revela como dava importância ao ato de 
destacar elementos, por intermédio dessa técnica13

Quanto à fotografia Morte de um miliciano, reiteramos, questiona-se 
a sua veracidade14. Ninguém sabia em que lugar foi feito o registro. 
Pela geografia do terreno, descobriu-se posteriormente onde foi realizada 
a fotografia – e ali nunca houvera conflito armado.

Mas não deixa de representar um libelo contra a guerra. E de ter 
desempenhado esse papel: conforme já alinhado alhures, a partir de 

13. Há também fotógrafos e pensadores da imagem que condensam suas recomendações 
para uma boa fotografia, como sendo as duas regras de Robert Heinecken e vemos 
que quanto à segunda regra há coincidência com um dos “mandamentos” de 
Robert Capa: a) a escolha do objeto principal; b) o olhar seletivo (menos é mais, 
importante seria concentrar-se no objeto, com uso predominante de profundidade 
de campo, fundo neutro e outras técnicas para destacá-lo do entorno).

14. Muitas investigadoras e investigadores defendem arduamente a fotografia ter sido 
obra de montagem. Como é o caso de Euler de França Belem, artigo referenciado, 
cujo título mesmo já traz afirmação categórica de que se trata de fotografia 
“inventada”; Começa falando do livro biográfico, “Sangue e Champanhe — A 
Vida de Robert Capa (Record, 349 páginas, tradução de Clóvis Marques), do 
escritor e jornalista inglês Alex Kershaw, não é uma biografia exaustiva do 
fotojornalista húngaro. Mesmo assim, reavaliando a bibliografia e acrescentando 
novos depoimentos, exibe um quadro relativamente preciso das múltiplas histórias 
de um repórter-fotográfico excepcional”, para destacar o episódio da invenção da 
fotografia Soldado Caído: lembrando que “A dificuldade de se ter “uma” história 
sobre o assunto é que Capa apresentava versões diferentes “, o jornalista discorre 
acerca de diversas dessas versões, multiplicidade essa que depõe em desfavor 
da alegada veracidade da fotografia.

 Outra dificuldade quanto à famosa fotografia é que jamais os negativos foram 
encontrados, tampouco outras imagens de uma possível série, fotografias tomadas 
antes e depois da icônica imagem.

 Este artigo é confeccionado com o país ainda sob os efeitos de disparos em massa 
de fake news e de um episódio sob fortíssimas suspeitas de ter sido falseado, 
uma facada que teria atingido o candidato da extrema-direita à Presidência da 
República, nas eleições de 2018, apelidada de “fakeada”, que justificou sua 
ausência a debates e causou comoção popular, o que ajudou na sua expressiva 
votação, após o outro principal oponente ter sido afastado, vítima de lawfare.
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sua publicação angariou-me mais apoio à causa republicana na Guerra 
Civil Espanhola.

Na mesma esteira do que se conclui a respeito das imagens mais 
claramente relacionadas, é forçoso deduzir que a influência de Robert 
Capa fotógrafo sobre o Chris Marker fotógrafo – e que se reflete no 
Chris Marker cineasta – tenha sido marcante. Enquanto vemos a prática 
da aproximação de fotógrafas e fotógrafos com o objeto fotografado 
(em especial pessoas) e utilização preferencial de lentes 50mm até os 
dias atuais (do próprio Bresson, contemporâneo de Capa, a Sebastião 
Salgado – que utiliza a técnica de aproximação até para fotografar 
répteis ancestrais15 e sempre afirmou conceber o fotografar como uma 
relação de cumplicidade entre quem fotografa e quem é fotografado, 
passando por Nair Benedicto, fotógrafa do street photografy brasileira e 
os demais profissionais e artistas tributários da fotografia callejera, que 
constroem “a poética crônica com luz”16), impossível ou pouquíssimo 
provável que o fotógrafo francês tenha escapado a essa influência.

Até porque sua preocupação motriz na vida e obra sempre foi o ser 
humano.

Conforme se diz comumente de Chris Marker, ele sempre teve 
um olhar comovido e respeitoso pelo humano, pela história mundial e 

15. É visível na obra de Sebastião Salgado a proximidade que consegue com 
indígenas do Amazonas ou aborígenes da África, a confiança com que se deixam 
fotografar essas pessoas ou sem-terra brasileiros. E conseguiu boas fotografias 
de uma tartaruga gigante de Galápagos somente quando compreendeu que “para 
conseguir proximidade com uma tartaruga, só sendo uma tartaruga”, ou seja, 
somente após um período arrastando-se no mesmo nível dela em relação ao chão, 
sem movimentos bruscos, logrou o bom resultado.

16. Conforme Professor Doutor Denis Porto Renó, aulas mencionadas. 
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histórias individuais, com curiosidade e discernimento, com poesia e 
maravilhamento, com raiva e indignação.

Não poderia haver aberto mão do contato, da aproximação.
O que se traduz, também em seu caso, na técnica.
Como editor de revistas, desde o final da década de 1950, deu 

especial relevo à fotografia como informação, não a colocando como 
mera ilustração em relação ao texto, mas pondo-a em igual medida e 
status, antecipando assim as condições atuais da pós-fotografia e das 
narrativas complexas.

Importante lembrar que Chris Marker é fotógrafo muito antes de 
ser cineasta e de ser realizador das obras que foram pontos de inflexão 
em sua carreira, Coréennes (1958) e La Jetée, ambas fotomontagens. 
A primeira, ele mesmo definia como “um curta-metragem feito de 
imagens fixas”. A segunda, além de construída com fotografias estáti-
cas, conforme já delineado, teve como temas a memória, o tempo e a 
subjetividade, além da relação de tudo isso com as imagens.

Do conjunto de fotógrafos que foram estudados nas Poéticas fotográ-
ficas, com sua obra imagética e os conceitos que desenvolveram a partir 
dessa prática, se vê inclusive que a aproximação não é somente física. 
Também física. Mas para alcançar meta mais ligada à subjetividade: 
fazer da pessoa fotografada consciente do ato e também coadjuvante do 
resultado final. Nas palavras de Sebastião Salgado: a fotografia dever 
ser resultante de uma relação sincera, aberta, feita de frente e com pro-
ximidade; e uma relação de cumplicidade.
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Considerações Finais – the shot – o disparo

Procuramos condensar informações a respeito do trabalho foto-
gráfico como atuação em favor da humanidade, área em que podemos 
destacar: a fotografia social denunciando injustiças (Sebastião Salgado, 
Moises Saman, peruano, e Fernando Moreles, basco – que tem uma 
fotografia na qual se encontra tudo à margem do que se espera como 
dignidade humana: trabalho insalubre num lixão, excesso de plástico 
e consumismo, trabalho infantil! Tudo em uma só imagem –, Graciela 
Iturbide, que desenvolveu projetos de educação comunitária através da 
fotografia17), Manuel Álvarez Bravo, Josef Koudelka; da fotografia de 
rua, o street photography consolidado em Nova Iorque, iniciada que foi 
em Paris, com Daguerre (chegando aos contemporâneos, Nair Benedicto, 
Martine Franck, belga, Elliot Erwitt, a partir da França, Martha Cooper, 
dos Estados Unidos da América, Viviana Peretti, da Itália e aos quase 
anônimos com smathphones – a mobphoto), documentando o compor-
tamento e a cultura; a etnografia de Martin Chambi, com o olhar em 
espelho (fotografava “a si mesmo”, porque retratava seu povo, o que 
para ele era o natural) ou do suíço Robert Frank, registrando o Peru 
de Martin Chambi ou os Estados Unidos da América como o exótico, 
o outro, o prosaico, o bizarro, ambos demonstrando encantamento; os 

17. Graciela foi discípula de Manuel Álvarez Bravo, fez cobertura de questões 
sociais e humanas em diversos países da América Latina e depois foi contratada 
pelo governo do México, seu país, para fotografar sua população, especialmente 
indígenas.

 O documentário Nascidos em bordéis (2004) retrata uma atuação semelhante 
da fotógrafa Zana Briski, codiretora do filme com Ross Kauffman, em bairro 
de cidade indiana em que os destinos estavam peremptoriamente traçados para 
as meninas, que se tornariam prostitutas e nem escola frequentariam, destino 
semelhante ao dos meninos, a que a intervenção social por intermédio da fotografia 
deu outro rumo.
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contemporâneos, já mencionados e outros tantos, sempre aliando a 
estética em direção à transformação do mundo para melhor (até porque 
a fruição da arte colabora para a emancipação também social dos seres 
humanos).

E a fotografia de guerra, aquela diretamente declarada ou a estrutu-
ral, como o genocídio da população negra e indígena de muitos países, 
incluindo-se o Brasil, com a necropolítica praticada pela elite no poder. 
Ou o backlash praticado sistematicamente, com vistas a eliminar direitos 
arduamente conquistados por minorias.

Em língua portuguesa, em inglês e em alguns outros idiomas, uti-
lizamos o mesmo vocábulo para designar o ato de acionar o gatilho da 
arma de fogo e do obturador de uma câmera fotográfica (ou botão de 
acionamento eletrônico, para câmeras digitais).

Isso permite elucubrações a respeito dos disparos feitos em nome e 
contra a guerra física, ao longo da história. E de outras guerras híbridas 
e calcadas na violência simbólica e cultural.

Na fotografia de guerra fica bem claro o paradoxo, disparos contra 
disparos, para parar disparos. E a guerra física pode ser a de front, mas 
não somente.

Em meio ao domínio por um governo autoritário, num regime de 
ditadura militar, que é uma guerra contra toda a população de um país, 
em que não são alvejados somente militares do campo oposto ou sol-
dados de guerrilha, mas o conjunto da população civil, sejam mulheres, 
crianças, idosos ou homens jovens, com frequência os disparos de 
câmera operam uma oposição significativa.

Assim foi na Guerra Civil Espanhola, época de Robert Capa, Gerda 
Taro e Ernest Hemingway. Assim se deu nas ditaduras militares que 
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eclodiram em série na América Latina e em outros continentes, hoje 
sabemos que por decisões de Washington, nas décadas de 1960 e 1970.

Nesse último período, Chris Marker teve papel fundamental. Ainda 
que não tivesse se deslocado para todos os países com repressão política 
(à África foi diversas vezes, filmou lá com Jean Resnais e outros, auxi-
liando na progressiva libertação dos povos do jugo europeu; também 
esteve neste continente), as imagens captadas durante os conflitos de 
rua e prisões eram muitas vezes enviadas ao seu estúdio na França e 
de lá divulgadas ao mundo. Ele compôs séries de documentários com 
as imagens, também. On vous parle du Brésil: Torture (23 min, 1970) 
e On vous parle du Brésil: Marighela (40 min, 1969), já mencionados, 
retratam o período sangrento no nosso país.

Uma fotografia icônica foi realizada nesse contexto e esta autora 
faz a busca, a persegue, desde que, furtivamente, teve contato com a 
imagem: é o registro dos algozes, em uniformes militares e de armas de 
fogo em riste, apontadas para o fotógrafo (era homem), ordenando-lhe 
que não disparasse o obturador de sua câmera; ele desobedeceu e esse 
foi o último shot que fez em vida; aliás, a última ação sua em vida, que 
se esvaiu em seguida, alvejado que foi naquele instante – decisivo – 
por aqueles que insistiu em fotografar. O obturador foi seu obituário.

Mas ainda temos esperança de que essas ações, de enfrentamento, 
de denúncia, mudem o mundo. No mínimo, nestes tempos que enfren-
tamos, que impeçam o avanço do obscurantismo e da força.
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O avanço tecnológico e a chegada da internet proporcionaram o 
fechamento de diversos veículos de comunicação que não souberam 
transformar eventuais ameaças em oportunidades para um jornalismo 
emergente. Novas tecnologias forçaram as empresas de comunicação 
a reverem seus processos de produção, disponibilização e distribuição 
da notícia, além de repensar outros modelos de negócios que sustentam 
a operação jornalística, Alves (2006).

Essas transformações do processo convencional trouxeram impactos 
não apenas de ordem financeira, mas fizeram com que os profissionais 
adquirissem novas habilidades para atuar num cenário onde velhas 
mídias colidem com novas, forçando uma integração dos recursos e 
das narrativas multimídias.
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O novo modo de fazer convergiu o jornalismo para uma leitura não 
linear, reconfigurando a circulação da notícia. O usuário da rede exerce 
o total controle sobre aquilo que lê, quando lê e em qual formato lê.

Desse modo e junto ao crescente acesso à informação através de 
dispositivos móveis, o comportamento do indivíduo ficou entremeado 
por discursos interativos e potencializados pelas plataformas de redes 
sociais. Sustentado pelas reflexões acima, esta pesquisa propõe um 
estudo de caso comparativo entre os periódicos diários EL PAÍS e 
EL PAÍS Brasil na rede social Instagram, para compreender como as 
narrativas multimídia (fotos, vídeos, animações, infográficos e áudios) 
aplicadas no feed e story contribuem para um outro modelo de negócio 
no jornalismo digital.

Nesse contexto, visa compreender quais são as estratégias usa-
das no Instagram que consolidam o jornalismo contemporâneo em 
um modelo de negócio baseado em métricas e interação do usuário. 
Para Barbosa (2013), o jornalismo digital pode se beneficiar desses 
novos recursos para contar histórias mais estimulantes e criativas aos 
olhos do receptor.

Para esta pesquisa foi considerada a metodologia de estudo de caso 
múltiplo de caráter analítico, a partir da coleta e análise dos dados de 
publicações feitas no Instagram, com capturas de tela (prints screen) 
no período de sete dias. Para a coleta de dados, definiu-se o período 
de 03/10/2021 a 09/10/2021, quando serão realizadas observações nos 
canais e, a partir destas, serão selecionadas 20 publicações (10 de cada 
canal) de forma aleatória e por conveniência (Epstein, 2002).

Nesse sentindo, faz-se necessário um importante aporte teórico demar-
cado por autores como Jenkins (2008), Kerchove (2009), Barbosa (2013) 
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e Alves (2006) que ajudam a compreender a trajetória do jornalismo 
até as evoluções para o jornalismo digital, além das modificações na 
atividade jornalística nos últimos dez anos, os impactos sentidos pelos 
meios tradicionais, a incorporação das linguagens multimídia e o acesso 
à informação por meio dos dispositivos móveis.

Muito mais que migrar os meios de comunicação para o ambiente 
on-line requer adaptá-lo a um novo cenário em que os consumidores de 
notícias não apenas podem, mas também são incentivados a procurar 
novas informações e conexões que geram engajamento (Jenkins, 2009). 
Ao pensar nos aspectos fundamentais para a criação de novos produtos 
e narrativas, esta pesquisa busca entender qual o modelo de negócio 
que consolida o jornalismo contemporâneo.

Metodologia

Para essa pesquisa, a metodologia escolhida é o estudo de caso 
múltiplo que assim como outras estratégias de pesquisa investiga um 
tópico empírico, a partir de procedimentos pré-especificados. Será feito 
o planejamento, coleta e análise de dados na plataforma da rede social 
Instagram do @ELPAIS e @ELPAISbrasil, através de captura de tela 
(prints screen) do feed e story das publicações. Devido ao processo quan-
titativo de recortes, o estudo não deve ser confundido com amostragem.

Como as narrativas multimídias aplicadas na rede social Instagram 
contribuem para outro modelo de negócio do jornalismo contemporâneo? 
Para Yin (2001), se identificamos o tipo de questão a ser apresentada 
e fazemos a pergunta “como”, temos então um estudo de caso que se 
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diferencia de outras metodologias, pela sua capacidade de lidar com 
evidencias, documentos, entrevistas e observações.

Optou-se pela coletada de dados durante sete dias, pois diferente 
do método netnográfico que exige um tempo maior de observação, o 
estudo de caso requer um período de tempo menor e, por isso, não deve 
demorar tanto na fase de coleta dos dados.

A questão primária que norteia a aplicabilidade dessa metodologia, 
surge em razão das transformações que o jornalista viu ocorrer, cujo o 
autor orienta que uma investigação empírica, se inserida no contexto de 
vida real, é um fenômeno contemporâneo ainda não definido claramente.

Também será utilizado da lógica da replicação para diferenciar o 
método da amostragem, com objetivo de obter resultados mais confiáveis 
e robustos a partir dos recortes selecionados no feed e story.

Os recortes fornecerão uma base para o conjunto inicial de propo-
sições. Espera-se não contar com nenhuma falha durante o processo 
de pesquisa, mas se isso ocorrer os dados coletados serão modificados 
sem que o objetivo teórico sofra qualquer tipo de alteração e resulte em 
dados ilegítimos para a pesquisa.

O El PAÍS e EL PAÍS Brasil representam um modelo de negócio 
digital em expansão na América Latina, que traz em seus conteúdos a 
utilização de recursos midiáticos, inovando com a publicação em sua 
rede social.

Com os dados coletados, espera-se relacionar as questões teóricas 
estudadas junto dos resultados obtidos para assim, extrair o máximo 
das oportunidades e evitar interpretações duvidosas.

Para garantir a confiabilidade dos dados levantados, será seguido 
um protocolo de procedimento e regras gerais. O presente estudo de 
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caso múltiplo também trabalhará com perguntas estruturadas e direcio-
nadas aos jornalistas e editores, através de plataforma digital, devido ao 
cenário de isolamento e distanciamento social causado pela Covid-19, 
servindo de confirmação para as deduções causais percebidas. Yin (2001) 
explica que uma entrevista mal elaborada pode cogitar numa visão e 
resposta tendenciosa, além do entrevistado falar apenas aquilo que o 
entrevistado quer ouvir. No entanto, as entrevistas são importantes 
fontes de informação e podem fornecem ao pesquisador percepções 
e interpretações sobre o tema. Porém, o pesquisador jamais deve ficar 
dependente de uma única fonte.

Em estudo de casos múltiplos, um dos objetivos é elaborar uma 
explanação geral que sirva a todos os casos particularmente, embora 
varie em seus detalhes. Para compor o relatório do estudo da meto-
dologia escolhida, será classificado várias narrativas separadas sobre 
cada item individualmente. Nesse estudo visa mapear os recursos de 
interação multimídia como fotografia, vídeo, infográfico e áudio, e 
classificá-los quanto ao seu uso pela rede social do EL PAÍS e EL PÁIS 
Brasil. Por fim, constará no relatório de análise uma seção que apresente 
a estrutura comparativa e os resultados de casos cruzados.

As Transformações Históricas do Jornalismo

O jornalismo, na sua origem, sempre narrou a história da humani-
dade em diferentes contextos e serviu de instrumento informacional 
para contar os acontecimentos de cada época. Durante o período do 
Império Romano, as primeiras publicações das Actas Diurna em 59 a.C, 
mantinham a sociedade informada sobre os principais acontecimentos 
do dia como por exemplo, as conquistas militares do Imperador Júlio 
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César e assuntos relacionados à política, casamento, nascimento, óbi-
tos, julgamento, anúncios de feriados e outras informações. As Actas, 
apontadas em trabalho de autores como Souza (2008), Hamilton (2002) 
e Marques de Mello (2003) podem ser consideradas as precursoras do 
jornalismo, elas eram escritas pelos correspondentes imperiais em tábua 
de cera – dada a técnica da época – e fixadas em praças e outros pontos 
importantes da cidade.

Para compreender o conceito de técnica, Álvaro Vieira Pinto (2005) 
aponta para uma ação humana intencional que surge com as necessi-
dades do homem em diferente fase histórica. Assim, ao mesmo tempo 
em que o homem produz uma nova técnica, ele também se modifica.

De volta à Roma Antiga, vemos a informação rompendo com as 
barreias de distanciamento entre as populações e chegando em lugares 
diferentes, através das cartas informativas escritas por monges, cronistas 
e funcionários de mercado, Souza (2008). Com um salto para o período 
renascentista, entre os anos de 1.444 e 1.456, vê-se o surgimento de 
uma outra técnica capaz de levar a informação para um número ainda 
maior de pessoas. Era a invenção da prensa móvel, criada em 1.542 pelo 
alemão Joahnnes Gutenberg. De acordo com Vieira (2005), as grandes 
inovações são o resultado de um processo histórico coletivo, presente 
em todo ato humano.

A inovação de Gutenberg marcava o início de uma indústria rentável 
e dos primeiros projetos industriais de jornalismo, uma engenhosidade 
que foi disseminada para o mundo inteiro, Souza (2008) e que pode ser 
considerado o único e grande marco histórico da Revolução Digital, Alves 
(2006). Ainda nos séculos XV e XVII, os periódicos europeus, também 
chamados de gazetas, ajudaram a construir o senso de atualidade através 
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da publicação de notícias que traziam informações do dia anterior. As 
redações passavam a contar com profissionais exclusivos para as áreas 
de redação, paginação e impressão, e implementação de anúncio pago 
auxiliava na redução do preço do jornal, facilitando o acesso mesmo 
com o preço considerado alto para a época.

Souza (2008), direciona a trajetória histórica do jornalismo para 
o século XVIII, caracterizado pelo iluminismo e o crescimento do 
modelo britânico de jornais políticos criado por um grupo de cidadãos, 
favorecendo uma mudança na atividade jornalística e profissionaliza-
ção. Até então, tipógrafos, editores e jornalistas não contavam com 
reconhecimento para o exercício de sua função bem como direitos e 
obrigações. Ser jornalista era um cidadão que escrevia notícias.

De passagem para o início do século XIX e da Revolução Indus-
trial, os jornais norte-americanos se destacavam pelo preço baixo e por 
se diferenciarem da imprensa política, um modelo que influenciou o 
jornalismo no mundo à fora. No decorrer do século, com o desenvol-
vimento da indústria e a consolidação do capitalismo aliado às novas 
invenções como o telégrafo, telefone e meios de comunicação possibi-
litou o fortalecimento da imprensa e das novas maneiras de comunicar. 
As mudanças e transformações sociais advindas com a industrialização 
criaram oportunidades crescentes no modo de produzir e consumir a 
informação, porém é importante salientar que a Revolução Industrial 
não chegou a todos e nem ao mesmo tempo, haja vista a ausência de 
democratização ao acesso aos bens e serviços tecnológicos, Souza (2008).

Foi com a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos, em 1.861, que 
viu-se surgir uma construção da notícia, arquitetada no formato de pirâ-
mide, do mais para o menos importante e com resposta para as perguntas 
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“O quê, quem, onde, como, quando e por quê”. Esse modelo ficou 
conhecido como a técnica da pirâmide invertida e originou- se durante 
a cobertura in loco na guerra com os jornalistas que precisavam levar 
as notícias do conflito para o mundo, era a primeira vez que um evento 
de enorme proporção tinha à disposição centenas de profissionais para 
levar a informação através da tecnologia, o telégrafo. Tratava-se de um 
aparato que exigia de grande fiabilidade técnica. Ao mesmo tempo em 
que os postes serviam de suporte para os fios, eles também poderiam 
despertar a atenção das tropas e por esse motivo, muitas vezes ficava 
inoperante. Para garantir que todos os jornalistas tivessem tempos iguais 
para o envio de suas informações, sem que um ou outro fosse preju-
dicado ou privilegiado, foi estabelecido uma regra de funcionamento: 
cada profissional enviaria apenas o primeiro parágrafo de seu texto e, 
após todos enviarem, iniciava-se o envio do segundo parágrafo.

Embora essa seja uma regra concebida num contexto conflituoso, é 
uma herança que foi incorporada pelas redações jornalísticas e tornou-se 
mundialmente conhecida no meio jornalístico, sendo aplicável até os 
dias atuais. Apesar de sua importância técnica, esse é uma construção 
que levanta muita polêmica e para autores como Canavilhas (2015), 
não deveria ser emprega no jornalismo contemporâneo, pois mesmo 
com sua eficácia e transmissão rápida e sucinta das notícias, ela tende a 
inibir a criatividade do jornalista e colabora para deixar a notícia pouco 
atrativa, ou seja, transforma o trabalho numa rotina.

Souza (2008) explica que esse formato de construção piramidal das 
informações aliada a introdução de novos recursos capazes de tornar a 
notícia mais visual tinha o interesse em disputar a atenção do público 
especialmente, com o aumento do fluxo da informação frente aos avanços 



858

meistudies

tecnológicos. Era o início do Novo Jornalismo3. Praticado nas últimas 
décadas do século XIX pelo mercado americano, o Novo Jornalismo 
inspirava o mundo inteiro com novos ritmos e padrões, linguagens, 
títulos chamativos, fotografias incorporadas ao texto, narrativas com 
apelo emotivo e preço mais acessível. O jornal apresentava um forte 
apelo visual e formato mais manejável para facilitar a leitura durante a 
locomoção incluindo aí, o aumento no tamanho da fonte e diversidade 
temática com abordagens para assuntos como sexo, corrupção e escân-
dalos, além de introduzir uma publicidade mais sugestiva e persuasiva.

A partir do final da II Guerra Mundial e com a expansão do rádio, 
televisão e mais tarde, a chegada da internet, a imprensa teve que se 
reinventar e isso obrigou os modelos de negócios a lançarem frente diante 
a concorrência. Jornais e revistas incorporaram às vendas itens como 
dicionários, livros colecionáveis, CD´s, DVD´s e até mesmo utensílios 
domésticos como faqueiros e copos para aumentar as tiragens e vendas, 
Souza (2008). Os meios jornalísticos impressos foram forçados a reve-
rem outras possibilidades e formatos para a distribuição do conteúdo.

A partir dos anos 80 do século XX o jornalismo retomou o conceito 
de negócio e da notícia como mercadoria, fortalecendo grandes grupos 
midiáticos e empresarias, favorecendo um jornalismo de qualidade. 
Canavilhas (2005), lembra que no final da década de 80, os jornais já 
tinham iniciado o investimento em informática e em softwares de edição.

3. O Novo Jornalismo e um movimento que surgiu na década de 60, da segunda 
geração da imprensa popular no mercado norte-americano e influenciou o mundo 
inteiro com a prática do jornalismo literário. Entre os principais nomes estão 
Tom Wolfe, Gay Talese e Truman Capote.
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Jornalismo Digital

Desde a popularização da internet, em 1995, com o surgimento 
da World Wide Web (WWW), as relações entre o homem, trabalho e 
a própria inteligência estão se modificando e apresentando profundas 
alterações na comunicação. A mudança do sistema analógico para o 
digital representou uma verdadeira revolução na produção jornalística 
cujo impacto se fez- e faz- sentir em todos os setores (Nicola, 2004). 
A inovação dos meios eletrônicos permitiu a criação de novas ferramentas 
de produção, distribuição e circulação da informação no ambiente digital, 
cuja capacidade de suporte e armazenamento de dados são características 
nunca visto antes, com conexões velozes e de longo alcance mundial.

Com a chegada da internet, a ideia de indivíduo e local ganhou pro-
porções globais, onde o indivíduo conectado não está mais isolado na 
rede, mas entremeado por discursos, culturas e sentidos. Nesse contexto, 
em que novas e velhas mídias se colidem e os meios de comunicação 
se convergem para em único suporte, Jenkins (2008), a informação 
se ajusta à vida das pessoas e reconfigura o jornalismo e a atividade 
jornalística. Na primeira década do jornalismo digital, os veículos de 
rádio e televisão sofreram grandes impactos em áreas como a política, 
cultura e economia, tendo que se diversificar e segmentar cada vez 
mais. Nas redações foi necessário o processo de digitalização, forçando 
as empresas a reverem seus processos de produção, disponibilização e 
distribuição da informação, além dos modelos de negócios que susten-
tam a operação jornalística. Segundo Alves (2006), quando a internet 
chegou, os veículos de mídia continuaram a reproduzir o mesmo modelo 
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das mídias tradicionais na web, ao invés de adequar as transformações 
para um novo meio.

Por isso, no momento em que ocorre o grande boom da Internet, 
os jornais já tinham as suas notícias digitalizadas pelo que, quase 
sem custos adicionais, avançaram para edições online (Edo, 2002 
como citado em Canavilhas, 2006, p. 4), disponibilizando as mesmas 
notícias da versão impressa.

A inovação tecnológica permitia a criação de novas ferramentas 
no ambiente on-line, cuja capacidade de suporte e armazenamento de 
dados são características nunca vista antes, com conexões velozes e de 
longo alcance mundial. As empresas de comunicação que não souberam 
transformar eventuais ameaças em oportunidades, modificar a linguagem 
e inovar o modelo de negócio jornalístico, tiveram que por fim em suas 
atividades. Por outro lado, Alves (2006) lembra que o mesmo ocorreu 
com os jornalistas que não se adaptaram à nova realidade. No entanto, 
os riscos para o jornalismo não foram apenas de ordem financeira, mas 
da ruptura com as velhas ideias que as empresas jornalísticas estiveram 
presas a elas.

Para o autor, ter o entendimento das transformações nos meios de 
comunicação foi fundamental para garantir a sobrevivência das empresas.

Apesar do crescimento do jornalismo digital em termos de audiên-
cia, não se viu nesta primeira década a construção de um modelo de 
negócio sólido, baseado em publicidade e no pagamento de assinaturas 
(Alves, 2006, p.7).

A mudança para os veículos de comunicação não é somente no 
conteúdo e na forma de encarar o modelo anterior, mas de incluir um 
movimento multimídia. Nesse sentido, Negroponte (1995) esclarece 
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que a multimídia faz parte da linguagem digital dos bits e modifica a 
natureza dos meios de comunicação, permitindo dizer a mesma coisa de 
maneiras diversas, invocar um ou outro dos sentidos humanos e incluir 
uma rede multidimensional que possibilita reordenar as informações. 
Para ele, obter um novo redirecionamento é algo que existiu com o 
nascimento de qualquer novo veículo.

“A multimídia vai se tornar mais parecida com um livro, algo que 
você pode levar para a cama, com que você poderá conversar ou ouvir 
uma história” (Negroponte, 1995, p. 73).

Embora o ritmo da mudança esteja mais rápido do que nunca, a 
inovação tem seu passo determinado menos por conquistas tecno-
lógicas como o transitor, o microprocessador, a fibra ótica e mais 
por aplicações como a computação móvel, as redes globais e a 
multimídia (Negroponte, 1995, p. 76).

Outro ponto importante destacado pelo autor é a não aderência as 
ferramentas da internet que possibilitam explorar outras narrativas com 
a integração de elementos como o hipertexto e recursos multimídias. 
Não se trata apenas do surgimento de um novo meio e sim, da quebra 
de um paradigma comunicacional que rompe com todas as barreiras 
do tempo e espaço como nenhuma outra mídia conseguiu fazer antes, 
além de sua vasta interatividade.

As plataformas digitais tornaram-se espaços de compartilhamento 
de informação rápida, textos curtos e de recursos multimídia, a exem-
plo da utilização de recursos audiovisuais. Souza (2008) reforça que 
essa migração para o ambiente interativo da internet, colabora para um 
outro envolvimento com a notícia, promovendo uma vulgarização e 
rejuvenescimento da profissão do jornalista.
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O aparecimento do ciberjornalismo4 fez com que a relação entre 
jornalista e usuário fosse potencializada através de um sistema de 
ligações hipertextos, revolucionando a rede das redes e alterando o 
direcionamento da leitura linear para outros caminhos que permitem 
integrar os recursos multimídia como som, imagens e vídeos, segundo 
Souza (2008). Na web, é o usuário quem define o seu percurso de 
leitura. Baseado nessa característica, Canavilhas (2006) classifica que 
o usuário tem a possibilidade de navegar dentro da notícia e de fazer 
uma leitura pessoal, enquanto o jornalista conta com um conjunto de 
recursos estilísticos que em conjunto com novos conteúdos multimídia, 
permite reinventar o jornalismo digital em cada nova notícia. É por 
essa razão que o autor discorda de um modelo estruturado da notícia 
com base no formato piramidal norte americano (lead)5 para a web, 
onde as potencialidades são infinitas e o processo de navegação é livre 
e aberto, já Bertocchi (2013) destaca que não se trata de arquitetar a 
informação da melhor forma, mas de desenhar uma melhor experiência 
– considerando telas em diversos tamanhos e algoritmos que ordenam 
visualizações de dados.

A notícia on-line, portanto, passa ser transformada num produto a 
ser consumido, mudando a forma como as pessoas se relacionam com 
o conteúdo e o modo de fazer jornalismo. Como orienta Souza (2008), 
falar em ciberjornalismo, webjornalismo, jornalismo on-line, jornalismo 
digital ou jornalismo eletrônico é falar de um jornalismo que nasceu na 

4. O ciberjornalismo se difere do jornalismo tradicional devido ao método de 
produção e consumo da notícia para o ambiente digital.

5. O lead é o primeiro parágrafo dos textos noticiosos e carregam informações que 
transmitam ao leitor um resumo completo do fato. Precisa responder às questões 
essenciais como: o que, quem, quando, onde, como e por quê.
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e para a internet, viabilizado pela instantaneidade. Esse formato requer 
também novos desenvolvimentos profissionais que vão além da escrita, 
de forma que o jornalista adquira uma ampla habilidade com fotografia, 
vídeo, infografia, captação de som e até mesmo com softwares de edição.

Outro fator que colabora para as alterações das práticas comunica-
cionais é a personalização dos conteúdos que, baseado no comporta-
mento do usuário na rede define aquilo que deve ou não aparecer para 
o ciberleitor. Nesse contexto, surgem os filtros que funcionam como um 
conjunto de dados gerados por mecanismos algorítmicos e fazem uma 
edição invisível na navegação on-line. Trata-se de uma personificação 
dos conteúdos na rede, feita por grandes corporações através de seus 
mecanismos de busca, e de redes sociais.

Bertocchi (2013) explica que a personalização também ocorre pelo 
recurso de geolocalização ativado por sensores que estão presentes em 
dispositivos móveis, capazes de identificar a localização do usuário e, 
com isso, sugerir uma exibição de notícias diretamente relacionadas 
com a região do qual está acessando.

Mídias Sociais e Jornalismo

Os avanços tecnológicos fizeram emergir novas maneiras de con-
sumir a notícia pelos dispositivos móveis (celulares, smartphones e 
tablets), abrindo caminhos relevantes para o jornalismo contemporâneo 
e para empreender outros modelos de negócio. É a partir de diferentes 
suportes de um ecossistema móvel, que novas propostas de narrativas, 
linguagens e estruturas convergem e tornam-se uma extensão do próprio 
corpo, Kerchove (2009).
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Vivenciamos uma era em que a atenção passou a fazer parte de uma 
crescente cultura eletrônica. De acordo com uma pesquisa do Reuters 
Institute News Digital Report 2017 (Newman, s.d.), a audiência mobile 
tem crescido enquanto a de desktop tem caído. No Brasil, o uso de 
dispositivos móveis para ler notícias corresponde a 65% comparado 
aos que leem em computadores 62%.

Indicadores de uma pesquisa feita em 2019 pela organização filan-
trópica global, Luminate sobre o consumo de mídia no Brasil aponta 
que 92% da população acessa alguma mídia digital no mínimo, duas 
vezes por semana. Desses, 83% fazem leituras diárias e o celular é o 
dispositivo mais utilizado ao ler as notícias digitais. De acordo com a 
pesquisa, o maior tempo investido para o consumo das notícias se dá 
na televisão, ficando as redes sociais em segundo lugar.

Para Bertocchi é necessário analisar os formatos no jornalismo 
digital e não somente observar os elementos textuais presentes nas 
interfaces gráficas destes produtos, considerar aquilo que determinará a 
experiência final do usuário. No jornalismo, essa questão da experiência 
narrativa começa com a produção de formatos com design responsivo 
e, em alguns casos, com a utilização de elementos gráficos advindos 
de bootstraps disponíveis online, como o desenvolvido pelo Twitter 
(Bertocchi, 2009). Para Ito (2016), as novas experiências de consumo 
se ajustam ao consumo do usuário e por isso é necessário ajustar texto, 
linguagem e layout, uma vez que o tamanho da tela de um dispositivo 
móvel é menor se comparado a tela de um desktop.

Apesar da narrativa sempre fez parte da história da humanidade e 
estar presente em tempos, lugares e sociedades diferentes, no universo 
digital a aquisição de uma linguagem tem um aspecto artificial do ato 
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narrativo, visto que a narrativa digital está subordinada à uma costura 
computacional solta (e às vezes esgarçada) de dados, metadados e 
formatos realizada por atores humanos e não-humanos. O algoritmo, 
que é um código de programação é capaz de “aprender” com o compor-
tamento do usuário e com isso entender quais são os tipos de notícias 
mais consumidas e que recebem mais atenção do leitor.

O ato de criar e publicar narrativas digitais jornalísticas através das 
plataformas de rede de mídias sociais é um ato que ganha um novo 
significado na cultura da interatividade e participação convergente. 
Nesse ambiente digital e convergente, um conjunto de botões visu-
ais possibilitam ao usuário compartilhar, comentar e curtir a notícia 
contribuindo para o desenvolvimento de uma narrativa imagética em 
mídias digitais.

El PAÍS e El PAÍS Brasil

O tradicional diário espanhol El País, fundado em 1.976 pelo Grupo 
Prisa, vem expandido seu modelo de negócio digital com o foco em 
países da América Latina abrindo redações no Brasil, México, além de 
delegações em Bogotá (Colômbia) e Buenos Aires (Argentina).

No Brasil, o periódico empreendeu com sua primeira edição on-line 
em 26 de novembro de 2013, no portal EL PAÍS Brasil, que de acordo 
com publicação no próprio site, essa é a maior ousadia profissional e 
empresarial que se deu graças às novas tecnologias. De acordo com 
Leal (2019), as operações brasileiras são até agora, o melhor resultado 
do projeto de expansão e o website El País Brasil é o segundo maior 
em tráfego mensal entre os sites internacionais de notícias no pais. 
As operações brasileiras seguem a identidade de EL PAÍS focada em 
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análise e hard News, com ampla abrangência na cobertura de temas 
que envolvem política, investigação sobre políticos e corrupção, além 
de contar com colunistas especializadas e bastante conhecidos como 
Eliane Brum, Xico Sá e Juan Arias.

A redação conta com sede em São Paulo e no início era formada 
por apenas três jornalistas, em 2019 a equipe editoria já contava com o 
trabalho de 18 profissionais. Além do diretor de redação, uma editora-
-chefa, um editor, uma subeditora e dois redatores-chefes, a sede abriga 
uma célula de OS (Organic Search) que cuida de buscas orgânicas na 
internet e mídias sociais. Os repórteres são matriciais e funcionais – tanto 
se reportam aos coordenadores no Brasil como à matriz na Espanha.

Essa configuração estrutural é reforçada com outros profissionais 
das áreas de monitoramento, análise, tecnologia de dados e operações 
digitais. (Leal, 2019, p. 18).

O público do EL PAIS Brasil está concentrado nas regiões Sudeste e 
Sul (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do 
Sul) e é formado por empresários, intelectuais e jovens universitários. 
Há também uma comunidade crescente na plataforma de rede social 
Instagram, no perfil @ELPAIS que ultrapassa 1 milhão de seguidores 
e no @ELPAISBrasil soma 657 mil seguidores.

A leitura de notícias no website EL PAIS e EL PAÍS Brasil pode ser 
feita gratuitamente com o limite de até dez textos por mês. Segundo 
Leal (2019), são usados pelo menos dez tipos de ferramentas para 
mensurar o projeto de expansão do jornal, que serve para sinalizar se 
as operações estão funcionando bem ou não.

O uso de métricas analíticas para guiar a agenda editorial é uma 
prática que o El País adotou na redação em Madri e está no cerne 
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do projeto de expansão do jornal. Na matriz, o engajamento dos 
leitores com as notícias é monitorado em tempo real através de, pelo 
menos, 10 diferentes ferramentas de trabalho, desde as mais comuns 
Google Trends e Google Analytics, para detectar o comportamento 
das audiências em diferentes países, até softwares mais sofisticados 
como Omniture, Chartbeat Publishing e Visual Review, que permi-
tem análises profundas com base nos pontos de acessos dos leitores.
As estatísticas ficam expostas num grande painel de controle retan-
gular na entrada da redação para visualização e acompanhamento 
pelas equipes do jornalismo, de “portalistas” (expressão usada na 
redação para os técnicos que trabalham, especificamente, na área 
de jornalismo do portal) e de analistas da área de inteligência de 
negócios do jornal. (Leal, 2019, p. 19)

Já o público da edição brasileira é formado por empresários, jovens 
universitários e intelectuais, com alcance nas regiões Sudeste e Sul 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul).

Considerações

A utilização da imagem para se comunicar não é fruto das novas 
tecnologias, contudo, a incorporação crescente dos códigos visuais 
como linguagem informacional reflete o processo evolutivo de uma 
era mediada pelo uso massivo dos aparelhos móveis culminando numa 
disputa diária pela atenção. Vivemos na era da imagem.

Na medida que a tecnologia foi evoluindo, o jornalismo foi ade-
quando suas formas de comunicação e passou a estar presente também 
nas plataformas de redes sociais que, servem de base para a publicação 
de narrativas imagéticas.

Tais imagens, estáticas ou em movimento, são protagonistas na socie-
dade contemporânea e possibilitam criar outras aplicações no jornalismo.
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Para Renó (2018), as narrativas sempre fizeram parte da construção 
social seja com maior ou menor intensidade, o que difere da sociedade 
atual é a leitura através de uma linguagem construída por e para os 
dispositivos móveis. Assim, faz-se necessário refletir sobre a presença 
dessa imagem na sociedade contemporânea para mirar em outras lin-
guagens que possibilitam narrar histórias no jornalismo.

Nisso, o Instagram contribui para reconfigurar os modelos de produ-
ção e consumo da informação jornalística. De acordo com Epstein (2002), 
devemos considerar que a internet influenciou praticamente toda a ati-
vidade humana, uma mudança que veio para ficar e que transforma os 
modos de distribuição da informação e as relações sociais. As mudanças, 
se bem utilizadas, podem ocasionar em um efeito positivo para apontar 
outros caminhos e modelos de negócio para o jornalismo digital a partir 
do Instagram, tema para uma próxima pesquisa.
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O afeto nas novas práticas informacionais: a 
atuação jornalística na plataforma “Inumeráveis” 

na pandemia da Covid-19

Vanessa Silva Oliveira1

Fellipe Sá Brasileiro2

A pandemia da Covid-19 revelou números alarmantes de pessoas 
doentes ao mesmo tempo, internações que lotaram hospitais, falta de 
leitos e mortes, muitas mortes por dia no Brasil. É perceptível que 
muitas famílias foram atingidas pela dor da perda de um ente querido. 
Diante das vidas perdidas, algumas foram destacadas pela plataforma 
Inumeráveis, única plataforma do Brasil que registra obituários com o 
trabalho de jornalistas e outros profissionais voluntários. E, o foco deste 
trabalho é nos jornalistas, onde há a emergência da descoberta do afeto 
numa nova prática informacional atrelada às tecnologias digitais, que 
reconstrói as práticas tradicionais.

A teoria dos afetos, avançou com Baruch Spinoza, um filósofo que é 
fonte dos trabalhos mais contemporâneos sobre e Hardt (2015), o cita ao 
fazer um artigo que questiona “Para que servem os afetos?”. É revelado 
o conceito de que o afeto tenha uma correspondência entre o poder de 
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agir e o poder de ser afetado. Ou seja, quanto maior for nosso poder de 
ser afetado, maior será a vontade de agir. Para o autor, os afetos também 
podem ser ações que surgem de partes do corpo:

Existem as razões, ou ações da mente, que juntamente com as ações 
do corpo poderiam levar, provocativamente, a uma razão corpórea; 
e existem as paixões, tanto da mente quanto do corpo. A perspectiva 
dos afetos não supõe que razão e paixão sejam a mesma coisa, mas, 
em vez disso, focalizam a ambas num continuum. [...] Assim como 
não é possível prever as ações de um corpo nem os pensamentos de 
uma mente, não é possível saber o que os afetos podem provocar. 
(Hardt, 2015, pp. 10-11)

Outros autores, como Jameson (2006, p. 43), que nos anos de 1990 
disse que a contemporaneidade seria atingida pelo “esmaecimento do 
afeto”. Mas, essa ideia tem uma contraposição, por Massumi (2002, 
p. 107) que diz que o afeto tem se tornado penetrante ao invés de ter 
diminuído.

E ao analisar a relação do afeto e das práticas informacionais, perce-
be-se a interligação dos conceitos segundo Schaztki (2001), que diz que 
a prática é o que faz sentido para as pessoas fazerem, o que ele chama 
de inteligibilidade prática, e que depende dos afetos que ela sente ao se 
engajar em uma determinada prática. Para ele, os projetos e as tarefas 
que as pessoas têm ao longo da vida são especificadas em função do que 
é relevante para elas, a depender das crenças, esperanças, expectativas, 
emoções, afetos, humores. Schaztki (2001), ainda ressalta que os limites 
de uma prática são determinados pela estrutura teleoafetiva, a qual ele 
define como sendo um conjunto de fins corretos e aceitáveis. E quanto 
ao afeto, Massumi (1995) acrescenta que faz sentido para as duas partes, 
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o que pode acontecer entre jornalistas e familiares que perderam entes 
queridos na pandemia:

Os afetos são essas duas faces, vista do lado da coisa real, expressa 
em suas percepções e cognições. [...] Pois o afeto é sinestésico, 
implicando uma participação dos sentidos um no outro: a medida 
das interações potenciais de uma coisa viva é sua capacidade de 
transformar os efeitos de um modo sensorial em outro [Affect is this 
two-sideness as seen from the side of the actual thing, as couched 
in its perceptions and cognitions. […] For affect is synaesthetic, 
implying a participation of the senses in each other: the measure 
of a living thing’s potential interactions is its ability to transform 
the effects of one sensory mode into those of another]. (Massumi, 
1995, p. 96)

Nas análises destas atividades dos jornalistas, dos afetos durante as 
práticas informacionais obituárias em plataformas digitais foi aplicado 
um questionário que tem como objetivo fazer a pesquisa em contextos 
digitais e de isolamento social, já que a humanidade vive na pandemia 
da Covid-19 durante o curso da pesquisa. Foram feitos questioná-
rios com a participação de cinco jornalistas que desejaram participar 
voluntariamente, um de cada região do país (Norte, Nordeste, Centro-
-Oeste, Sudeste e Sul). As questões foram elaboradas no sentido que 
os jornalistas pudessem dar informações no período de Maio de 2020, 
quando a plataforma Inumeráveis foi criada e um ano após, em Maio 
de 2021, quando o trabalho continuou sendo realizado. Assim, pode-
rão ser encontradas particularidades, a depender de cada lugar do país 
e também haverá a compreensão dos afetos e mudanças das práticas 
informacionais neste período.
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Histórico da Plataforma Inumeráveis

A partir do exposto nas mídias e pela repercussão, em maio de 2021 
dois amigos publicitários resolveram criar a plataforma “Inumeráveis3” 
(https://inumeraveis.com.br) como forma de humanizar e transformar 
números, em relatos. Perfis são narrados pelos familiares, informações 
são checadas e publicadas pelos jornalistas voluntários. Para um dos 
colaboradores do projeto, Rogério José Ferreira, o projeto precisava de 
jornalistas para seguir em frente, porque não era a área dele, nem dos 
amigos. A equipe é formada por voluntários, na maioria jornalistas e 
estudantes da área, mas também tem publicitário, biólogo, arquiteto, 
professores formados em Letras, psicólogos e outros profissionais.

A proposta colaborativa, conta com a ajuda de jornalistas que se 
inscrevem em todo o país para checar histórias de mortes locais e relatar. 
E esse processo de colaboração é conceituado por Brambilla (2007), 
que diz que o jornalista que é colaborador deve estar preparado para 
receber o material e checar através de pesquisa, antes do conteúdo ser 
veiculado. Assim os textos contam a história que remetem aos obituários 
de jornalismo impressos e televisivos. Porém, nesta plataforma “Inu-
meráveis”, o obituário é um memorial online com linguagem literária. 
Para Costa (2008), você pode ter a dor da perda, mas isso não impede 
que você celebre os fatos importantes da vida de uma pessoa. E é o que 
propõe o site: eternizar os números em textos literários que traduzem a 
vida de um ser humano. Para Pena (2005) o jornalista não ignora o que 
aprendeu no jornalismo diário ao escrever um texto literário:

3. Início do Inumeráveis: Aguiar e Silveira (2020).

https://inumeraveis.com.br


875

meistudies

O que ele faz é desenvolvê-las de tal maneira que acaba constituindo 
novas estratégias profissionais. Mas, os velhos e bons princípios da 
redação continuam extremamente importantes, como, por exemplo, 
a apuração rigorosa, a observação atenta, a abordagem ética e a 
capacidade de se expressar claramente, entre outras coisas. (Pena & 
Felipe, 2005, p. 7)

A plataforma Inumeráveis, foi uma de tantas empresas que precisa-
ram criar uma plataforma para que chegassem ao público. As atividades 
informacionais dos jornalistas voluntários do Inumeráveis se baseiam 
em checar as notícias através de telefone, mensagens, redes sociais e 
publicam na plataforma.

A equipe precisa checar com familiares as informações, além de 
fontes oficiais para que os registros divulgados sejam verdadeiros. 
Os textos são publicados no site Inumeráveis em ordem alfabética de 
A-Z com nome, sobrenome e idade, além de um subtítulo com caracte-
rísticas dessas vítimas que morreram por causa da Covid-19. Ao abrir 
cada texto do site “Inumeráveis”, logo abaixo tem a descrição de quem 
enviou as informações (familiar ou amigo), por quem foi apurado, 
editado e moderado. E no texto é descrita com características, a pessoa 
que deixou um legado (ver figura 1).

Outro ponto que se destaca no site “Inumeráveis” é a criação de 
núcleos regionais dentro das Universidades de todo o país onde pro-
fessores de Comunicação, estudantes e jornalistas criaram um reforço 
de checagem como uma redação. Assim, o fato da morte é checado, 
produzido e enviado para o portal. O processo produtivo da plataforma, 
segundo os colaboradores do site “Inumeráveis”, é comparado aos 
portais de jornalismo, porém, com colaboradores voluntários. Além 
disso, dá oportunidade de aprendizado aos estudantes de Comunicação. 
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Quando os jornalistas enviam o texto, existe uma produção que checa 
e editores que revisam e enviam o texto. Para Murad (2018), a Internet 
ajuda neste processo produtivo dos jornalistas:

Um leque de oportunidades se abre à atividade jornalística na Internet, 
no que concerne ao processo de produção e difusão da notícia, em 
função das tecnologias digitais e das redes interativas. No que se 
refere à pesquisa, o jornalista tem acesso a incalculável quantidade 
de informações oriundas de fontes plurais, o que pode lhe ajudar 
na confecção e apuração de pautas. (Murad & Angèle, 2018, p. 5)

Figura 1
Memorial escrito por jornalista

Werneck (2020).

Para que o site consiga alimentar a plataforma com histórias de 
vítimas da Covid-19, é preciso além dos jornalistas, os familiares ou 
amigos se predisponham a colaborar e a partir daí se destaca o jornalismo 
colaborativo que aparece em reflexões de Belochio (2008):
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O aparecimento de espaços colaborativos em jornais digitais demons-
tra a apropriação do modelo de construção de notícias a partir da 
contribuição de amadores, que se consolidou na cauda longa da 
informação (...). Verifica-se a potencialização da interação com o 
público, bem como a mudança de seu papel no ciclo informativo. 
(Belochio, 2008, pp. 3-4)

A definição de cauda longa da informação feita por Anderson (2006) 
e citada por Belochio (2008) tem sentido direto com o contexto em que 
o “Inumeráveis” foi criado. Para Anderson (2006), a cauda longa da 
informação diz que na era da comunicação digital é possível atender 
massas quanto minorias. O que antes era publicado apenas por grandes 
centros de comunicação, agora são divulgados por quem divide espaços 
com amadores. E acredita-se que essa cauda longa tende a crescer, como 
uma maneira de democratizar mais a informação.

O projeto Inumeráveis ganhou tanta repercussão que o programa 
Fantástico, exibido aos domingos pela Rede Globo, passou a divulgar 
vídeos de atores que interpretam com emoção os textos e narra descre-
vendo quem eram algumas dessas vítimas. Ao convergir as informações 
do site “Inumeráveis” à televisão, o texto literário passou a ser narrado 
em voz e vídeo por atores e não jornalistas. Como personagens de uma 
triste trama que vivemos na pandemia do Novo Coronavírus. Neste caso, 
como cita Pena (2006), o jornalismo literário não se trata apenas de 
amarras da redação ou de veia literária em um livro-reportagem.

O conceito é mais extenso e significa aumentar os recursos do 
jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, 
proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a cida-
dania, romper as correntes burocráticas do lide’, evitar os definidores 
primários’ e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos 
relatos”. (Pena, 2006, pp. 6-7).
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Ou seja, o texto jornalístico literário não deixou de ter suas próprias 
características no momento em que um ator narra a história na televisão.

Ainda segundo Pena (2006), historicamente tentou-se definir o 
jornalismo literário e diversas vezes houve transitoriedade.

Diante desse quadro, imagine o problema que é analisar a junção 
de dois discursos diferentes: o jornalístico e o literário. Ao longo da 
história, vários teóricos tentaram definir essa junção como um gênero 
específico. Entretanto, se o princípio básico é o da transformação 
e da transitoriedade, a missão toma-se impossível. Então, a única 
alternativa é propor uma aproximação conceitual, identificando 
subdivisões possíveis de acordo com o momento histórico.

No site Inumeráveis descreve como o projeto teve início e explica o 
porquê da existência dele com o objetivo de que as vítimas da Covid-19 
não fossem apenas números:

Um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do Novo 
Coronavírus no Brasil. É uma celebração de cada vida que existiu 
e existe, e de como podemos entrelaçá-las para construir memória, 
afeto, respeito e futuro. Em 2020, o mundo vem sendo duramente 
atingido pelo Coronavírus. Como em todas as pandemias, pessoas 
tornaram-se números. Estatísticas são necessárias. Mas palavras 
também. Se nem todas as vítimas tiveram a chance de ter um velório 
ou de se despedir de seus entes queridos, queremos que tenham ao 
menos a chance de terem a sua história contada. De ganharem iden-
tidade e alma para seguir vivendo para sempre na nossa memória. 
(“Memorial”, s.d., pars.1-3)

É neste momento que percebe-se a preocupação pela humanização.

E o jornalismo humanizado vem desde os tempos da ditadura militar 
quando as empresas tentavam modernizar os veículos de comuni-
cação e quem protagonizava as reportagens eram pessoas comuns 
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que vivem a luta do cotidiano. Descobrir essa trama dos que não 
têm voz, reconstruir o diário de bordo da viagem da esperança, 
recriar os falares, a oratória dos que passam ao largo dos holofotes 
da mídia convencional [...] Contar uma boa história humana, afinal, 
é o segredo da reportagem. (Medina, 1999, p. 28)

Há a proximidade do jornalista com a história e a interpretação do 
universo em que ele está: “O autor abandona a arrogância de dono da 
verdade e mergulha com delicadeza no pântano anônimo do cotidiano 
incerto e não sabido” (Medina, 2003, p. 135). Assim, o compromisso do 
comunicador é de expressar usando as funções técnicas, mas também 
“a função social de comprometer - se com o mundo, de reconhecer 
que sua autoria responsável deve ser fruto do diálogo social, de sua 
cumplicidade/solidariedade com o público – os outros seres humanos” 
(Ijuim, 2002, p. 42). Ijuim (2002) acrescenta que o trabalho pode ser o 
resultado de um processo de pessoalização, como ser um comunicador 
de solidariedade, compaixão e humanização.

Análise dos Questionários dos Jornalistas Voluntários do “Inumeráveis”

O processo de colaboração jornalística no site Inumeráveis acontece 
através das plataformas digitais com jornalistas voluntários espalhados 
em todo o Brasil, que se dispuseram a checar notícias de mortes em 
localidades distintas, conversar com familiares e publicar as histórias. 
A checagem é uma etapa considerada essencial para que uma história 
não seja divulgada erroneamente e pode ser feita com diferentes órgãos 
públicos, familiares e através de dispositivos móveis ou outras ferra-
mentas. Por isso, a pesquisa teve como objetivo aplicar um questionário 
com três perguntas sobre afeto e práticas com cinco jornalistas, um de 
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cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 
Para Gil (2002), através do questionário “entende-se um conjunto de 
questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”.

No questionário foi abordado o período de Maio de 2020 (quando o 
projeto Inumeráveis começou) e Maio de 2021, quando ainda a pandemia 
estava instalada e com números altos de mortes. Assim, teve como se 
perceber, neste período de 1 ano que práticas existiam, como se trans-
formaram e como estão acontecendo entre os jornalistas. E entendemos 
como as práticas informacionais obituárias aconteceram em cada local.

Foram feitas três perguntas e a seguir serão elencadas, além da iden-
tificação dos entrevistados, as respostas e as análises teóricas compara-
tivas entre afeto e práticas informacionais. O primeiro questionamento 
foi como eles definiam o afeto:

Laís Oliveira – Juíz de Fora – Minas Gerais-MG: “Afeto de maneira 
geral é se preocupar, querer o bem”.

Ana Beatriz Braga – Manaus – Amazônia – AM: “Quando se cria 
um laço na relação, seja amoroso, amigável ou fraternal, o afeto é um 
sentimento de preocupação e carinho para com outra pessoa”.

Patrícia Coelho – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – RS: “Sem 
´duvida, me parece um sentimento agregador, que faz brotar o melhor 
da gente na gente mesmo e permite que ofereçamos este melhor para 
quem é o objeto dessa afetividade”.

Bettina Turner – São Paulo – SP: “Afeto para mim é uma energia, 
algo que sentimos por uma pessoa, um laço energético que se cria, de 
forma positiva”.
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Sílvia Torres – João Pessoa – PB: “Afeto para mim é querer estar 
perto, agir com carinho, proximidade, querer bem, ter cuidado e atenção 
por alguém”.

O que há em comum entre as respostas do conceito de afeto é: como 
eles têm que “se preocupar”, “querer bem”, “oferecer o melhor para 
quem é objeto de afetividade”, “querer estar perto”, ter “proximidade” 
e “ter atenção por alguém”. E é nesse universo que Massumi (2002), 
influenciado por estudos da neurociência, definiu o afeto como uma força 
que impacta o corpo e que geralmente tem como sinônimo a emoção, 
mas que o afeto é anterior e exterior à emoção. E ele diz que enquanto a 
emoção é definida pela estrutura, o afeto é eventual. Já Spinoza (2009), 
considera o afeto como “algo que, além de vão, absurdo e horrendo, 
opõe-se à razão”; “uma mera paixão do corpo em oposição à raciona-
lidade da mente” (Spinoza, 2009, p. 161). E assim ele se contradiz à 
autores e filósofos que entendem o afeto como algo que influencia o 
corpo e a mente.

O segundo questionamento foi sobre a prática de abordar os parentes 
ou fontes para conseguir as histórias, saber se modificou em relação 
ao modo como eles trabalhavam e quais foram as mudanças sentidas:

Laís Oliveira – Juíz de Fora – Minas Gerais-MG: “A forma de abor-
dagem sobre uma entrevista “normal” e uma entrevista para parentes 
enlutados é muito diferente e requer um tempo maior para apuração. 
As pessoas estão sempre muito sensíveis e gostam de envolver outros 
familiares no assunto, a principal diferença que eu senti foi essa, na 
maioria das vezes o parente fala por vários outros familiares”.

Ana Beatriz Braga – Manaus – Amazônia – AM: “Modificou algu-
mas vezes, eu tentava abordar de forma confortável e delicada, já que 
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se tratava de um assunto que nem todos querem falar. O texto que eu 
enviava para iniciar o contato passou por modificações, até mesmo pela 
equipe do Inumeráveis, ou muitas vezes por mim, adicionando palavras 
ou emojis que deixassem a abordagem menos pesada ou fria”.

Patrícia Coelho – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – RS: “Não notei 
alteração na abordagem, e sim em mim mesma. Me sinto mais huma-
nizada na prática a partir dessa atuação. Ou seja, o afeto envolvido no 
trabalho, me fez entrar em contato com muita coisa boa de mim mesma, 
e isso se reflete na escrita, na relação com os homenageantes e com os 
colegas”.

Bettina Turner – São Paulo – SP: “Eu fui por muitos anos jornalista 
e atuei como documentarista, fazendo entrevistas com os mais variados 
tipos de pessoas. Sempre tive uma escuta atenta e essa atividade sem-
pre foi para mim uma ferramenta preciosa para adentrar a alteridade, 
conhecer o outro e desvelar algo interessante e verdadeiro do universo 
interior da pessoa entrevistada. Então, na verdade, a minha forma de 
abordagem não se modificou tanto, mas passou a incluir novos ingre-
dientes. Paralelamente ao jornalismo venho atuando há alguns anos como 
terapeuta integrativa e atendendo pacientes terminais. O luto e a morte 
são temas nos quais já vinha me aprofundando. Então as entrevistas 
ganharam um novo sentido, um toque ritualístico, de certa forma, pois 
no Inumeráveis entramos em contato com os familiares enlutados que 
não puderam ritualizar a despedida de seus mortos. Isso demanda um 
cuidado maior, um respeito por esse luto, pois o objetivo da entrevista 
é que o tributo transcenda a dor, sem negá-la, ao contrário, validando-a, 
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mas que inclua também o valor da vida e o amor nessa história, hon-
rando a memória dos que partiram e aquecendo um pouco o coração 
dos que ficaram”.

Sílvia Torres – João Pessoa – PB: “Aprender a chegar. Observar 
o ambiente. Sentir pela expressão do corpo como podemos abordar 
alguém. Mas sempre com respeito. Com o passar do tempo, aprimorei 
a técnica de passar credibilidade para a conquista da entrevista”.

A prática foi definida pelos jornalistas como tendo que ser modifi-
cada por causa de um contexto triste com os familiares e amigos: eles 
precisavam de “mais tempo”, tinham que abordar de “maneira mais 
confortável e delicada”, precisavam humanizar a situação e “passar 
credibilidade” para que os familiares tivessem mais segurança.

Neste aspecto, a prática informacional é definida através do que faz 
sentido para quem age, com base nas teorias de práticas que destacam 
sobre as regras. Schaztki (2001) diz que:

As práticas, normalmente “acolhem” um conjunto delas a que os 
praticantes supostamente deveriam observar – “boa parte” daquilo 
que faz sentido para as pessoas fazerem frequentemente reflete o 
entendimento que elas constroem de normas, procedimentos, instru-
ções específicas às quais estão submetidas. (Schaztki, 2001, p. 87)

E o conceito de prática, também é apresentada por Loyd (2010) que 
define como como o ambiente influencia, sendo

preferível ao comportamento de informação, reconhecendo assim 
as dimensões sociais e culturais que influenciam todas as práticas. 
As práticas de informação são reveladas nas atividades pelas quais 
as pessoas encontram, usam e compartilham informações para fazer 
seu trabalho e sustentar suas identidades [This alternative view 
focuses on the domain (or community) as the unit of analysis, rather 
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than the individual, which is the norm for information behaviour 
researchers. Defines practice as repeated patterns of behavior that 
affirm organizational roles, structures, and forms of interaction. 
Information practices are revealed in the activities by which people 
find, use and share information to do their work and sustain their 
identities.]. (Lloyd, 2010, p. 251)

Quando os jornalistas citam os familiares das vítimas, citam eles 
mesmos e o contexto dos entrevistados para abordagem, a prática 
define como existente em ambientes que fazem parte de um conjunto 
para a prática acontecer. Esse conjunto de pessoas que se envolvem, é 
explicado pela concepção de Schaztki (2005) como uma malha que se 
conecta para compartilhar e viver as práticas:

A malha práticas-arranjos materiais é concebida como “o lugar” 
em que a vida humana acontece (as ações, os estados mentais e a 
identidades das pessoas são o que eles são dentro de um horizonte 
de inteligibilidade possível) e do qual dependem aqueles fenômenos 
que mantém juntas as vidas das pessoas (cadeias de ações, estados 
mentais compartilhados, lay-outs materiais e interconexão de con-
textos (Schatzki, 2005, p. 470)

A partir da epistemologia das práticas organizacionais onde segundo 
Santos e Silveira (2014) reforçam que as práticas dos profissionais não 
são individuais, mas um fenômeno coletivo, devendo se perguntar como 
essa prática se dá e se organiza e cita Schatzki (1996) que é a prática 
coletiva tem a capacidade de fazer o que é dito, pensando, sentido e 
perseguido, mas também o que é aceitável em outras situações, por isso 
a necessidade de descoberta de novas práticas cotidianas. As práticas 
não são apenas padrões de comportamento. Elas incluem entendimen-
tos, conhecimentos, identidades, significados (Crossley, 2001, 2002). 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Annemaree%20Lloyd
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Sugerem formas de dar sentido ambiente em que vive, de desejar algo, 
de saber como fazer atividade, de responder às ações de uma outra 
pessoa (Reckwitz, 2002).

Os jornalistas respondem no questionário que precisam humanizar. 
E é nesse aspecto que há a proximidade do jornalista com a história 
e a interpretação do universo em que ele está: “O autor abandona a 
arrogância de dono da verdade e mergulha com delicadeza no pântano 
anônimo do cotidiano incerto e não sabido” (Medina, 2003, p. 135). 
Assim, o compromisso do comunicador é de expressar usando as fun-
ções técnicas, mas também “a função social de comprometer - se com 
o mundo, de reconhecer que sua autoria responsável deve ser fruto do 
diálogo social, de sua cumplicidade/solidariedade com o público – os 
outros seres humanos” (Ijuim, 2002, p.42). Ijuin (2002) acrescenta que 
o trabalho pode ser o resultado de um processo de pessoalização, como 
ser um comunicador de solidariedade, compaixão e humanização.

Além da humanização, precisam ter jeito para abordar e Santana (2011) 
destaca que as práticas mortuárias “respondem a uma necessidade social 
e cultural do homem de lidar com o corpo/cadáver daqueles que já 
deixaram de agir em todas as esferas do cotidiano social e precisam 
ser inseridos em um novo lugar social.” (Santana & Fabíola. 2011, 
pp. 13-14). Como acrescenta Marcuschi (2005), que chama a atenção 
sobre a criação de novas formas de organizar e administrar a relação 
das pessoas em um novo quadro participativo. Ou seja, mesmo que as 
novas práticas sejam baseadas em outras já existentes, podem se trans-
formar em um novo gênero.
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No terceiro e último questionamento foi perguntado qual a relação 
encontrada entre afeto e a prática do trabalho jornalístico no memorial 
“Inumeráveis”:

Laís Oliveira – Juíz de Fora – Minas Gerais-MG: “Há uma ligação 
direta, nós procuramos sempre acalentar, nos preocupamos com os 
familiares e queremos que eles se sintam confortados, definições básicas 
da palavra afeto”.

Ana Beatriz Braga – Manaus – Amazônia – AM: “Você acaba criando 
afeto ou empatia por certos entrevistados e as histórias que contam, além 
de perceber neles o tamanho do afeto que sentiam pela pessoa que gos-
tariam de homenagear. O trabalho jornalístico no Inumeráveis deve ser 
feito com afeto e cuidado, pois tratar fontes de informação apenas como 
isso e não como pessoas que perderam alguém é errôneo e insensível”.

Patrícia Coelho – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – RS: “Estão 
intrinsecamente relacionados a resposta anterior”.

Bettina Turner – São Paulo – SP: “Afeto vem de “ser afetado” por algo. 
Sou afetada por cada história que me cabe. Inúmeras vidas tão simples, 
humildes e ao mesmo tempo cheias de grandiosidade, sendo contadas 
por seres humanos de coração partido que encontram eco para sua dor. 
Histórias com alma. Esse contato me torna mais humana, mais receptiva 
à diversidade, mais humilde diante dos mistérios da morte e da vida”.

Sílvia Torres – João Pessoa – PB: “Pode escrever histórias que vão 
ficar pra sempre na memória das pessoas que fizeram parte daquela que 
está sendo homenageada. E fazer isso com cuidado e tentando transpa-
recer o máximo de sentimentos é ter afeto agregado”.

Os jornalistas definem a relação como: ter “empatia por certos entre-
vistados”, ter que “fazer isso com cuidado” e “transparecer o máximo 
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de sentimentos”. E é como se os sentimentos e as emoções prevale-
cessem nas práticas para que o resultado do trabalho saia como deve. 
Como Santana (2011) define que os obituários são práticas textuais e 
discursivas intensificadoras de certos papéis sociais e/ou de sentimentos 
e emoções ligados à perda de um ente querido, enquanto os memoriais 
virtuais surgem como gêneros das práticas mortuárias influenciados 
pelas tecnologias disponíveis na web. (Santana, Fabíola, 2011, p. 8). 
E Damásio (2012) reforça e busca entender como a emoção interfere 
no processo de tomada de decisão consciente dos jornalistas.

Na prática, quando os jornalistas estão envolvidos em informar 
sobre as mortes e criar textos de perfil, como memoriais, se utilizam 
de práticas jornalísticas como a checagem da informação, entrevista e 
a publicação. Para o teórico da prática, Schatzki que teve suas obras de 
1996, 2001, 2002, 2003, 2005 analisadas por Santana (2011) diz que 
as práticas são aprendidas socialmente:

As múltiplas ações das pessoas se interligam (ou se organizam) 
e “ganham uma identidade conjunta” não de maneira aleatória, 
desordenada, mas em torno de uma dada prática por meio de uma 
estrutura de governança composta por três elementos fundamentais: 
entendimentos, regras, e estruturas teleoafetivas. Assim, dizer que 
determinadas ações “pertencem” a uma determinada prática, significa 
dizer que elas expressam os mesmos entendimentos, que observam, 
violam ou ignoram as mesmas regras, que perseguem fins aceitáveis 
dentro de uma mesma estrutura teleoafetiva (Schatzki, 2003, 2005). 
As práticas, então, reúnem as pessoas. (Santana, 2011.pp. 84-85)

Considerações Finais

Através da análise feita, percebeu-se a necessidade de identificar como 
na Pandemia na Covid-19, a rotina de dos jornalistas foi modificada. 
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Foi observado como voluntários de um projeto de memorial online 
tiveram que modificar a mudar a forma de chegar próximo, de falar e 
abordar familiares. Assim, eles identificaram o afeto que prevaleceu 
em todas as formas de abordagem jornalística, novas práticas se orga-
nizaram, se constituíram e se justificaram para que houvesse uma nova 
prática obituária.

Os autores de estudos tradicionais e modernos do afeto tiveram os 
pensamentos interligados com as práticas que se modificam em todo 
processo social da humanidade e continua mudando de acordo com o 
contexto e sociedade a que pertence.

Com a pandemia da Covid-19 o mercado de trabalho, como o todo, 
foi modificado e assim percebe-se o mesmo com os jornalistas que 
num momento de hiperinformação, onde não podiam “ficar em casa”, 
tinham que trabalhar e ainda sentiam a necessidade de se voluntariar 
para que as vítimas da Covid-19 não fossem apenas números, mas sim 
histórias que deixaram valores sentimentais. Por isso, há a necessidade 
de descobrir novas práticas informacionais, neste âmbito obituário, que 
cria produtos como o memorial Inumeráveis, novos contextos e formam 
mais seres humanos com práticas modificadas no cotidiano, voltadas a 
humanização e ao afeto.
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Bulos sobre la COVID-19 en medios 
de comunicación latinoamericanos

Hilda Paola Muñoz-Pico1

La divulgación de informaciones falsas en torno a la crisis sanitaria 
de la COVID-19 se ha convertido en un problema debido a las distintas 
aristas desde las que se puede abordar la pandemia: sanitaria, social, 
económica y política. El desafío ante la desinformación radica en una 
adecuada gestión y difusión de la información, por lo que los medios 
juegan un papel clave. Los profesionales de la comunicación deben 
filtrar contenidos y poner a disposición de la población información 
verificada, basada en pruebas. Sin embargo, rutinas periodísticas, como 
la de recurrir a voces de “autoridad” ˗por ejemplo las de políticos o 
funcionarios de gobierno˗ impiden que la cobertura sea adecuada. 
Esto se aprecia, especialmente, en los temas cuyo eje principal tiene 
que ver con la ciencia y su método, en los que se requiere de una voz 
experta. Es decir que, como en otros asuntos de relevancia social, las 
representaciones de los medios afectan las opiniones del público sobre 
la pandemia. Por ello, ahora se mencionarán algunos criterios de noti-
ciabilidad, por los que se decide qué es de interés periodístico, para 
adentrarnos en la cobertura de la COVID-19.
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Los criterios de noticiabilidad son básicos dentro de las rutinas perio-
dísticas. Su uso facilita la delimitación de la agenda informativa, inclui-
das la selección de temas y su jerarquización. Ortells-Badenes (2014) 
distingue dos tipos de criterios que se complementan entre sí para 
llevar a cabo el proceso de elección de contenidos informativos: los 
periodísticos y los extraperiodísticos. Estos últimos abordan aquellas 
cuestiones que condicionan la selección informativa, no por el contenido, 
sino por las limitaciones o condicionantes que posee el propio medio. 
De esta manera, entre los criterios periodísticos señala a: 1) la nove-
dad, 2) el impacto y la trascendencia social, 3) el conflicto, 4) el inte-
rés humano, 5) la notoriedad, 6) la proximidad, 7) la dimensión del 
hecho, 8) la rareza, 9) la idea de progreso y utilidad de la información, 
10) la calidad del material audiovisual, 11) la accesibilidad, 12) la con-
tinuidad del hecho, y 13) el equilibrio temático. Mientras que en lo que 
respecta a los criterios extraperiodísticos ubica a: 1) la observación de la 
competencia, 2) el análisis de su público objetivo, 3) la línea editorial, 
4) los  actores económicos, y 5) las limitaciones relacionadas con los 
recursos técnicos del medio. Aparte de los factores señalados anterior-
mente, se deben considerar cuestiones que se han ido convirtiendo en 
tendencia, por lo que también repercuten en las representaciones de los 
medios. Una de ellas es el infoentretenimiento que, de alguna manera, 
desdibuja la frontera entre los géneros informativos y el entretenimiento 
(Delli & Williams, 2011). Como el interés de este estudio es la propa-
gación de bulos sobre la COVID-19 en los medios de comunicación, a 
continuación se hablará sobre algunos criterios periodísticos que han 
propiciado su difusión y se los complementará con ejemplos.
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• Novedad: la necesidad de tener algo “nuevo” que informar 
y de hacerlo público de inmediato ˗dado que su relevancia 
puede desaparecer con el paso del tiempo˗ puede llevar a 
equívocos, como cuando el periódico La Patria publicó en 
marzo de 2021 que el Gobierno boliviano cerró las fronteras 
con Brasil para evitar el ingreso de una nueva cepa de coro-
navirus surgida en ese país, información que posteriormente 
fue desmentida por las autoridades bolivianas.

• El interés humano: los temas que tratan sobre las personas 
y sus vicisitudes permiten conectar emotivamente con la 
audiencia, sin embargo, es importante que lo que se cuenta sea 
verificado para no desinformar. Esto último fue obviado por 
los canales bolivianos Red Uno y Bolivisión que publicaron 
en marzo de 2021 un vídeo de personas en Brasil, orando 
en las calles por una supuesta nueva cepa de coronavirus 
que azotaba a su territorio, cuando aquel vídeo era de abril 
de 2020.

• La utilidad de la información: los medios tienen una vocación 
de servicio social, por lo que es común encontrar entre sus 
contenidos información que sirva a la gente en su cotidiani-
dad, más aún en el contexto de la pandemia. Sin embargo, 
es necesario que lo que se dice tenga un sustento real para 
no confundir a las personas, llevándolas a actuar de forma 
inapropiada. Esto fue pasado por alto por una presenta-
dora de Canal 26, de Argentina, que dijo que el 99,98% 
de individuos “puede pasar el coronavirus sin vacunarse” 
y que todos los que se enferman producen anticuerpos, lo 
que es falso ya que, como se sabe, la probabilidad de morir 
depende, sobre todo, de la edad de las personas y de si tienen 
condiciones médicas preexistentes, por lo que el riesgo de 
muerte es muy alto en ciertos casos (Mayoclinic.org, s.f.). 
Adicionalmente, no todos los que se contrajeron el SARS-
CoV-2 crean anticuerpos. Según la OMS (2020), algunos 
desarrollan anticuerpos específicos, pero estos varían entre 
los que enfermaron gravemente (altos niveles de anticuerpos) 
y los que tuvieron síntomas leves o fueron asintomáticos 
(bajos niveles de anticuerpos).
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• El impacto y la trascendencia social: la vacunación es uno de 
los mayores logros en el marco de la pandemia. Del avance 
de ese proceso depende el retorno a la normalidad, inclui-
das las actividades económicas, que son las que preocupan 
especialmente en los países más pobres. Informar sobre 
esto, por lo tanto, da cuenta de cómo un país enfrenta a la 
pandemia. En un intento por contar esto, el periódico Bolivia 
indicó en una de sus portadas “Vacuna Sputnik V llega al 
97,7 % del personal de salud en todo el país”. Sin embargo, 
las dosis recibidas solo alcanzaban para el 5 % del total del 
personal de salud, tal como publicó el diario Página Siete 
(Zapana, 2021).

• Conflicto: los medios suelen buscar voces que sean capaces 
de movilizar los componentes más emotivos de la audien-
cia (Vicente-Mariño & Vicente-Torrico, 2014) recurriendo 
para ello, principalmente, a figuras políticas. Los políticos, 
aparecen, en noticias y entrevistas que llegan con poca pro-
fundidad a las audiencias y refuerzan modos de ver el mundo 
y lo que sucede en él (Moreno-Cano & Angulo-Rincón, 
2013; Quiñónez, 2012). Al no ser fuentes especializadas, 
dan cabida a que las falsedades se cuelen en los medios. 
Ejemplo de ello fueron las declaraciones del candidato a la 
Presidencia de Perú, Hernando de Soto, quien durante una 
entrevista televisiva dijo que Perú “es el único país donde 
el monopolio de la entrega de vacunas para la COVID-19 
lo tiene el Estado”, cuestión que es falsa ya que, como es de 
conocimiento público, en varios países el Estado es el único 
encargado de la vacunación de la población. Por último, el 
hecho de que el discurso científico quede relegado frente al 
político se debe a que los expertos suelen quedarse en un 
plano predominantemente expositivo, no buscan el conflicto, 
por lo que los medios buscan a actores que puedan generarlo.

Los criterios periodísticos, de manera general, no propician la des-
información. Esta surge cuando los profesionales de la comunicación 
olvidan ciertos puntos básicos, como la verificación, al momento de 
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informar. De hecho, cuestiones como la novedad sirven para contar de 
forma novedosa lo existente.

Objetivos

Esta investigación tiene por objetivo identificar los bulos difun-
didos sobre la COVID-19 que tuvieron como primera plataforma de 
distribución a medios de comunicación. Esto servirá, entre otras cosas, 
para conocer las rutinas periodísticas que propician la diseminación de 
contenidos falsos; así como también los tipos de bulos más difundidos 
en Latinoamérica.

Metodología

Para conocer la realidad de la difusión de bulos sobre la COVID-19 
en el contexto latinoamericano se seleccionaron países representativos 
ya sea por el número de empresas de medios con las que cuentan, lo 
que les permite ser exportadores de contenidos, y a aquellos en los que 
la medicina ancestral tiene una importante cabida para tratar variedad 
de enfermedades y dolencias. Así se seleccionó a Argentina, México, 
Colombia, Chile, Perú y Bolivia y se realizó un análisis de contenido 
de las informaciones emitidas durante el primer trimestre de 2021. 
Se delimitó ese periodo de tiempo porque resultaba interesante observar 
las representaciones de los medios de cara al primer año de pandemia, 
tras su declaratoria oficial por parte de la Organización Mundial de la 
Salud en marzo de 2020 (“La OMS caracteriza a COVID-19 como una 
pandemia”, 2020).

Entre las consideraciones metodológicas también se utilizó la defi-
nición de bulo de Salaverría et al. (2020, p. 4) que lo señalan como 
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“todo contenido intencionadamente falso y de apariencia verdadera, 
concebido con el fin de engañar a la ciudadanía, y difundido públi-
camente por cualquier plataforma o medio de comunicación social”; 
así como la tipología de bulos que los autores emplean. Se recurrió, 
además, a la metodología utilizada en otras investigaciones sobre des-
información en las redes sociales, analizando los bulos identificados 
como tales por plataformas de verificación (Brennen et al., 2020). 
En total, de enero a marzo de 2021 se registraron 219 contenidos fal-
sos relacionados con la pandemia en Chequeado.com, Animalpolítico.
com, Colombiacheck.com, Malaespinacheck.cl, Ojo-publico.com y 
Boliviaverifica.bo. De ellos, 30 tuvieron como primera plataforma de 
difusión a medios de comunicación.

La matriz para el análisis se realizó en base a las siguientes preguntas 
de investigación:

[P1] ¿Qué formatos se emplean en los bulos?

[P2] ¿Cuál es su temática principal?

[P3] ¿Cuáles son las fuentes de los bulos?

[P4] ¿Dónde (territorio) se generan?

[P5] ¿Qué tipos de bulos son los predominantes?

Resultados

El análisis de contenido fue sometido a una prueba intercodificadores 
para para establecer el acuerdo entre el juicio de los dos codificadores 
que participaron en el estudio. Para esto se empleó la k de Cohen, 

http://Chequeado.com
http://Animalpolítico.com
http://Animalpolítico.com
http://Colombiacheck.com
http://Malaespinacheck.cl
http://Ojo-publico.com
http://Boliviaverifica.bo
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obteniendo un resultado superior al 90 % para cada variable. A conti-
nuación se responden las preguntas de investigación:

[P1] ¿Qué formatos se emplean en los bulos?

Gráfico 1
Formatos empleados en el bulo

Elaboración propia.

Aquí nos interesó conocer el formato o formatos predominantes en 
la difusión de bulos, por lo que se consideró el texto, el audio, la imagen 
y el vídeo. La mayor parte de las falsedades utiliza diversos formatos. 
A la cabeza está el vídeo (21 casos), cuyo éxito radica en la experien-
cia que genera en el receptor ya que, a diferencia de los contenidos 
acústicos y textuales, es multisensorial. En el mundo material, nuestros 
sentidos perciben estímulos visuales y acústicos que requieren de un 
procesamiento cognitivo semejante al del audiovisual (Morante, 2009). 
Asimismo, este formato permite expresarse en varios canales a la vez 
(verbal, visual, textual, gráfico y musical), influyendo en el receptor en 
distintos niveles: racional, emotivo y estético, lo que hace que su riqueza 
comunicativa sea difícil de alcanzar por otros medios (Martínez, 2010). 
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Luego estuvo el texto (7 casos), un formato fácil de manipular y de 
combinar con recursos visuales y sonoros; y las imágenes (6), que se 
emplean con el fin de dotar de mayor verosimilitud a los enunciados 
(Muñoz-Pico et al., 2021).

[P2] ¿Cuál es la temática principal de los bulos?
Para responder a esta interrogante, los bulos se dividieron en tres 

categorías principales, tal como lo hicieron Salaverría et al. (2020): 
1) ciencia y salud, en la que se abordaron los aspectos sanitarios y cien-
tíficos relacionados con la pandemia; 2) política y gobierno, en el que 
se trataron asuntos de gobierno a escala local, nacional e internacional 
y en el que los principales protagonistas fueron los partidos políticos y 
sus miembros, así como los funcionarios o exfuncionarios públicos, y 
3) otros. En el gráfico 2, se ve que los bulos sobre ciencia y salud fueron 
los predominantes (17 casos), seguidos de los de política y gobierno 
(11), lo que da cuenta de que los vacíos sobre el coronavirus posibilitan 
que se difunda información errónea.

Gráfico 2
Tema principal del bulo

Elaboración propia.
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Para tener una mejor comprensión sobre los bulos de la categoría de 
ciencia y salud, al igual que en el estudio de Salaverría et al. (2000), se 
los desagregó en: 1) infundios relacionados directamente con la ciencia, 
2) falsas recomendaciones de salud, 3) falsedades relacionadas con la 
gestión sanitaria, y 4) bulos difundidos por supuestos sanitarios o atri-
buidos falsamente a instituciones de salud pública. Luego del análisis 
se encontró que los infundios relacionados directamente con la ciencia 
se ubicaron en primer puesto (12 casos), muy por encima de las falsas 
recomendaciones de salud (4) y de las aseveraciones difundidas por 
supuestos sanitarios o instituciones de salud pública (1). El análisis 
no arrojó casos sobre falsedades relacionadas con la gestión sanitaria, 
cuestión que se debe, en gran parte, a que se acudió a las fuentes oficiales 
encargadas de tratar dicho asunto.

Gráfico 3
Bulos de la categoría Ciencia y salud

Elaboración propia.

[P3] ¿Cuáles son las fuentes de los bulos?
Para esta pregunta se consideraron cuatro tipos de fuentes: reales, 

anónimas, ficticias y suplantadas. Tras el análisis se observó que de las 
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30 fuentes citadas, 29 eran reales (97 %), es decir, personas o institucio-
nes correctamente identificadas, y apenas una fue suplantada. Debido 
a lo llamativo de este resultado se lo amplió con el fin de conocer la 
identidad de esas fuentes. Como se ve en el gráfico 4, los políticos y los 
funcionarios públicos, con un 50 %, fueron las fuentes que más difun-
dieron bulos sobre la COVID-19. Esto tiene que ver con el periodo de 
análisis de la muestra (enero-marzo 2021) que antecedió a las elecciones 
generales de Perú para escoger presidente, vicepresidente, congresistas 
y parlamentarios andinos para el periodo 2021-2026, por lo que se gene-
raron entrevistas en medios de comunicación con los postulantes a las 
distintas dignidades. Entre ellos se encontraron Rafael López Aliaga, 
candidato a la Presidencia, que dijo que “la vacuna de Sinopharm no 
tiene certificación en ninguna parte del mundo”; Fernando Rospigliosi, 
candidato al Congreso, quien aseveró que su país tiene “la mayor 
cantidad de muertos del mundo por millón de habitantes debido a la 
COVID-19” y Yonhy Lescano, candidato a la Presidencia, que afirmó 
que “la sal mata al bicho (responsable de la COVID-19) cuando se 
instala en la garganta”.

Llama la atención que el segundo lugar lo hayan ocupado los pro-
fesionales de la comunicación, con el 30 %. Esto se debe a que, como 
se adelantó en la parte introductoria, no se ciñen a una cuestión que 
debe ser infaltable en el periodismo, sobre todo en situaciones de cri-
sis: la verificación. El diario La República, por ejemplo, publicó que 
Colombia pagaría 21 dólares por dosis de la vacuna de la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca junto a precios entre 2,19 y 4,5 dólares para 
otros países citando como fuente al Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), que tiene datos recolectados 
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de fuentes públicas sobre los precios por dosis, pero en el que Colom-
bia ni siquiera aparecía. Otro caso fue el del Nuevo Sur de Bolivia que 
puso en portada que la medicina tradicional es una opción para curar y 
prevenir la COVID-19, a pesar de no contar con evidencias científicas 
que respalden esa afirmación.

Por último, llama la atención que los científicos y/o expertos; así 
como médicos y profesionales de la salud hayan malinformado sobre 
la COVID-19 (13 % del total). Una explicación sobre esto es que entre 
ellos se encuentran los denominados “antivacunas”, como el alemán 
Andreas Kalcker, principal promotor del uso del dióxido de cloro, quien 
dijo que Bolivia no reportó decesos por coronavirus tras la aprobación 
del uso de esa sustancia, sin embargo, aquello era falso.

Gráfico 4
Identidad de las fuentes

Elaboración propia.

[P4] ¿Dónde (territorio) se generaron los bulos?
Para responder este asunto se establecieron tres territorios principa-

les: local, nacional e internacional y se encontró que las informaciones 
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que abarcaban a todo un país, es decir, las nacionales, fueron las más 
frecuentes (18 casos), seguidas de las que se centraban en contextos 
locales (7) y de las que abordaban temas internacionales (6). Este resul-
tado da cuenta de las dinámicas de creación y propagación de los bulos: 
existe una relación entre el contenido de los bulos y su ámbito territorial. 
En ciertos casos esto se debió a cuestiones culturales y sociales como 
el difundido uso de la medicina tradicional en Bolivia que llevó a que 
se generen publicaciones sobre su “poder” contra el coronavirus; y al 
abordaje de temas relevantes a escalas nacionales, como los procesos 
de vacunación y la situación de los sistemas sanitarios.

Gráfico 5
Territorio principal de los bulos

Elaboración propia.

[P5] ¿Qué tipos de bulos son los predominantes?
Para esta pregunta hubo cuatro alternativas, tomadas de Salaverría et 

al. (2020): 1) broma, aquellos bulos en lo que se difunde información falsa 
con un fin burlesco, satírico, caricaturesco o paródico, 2) exageración, 
aquellos mensajes que, a pesar de tener algo de verdadero, entran en el 
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terreno de la falsedad, 3) descontextualización, los bulos que dan cuenta 
de declaraciones o hechos reales, pero en un contexto deliberadamente 
falso o tergiversado, y 4) engaño, la falsificación absoluta, en la que 
se fabrican contenidos con la intención de hacer creer a las personas 
hechos o declaraciones falsas. De todos ellos, el tipo de bulo encontrado 
con mayor frecuencia fue el engaño (22 casos), muy por encima de la 
exageración y la descontextualización que tuvieron 4 casos cada uno. 
Esto se explica, sobre todo, por la contienda electoral en Perú, en la que 
ciertos candidatos aseveraron hechos que eran falsos.

Gráfico 6
Tipos de bulos

Elaboración propia.

Conclusiones

Este estudio mostró que la concepción de informar, de alguna manera, 
ha cambiado. Antes, implicaba la descripción precisa y verificada de un 
hecho, unida a una serie de parámetros contextuales que permitían a las 
personas comprender su significado profundo; mientras que desde hace 
algunos años, sobre todo por la tendencia de la televisión del directo 
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y del tiempo real, implica mostrar la historia en marcha. Esa instanta-
neidad acarrea en una bajada en la calidad informativa. La mayoría de 
bulos sobre el coronavirus fue diseminado por políticos o funcionarios 
públicos, que no fueron replicados por los periodistas cuando daban 
declaraciones. Estos últimos, además, descontextualizaron o malinter-
pretaron algunos datos oficiales. La agenda informativa desplazó temas 
que ayudarían a la audiencia a comprender mejor la pandemia y cómo 
superarla ̠ por ejemplo, a través de la vacunación˗ por asuntos de carácter 
político sobre todo. Los datos expuestos indican que la desinformación 
en relación con la pandemia de la COVID-19 puede conllevar a mayores 
problemas sanitarios por las falsas interpretaciones sobre tratamientos. 
Finalmente, aunque es un hecho que la ciencia se puede politizar, no 
todos los temas tienen por qué adentrarse en la cuestión política. Hay 
que privilegiar los asuntos que aporten a la comprensión de la pandemia, 
de esta manera se impulsará la responsabilidad ciudadana en beneficio 
de todos.
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Confabulações entre a crônica-reportagem e a 
etnografia: distintos ofícios e uma só natureza

Cláudia Maria Arantes Assis Saar1

Roberta Scheibe2

Este artigo elucida as aproximações de observações, descrições den-
sas e intercâmbio de linguagens entre os ofícios da crônica-reportagem 
jornalística e da etnografia e estimula um diálogo possível entre as áreas.

Antes de elicitar o termo “crônica-reportagem”, é necessário apre-
sentar os conceitos que deram origem a este subgênero. O primeiro 
esmiuçado é a crônica, gênero fronteiriço entre a literatura, a história 
e o jornalismo. É, segundo Bordini, um texto de comentários irreve-
rentes, sérios ou sisudos acerca de observações do cotidiano, focados 
em temáticas reais ou que poderiam ter acontecido (Bordini, 1982). 
Para Jorge Sá (1985), no século XVI, o principal objetivo da crônica, 
fundamentada num gênero opinativo, era o registro do circunstancial; 
situação que fundamenta a fronteira com a história, pois registrava um 
tempo, conforme características do primeiro texto considerado crônica, 
que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha (1999). Ocorre que os relatos 
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vinham acrescentados da ampliação de pequenos fatos, conforme 
Sá (1985), que poderiam passar despercebidos, com elementos textuais 
de narração e descrição, daí a interface com a literatura e o jornalismo.

A partir do século XIX a crônica tomou espaço nos jornais, com 
textos de caráter histórico, mas aliando traços de ficcionalidade; ou seja, 
histórias reais escritas como se fossem romances (Coutinho, 1971). 
O primeiro registro deste gênero – com suas características de folhetim 
- nos jornais brasileiros ocorre no Correio Mercantil, no Rio de Janeiro, 
entre 1854 e 1855, mas consolidou-se na Gazeta do Rio de Janeiro no 
mesmo período (Candido, 1992). O escritor Machado de Assis dizia 
que a crônica datava de muito antes e que provavelmente nasceu numa 
conversa de vizinhos queixando-se do calor do dia e falando sobre o 
que comeram no jantar (Assis, 1994). A crônica com características 
modernas, no Brasil, descende das transformações culturais e dos 
processos de urbanização e industrialização dos anos 1930. Logo, a 
crônica ratificou-se como uma recriação do mundo real (Melo, 2002).

A crônica varia de lugar para lugar, tendo características específi-
cas em diferentes regiões do mundo: em alguns lugares ela é apenas 
informativa e cronológica e em outros países mais vinculada a um 
comentário. No Brasil o gênero foi inspirado em Portugal, mas há uma 
grande diferença: em portugal os cronistas reconstituem na íntegra um 
fato, e no Brasil nao há esta preocupação, pelo contrário, muitas vezes 
os cronistas conferem aos fatos uma nova configuração, aproximan-
do-se da ficção. Trazem, sim, a base da realidade, mas a interpretam 
subjetivamente. Como escreveu Martin Vivaldi, em trecho reproduzido 
por José Marques de Melo (1986, p. 141):
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O característico da verdadeira crônica é a valoração do fato ao 
tempo em que se vai narrando. O cronista, ao relatar algo, nos dá 
sua versão do conhecimento; põe em sua narração um toque pes-
soal. Não é uma câmera fotográfica que reproduz uma paisagem; 
é o pincel do pintor que interpreta a natureza, imprimindo lhe um 
evidente matiz subjetivo.

O foco discursivo da crônica está na primeira ou na terceira pessoa. 
Nilson Lage escreve que a literatura é a informação estética e o jorna-
lismo é o conteúdo do que é informado (Lage, 1993). Já a reportagem 
jornalística está direcionada para o detalhamento dos fatos e conteúdos, 
relatados por meio de várias fontes (entrevistados) que trazem diferentes 
versões para um mesmo acontecimento. Segundo Lage (2012), a repor-
tagem também traz o repórter como testemunha e agente de um fato.

Para Lima (1995, p.18), a reportagem presta informações ampliadas 
sobe fatos e situações de relevância social. Este autor chama a atenção 
para as reportagens que se transformam em reportagens extensas de 
revistas e livros-reportagens, criando a modalidade da grande reportagem. 
Esta, por sua vez, tem, de acordo com o autor, um enfoque sistêmico, 
no sentido de contextualizar realidades, mapear o fenômeno em pauta 
no tempo, entendendo os fatos presentes, os antecedentes, bem como os 
desdobramentos futuros; e também identifica a função que o sistema – ou 
o fato evidenciado – desempenha ou poderá desempenhar. Em paralelo, 
a reportagem em profundidade pode conflagrar suas fronteiras com a 
literatura, ao utilizar, em seu método de observação e escrita, elementos 
oriundos da literatura, como narração, descrição, múltiplos pontos de 
vista, entre outros elementos.

Entendendo, portanto, que a crônica-reportagem é um subgênero 
tanto da crônica quanto do jornalismo, adentramos no conceito de 
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“crônica-reportagem”. O termo “Crônica-reportagem” é amplamente 
utilizado no jornalismo atual como uma mescla de características 
informativas do jornalismo com o estilo do gênero opinativo Crônica, 
embora sem conceituações teóricas. Há definições semelhantes, como 
a de “Crônica Sociológica” de Dileta Martins (Scheibe, 2008, p. 32), 
onde há a abordagem de problemas sociais com reflexões do cronista 
e a de “reportagem-crônica” de Sodré e Ferrari (1986, p. 94) onde a 
reportagem-crônica “tem caráter mais circunstancial e ambietal. Sendo 
pequena, não é notícia, nem tem a abrangência da grande-reportagem”. 
Ainda para os autores, “Não se inscreve nos modelos de fact-story, 
action-story ou quote story, embora possa usar alguns recursos. Chega 
perto da crítica social e da opinião velada”.

A etnografia, por sua vez, refere-se a estudos antropológicos que 
correspondem à fase de elaboração de dados obtidos em pesquisas de 
campo, e estudos descritivos sobre partes ou processos da vida social 
e cultural de um povo ou de um grupo. Para Strathern (2014, p. 345), 
a etnografia é um método para investigar e apreender “a complexidade 
da vida social”. Segundo a autora, “essa prática ocorreu sempre em dois 
lugares, tanto naquilo que, já há um século, chamamos tradicionalmente 
de ‘campo’ como gabinete, na escrivaninha ou no próprio colo” e, que 
este seja um momento de imersão do observador.

Isabel Travancas, em um importante texto acerca do fazer etnografia 
no mundo da comunicação, explica que a descrição densa está atrelada 
ao processo de interpretação da realidade, no sentido de dar conta de 
processos de significação que estão por trás dos comportamentos huma-
nos, individuais ou em grupo; e que estas interpretações sociológicas 
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podem acontecer de modo relacionado à área da Comunicação Social 
(Travancas, 2014).

De acordo com Geertz (1978), a etnografia e a própria pesquisa 
de campo se consolidam em um esforço intelectual para elaborar uma 
descrição densa da realidade, por meio de observações atentas, rigorosas 
e intensas; e por meio de análises interpretativas. Geertz, neste sentido, 
argumentava que este método de trabalho permite compreender a estru-
tura de significantes imersos nas ações e práticas sociais observadas. 
Cuturas são entrelaçamentos de significados oriundos de estrutura de 
significantes e de processos de significações de indivíduos e de grupos 
sociais. Para Geertz (1978, p. 15), são “teias de significados que ele 
mesmo [ser humano] teceu”. Logo, a ação de um antropólogo em campo 
está para além da observação, mas para entender e interpretar as ações e 
práticas sociais; uma vez que o próprio etnógrafo é mais um agente em 
campo, que também vive, dramatiza e performiza suas ações sociais.

Fazer uma etnografia é um trabalho longo. Exige tempo de pesquisa 
de campo, assim como de elaboração do material. Por isso outro ponto 
importante para se evidenciar acerca da etnografia é sobre o processo 
de escrita das descrições densas. Segundo Strathern (2014, p. 346), “a 
escrita só funciona se ela for uma recriação imaginária de alguns dos 
efeitos da própria pesquisa de campo”; ou seja, ao ler as notas da pes-
quisa de campo e escrever os próprios relatos em si, é preciso se voltar 
novamente para aquele grupo de pessoas, repensando os processos de 
significações e realizando uma tradução destes processos para um novo 
público – o que vai ler o trabalho. Há ainda um outro sentido: primeiro, 
no escritório, se imagina como será a pesquisa; ao chegar no campo o 
pesquisador vê realmente como é. Strathern diz ainda que a escrita é 
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um segundo campo. Para esta troca entre os dois campos, onde se junta 
o que é entendido, analisado e observado à necessidade de entender o 
que é observado, Strathern chama de “momento etnográfico” (2014, 
p. 350). Para realizar todo o processo, o pesquisador precisa se usar 
de instrumentos, como a realização de entrevistas em profundidade e 
observação participante – para somente depois recriar os fatos e suas 
interpretações por meio da escrita. As entrevistas são sempre abertas 
e/ou em profundidade.

Na Tecitura dos Ofícios

Para expor uma história real, tanto na crônica quanto na reportagem 
e na etnografia é preciso evidenciar as portas da investigação, da apu-
ração e da observação planejada. É necessário extrapolar os abordes 
dos eventos do cotidiano, por meio da contextualização e interpretação 
(Pena, 2007). Para a viabilidade dos ofícios dos gêneros postos aqui é 
sugerido tecituras que partem de linguagens, técnicas, métodos e escutas.

Segundo Edvaldo Pereira Lima, a reportagem – e por consequência 
a crônica-reportagem – está entre fronteiras de território em confor-
mação, no sentido de que dialoga com outras áreas do conhecimento. 
Para ele, esta conflagração ocorre por meio de extensões por meio dos 
temas, dos ângulos escolhidos para retratarem fatos e interpretações, 
por meio de fontes, de captações como entrevistas aprofundadas, de 
histórias de vida, observação participante, memória, e documentação 
(Lima, 1995). O autor ainda sugere o uso de elementos oriundos da 
literatura para a fruição do texto como narração, descrição, exposição, 
funções da linguagem, técnicas de angulação, pontos de vista e até 
mesmo técnicas de edição.
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Para contar um episódio é necessário mostrar as ascendências, 
enfoques e implicações de um fato; além de esmiuçar a história de vida 
de seus personagens humanizando-os. Segundo Muniz Sodré e Maria 
Helena Ferrari (1986), a técnica da narrativa, inclusive, é essencial no 
texto jornalístico e antropológico – é/são discursos capazes de demons-
trar um mundo muito variado, concebido como múltiplas realidades, 
materialidades, espiritualidades, centrado num determinado espaço com 
peculiaridades. Neste colóquio sobre o ato de observar e relatar situações 
da vida, Geertz afirma que o admirável é embrenhar-se na procura pelas 
particularidades, e as condições de entrosamento das culturas localizadas, 
e não mais das estruturas e processos de pensamento (Geertz, 1978).

A crônica está embutida no fator tempo; é atual, factual, mas permite 
o flerte com o ficcional. Já a reportagem (Lima, 2003) quanto a etnografia 
(Geertz, 1997) interagem com fatores cujo artefato de estudo satisfaz ao 
real, aos fatos sociais, abastecidos de veracidade e possibilidade. Os dois 
gêneros esmiúçam os fatos para uma dimensão detalhada mergulhando 
de forma intensiva nos eventos sociais. Para a edificação de reportagens 
e etnografias, os dois campos podem empregar métodos em comum, 
como a memória, a história oral, a micro-história, a história de vida e 
a observação participante ou sistemática.

É inegável a fronteira híbrida dos gêneros postos neste artigo. 
Imerso nesta fronteira está o ofício da tecitura, ou seja, da elaboração 
do material que sai da cabeça e das mãos do cronista, jornalista ou 
antropólogo. Precisamos refletir sobre as percepções do olhar, ouvir, 
escrever (Oliveira, 2002), que são da mesma natureza tanto na crôni-
ca-reportagem quanto na etnografia. O “escrevente” deve perseguir a 
infinita riqueza da experiência social e vislumbrar as ausências, ou seja, 
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aquilo que não é mostrado, e também as emergências (Santos, 2006). 
E isto pode se dar através da interdisciplinaridade de linguagens, arti-
culada à imaginação e a sensibilidade, em resposta às interpelações 
da realidade.

Michel Foucault, a partir do estudo do Cuidado de Si, repensa a 
relação entre verdade e subjetividade, assim como as práticas subjetivas. 
A partir daí a noção de escuta atenta merece destaque. Para o autor, o 
cuidado de si perpassa pelo ato de escutar cuidosamente a alteridade 
(Foucault, 2010); escutar é uma habilidade que perpassa pela obser-
vação; é sentido ativo e por meio dela se aprende a virtude e se acessa 
o outro. Ouvir – e daí observar e tecer textos de múltiplas linguagens 
– possibilita o intercâmbio de experiências entre quem ouve e quem 
fala, quem vê e quem faz; é como se fosse uma narração partilhada 
do sujeito que se narra ao contar e do sujeito que também se narra ao 
recontar o que lhe foi dito. Há aí sujeitos subjetivados que se recriam 
o tempo todo, num sentido de experiência e memória. São processos 
de reinvenções identitárias mediadas por relações (Gonçalves, 2012), 
dentro de perspectivas de universos socioculturais e de representações 
do outro e que integram o modus operandi dos ofícios aqui descritos.

“História de um Olhar”

O vital para uma profissão que exija grande observação não é só o 
resultado de um trabalho, mas o processo para se chegar a ele. O mundo 
é movimento e tem muitas experiências vividas e olhares distintos 
(Carvalho, 2009). Queremos, aqui, voltar nossa atenção para o ofício 
de uma observação e de um texto que abranja sensibilidade, observa-
ções sem julgamentos, escuta, apuração das informações e “momento 
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etnográfico”, na feitura de um texto contendo elementos jornalísticos, 
literários e antropológicos. É voltando o olhar para esta diversidade de 
realidades e múltiplas possibilidades de contação de uma história que 
a jornalista Eliane Brum se debruça.

Eliane Brum é jornalista, cronista e documentarista. É gaúcha de 
Ijuí, formou-se em Jornalismo em 1988 e desde lá direciona o seu 
trabalho para reportagens e crônicas. Seus relatos trazem histórias de 
mais distintas realidades, incluindo as temáticas de seu trabalho no que 
Boaventura de Sousa Santos chama de “Sociologia das ausências”. 
Levantando esta bandeira, Brum já venceu mais de quarenta prêmios 
nacionais e internacionais de jornalismo, escreveu o romance Uma duas, 
e os livros de reportagem Coluna Prestes – O avesso da lenda, A vida 
que ninguém vê – livro de Crônica-Reportagem que venceu o prêmio 
Jabuti em 2007, O olho da rua, A menina quebrada, entre outros. Ainda 
é codiretora de dois documentários: Uma História Severina e Gretchen 
Filme Estrada. Trabalhou por muitos anos no jornal Zero Hora de Porto 
Alegre, na Revista Época, e no jornal El País Brasil onde até hoje man-
tém uma coluna semanal trazendo crônicas-reportagens mostrando o 
que é considerado invisível pela maioria das pessoas.

Em seus textos Brum rebate a razão indolente e produz uma razão 
cosmopolita (Santos, 2006), porque se aproveita ao máximo das mais 
variadas versões da realidade e de todas as experiências possíveis. Logo, 
ela traz à tona as ausências. No livro A vida que ninguém vê (2006) o 
invisível para grande parte da sociedade e população de um lugar torna-se 
evidente através do texto, toma corpo, e mostra as suas peculiaridades 
e profundezas.
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Eliane Brum procura fatos e histórias que não são notícia nos meios 
de comunicação, busca o excepcional protagonizado por cada vida 
anônima e imerge no cotidiano para mostrar que todas as vidas são 
únicas. Na obra há 21 histórias, entre elas a do senhor que não pode 
movimentar suas pernas e anda com as mãos; a do homem que comia 
vidro; a do senhor que enterrou sua mulher e sua filha; a do o carrega-
dor de malas de aeroporto que nunca tinha voado; a do colecionador de 
almas sobradas; a de Frida, a senhora que assiste às sessões da câmara 
de vereadores; entre muitas outras particularidades. Na capa de seu 
livro, os editores tecem um texto que revela o modo de pensar alusivo 
às reflexões da Sociologia das Ausências:

É tudo verdade. Da primeira à última linha, todas as palavras foram 
ditas, todos os sentimentos vividos. A vida que ninguém vê é o 
resultado da busca de uma repórter pela notícia que não estava no 
jornal. Os textos são reportagens pautadas pelo exercício de um olhar 
atento aos pequenos acontecimentos, ao que se passa na existência 
das pessoas desconhecidas. É a trajetória de uma repórter em busca 
do extraordinário em cada vida – só aparentemente – ordinária. É o 
avesso do jornalismo padrão (Brum, 2006, capa).

Cada realidade depende de um ponto de vista, desta forma não existe 
nenhum olhar neutro, e sim dirigido. O bom observador não separa a 
produção científica/textual de sua vida, de suas escolhas e experiências 
(Mills, 1965). No exercício diário de observar o outro, Eliane Brum se 
familiariza com o estranho e estranha o familiar (Velho, 1987); e percebe 
as transformações culturais a partir das novas – e velhas – conexões de 
tempo e espaço, adentrando nos processos de significantes. Ao longo dos 
textos do livro em discussão, a autora capta as formas de convivência 
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e os preâmbulos da sociabilidade. Há diversas linguagens e pontos de 
vista para se mostrar as versões da realidade, e este é o espírito do livro.

Brum afirma que para domesticar o olhar, é necessário, também, 
insubordinar o olhar:

Sempre gostei de histórias pequenas. Das que se repetem, das que 
pertencem à gente comum. Das desimportantes. O oposto, portanto, 
do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre 
me interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo 
homem que morde o cachorro – embora ache que esta seria uma 
história e tanto. O que esse olhar desvela é que o ordinário da vida 
é o extraordinário. E o que a rotina faz com a gente é encobrir essa 
verdade, fazendo com que o milagre do que cada vida é se torne 
banal. Esse é o encanto de A vida que ninguém vê: contar os dramas 
anônimos como os épicos que são, como se cada Zé fosse um Ulisses, 
não por favor ou exercício de escrita, mas porque cada Zé é um 
Ulisses. E cada pequena vida uma Odisséia. (Brum, 2006, p. 187)

Para a autora, a singularidade de cada ser humano, ironicamente, 
só pode ser reconhecida no universal. Tudo, para ela, resulta no modo 
de olhar. Roberto Cardoso de Oliveira (2006), no texto “Olhar, ouvir, 
escrever”, reflete sobre a importância e os cuidados do olhar e do ouvir 
para depois escrever. Hoje a junção dos sentidos de ver, ouvir, sentir o 
outro – ou reconhecer o outro, como salientou Santos (2006) – é intuir 
os tempos que se cruzam, abranger os novos espaços e as distintas 
versões da realidade. Para Oliveira, olhar e ouvir é o direcionamento 
da percepção e da observação. E, quando chegar o ato de escrever, dar 
conta da sensibilidade apurada (no sentido de apuração dos fatos e 
percepções) através da descrição, da narração e uso de diálogos; bem 
como das profundas interpretações da realidade que interpela o escritor 
– cronista, jornalista ou etnógrafo.



918

meistudies

Um exemplo desta sensibilidade – e dos recursos técnicos utilizados 
– são mostrados no texto “Enterro de pobre”:

Não há nada mais triste do que enterro de pobre. Porque o pobre 
começa a ser enterrado em vida. Quem diz é Antonio, um homem 
esculpido pelo barro de uma humildade mais antiga do que ele. Um 
homem que tem vergonha até de falar e, quando fala, teme falar alto 
demais. E quando levanta os olhos, tem medo de ofender o rosto do 
patrão apenas pela ousadia de erguê-los. Quem diz é Antonio Antu-
nes. Ele acabara de sepultar o caixão do filho cujo rosto desconhece. 
O bebê de 960 gramas que morreu ainda no ventre da mãe. Antonio 
quis espiar a face do filho por um momento, mas a funcionária que 
foi buscar a criança na geladeira não deixou. Antonio tinha comprado 
uma roupinha de sete reais no centro de Porto Alegre para que o 
filho não fosse sepultado nu como um rebento de bicho. Mas não 
pôde vesti-lo. Restou a Antonio o caixãozinho branco que ninou 
nos braços até a cova número 2026 do Campo Santo do Cemitério 
da Santa Casa.
(…) Antonio Antunes disse:
- E esse é o caminho do pobre.
E disse com tal dor, com tal desesperança, que a frase açoitou o 
cemitério da pobreza. Porque uma frase só existe quando é a extensão 
em letras da alma de quem a diz. (Bru,, 2006, p. 36)

Com isso, a cronista manifesta o seu “faro” de observadora e confere 
a crônica o que Sá (1985, p. 13) chama de “lirismo reflexivo”, ou seja, 
o lirismo que alia emoção à razão. Este texto, além de crônica-repor-
tagem, pode ser considerado uma “crônica especializada sentimental”, 
de acordo com a proposta de Beltrão (1980, p. 55), ou uma “crônica 
exposição poética”, segundo definição de Antonio Candido (Melo, 
1994, p. 158). Isto porque expõe os fatos sob um olhar lírico, capaz de 
emocionar os leitores.

Oliveira argumenta sobre o convertimento do olhar de um observador 
ou, como ele escreve, uma “domesticação” (2002, p. 09) teórica do olhar 
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e do ouvir, ou seja, observar a realidade de acordo com a individualidade 
de cada pessoa mas, paralelamente, captar os acontecimentos ao redor 
conseguindo se colocar no lugar do outro; porque realidades são pontos 
de vista e versões. No ato de gravar as observações no papel, Eliane 
Brum – como no trecho citado acima - trabalha a descrição densa e a 
busca de sentido no outro (Geertz, 1989). Ela insere a pluralidade de 
vozes na sua investigação.

Nos textos em destaque, a realidade é o fio condutor da história. 
As temáticas do cotidiano estão inseridas numa abordagem de natureza 
psicológica. Nesse livro há o permanente envolvimento do “eu” do autor 
com o assunto em pauta, o que confere aos textos um tom dramático e/
ou confessional, como fica perceptível no texto “O Sapo”:

O mais incrível é que o Sapo estava ali havia 30 anos. E há mais 
de uma década nos crozávamos na Rua da Praia. Minha cabeça no 
alto, a dele no rés-do-chão. Eu mirando seu rosto. Ele, os meus pés. 
Só dias atrás tive a coragem de me agachar e nivelar nossos olha-
res. Subvertendo as regras do jogo de que ambos participávamos. 
Não nos reconhecemos.
Descobri que o nome dele é Alverindo. Ele soube que me chamo 
Eliane. Contou-me que os amigos o conhecem por “seu Vico”, e o 
povo da rua por Sapo. Por causa da eterna posição, lambendo com 
a barriga as pedras da rua.
Contei-lhe que sou jornalista e escreveria sobre ele. E então aper-
tamos as mãos.
Eis o que conversamos:
- Como o senhor está?
- Com saúde e bastante preguiça. Preguiça, pra dizer bem a verdade, 
até por dentro dos olhos.
- Como é a rua da praia aí de baixo?
- Olha, é só perna. Um mar de pernas. Mas eu não vejo só perna, não. 
Vejo de tudo um pouco. Vejo coisa que nem devia... (Brum, 2006, 
p. 60)
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Chama atenção o fato de que essa crônica-reportagem é factual e, 
simultaneamente, subjetiva. Além disso, nela a autora estabelece um 
diálogo com o outro e, ao mesmo tempo, consigo mesma. A crônica toma 
como assunto uma situação invisível para a maioria das pessoas, que, no 
entanto, detém um “aspecto universal”, ou seja, retrata a singularidade 
de uma vida. O texto dá ênfase a uma temática social, vinculada a fatos 
do dia a dia, que podem acontecer com muitas pessoas.

Por fim, é necessário enfatizar que em muitos textos Eliane Brum 
revela a emoção das pessoas e a sua própria. Em alguns textos, a cronista 
coloca-se como testemunha da história, ouvindo, opinando e tirando 
suas conclusões, fazendo uso da técnica da observação sistemática.

Através da Sociologia das Ausências, Brum, em seus textos, produz 
um jornalismo e uma antropologia aprofundada, investigativa; traz 
investigações e histórias que visam mostrar o que existe de forma social 
e histórica, mas que é tratada – e produzida – como não existente. A repór-
ter traz à tona o que foi socialmente descartável por um grupo social 
ou uma forma de pensar. Assim, Brum transforma pessoas e situações 
ausentes em presentes. Ou, como ela mesma diz, inverter essa lógica 
que afasta as pessoas “para mostrar que o Zé é Ulisses – E Ulisses é Zé. 
Somos todos mais iguais do que gostaríamos. E, ao mesmo tempo, cada 
um é único, um padrão que não se repete no universo, especialíssimo. 
Nossa singularidade só pode ser reconhecida no universal. Tudo é um 
jeito de olhar” (Brum, 2006, p. 195).

Desta forma, pode-se afirmar que A vida que ninguém vê traz em seu 
âmago a Sociologia das Ausências, porque mostra o existente-latente e, 
ao mesmo tempo, amplia o mundo e dilata os acontecimentos presentes 
através de uma conversão do olhar.
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Logo, através do exemplo da obra evidenciada, nota-se que há 
um diálogo possível entre as técnicas e métodos que podem – e são – 
comuns ao Jornalismo e à Antropologia. Precisamos perseguir como 
ofício do ato de observar e escrever a infinita riqueza da experiência 
social e vislumbrar as ausências, ou seja, aquilo que não é mostrado, e 
também as emergências (Santos, 2006). E isto pode se dar através da 
interdisciplinaridade de linguagens, articulada à imaginação e a sensi-
bilidade, em resposta às interpelações da realidade (Carvalho, 2009).

Assim, jornalismo e antropologia carecem de um olhar sensibilizado 
e aprofundado, para refletir a realidade e a interpretá-la. Neste trabalho, 
por meio do resgate de conceitos e de breve análise da obra A vida que 
ninguém vê compreendemos crônica, reportagem e etnografia como 
ofícios diferentes, mas com a mesma natureza, e que podem dialogar 
em métodos e técnicas para a construção de um estudo denso, num texto 
híbrido fronteiriço cujo objeto seja o mesmo: a vida cotidiana.
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Jornalismo e realidades digitais

Alexandra Fante1

A tecnologia e o Jornalismo sempre andaram juntos, um instigando 
o outro, sendo estimulados mutuamente. Ora a tecnologia traz novas 
possibilidades ao Jornalismo, ora o Jornalismo impõe a necessidade de 
inovações tecnológicas. Dos tipos de Gutenberg, inventados em 1455 
até hoje, em que temos o big data e a mineração de dados, as mudanças 
percebidas e possíveis no Jornalismo são impressionantes. Há 20 anos 
não era possível imaginar como os dispositivos móveis, como o smar-
tphone, teriam um papel tão relevante na vida de todos.

E neste contexto móvel, o Jornalismo foi impactado diretamente 
em três aspectos, sendo na produção, na distribuição e na recepção 
da notícia. As tecnologias mobile têm influenciado o Jornalismo, com 
ênfase. Na produção jornalística, os hardwares miniaturizados, com 
extensa capacidade de memória e conexão em banda larga permite-se 
produzir informação de qualquer lugar, sendo em vídeo, fotografia, 
áudio ou texto. A distribuição acontece, praticamente, de forma ime-
diata pela Internet. Isso se dá, pois o smartphone permite a edição de 
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vídeo, áudio e texto com uma qualidade invejável para computadores 
de mesa e notebooks. E a recepção é facilitada pelos aplicativos (apps), 
sites responsivos e mídia sociais.

Apenas para se ter um dado objetivo e expressivo, há no Brasil 
cerca de 246,8 milhões de smartphones habilitados até julho de 2021 
(“Estatísticas de Celulares no Brasil”, 2021), elencando o país entre 
os cinco maiores players do mundo. Outro fator relevante é que desde 
2018 o smartphone é o principal meio de acesso à Internet, no território 
brasileiro (Tokarnia, 2020).

São inúmeras vertentes que dão aos interagentes, a possibilidade de 
escolha, personalização, identidade e proximidade. A informação está na 
ponta dos dedos. É importante, contudo, salientar que a realidade mobile 
impõe duas condições básicas: o acesso a um dispositivo móvel (tablet 
ou smartphone) e a conexão à Internet de banda larga e ininterrupta, a 
qual Pellanda (2009) nomina como always on. E, ao citar os dispositivos 
móveis, em relação ao próprio hardware, são proeminentes as funções, 
como a conectividade – possível pela rede celular, wi-fi e bluetooth; 
a localização permitida pelo GPS; as saídas que permitem o aviso e a 
recepção de conteúdo, dadas pela vibração, alto-falante e tela; e os sen-
sores que permitem o manuseio e a produção de conteúdo, por meio do 
touch screen, câmera, microfone, acelerômetro e giroscópio (Palacios & 
Cunha, 2012). A tactilidade é o start do processo e foi por isso que se 
citou, anteriormente, que a informação está na ponta dos dedos.

Esta realidade mobile se distingue muito da tecnologia usada comu-
mente há duas décadas, em que as pessoas estavam presas a equipamentos 
grandes, pesados e cheios de fios, como se fossem cordões umbilicais. 
A evolução tecnológica permitiu, então, o surgimento dos aparelhos 
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portáteis, como o notebook, que melhoraram muito a independência de 
cabos. Atualmente, é a mobilidade e miniaturização dos dispositivos 
móveis, dadas pelos smartphones e tablets, que inauguram bem-estar e 
facilidade, permitindo que os aparelhos fiquem juntos dos corpos, o tempo 
todo. Sem contar, que essa proximidade entre o aparelho e o usuário, 
permitem uma relação identitária, de reconhecimento e pertencimento.

É possível afirmar que a junção da tecnologia e do Jornalismo pre-
tendem, de forma imediata, alcançar a proximidade com as pessoas. 
Enquanto um é o caminho, o outro é o conteúdo. E a proximidade se 
dá por dois aspectos, pelo interesse diante pela localização física ou por 
temas e assuntos. Esse lugar de interesse, convergente ao Jornalismo, 
denominando um “território informacional” (Lemos, 2007), é definido 
como “o espaço movente, híbrido, formado pela relação entre o espaço 
eletrônico e o espaço físico” (Lemos, 2007, p. 12), onde há valores, 
normas, costumes e éticas (Belochio, 2009). Para Peruzzo (2002) a 
proximidade no Jornalismo pode ser explorada de diferentes perspec-
tivas, desde uma mídia local e regional, até os laços pela familiaridade 
e singularidade dessas determinadas regiões.

Não é que o território não possua mais valor para a comunidade. 
Ocorre que agora esse território pode ser físico-geográfico ou sim-
bólico. Assim, adquire relevância o sentimento de pertença, já que 
se pode pertencer à distância. O que está em jogo é a vontade e os 
interesses dos membros. (Peruzzo & Volpato, 2009, p. 146)

Mas, como se dá a proximidade está quando se fala em hardware? 
Começa quando o smartphone fica próximo ao seu proprietário 24 horas 
por dia. Se dá quando o aparelho fica sempre à disposição do sujeito, de 
prontidão, para responder a qualquer necessidade de urgência. Ao estar 
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conectado de forma ininterrupta (Rezende, 2016). A impressão é que se 
tem é de que o mundo converge em um pequeno aparelho. Não é, no 
entanto, uma impressão. Esse sentimento e realidade é explicado pela 
cultura da convergência. Em 2009, Henry Jenkins, previa a coexistência 
e a coevolução das mídias e espaço compartilhado entre o meio corpo-
rativo e o alternativo, de forma que a comunicação seria horizontal, de 
muitos para muitos e não mais de um, para muitos. Previu ainda o poder 
do produtor de mídia e o do consumidor, com diferentes papéis, mas 
com muitas e imprevisíveis interações possíveis. A cultura da conver-
gência previu uma mudança de paradigma entre as grandes mídias e os 
receptores, mas além disso, defende que a principal mudança se dá no 
comportamento dos indivíduos. É uma questão que abarca o cultural.

Diante de todos esses aspectos debatidos até aqui, é possível 
compreender que o Jornalismo na web, chamado de Webjornalismo 
(Canavilhas, 2001) evoluiu para o Jornalismo Móvel, caracterizado por 
“um conjunto de práticas de produção, edição, circulação e consumo de 
conteúdos jornalísticos em dispositivos portáteis digitais que agregam 
conexão ubíqua, conteúdos por demanda adaptados ao contexto do usu-
ário e integração de múltiplos formatos midiáticos”, defende Rezende 
(2016, p. 26). É, no entanto, importante salientar, que as características 
do Webjornalismo (Canavilhas, 2014) estão presentes no Jornalismo 
Móvel (Nishiyama, 2017), sendo a multimidialidade, a memória, a inte-
ratividade, a instantaneidade, a personalização, a hipertextualidade e a 
ubiquidade. Compreender as funções e definições de cada uma dessas 
características é crucial para vislumbrar sobre o status quo do Jornalismo.

E diante, de tantas características que permeiam o Jornalismo atual, 
questiona-se imediatamente, como a notícia se apresenta. Será que é 
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igual há 10 anos? É no mesmo modelo e formato do jornal impresso? 
A grande questão é que essas características do Jornalismo Móvel são 
possíveis devido à Internet, que uniu todas as possibilidades em um só 
lugar. No entanto, seria errôneo dizer que, por este motivo, irá decretar-se 
a morte dos formatos mainstream. Com o objetivo de discutir e analisar 
os novos modelos ou formatos, permitidos pela junção multimidiática 
em um mesmo conteúdo, Nishiyama (2017) defende que há uma arqui-
tetura da notícia que precisa ser compreendida. Para a pesquisadora, a 
arquitetura da notícia

Além do design gráfico que envolve a plataforma, remete à estru-
turação do conteúdo, com diferentes mídias que se complementam 
e interagem, de forma unívoca e ao mesmo tempo independente, 
proporcionando ao sujeito a interatividade, a imersão e a possibi-
lidade de escolher seus próprios interesses e se aprofundar neles. 
(Nishiyama, 2017, p. 149)

A arquitetura da notícia envolve não só a distribuição e a ordem dos 
elementos, mas a experiência que gera e uma série de elementos, entre 
eles, os gêneros e formatos jornalísticos, o uso da multimidialidade, 
estruturas piramidais (pirâmide invertida, deitada, etc.) e o design que 
organiza e torna atraente toda a informação (Nishiyama, 2017, p. 150). 
Se for feita uma comparação do Jornalismo produzido e publicado e, 
ainda a forma de interação com a notícia, é mister afirmar que muitas 
praticas se refizeram. É, contudo, salientar, afirmar que algumas coisas 
não mudam e não devem mudar no Jornalismo. Por exemplo, os crité-
rios de noticiabilidade e os valores-notícia, a ética jornalística, o sigilo 
da fonte, entre outros. Esses aspectos permanecem como base da boa 
conduta do jornalista. Pode, porém, haver evoluções.
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Para isso, uma Teoria da Comunicação exemplifica com maestria 
esse processo evolutivo. Roger Fidler (1997) trata da Midiamorfose, em 
comparação com a metamorfose, como processo natural de evolução 
das espécies, defendido por Darwin em 1850.

La mediamorfosis no es tanto una teoria como un modo de pensar 
acerca de la evolución tecnológica de los médios de comunicación 
como un todo. En vez de estudiar cada forma por separado, nos lleva a 
ver todas las formas como integrantes de un sistema interdependiente, 
y a advertir las similitudes y relaciones que existen entre las formas 
del passado, del presente y las emergentes. Al estudiar el sistema 
de comunicación como un todo, veremos que los nuevos médios no 
surgen por generación espontânea ni independientemente. Aparecen 
gradualmente, por la metamorfoses de los médios antiguos. Y cuando 
emergen nuevas formas de médios de comunicación, las formas 
antiguas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando 
y adaptándose. (Fidler, 1997, p. 57)

O estudioso afirma que a Midiamorfose acontece quando não há 
outro caminho a não ser mudar, caso contrário o meio de comunicação 
irá morrer. Ele pontua seis princípios fundamentais para esse processo 
de mudança e a analogia é clara ao entender a razão da comparação 
com a metamorfose. O primeiro princípio é de que, ao mesmo tempo, 
existe a coevolução e coexistência – passado e presente caminham 
juntos. O segundo princípio é a transformação, a própria metamorfose, 
que explica o processo de evolução das velhas mídias para um novo 
formato de apresentação. O terceiro se dá referente a propagação de 
traços dominantes das velhas mídias nas emergentes – aqui cabe, per-
feitamente, o ponto que foi citado sobre a ética, os critérios de noticia-
bilidade e os valores-notícia. O quarto princípio versa da mudança por 
uma questão de sobrevivência do meio de comunicação e das mídias. 
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O quinto reflete a necessidade e a oportunidade em mudar, no qual 
envolve a razão social, política e econômica para desenvolver e adotar 
inovações. Por fim, devido ao medo, a falta de investimento e a crença 
da necessidade de mudança, o meio de Comunicação tenta postergar ao 
máximo as mudanças que são tendências e só as faz depois de perceber 
que houve uma escolha generalizada por parte dos concorrentes.

Antes, o Jornalismo tinha dia e hora. Todos esperavam o horário 
do telejornal ou a entrega do jornal impresso na banca ou na porta de 
casa. Esse jornalismo não cabe mais diante de uma sociedade altamente 
conectada. Derick Kerckhove, em a Pele da Cultura, exemplifica de forma 
objetiva o momento que a sociedade está, diante de tanta tecnologia e, 
pontua sentimentos e sintomas como resultado.

A instantaneidade, função da globalização, impõe uma aceleração 
em todas as sociedades humanas. Tem dois efeitos principais: um 
é o alcance e o feedback instantâneos, o outro é a eliminação dos 
períodos de adaptação. O primeiro efeito nos torna nômades ele-
trônicos: coloca-nos em contato com qualquer ponto do globo e 
recolhe informação de qualquer ponto do globo instantaneamente. 
A nossa ubiquidade eletrônica acabará sendo necessária e positiva, 
mas neste momento está causando um perigoso efeito secundário; 
antes de termos tempo de reorganizar a vida, de encontrar uma res-
posta institucional, as consequências sociais, políticas e culturais já 
estão em cima de nós. (Kerckhove, 2009, p. 203)

Contudo, além desta realidade, os dispositivos móveis aceleram um 
outro lugar para o Jornalismo, que acontece nas redes sociais. O Instagram 
apresenta o acesso à informação pelo feed e stories, por meio de vídeos, 
posts estáticos, carrosséis, podcasts, ilustrações, montagens e slideshow. 
Nas redes sociais, o Jornalismo é impulsionado pelo uso dos dispositivos 
móveis, com acesso exponenciado durante a pandemia e o lockdown. 
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“As plataformas de social networking elevam o nível de interatividade 
e aproximam o utilizador do meio de comunicação, ligando-os 24 horas 
por dia graças a um constante fluxo informativo para quem emite e para 
quem recebe” (Ferreira, 2012, p. 7).

É possível fazer uma associação ao que defende Barbosa (2013), ao 
falar sobre o continuum multimídia, como uma comunicação horizontal 
e dinâmica e o Jornalismo nas redes sociais. No que se refere à dinâ-
mica, as notícias surgem no rolar do scroll, entre publicidades, conteúdo 
patrocinado e o conteúdo de pessoas conectadas ao perfil. A pesquisadora 
afirma que neste movimento de continuum multimídia, os conteúdos 
jornalísticos estão em diferentes suportes e trata-se de uma evolução na 
área, que ela denomina como quinta geração de desenvolvimento para o 
jornalismo nas redes digitais. “Social media make well-established uses 
of news suddenly visible, while also facilitating those uses: discussing 
and challenging news reports; combining, contributing to, and building 
on them. Social media have stimulated particular social spaces for news 
publishing and distribution” (Bradshaw, 2011, p. 18).

A partir de tal realidade, é possível traças tendências para o Jorna-
lismo, como o 1) Crescente campo para o trabalho a partir da mineração 
de dados – que envolve a coleta, mineração, classificação, investigação 
e análise; 2) Maior incidência do Jornalismo robotizado – em que algo-
ritmos traduzem dados estruturados e produzem notícia; 3) A otimização 
na distribuição – na busca de engajamento, permanência e busca; 4) Por 
fim, a produção jornalística com distintas linguagens, para diferentes 
plataformas.

Perceba três dessas tendências que corroboram, diretamente e com 
mais ênfase, ao se falar em Jornalismo nas redes sociais: 1) O trabalho 
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a partir da mineração de dados, presente nas hashtags, que permite 
ao jornalista, a busca de informações que emergem da sociedade. 
2) A segunda trata sobre a otimização na distribuição de conteúdo, a 
busca de engajamento e alcance. Essa tendência é percebida quando 
os meios de Comunicação saem de suas mídias de origem e sites, por 
exemplo, e ampliam a veiculação nos apps e nas redes sociais, como o 
Twitter, Facebook, Instagram e também o Tik Tok. 3) O terceiro ponto 
é sobre a produção jornalística com distintas linguagens em diferentes 
plataformas. Observa-se essa realidade comparando o conteúdo, de 
forma mais evidente, no Instagram e no Tik Tok. E é esta análise que 
será apresentada a seguir.

Imagem 1
Perfil da BBC no Instagram

BBC News (2021b)
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A BBC no Instagram é um case de sucesso. Em apenas 18 meses cres-
ceu 228% no número de seguidores, indo de 4,4 milhões para 10 milhões. 
A média de crescimento diário chegou a 10.370 novos seguidores, por 
dia neste período. Atualmente, o perfil tem 19,3 milhões de seguido-
res. Alguns recursos, nativos do Marketing e da área da Publicidade, 
estão presentes no perfil e nos posts, entre eles o Call to Action (CTA). 
Já na bio é possível perceber a estratégia. Abaixo do logo e do nome 
a chamada diz “Para as histórias que te interessam – toca neste link”.

Nas imagens a seguir é possível perceber a interação buscada nos 
stories, com a ferramenta do quiz (imagem 2 - esquerda) e o uso da 
multimidialidade, por meio de um podcast, que traz um efeito visual 
no post (imagem 2 - direita).

Imagem 2
Quiz (esquerda) e Podcast e efeito visual (direita)

 BBC News (2021b)
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A adoção da manchete não é um padrão. Aparece em algumas vezes 
no lettering ou na legenda. No conteúdo também não há a passagem de 
um(a) jornalista, mas o uso frequente de depoimentos, sempre legendados.

Outro ponto interessante é a veiculação de fotojornalismo e também 
de fotodocumentário, além de imagens estáticas, vídeos, carrosséis e 
slideshow.

Imagem 3
Slideshow (esquerda), Uso de legenda (direita)

BBC News (2021a)

Na imagem 3 (direita), note o símbolo do Tik Tok. Apesar do app ter 
sido usado para a edição, este conteúdo não está disponível no próprio 
Tik Tok, apenas no Instagram.

No entanto, do ponto de vista visual, compare as imagens acima com 
as próximas, postadas no perfil do Le Mond, no Tik Tok. Na imagem 4 
(esquerda) a repórter adota uma postura nada convencional quando se 
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trata de telejornalismo, com roupa despojada e cabelos sem um pente-
ado definido. Neste vídeo postado no Tik Tok é possível perceber uma 
dinâmica mais solta, com planejamento e criação unidos, em um padrão 
que poderia se assemelhar a um conteúdo mais publicitário do que 
jornalístico. Na imagem 4 (direita), que trata sobre o acidente nuclear 
em Fukushima, no Japão, o Le Mond usa quadro negro e giz, além da 
ilustração para mostrar a localização da usina no território japonês e dá 
uma aula rápida, mas bastante eficiente sobre o assunto.

Imagem 4
Montagem (esquerda); Uso de recursos visuais manuais (direita)

Le Mond (2021b); Le Mond (2021a)

O uso da ferramenta de CTA é recorrente nos conteúdos, que busca 
maior alcance e audiência, de um público caracterizado pela própria 
plataforma, formado de pré-adolescentes e jovens. O conteúdo informal, 
tem caráter informativo. E, a partir do público-alvo, essas escolhas se 
justificam.
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As imagens a seguir, Imagem 5, deixam clara a abordagem do 
Le Mond no Tik Tok e Instagram, respectivamente. Enquanto o conteúdo 
no Tik Tok mostra uma abordagem mais informal, no Instagram é o 
oposto, chegando a parecer que não são o mesmo canal de Comunicação. 
Essa evidência concorda com as tendências pontuadas anteriormente, 
principalmente em relação a produção jornalística com distintas lin-
guagens em diferentes plataformas.

Imagem 5
Le Mond no Tik Tok (esquerda); Le Mond no Instagram (direita)

Le Mond (2021c)

No mês de outubro de 2021 o perfil do Le Mond no Tik Tok tinha 385 
mil seguidores, enquanto no Instagram eram 1,5 milhão. Os conteúdos 
deles no Tik Tok somavam 4,6 milhões de curtidas, na data de recolhi-
mento dos dados. Apesar dos números de seguidores serem bastante 
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distintos, é válido ressaltar que o Le Mond está há menos tempo no 
Tik Tok, do que no Instagram, mas cresce muito rapidamente.

Entre os conteúdos, principalmente do Tik Tok, mais leves e diver-
tidos, considerando os gêneros jornalísticos, que de um lado podem 
ser interpretados pela intencionalidade, segundo Marques de Melo ou 
pela estrutura linguística, defendido por Chaparro (como citado em 
Assis, 2010), é possível perceber com mais clareza os gêneros informativo 
e opinativo. Porém, conforme Pereira (2018) pontua, o gênero jornalismo 
na Internet e, especialmente no Tik Tok gera dúvidas. E, se o gênero 
jornalístico é um acordo prévio entre o meio de comunicação e quem 
recebe a notícia, como os meios de Comunicação devem se posicionar?

Esta pergunta exibe uma discussão maior, trazida a partir desta 
observação.
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Os limites de sua língua são as fronteiras do seu mundo?

Cândida Emília Borges Lemos1

A afirmativa de austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) de que os 
limites da língua seriam as fronteiras do mundo (2017) é problematizada 
neste artigo que aborda a sexta edição do Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa (Volp), publicizada em julho de 2021, pela Academia 
Brasileira de Letras (ABL), na qual foram incluídas 1 mil novas pala-
vras, que agora somam 382 mil entradas. Muitas destas novas palavras 
brotaram no contexto da pandemia do novo Coronavírus, com termos 
originados no desenvolvimento científico e tecnológico bem peculiares 
bem como em comportamentos e atitudes das pessoas anos de 2020/21.

A equipe de Lexicologia e Lexicografia da ABL vem reunindo novos 
vocábulos colhidos em textos literários, científicos e jornalísticos ou 
recebidos como sugestão por consulentes do Volp e estão disponibili-
zados para consulta no site da academia, https://www.academia.org.br/. 
São palavras ou expressões que passaram a ter uso corrente na língua 
portuguesa, que podem ser um neologismo, um empréstimo linguístico 
ou mesmo um vocábulo que, apesar de já existir há algum tempo na 

1. Doutora em História (Universidade do Porto/Portugal), diretora e pesquisadora 
da Sutra Comunicação e Consultoria, embaixadora alumni da Universidade do 
Porto, Mestre em Ciência Politica (Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG), Graduação em Jornalismo (Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – PUC Minas).

 candidaemiliabl@gmail.com

https://www.academia.org.br/
mailto:candidaemiliabl%40gmail.com?subject=
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língua, tem sido usado com mais frequência ou com um novo sentido 
nos dias de hoje.

Entre as novas palavras, muitas ligadas à área da biomedicina, tais 
como telemedicina, teleconsulta, laudar, biopsiar, bucomaxilofacial e 
Covid-19. Outas que ganharam relevância na ambiência social e polí-
tica durante a pandemia, como coworking, home office, ciberataque, 
cibersegurança, aporofobia, necropolítica, gerontofobia, feminicídio, 
sororidade, decolonialidade, notícia-crime, pós-verdade,bjudicialização, 
negacionismo e pós-verdade. Aos olhos da ABL, “conhecer o significado 
de novas palavras enriquece nosso vocabulário e nos faz mergulhar na 
atmosfera intelectual em que vivemos” (“Novas Palavras”, s.d., par. 3). 
Ao mesmo tempo,

contribui para o pleno desenvolvimento de nossa capacidade de 
comunicação, amplia a compreensão que temos do mundo e nos 
torna aptos a identificar problemas, buscar soluções e sermos agentes 
de mudança em prol de uma sociedade mais humana, ética e justa 
(“Novas Palavras”, s.d., par. 3).

Orientada pelo Acadêmico Evanildo Bechara, presidente da Comissão 
de Lexicologia e Lexicografia da ABL, a entidade considerou impor-
tante atualizar o Volp para oferecer ao público uma edição aumentada 
em seu universo lexical e em dia com a evolução da língua, ao refletir 
as mudanças da sociedade brasileira. Grande parte destas palavras foi 
introduzida no dia a dia do brasileiro por meio da imprensa que a trouxe 
em sua narrativa na construção de contextos e novos paradigmas da 
convivência social.

Cabe averiguar em qual medida estes vocábulos estiveram e estão 
presentes nas narrativas dos meios de comunicação no Brasil e como 
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foram introduzidos, inclusive os estrangeirismos e o ambiente social 
que levaram ao seu uso na comunicação cotidiana das pessoas. Para a 
ABL, os termos técnicos das diversas áreas do conhecimento e novos 
vocábulos de uso comum são “muito divulgados na mídia impressa e 
em textos acadêmicos, sempre de acordo com os critérios de formação 
de palavras da língua-padrão” (“Academia Brasileira de Letras dispo-
nibiliza a 6.ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa”, 
2021, par. 4). O jornalismo, portanto, bem mais que informar cumpre 
também esta função: a de contribuir na construção da língua viva e 
em movimento ao escolher palavras e expressões que emolduram suas 
narrativas comunicacionais a amplos públicos.

O presidente da ABL, Marco Lucchesi, na apresentação da nova 
edição do Volp, destacou que a

Comissão de Lexicologia e Lexicografia – constituída pelos acadê-
micos Evanildo Bechara (presidente), Arnaldo Niskier e Domício 
Proença Filho -, orienta e determina as linhas gerais, a metodologia, 
as diretrizes formativas do Volp. Eis a tarefa de auscultar os bati-
mentos cardíacos da língua, os instrumentos de sentir o mundo, e 
de ocupá-lo. A lexicógrafa Shahira Mahmud coordena o setor da 
ABL, redesenhado em 2021,em consonância com a Comissão de 
Lexicologia e Lexicografia […]. A última flor do Lácio conta, a 
cada edição, com um retrato novo e antigo, ao mesmo tempo, entre 
continuidade e pequenas rupturas. A língua viva e a interminável 
floração. (Lucchesi, s.d., p. 1 )

Determinantes Múltiplos

A língua sempre foi elemento de interação entre as pessoas e o 
coletivo, pois através dela pecada um se expressa e se insere no corpo 
social. “É através dela que a realidade se transforma em signos, pela 
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associação de significantes sonoros a significados arbitrários, como 
os quais se processa a comunicação linguística” (Preti, 1982, p. 2). 
Neste contexto, Émile Benveniste já havia percebido que a palavra fora 
o elemento determinante na formação do mundo social e que este só 
seria possível a não ser pela língua: “Por isto, tantas mitologias, ao ter 
que explicar que na aurora dos tempos, pôde nascer alguma coisa do 
nada, citam como princípio criador do mundo esta essência imaterial e 
soberana, a Palavra” (Benveniste, 1976, p. 27).

As palavras expressam o mundo e formam a sociedade. Em parti-
cular, elas só ganham significado pleno na comunicação: “Só então nós 
saímos do ‘sinal de código’, do ‘valor do dicionário’, para a vida real 
do significado” (Faraco &Tezza, 2003, p. 47), no contexto da intenção 
de quem fala ou escreve. Por sua vez, as comunidades de falantes de 
uma língua incorporam hábitos linguísticos que constantemente atu-
alizam processos da fala coletiva à procura de uma melhor forma de 
ser e compreender e de ser compreendido, ou seja, que se estabeleça 
a comunicação (Preti, 1982). Para o autor, “esses hábitos linguísticos 
coletivos, em constante mas lenta renovação, ganham gradativamente 
força de convenções tácitas, leis, admitidas pela maioria e conservadas 
através das gerações com características prescritivas” (Preti, 1982, p. 45). 
Na atualidade, esta renovação da língua adquiriu celeridade, em função 
da rapidez e da multiplicidade de suportes nos quais a comunicação 
acontece, descortinadas pelas tecnologias de informação.

Aos meios de comunicação cabe papel singular na difusão de pala-
vras, expressões linguísticas e mesmo fraseologia. Preti, já nos anos 
1970, alertava acerca do fenômeno da mídia e sua influência na forma-
ção de hábitos linguísticos coletivos, ao lado da escola e da literatura: 
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“Os meios de comunicação constituiriam o terceiro e mais importante 
fator determinante que atua sobre a norma, criando um verdadeiro 
condicionamento linguístico e até social” (Preti, 1982, p. 51). Em con-
sequência, a imprensa aproximou a língua falada da escrita: “Uma nova 
linguagem se instaura, intermediaria entre a fala e a escrita, contendo 
estruturas e vocabulários de ambas e servindo, indiretamente, aos dois 
tipos de comunicação” (Preti, 1982, pp. 52-53).

Ao abordar a expressão ideológica em várias estruturas do texto e da 
fala nos meios, Van Dijk avalia que “o discurso desempenha um papel 
proeminente, como espaço preferencial para a formulação verbal explí-
cita e a comunicação persuasiva de proposições ideológicas” (Van Dijk, 
2005, p. 117). Em seu método, ao lado da sintaxe, das semânticas local 
e global, das estruturas esquemáticas nas quais o discursos se expressa, 
da retórica (ritmo e aliterações) e da pragmática e interação dialógica 
entre os grupos – a interação da linguagem entre a pessoa que fala 
(falante) e o efeito que sua fala tem na pessoa que ouve (ouvinte) –, o 
léxico é também ingrediente determinante no processo de transmissão 
ideológica e persuasão:

Os utilizadores da linguagem podem geralmente escolher entre várias 
palavras, dependendo do género do discurso, do contexto pessoal 
(disposição, opinião, perspectiva, do contexto social (formalidade, 
familiaridade, pertença de grupo, relações de dominância) e do 
contexto sociocultural (variantes da linguagem, sociolecto, normas 
e valores). (Van Dijk, 2005, p.125)

Portanto, palavras são ideias e atitudes. Plantam valores, semeiam 
conceitos. Participam da construção de um tempo, em um determinado 
lugar. E os meios, em particular, mais além de capitar tendências de 
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uso de palavras na sociedade, apresentam seu próprio repertório que 
influi diretamente em seu uso no cotidiano de milhares de pessoas, 
seja na expressão oral, e nas escritas, em diferentes meios, inclusive, 
as mídias sociais.

A seguir, foram selecionadas nove novas palavras que fazem parte 
da sexta edição do Volp. O critério de seleção foi de palavras perten-
centes à sociopolítica. Serão apresentados seus significados e como a 
Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL fundamentou a esco-
lha. Nos verbetes, a imprensa figura nos exemplos selecionados pela 
academia? Em qual medida? Em qual contexto?

As novas palavras do Volp selecionadas foram o adjetivo antirracista, 
os substantivos idadismo, feminicídio, micromachismos, sororidade, 
aporofobia, necropolítica, negacionismo e pós-verdade. A maioria 
delas diz respeito a preconceitos e exclusões de parcelas da população 
da vida social.

O verbete antirracista define este adjetivo como “diz-se de postura, 
atitude, movimento, prática, etc. que se opõe ao racismo ou o combate, 
Diz-se de quem se opõe ao racismo ou o combate” (“antirracista”, s.d., 
par. 4). Nos oito exemplos de uso apresentados pelo Volp, três deles 
são de artigos e reportagens veiculados na revista Piauí versão online 
abrigada no portal UOL (Grupo Folha), no Jornal Nacional (Grupo 
Globo), no Valor Econômico (grupo Globo e grupo Folha); dois são de 
eventos acadêmicos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); dois 
são de livros (editoras Agir e Editora Jandaíra); um de instituição pública 
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT).

No verbete idadismo, a palavra é definida como “discriminação e 
preconceito baseados na idade, geralmente das gerações mais novas em 



947

meistudies

relação às mais velhas” (“idadismo”, s.d., par. 3) e tem como sinônimo o 
etarismo. Nos sete exemplos de uso apresentados, três são da imprensa: 
dois do jornal O Globo (grupo Globo), um da Folha de S.Paulo; três rela-
tivos a uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal da 
Bahia; um artigo publicado na revista acadêmica em Comunicação 
Galáxia, da Pontifícia da Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Por sua vez, a palavra feminicídio é definida como “delito de homi-
cídio praticado contra mulher decorrente de violência doméstica ou 
familiar e/ou por motivo de menosprezo ou discriminação de gênero” 
(“femicídio”, s.d., par. 3). São oito exemplos de uso apresentados no 
verbete: um artigo acadêmico em Serviço Social veiculado na Revista 
Katálysis, da Universidade Federal de Santa Catarina; um artigo vei-
culado no site institucional da Organização das Nações Unidas (ONU); 
uma notícia divulgada no Portal Câmara dos Deputados do Brasil; um 
artigo divulgado na Câmara Municipal da cidade de São Paulo; artigo 
veiculado no boletim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 
artigo publicado no jornal O Globo; duas referências a artigo que consta 
da publicação especializada Revista Consultor Jurídico.

“Conjunto de atitudes e comentários preconceituosos em relação à 
mulher, geralmente dissimulados ou sutis, mas frequentes e muitas vezes 
despercebidos por estarem culturalmente enraizados” (“micromachismo”, 
s.d., par. 3). Esta é a definição de micromachismo apresentada no Volp. 
São cinco exemplos de uso da palavra que estão no verbete: um artigo 
de opinião veiculado no periódico El País/ Brasil; duas referências a 
um artigo de opinião veiculado no portal de informações português 
Observador; artigo de opinião publicado no jornal online A Hora, do 
Rio Grande do Sul; e referência a conteúdo do site da Universidade de 
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Campinas (Unicamp) acerca do vestibular 2020, que incluiu o tema 
violência contra a mulher em seu exame.

Sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as 
mulheres, por compartilharem uma identidade de gênero; conduta 
ou atitude que reflete este sentimento, especialmente em oposição a 
todas as formas de exclusão, opressão e violência contra as mulhe-
res. [Do latim soror, ‘irmã’ + -(i)dade.]. (“sororidade”, s.d., par. 3)

Esta é a definição do Volp para a palavra sororidade. Nos exemplos 
de uso, estão: um artigo publicado no site da ONG Politize!; uma notí-
cia veiculada no site da Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre 
evento realizado que abordou esta temática; uma reportagem divulgada 
no site do jornal Correio, da cidade de Salvador/Bahia; uma reportagem 
veiculada no portal Catarinas, que pratica jornalismo especializado em 
gênero, feminismos e direitos humanos; artigo de opinião veiculado em 
O Globo versão online: e três referências a uma tese de doutorado da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Volp define aporofobia como “repúdio, aversão ou desprezo pelos 
pobres ou desfavorecidos; hostilidade para com pessoas em situação 
de pobreza ou miséria.[Do grego á-poros, ‘pobre, desamparado, sem 
recursos’ + -fobia.]” (“aporofobia”, s.d., par. 3). Neste verbete há uma 
informação complementar na qual se explica como a palavra surgiu 
pela primeira vez, na Espanha:

O neologismo aporofobia foi criado pela filósofa espanhola Adela 
Cortina, professora de Ética e Filosofia Política da Universidade 
de Valência e membro da Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. O termo – eleito a palavra do ano de 2017 pela Fundación 
del Español Urgente (Fundéu BBVA) – foi usado em vários dos seus 
artigos jornalísticos e em livros em que ela adverte sobre o fato de 
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que se empregam palavras como “xenofobia” ou “racismo” para 
classificar o rechaço a imigrantes ou refugiados, quando na verdade 
essa aversão não advém da condição de estrangeiros e sim da situa-
ção de pobreza em que eles se encontram. O verbete aporofobia já 
consta da versão on-line do Diccionario de la lengua española, da 
Real Academia Española. (“aporofobia”, s.d., par. 9)

São apresentados seis exemplos de uso da palavra aporofobia: um 
artigo científico divulgado na Revista Brasileira de Bioética, da Uni-
versidade Federal de Alagoas; notícia divulgada no portal institucional 
da Câmara dos Deputados do Brasil; artigo de opinião veiculado no site 
da ONG Rede Brasil; um artigo acadêmico publicado na Revista Pistis 
e Praxis, da Pontifícia Universidade do Paraná (PUC-PR).

Já a definição da palavra necropolítica é um pouco mais extensa que 
das demais novas palavras do Volp:

Uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, 
de forma a determinar, por meio de ações ou omissões (gerando 
condições de risco para alguns grupos ou setores da sociedade, em 
contextos de desigualdade, em zonas de exclusão e violência, em 
condições de vida precárias, por exemplo), quem pode permanecer 
vivo ou deve morrer. [Termo cunhado pelo filósofo, teórico polí-
tico e historiador camaronês Achille Mbembe, em 2003, em ensaio 
homônimo e, posteriormente, livro.] (“necropolítica”, s.d., par. 3).

Nos sete exemplos de uso da palavra necropolítica, há a referência 
ao livro de Achille Mbembe que cunhou o conceito de necropolítica, 
editado pela N-1 edições; duas referências extraídas de artigo de opinião 
veiculado na versão online do periódico El País/Brasil; uma reporta-
gem e dois artigos de opinião vinculados na Folha de S.Paulo; artigo 
publicado no site da Organização não Governamental (ONG) intitulada 
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Educação e Território; artigo publicado no site da ONG Politize!; um 
artigo divulgado no portal do Conselho Nacional de Saúde, instituição 
de controle social vinculada ao Ministério da Saúde.

O Volp define a palavra negacionismo como “atitude tendenciosa 
que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de 
algo, como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências 
ou argumentos que o comprovam” (“negacionismo”, s.d., par. 3). São 
cinco exemplos de uso apresentados: uma reportagem no site especia-
lizado em tecnologia TecMundo; um artigo de opinião veiculado na 
versão online do jornal O Globo; uma reportagem veiculada na versão 
online do jornal Correio, da cidade de Salvador/Bahia; uma reportagem 
veiculada na versão online da Folha de S.Paulo abrigada no portal UOL; 
e artigo de opinião divulgado na Revista Cult, publicação segmentada 
das áreas da arte, cultura, filosofia, literatura e ciências humanas.

A palavra pós-verdade tem três definições no Volp. A primeira na 
classe do substantivo:

Informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade, ou 
algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção, e que, tomando 
como base crenças difundidas, em detrimento de fatos apurados, 
tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública 
e comportamentos sociais. (“pós-verdade”, s.d., par. 3)

Já a segunda definição é no campo conceitual: “Contexto em que 
asserções, informações ou notícias verossímeis, caracterizadas pelo 
forte apelo à emoção, e baseadas em crenças pessoais, ganham destaque, 
sobretudo social e político, como se fossem fatos comprovados ou a 
verdade objetiva” (“pós-verdade”, s.d., par. 4). Já a terceira definição é 
a palavra como adjetivo utilizado na acepção política do termo: “Diz-se 
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de política, era, etc. caracterizada pela pós-verdade” (“pós-verdade”, 
s.d., par. 5). O verbete contém também informações complementares de 
como a palavra pós-verdade surgiu no contexto político internacional:

Para o Dicionário Oxford, pós-verdade (eleita a palavra do ano 
de 2016 pela equipe deste dicionário) é um adjetivo que significa 
‘relacionado a ou que indica circunstâncias em que fatos objeti-
vos são menos influentes na formação da opinião pública do que 
apelos à emoção e à crença pessoal’. Segundo este dicionário, o 
vocábulo pós-verdade já existia desde a década anterior, mas houve 
um aumento na frequência de uso no ano de 2016, no contexto do 
referendo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e 
da eleição presidencial nos Estados Unidos. E o prefixo “pós”, em 
pós-verdade, não se refere a ‘tempo posterior’ mas a ‘tempo em 
que o conceito especificado [verdade] tornou-se sem importância 
ou irrelevante’. Essa acepção parece ter se originado em meados do 
século XX, em formações como pós-nacional (1945) e pós-racial 
(1971). (“pós-verdade”, s.d., pars. 14-15)

São apresentados seis exemplos de uso da palavra pós-verdade: um 
artigo de opinião do site Politize!; um artigo de opinião veiculado no 
jornal O Globo online; duas referências a artigo veiculado na publi-
cação científica na área de linguística Revista Eletrônica de Estudos 
Integrados em Discurso e Argumentação; reportagem publicada no 
site especializado em economia Monitor Mercantil; e artigo de opinião 
publicado na Folha de S.Paulo.

Somam 60 exemplos de uso atribuídos pelo Volp para as nove palavras 
aqui abordadas. Deste total: grupos da imprensa hegemônica e tradicio-
nal brasileiros e um estrangeiro que atua no país, Grupo Folha, Grupo 
Globo e Prisa - versão El País/Brasil -, são 22 exemplos; a segunda 
modalidade agrupa outras mídias informativas, como jornais regionais, 
publicações feministas e voltadas às artes e outros jornais online, nove 
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exemplos; outro agrupamento é formado pelas universidades/publicações 
acadêmicas, com 15 citações; o grupo formado por instituições públicas 
e orgnanizações estatais soma seis citações; outro grupamento reúne sites 
de organizações não governamentais, as ONGs, com cinco citações; e o 
grupo da mídia livro impresso, com três exemplos (Tabela 1).

Tabela 1
Exemplos escolhidos pela sexta edição do Vocabulário ortográfico da 
língua portuguesa (Volp)

Grupos Prevalência Percentagem
Grupos de imprensa 

hegemônica 22 37%

Universidades/revistas 
acadêmicas 15 25%

Outras mídias 
informativas 9 15%

Instituições públicas e 
governamentais 6 10%

Sites de ONGs 5 8%
Livro impresso 3 5%

Total: 60 100%
Elaborada pela Autora.

Portanto, a influência da imprensa, tanto dos grupos hegemônicos 
da mídia quanto dos grupos alternativos, é expressiva e determinante no 
emprego e no uso de novas palavras em seu vocabulário cotidiano, com 
42% dos exemplos escolhidos pela sexta edição do Volp. A impressa, 
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como parte da esfera pública, influencia e é influenciada na construção 
da realidade social e política das sociedades onde atua.

Por outro lado, essas palavras analisadas aqui expressam atitudes 
e conceitos que ganharam impulso no mundo e, particularmente, no 
Brasil nas últimas duas décadas, com especial relevo no contexto da 
pandemia do Coronavírus, como a palavra negacionismo. Estas vão ao 
encontro da pauta da diversidade e da inclusão social, na percepção de 
que a democracia não se resume à realização de eleições livres para a 
escolha de representantes. Logo, o aprimoramento da vida política e 
democrática no Brasil se coloca como fundamental para a qualidade 
da democracia mais além da democracia eleitoral.

As palavras feminicídio, micromachismo sororidade diretamente 
relacionam-se à luta feminista do século 21 e ao aumento da violência 
contra a mulher percebido nos dois últimos anos no mundo e, parti-
cularmente no Brasil (Teixeira, 2021). Por sua vez, antirracista por si 
só é uma atitude e um contraponto à palavra racista. Nos exemplos 
escolhidos pelo Volp, destaca-se este trecho da tese de Tatiane Leal, em 
que situa historicamente a construção desta palavra nas práticas sociais 
e nos conceitos da filosofia política:

A sororidade é compreendida como sentimento moral, a partir da 
perspectiva de Hume e Smith, e relacionada, genealogicamente, a 
outros conceitos como simpatia, fraternidade, empatia, irmandade 
feminina e cuidado. A escassez de estudos sobre a sororidade, a 
importância que esse conceito assume no feminismo contemporâneo 
e a centralidade da mídia para a sua circulação justificam a realização 
desta tese. (Leal, 2019, p. 9)
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Aporofobia e idadismo falam de preconceitos que são percebidos 
no dia a dia das pessoas e também se expressam no mundo virtual das 
redes sociais. Necropolítica, negacionismo e pós-verdade estão mais 
próximas da esfera política, em discursos flamejados, sobretudo, pelos 
agrupamentos e militantes virtuais da ultradireita, como os próprios 
exemplos dos verbetes colocam. No contexto da pandemia, esta citação 
escolhida para compor o verbete da necropolítica ilustra bem:

A procuradora federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público 
Federal (MPF), Débora Duprat, também em depoimento gravado, 
trouxe à tona o conceito de necropolítica, referenciando o teórico 
Achille Mbembe. ‘Estão apostando numa política de eliminação de 
vidas, numa escala ascendente de pobreza e miséria extrema, vol-
tando o país para o Mapa da Fome. A pandemia torna mais evidente 
essa política, num estado precarizado em investimento em Saúde’, 
criticou. (“#MarchaPelaVida: entidades em todo o Brasil defendem 
a Ciência frente à negligência do governo diante da pandemia”, 
2020, par. 13)

A expressão negacionismo está presente na prática política em vários 
países. Entre os exemplos selecionados pelo Volp, está um trecho de 
artigo publicado na Revista Cult, abrigada no portal UOL do grupo 
Folha, que versa sobre o crescimento da extrema-direita na Europa:

No campo da política institucional, o negacionismo fincou raízes no 
mais importante grupo partidário da extrema-direita francesa, o Front 
National. Jean-Marie Le Pen, um dos seus fundadores e notório nega-
cionista do Holocausto – processado e condenado em última instância 
por isso – chegou ao segundo turno das eleições presidenciais de 2002, 
o que também ocorreu com sua filha, Marine Le Pen, na disputa eleitoral 
de 2017. Durante a campanha, Marine afirmou que a ‘nação francesa’ 
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não era responsável pela deportação de 13 mil judeus para os campos de 
concentração, mesmo que a colaboração com o nazismo seja reconhecida 
pelo estado francês desde 1995. Apesar de derrotada, a candidata do 
Front National teve quase 35% dos votos, mesmo depois de ser acusada 
pelo presidente israelense Reuven Rivlin de praticar um ‘negacionismo 
de tipo novo’ ao negar a responsabilidade da França no Holocausto.

Considerações Finais

O léxico expressa formas de relação de poder, entretanto, pode 
também ser uma forma de contrapor a relações de poder dominante, 
na construção de narrativas que relevem atitudes contra-hegemônicas 
às praticas opressoras e discriminatórias de pessoas e grupos huma-
nos, sejam por clivagens de gênero, de raça ou de idade, dentre outras. 
Por outro lado, os meios de comunicação, sejam eles os tradicionais 
ou alternativos, em suportes diversos, continuam a desempenhar papel 
fundamental na introdução de expressões e de narrativas que expressem 
os discriminados e os oprimidos pelos sistemas hegemônicos de poder.

Aos dicionários, aos cuidadores das letras e das palavras, e aos 
falantes da língua, cabe o olhar cada vez mais atento e vigilante do uso 
da língua viva, para que expresse a diversidade do mundo e a inclusão 
dos milhares marginalizados da vida social e política, no fortalecimento 
da democracia inclusiva. Afinal, os limites da língua são as fronteiras 
do mundo, ou seja, são vastos e quase infinitos, na acepção de Ludwig 
Wittgenstein.
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Sobre a “cura do mal”: a visibilidade da ciência nas 
telas do Jornal Nacional

Gustavo Pereira1

Simone Martins2

José Tarcísio de Oliveira Filho3

São Paulo, 26 de fevereiro de 2020. O primeiro caso de paciente 
infectado pelo novo vírus é anunciado pelo Jornal Nacional (JN), telejor-
nal de maior audiência do país e produzido pela TV Globo. Exatamente 
um ano depois, o Brasil apresenta recorde de mortes, ultrapassando a 
marca de mil óbitos diários em decorrência da Covid-19. Nesta data, a 
manchete de abertura do noticiário, enunciada pela apresentadora Renata 
Vasconcellos, informa que “um ano depois do registro do primeiro caso, 
o Brasil chega ao pior momento da pandemia” (JN, 2021). No Brasil, 
mais de 10 milhões e meio de cidadãos contraíram o coronavírus ao 
longo desse período, e o número de mortes já superava os 252 mil.

Em tempos de múltiplas crises, de isolamento e de cautela, os brasi-
leiros assistem todos os dias na tela da TV e em outras telas os âncoras 
do JN defenderem o isolamento, precaução, medidas de restrição e pro-
teção à vida. William Bonner e Renata Vasconcellos, como porta-vozes 
do telejornal, buscam, dia após dia, comprovar aos telespectadores a 
eficácia da ciência, revelando-a como fundamental para salvar vidas. 

1. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
2. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
3. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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O JN, desde o anúncio do primeiro caso de coronavírus no país, recorre 
às orientações de entidades de Saúde e de universidades para esclare-
cer a seus espectadores as formas de prevenção, os cuidados a serem 
tomados, a importância da vacinação e as descobertas da ciência para 
o combate à Covid-19.

No entanto, de forma contrária ao papel instrutivo adotado pelo 
noticiário, há sujeitos políticos que adotam uma postura negacionista 
diante da pandemia. Um exemplo disso ocorreu no dia anterior à marca 
de um ano da Covid-19 no Brasil, quando o país atingiu a marca de 
1.582 vidas perdidas para a doença. O presidente da República e chefe 
do Executivo, Jair Bolsonaro, apresentou em sua live semanal, estu-
dos feitos por uma universidade Alemã, sem identificar quais estudos 
e o nome da instituição, questionando a eficácia do uso de máscaras. 
Tais pesquisas, supostamente, apontavam que os acessórios eram preju-
diciais às crianças. Neste sentido, Bolsonaro alegou, para os seguidores 
de suas redes sociais, estar aparecendo “efeitos colaterais” do uso da 
proteção individual, preconizada por profissionais e organizações de 
saúde em todo o mundo.

Diferentemente do que era defendido pela OMS e outros órgãos de 
saúde por meio de estudos científicos anteriormente desenvolvidos e 
publicizados (“A utilização das máscaras é recomendada para evitar o 
coronavírus?”, 2020; “É falso que máscaras não ajudam controlar pan-
demia. Ciência atesta eficácia”, 2020), e com o seu uso constituindo-se 
comprovadamente em uma das formas mais eficazes de prevenção à 
Covid-19, Bolsonaro foi contrário ao uso dos equipamentos de proteção 
individuais. Afirmando ter sua própria opinião sobre o uso de máscaras, 
o presidente justificou que seu uso seria prejudicial para a saúde.
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Considerando as disputas discursivas na pandemia, este trabalho 
se propõe a analisar a relação entre ciência e telejornalismo, com refe-
rência à análise da edição do Jornal Nacional que marcou um ano da 
Covid-19 no Brasil. Para isso, conjugamos a metodologia de Análise 
da Materialidade Audiovisual (Coutinho, 2016) à revisão bibliográfica 
dialética de estudos sobre telejornalismo, desinformação na pandemia, 
comunicação e saúde e enunciação didática.

Informação e Desinformação em Telas

Se no início da pandemia da Covid-19 os brasileiros assistiam por 
meio de telas marcas diárias acima de mil mortes em países como 
Itália, França e Reino Unido, através das mídias audiovisuais - seja 
da TV, do notebook, tablet, smartphone, etc. - os cidadãos também 
puderam acompanhar o agravamento da pandemia no cenário nacional. 
Tais apontamentos se justificam pelo fato de que segundo dados da PNAD 
Contínua TIC 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a televisão está presente em 96,3% dos lares brasileiros, ainda 
ocupando um papel central dentre os meios de comunicação. Ao mesmo 
tempo, a internet e o número de dispositivos móveis têm crescido no 
país, com 93,2% da população possuindo ao menos um telefone celular 
e 82,7% dos lares brasileiros possuem serviços de Internet, indicando a 
potencialidade destes novos dispositivos que possibilitam a criação de 
novos atores sociais e também a expansão dos meios de comunicação 
de massa no ambiente digital e on-line, que no caso do telejornalismo a 
pesquisadora Edna Mello (2017) chama de Telejornalismo Expandido.

Além disso, uma das principais medidas recomendadas pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de 
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Saúde (OPAS) foi a da prática do distanciamento social (OPAS, 2020), 
além de medidas de higiene pessoal, uso de máscaras e álcool em gel 
como forma de combater o coronavírus. Assim, em um momento de 
isolamento social no Brasil e no mundo, as telas se tornaram ainda mais 
relevantes para o consumo de informação e entretenimento. Da mesma 
forma, apesar de não constar como serviço essencial no Decreto 10.282, 
de 20 de março de 2020 (Ministério da Saúde, s.d.), que regulamenta a 
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 
e as atividades essenciais, a imprensa desde o início buscou oferecer 
informação, e o combate à desinformação, aos milhões de cidadãos que 
estavam em suas casas.

A atuação dos serviços de radiodifusão só se tornou um serviço 
essencial em Decreto 10.329, de 28 de abril de 2020, momento em que o 
número de mortos por dia estava em ascensão, com média de 500 óbitos 
semanais. Contudo, desde o princípio da Covid-19 os telejornais tiveram 
uma importante atuação. Segundo pesquisa do Datafolha de março de 
2020, sobre a confiança dos cidadãos a respeito de informações ligadas 
ao Coronavírus, 61% afirmaram confiar nos programas jornalísticos de 
TV, seguidos por 56% nos jornais impressos, 50% no rádio, 38% nos 
sites de notícias e apenas 12% de confiança no WhatsApp e Facebook.

Essa diferença entre os meios de comunicação de massa e os demais 
canais de comunicação alternativos pode ser explicada tanto através do 
lugar de referência que ocupa o telejornalismo (Vizeu, 2003), como 
também por meio do fenômeno das fake news, que circulam princi-
palmente nas redes sociais, tendo os algoritmos e usuários maliciosos 
como “aliados” para a viralização de conteúdos falsos que fazem uso 
da estrutura noticiosa convencional, gerando desinformação para os 
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cidadãos (Allcott & Gentzkow, 2017). Em meio à pandemia da Covid-19, 
a palavra desinformação foi utilizada inclusive pela Organização Pan-
-Americana de Saúde (OPAS), sendo definida como:

informação falsa ou imprecisa cuja intenção deliberada é enganar. 
No contexto da pandemia atual, pode afetar profundamente todos os 
aspectos da vida e, mais especificamente, a saúde mental das pessoas, 
pois a busca por atualizações sobre a COVID-19 na Internet cresceu 
de 50% a 70% em todas as gerações. Em uma pandemia, a desin-
formação pode prejudicar a saúde humana. Muitas histórias falsas 
ou enganosas são inventadas e compartilhadas sem que se verifique 
a fonte nem a qualidade. Grande parte dessas desinformações se 
baseia em teorias conspiratórias; algumas inserem elementos dessas 
teorias em um discurso que parece convencional. (OPAS, 2020)

Por se tratar de uma questão de saúde pública no âmbito global, 
Oliveira (2020) aponta para a questão da desinformação através de 
teorias da conspiração relacionadas à ciência nas plataformas de mídias 
digitais, destacando que ainda antes da pandemia da Covid-19 movi-
mentos anti-vacina, dentre outros, já estavam ganhando espaço nas 
redes sociais por meio de novos atores que assumem um lugar de fala 
na internet e começam a propagar esses conteúdos com o auxílio dos 
algoritmos e da mobilização de usuários que compartilham do mesmo 
pensamento (Hoffman, 2019).

Oliveira (2020) ressalta ainda que por muito tempo as teorias da 
conspiração foram vistas como pensamentos irracionais e defendidos por 
grupos à margem da sociedade e da política, sendo assim ignoradas pelas 
comunidades epistêmicas, que são as produtoras de saber. No entanto, 
a autora destaca que a ciência tem vivido um período de crise por ter 
sido incapaz de cumprir as promessas da modernidade: “a da justiça 
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social, a da construção ética e a da solidariedade, racionalmente funda-
mentadas” (Signates, 2012, p. 140), e por isso algumas dessas teorias 
da conspiração têm ganhado espaço e deixado de ser apenas fenômenos 
à margem das instituições e da política.

Neste panorama, uma forma de combater as teorias da conspiração 
e a desinformação, principalmente em um contexto de pandemia, é 
a utilização da ciência como meio de explicar e dar credibilidade às 
informações, seja na tela da televisão ou em outras telas, incluindo as 
redes sociais, que pela participação dos próprios pesquisadores e cien-
tistas têm a possibilidade de produção e divulgação de conteúdos que 
reforçam a importância da ciência.

Ciência, Comunicação e Saúde no Combate à Desinformação sobre 
a Covid-19

Os estudos sobre comunicação e saúde têm apontado caminhos que 
permitem compreender a relação entre o telejornalismo e a ciência. O 
campo vem se desenvolvendo desde 1975, quando foi debatido na con-
venção anual da International Communication Association. Harrington 
(2014, p. 9) simplifica as inúmeras definições dadas à área através do 
conceito de que a comunicação em saúde visa estudar mensagens com 
significados relacionados ao bem-estar físico, mental e social.

Parvanta (2020, p. 70) menciona que as estratégias básicas de 
tais mensagens procuram promover o engajamento, a informação e 
a persuasão: engajamento é o primeiro estágio de promoção de uma 
mensagem, ou seja, mostra que o público alvo está interagindo com o 
conteúdo. Já os estágios de informação e persuasão se referem à inten-
ção da mensagem; enquanto o primeiro busca educar, o segundo visa 
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a mudança de comportamentos, a ação enquanto mudança comporta-
mental. É importante notar que os três conceitos estão interligados de 
forma linear: não há informação sem engajamento e nem persuasão sem 
informação. Como engajamento é necessário para a obtenção das outras 
estratégias, as teorias usadas na área focam em informação e persuasão.

Portanto, evidencia-se que ao incorporar as estratégias denotadas por 
Parvanta (2020), o telejornalismo adota um comportamento progres-
sista em suas mensagens, inclusive numa via problematizadora quando 
confrontado a alguns dos valores idealizados pelo campo profissional, 
como a imparcialidade e a isenção. Tais estratégias enunciativas tam-
bém permitem entrelaces com que Verón (2001) chama de enunciação 
didática. O autor elabora o conceito com base na temática política na 
televisão, analisando as estratégias de convencimento nos primeiros 
debates presidenciais televisionados na França. Segundo a estratégia 
enunciativa, um candidato desenvolve sua performance como se fosse 
superior, em termos do saber, em relação ao seu adversário, atuando 
como um professor ou um pedagogo diante de um aluno – o que acen-
tuaria a “inferioridade intelectual” do seu adversário.

É instigante o reconhecimento da enunciação didática também como 
característica possível do jornalismo audiovisual numa visada mais ampla, 
como tem evidenciado Vizeu e Cerqueira (2018). Diversos exemplos 
que corroboram essa hipótese estão presentes no campo profissional. 
O editor-chefe e apresentador do JN, William Bonner afirma no livro 
Jornal Nacional - Modo de Fazer que a razão de ser do jornalismo 
é a de alargar os horizontes do telespectador (Bonner, 2009, p. 19). 
Já Paternostro (2006, p. 75) diz que a “a TV mostra e o telespectador 
vê: ele entende, se informa e amplia o conhecimento”. Tais afirmações 
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levam a crer que o caráter didático também atravessa os processos 
jornalísticos e tornam-se mais evidentes em temáticas sensíveis, como 
é o caso da pandemia.

No contexto brasileiro, observa-se um cenário de tensão social que 
potencializa a adoção da enunciação didática e de estratégias de enga-
jamento social por parte da imprensa, principalmente devido à crise 
política, ao ataque à ciência por parte de autoridades, à propagação de 
fake news e à ausência de uma política comum para enfrentamento da 
Covid-19.

Um dos grandes embates discursivos tem sido a adoção ou não dos 
medicamentos hidroxicloroquina e/ou cloroquina para o tratamento pre-
coce. Em 17 de junho de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
agência especializada em saúde da Organização das Nações Unidas, 
anunciou a suspensão das pesquisas envolvendo a hidroxicloroquina 
sob a justificativa de que os testes “mostraram que a hidroxicloroquina 
não resulta na redução da mortalidade de pacientes COVID-19 hospita-
lizados, quando comparados ao padrão de atendimento” (OMS, 2020).

No entanto, no dia 18 de maio de 2020, o então presidente dos EUA, 
Donald Trump, afirmou estar tomando hidroxicloroquina para prevenir 
o contágio. Já Jair Bolsonaro, após contrair a doença, realizou uma 
transmissão ao vivo em suas plataformas de redes sociais no dia sete 
de julho em que mostra e toma um comprimido do remédio e diz estar 
se sentindo muito bem. Frequentemente, Bolsonaro e Trump relataram 
que da mesma forma que não há estudos a favor da hidroxicloroquina, 
não há evidências científicas contrárias. Mesmo sem um ministro “titu-
lar”, em junho de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil publicou um 
documento em que recomenda a prescrição do composto inclusive para 
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mulheres grávidas e crianças (Ministério da Saúde, 2020). A Fundação 
Oswaldo Cruz publicou uma nota técnica dizendo que não há evidência 
suficiente sobre a eficácia do medicamento em seres humanos contra a 
Covid-19 (“Orientações sobre o uso da Cloroquina para tratamento de 
pacientes infectados com SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19”, 
s.d., p. 5).

No campo audiovisual, tem-se observado dois movimentos opos-
tos: no primeiro, um aumento na propagação de fake news, inclusive 
divulgadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais, 
modificando conteúdos telejornalísticos para defender o tratamento pre-
coce (Oliveira Filho, 2020); por outro, nota-se um posicionamento de 
alguns telejornais na tentativa de construir um contra discurso, apoiado 
em fontes ligadas à ciência, como é o caso do JN, que tem divulgado ao 
longo da pandemia diversas notícias demonstrando os efeitos adversos 
do uso da hidroxicloroquina, como em 01 de março de 2021 na repor-
tagem “OMS desaconselha fortemente o uso de hidroxicloroquina para 
prevenir a Covid”, que aponta, a partir do posicionamento editorial e 
da enunciação didática, uma atuação alinhada à ciência e às teorias da 
comunicação e saúde.

A Ciência em Destaque: o Jornalismo Didático do JN sob a Ótica 
da Análise da Materialidade Audiovisual

O Jornal Nacional constitui-se no principal noticiário veiculado pela 
Rede Globo de Televisão, tendo sua primeira exibição em setembro de 
1969. Antes mesmo de noticiar o primeiro caso da doença no Brasil, 
o JN já vinha reportando a pandemia ao redor do mundo, informando 
o número de infectados, as ações tomadas pelos governos assim como 
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as recomendações dos órgãos mundiais de saúde para conter o avanço 
do vírus. Desde o início dos casos de coronavírus no Brasil, em 26 de 
fevereiro de 2020, e com o avanço da pandemia no país, o telejornal 
passou a dar cada vez mais destaque para o tema em suas edições.

Neste contexto, ao abordar as narrativas de um telejornal e projetar 
uma observação cuidadosa ao que esse lugar de comunicação repre-
senta na sociedade brasileira, é necessário atentar-se ao modo como o 
telejornalismo estrutura sua forma de noticiar. Para o presente trabalho 
utiliza-se, em termos metodológicos, a Análise da Materialidade Audio-
visual (Coutinho, 2016), cuja proposta é a de observar não apenas o 
conteúdo da narração dos repórteres e entrevistados, mas a totalidade da 
informação, em um processo que combina três momentos: o reconhe-
cimento e a compreensão do objeto para o estabelecimento dos eixos 
centrais de observação a partir das perguntas de pesquisa; a realização 
da análise do recorte audiovisual selecionado; e a interpretação dos 
resultados para completar a avaliação.

Coutinho (2016) sugere que seja feita uma pesquisa bibliográfica 
aprofundada e, em seguida, a construção de uma ficha baseada em 
eixos de análise – desenvolvida a partir das necessidades de observa-
ção, juntamente com o referencial teórico, que resulta em uma espécie 
de entrevista do objeto, já que assim é possível analisar os conteúdos 
audiovisuais através de uma moldura específica e apropriada aos obje-
tivos e objetos de pesquisa.

Logo, com base na discussão teórica, são desenvolvidos dois eixos 
analíticos/reflexivos: 1) de que forma o telejornalismo produzido pelo 
JN consegue (ou não) comprovar a eficácia das pesquisas no combate à 
pandemia, com vistas às discussões teóricas sobre enunciação pedagógica 
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(Vizeu & Cerqueira, 2018; Verón, 2001); e 2) qual a estratégia utilizada 
pelo JN para a divulgação da ciência e o combate às desinformação, 
com base no arcabouço teórico sobre comunicação e saúde e fake news 
(Allcott & Gentzkow, 2017; Harrington, 2014; Parvanta, 2020)? Por meio 
desses eixos de análise pretende-se evidenciar como o Jornal Nacional 
abordou a ciência nas notícias sobre a pandemia e de que forma essa 
ação se evidenciou na edição do dia 26 de fevereiro de 2021 (Jornal 
Nacional, 2021), quando o país completou um ano desde o registro do 
primeiro caso de Covid-19.

As notícias sobre a Covid-19 se concentraram no primeiro bloco do 
JN, que teve a duração de quase 38 minutos, em um total de 63 minutos 
da edição. O noticiário tem início com a informação de que o país vive o 
pior momento da pandemia, ressaltando que o aumento dos casos pode 
ser visto não apenas dentro dos hospitais, mas também nas estatísticas. 
A primeira reportagem indica, com base na fala de um médico sanitarista, 
que se o Brasil não tomar alguma providência, o então atual momento 
poderia se prolongar e elevar o sofrimento e o risco para os cidadãos. 
O noticiário prossegue com a informação de que cinco estados do país 
alcançaram o período mais letal desde o começo da pandemia. Recor-
rendo constantemente à opinião de especialistas, o repórter explica no 
off que a atual fase da pandemia é consequência das decisões que não 
levaram em conta a ciência.

A teimosia, a insistência com a qual o discurso oficial defendeu práti-
cas terapêuticas sem a menor base científica a despeito dos inúmeros 
alertas que nós fizemos, que a literatura internacional fez, que órgãos 
governamentais de outros países, que agências regulatórias fizeram 
sobre tratamentos sem o menor sentido. (Jornal Nacional, 2021)
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Na mesma notícia, o médico sanitarista Sérgio Zanetta acrescenta 
que “cada vez que eu estimulo a circulação de pessoas e a livre trans-
missão do vírus eu estou criando condições para o descontrole e para 
o aumento da letalidade” (Jornal Nacional, 2021). A continuidade da 
reportagem apresenta uma linha do tempo em forma de infográfico 
mostrando o avanço da pandemia no Brasil, resgatando a informação 
da primeira morte, no dia 17 de março de 2020, até atingir a marca de 
250 mil mortes um ano depois.

A repórter Renata Ribeiro também ressaltou o trabalho desempe-
nhado pelos médicos que, na linha de frente dos hospitais, aprenderam 
a melhor forma de fazer o diagnóstico e salvar vidas. E enfatizou que, 
em uma vitória da ciência, pesquisadores desenvolveram em poucos 
meses as vacinas, que são as ferramentas eficazes para enfrentar o vírus. 
Mais uma vez diversos especialistas são convocados para explicar a 
gravidade da pandemia no país, promovendo o que Vizeu e Cerqueira 
(2018) denominam pedagogia do telejornalismo.

Neste contexto, o noticiário exibe o depoimento da vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabella Ballalai, que 
pondera ser preciso que todos, autoridades públicas, profissionais de 
saúde e população realmente entendam a seriedade do momento para 
que a situação não piore. Já o sanitarista Sérgio Zanetta diz confiar 
na melhora do cenário brasileiro com a chegada das novas vacinas e 
ressalta a importância de se vacinar toda a população. A nota pé dessa 
primeira reportagem ainda traz a informação de que o diretor-executivo 
da Organização Mundial da Saúde, Myke Ryan, havia declarado que o 
Brasil vive uma tragédia na pandemia. O telejornal destacou que Ryan 
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elogiou o sistema público de saúde e reconheceu as ações dos estados, 
mas disse que o Brasil precisa fazer mais para controlar as infecções.

Assim, sobre o primeiro eixo de análise adotado, que diz respeito à 
maneira com que o telejornalismo produzido pelo JN aborda as pesquisas 
científicas relacionadas à pandemia, evidencia-se um posicionamento 
de confirmação das mesmas. Isso porque frequentemente recorre à fala 
de especialistas para acatar as ações a serem tomadas para o combate 
à Covid-19 e exibe imagens de cientistas, pesquisadores e médicos em 
seus postos de trabalho buscando soluções para a maior crise sanitária 
do país. A enunciação didática (Verón, 2001; Vizeu & Cerqueira, 2018) 
ainda se mostra presente na composição audiovisual ao se optar por 
uma narrativa cronológica por meio de suítes/arquivos, destacando os 
avanços da pandemia.

Já a segunda notícia veiculada na edição revela que cientistas ates-
tavam que o impacto na queda do número de casos no Reino Unido 
ainda não estava atrelado à vacinação, já que o país havia priorizado 
a imunização de idosos. De acordo com o resultado da pesquisa efe-
tuada, o que causou a diminuição do contágio e a consequente queda 
do número de hospitalizações em países europeus foram as restrições 
impostas para a circulação de pessoas.

Em seguida, o telejornal veicula mais uma matéria sobre a Covid ao 
reportar que a rainha britânica havia se juntado a um grupo de líderes 
mundiais para encorajar a população a se vacinar. A notícia mostra um 
pronunciamento da rainha pedindo que as pessoas não sejam egoístas 
e se vacinem, assim como é dito por outros líderes mundiais. A repor-
tagem destaca que “as figuras dos mais diferentes campos ideológicos 
entenderam que dar exemplo também não dói” (Jornal Nacional, 2021) 
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e exibe um vídeo do primeiro ministro de Israel como “garoto propa-
ganda”, conclamando os cidadãos a se vacinarem, convencendo todas 
as pessoas (inclusive aquelas contrárias à imunização) de que a vacina é 
fundamental para o combate à pandemia. Nesta notícia, verifica-se que 
o JN busca mostrar aos brasileiros que dirigentes de todo o mundo estão 
empenhados em promover a vacinação de seus povos, o que também 
deveria ser feito no Brasil.

Desta forma, entende-se que a estratégia do noticiário para o com-
bate às notícias falsas – enquanto segundo eixo de análise – possa ser 
comprovada com a veiculação de vídeos de líderes mundiais defendendo 
a imunização, assim como a reprodução constante do resultado de 
pesquisas efetuadas, contra os vídeos e notícias falsamente circulados 
em redes sociais incitando os brasileiros a não se vacinar (Dias, 2020).

O primeiro bloco também aborda o panorama geral da Covid-19 
no mundo. Depois de exibir a matéria sobre a campanha de vacinação 
promovida por líderes mundiais, informa que mais da metade da popu-
lação de Israel já recebeu pelo menos uma dose da vacina anti-Covid. 
O telejornal também exibiu a recomendação, feita em unanimidade por 
uma comissão independente de cientistas, para que o governo americano 
aprovasse o uso emergencial da vacina da farmacêutica Janssen.

A veiculação desta informação é mais um indício de que o noti-
ciário trabalha a favor da imunização e em diálogo com as teorias da 
comunicação e saúde. As estratégias apontadas por Parvanta (2020) são 
identificadas no JN por meio do caráter progressista das mensagens e na 
tentativa de geração de informação (educação) e persuasão em relação 
à modificação comportamental sobre a imunização.
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Após a veiculação das primeiras matérias abordando a eficácia das 
vacinas, das pesquisas e, principalmente, da ciência, e ainda retratar a 
situação do Amazonas, o pior estado na época a ser afetado pelo novo 
vírus, o JN volta a exibir notícias sobre a importância do uso de máscaras 
para conter a proliferação do coronavírus, destacando que o uso correto 
do acessório é um aliado poderoso no combate à doença, promovendo 
novamente um jornalismo didático para seus espectadores. Mais uma vez, 
recorre a resultados de pesquisas científicas e especialistas. A repórter 
Sandra Coutinho encerra a reportagem com uma lição moral: “De pano 
ou cirúrgicas, as máscaras são uma das principais aliadas para que nós, 
um dia, possamos voltar a respirar aliviados” (Jornal Nacional, 2021). 
Após o término da reportagem, já no estúdio, Renata Vasconcellos e 
Alan Severiano bradaram para os telespectadores, como uma recomen-
dação: “máscara e vacina!”.

Depois de apresentar os dados da doença, assim como o número de 
pessoas vacinadas – e ressaltar que a vacinação continua lenta em todo 
o território brasileiro –, o noticiário exibe a situação de Norte a Sul do 
país. Em seguida, reitera que os infectologistas aprovam medidas que 
aumentem o distanciamento social, alertando ser a única alternativa 
para conter o avanço desenfreado da pandemia. Mostra, entretanto, Jair 
Bolsonaro, em visita ao Ceará, aglomerando-se com pessoas sem fazer 
uso da máscara, assim como todos os indivíduos que estão próximos 
a ele, e ameaçando governadores que estão adotando medidas para 
aumentar o distanciamento. O JN, mais uma vez, assume um enqua-
dramento noticioso negativo em relação a Jair Bolsonaro e, ao mesmo 
tempo, adere função didática e persuasiva para reforçar as medidas de 
proteção a que os cidadãos devem tomar para se proteger da Covid-19.
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As duas últimas matérias veiculadas no primeiro bloco também 
abordam a importância da ciência e das pesquisas para o enfrentamento 
da pandemia. O noticiário ressalta que, nesse último ano, a ciência foi 
fundamental para ajudar milhões de brasileiros a atravessar os desafios 
da pandemia. Em uma das notícias, a reportagem começa com uma 
linha do tempo, que vai descrevendo o aumento da doença e do número 
de casos, tanto em legendas quando em imagens e áudios. A narrativa 
recorre a médicos enquanto especialistas e personagens.

Na passagem, o repórter Bruno Tavares ressalta que, em meio a tan-
tas incertezas, as atenções se voltaram para cientistas e pesquisadores, 
profissionais que estão ajudando o país a atravessar a mais grave crise 
sanitária dos últimos 100 anos. A matéria também veicula, enquanto 
arquivo, o editorial do JN sobre os 100 mil mortos, exibido de 08 de 
agosto de 2020, em que Bonner, consternado, destaca que os mortos 
deixaram a família em dor, colegas de trabalhos e conhecidos. Imagens 
encerram a matéria com a comemoração dos profissionais de saúde no 
início da vacinação em janeiro de 2021: há choro e aplausos, em uma 
dramaturgia do telejornalismo capaz de envolver os telespectadores 
e, inclusive, instrui-los sobre a importância da vacinação numa clara 
função persuasiva.

A última reportagem retrata o que Coutinho (2012) denomina 
dramaturgia do telejornalismo, um dos pilares da Análise da Materia-
lidade Audiovisual: toda a informação foi construída como um drama 
cotidiano, com a utilização de personagens, mocinhos (pacientes, suas 
famílias, médicos e profissionais da saúde), vilão (a Covid-19), enredo 
com conflito (a luta dos pacientes contra a doença) e lição moral.
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A notícia já começa retratando o drama de um personagem que acre-
ditava ter morrido, mas sobreviveu. A matéria destaca que o paciente não 
havia morrido, mas que o local onde ele estava parecia o paraíso, cheio 
de anjos que cuidaram dele. No off, o repórter Pedro Bassan diz que “eles 
se vestem de branco e guardam as asas bem escondidinhas debaixo do 
avental. Têm muitos apelidos: médico, enfermeira, nutricionista, psi-
cólogo, fisioterapeuta. Tudo disfarce de anjo” (Jornal Nacional, 2021).

Outro personagem é apresentado na construção da notícia como 
mais um “anjo”: o médico Antônio Galdino Eduardo Neto destaca que 
a “Covid é uma doença solitária” e que, por isso mesmo, é necessário 
dar a mão aos pacientes para que eles tenham força. Após apresentar 
outros tantos personagens nessa luta contra o coronavírus, a notícia se 
volta novamente para o primeiro personagem, dizendo que o carinho 
dos profissionais de saúde também foram remédio para ele, que se emo-
ciona dizendo que nasceu de novo. E encerra com a lição moral: “nós 
entendemos, Ronaldo. O país, que há um ano enfrenta essa pandemia, 
tenta nascer de novo todos os dias” (Jornal Nacional, 2021).

Neste sentido, entende-se que, ao promover um jornalismo didático 
para seus espectadores, compromissado com o resultado de pesquisas e o 
aval de profissionais de saúde, o JN pretende instruir seus telespectadores 
para que consigam se proteger do novo vírus – evidenciando, novamente, 
os caráteres informativo e persuasivo da mensagem (Parvanta, 2020). 
Da mesma forma, ao divulgar dados retirados de estudos/pesquisas e 
dar voz a cientistas, o noticiário combate as notícias falsas demarcando 
um posicionamento na produção noticiosa, principalmente em relação 
ao comprometimento com o discurso científico.
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Considerações Finais

Os conceitos teóricos-metodológicos acionados no trabalho per-
mitiram tensionar pontos relevantes da edição tomada para análise. 
Um deles diz respeito à enunciação didática: se Verón (2001) elabora 
o conceito no contexto político, aqui nota-se a emergência na temática 
da saúde. O JN assume uma função didática visando a conscientização 
dos cidadãos como uma via possível para superar o momento de crise 
social. Essa característica da mensagem perpassa não apenas o texto 
verbal, como também nos recursos de edição, o resgate de arquivos 
que facilitam a compreensão dos assuntos, o uso de linhas do tempo 
que organizam a informação no espaço-tempo do telejornal e as artes e 
gráficos que permitem compreender a evolução e a gravidade do vírus 
na sociedade brasileira e no planeta.

A enunciação didática pode ser articulada com o estágio da infor-
mação, enquanto estratégia de composição da mensagem na área da 
comunicação e saúde (Parvanta, 2020, p. 70). Tal etapa caracteriza-se 
pela promoção da educação, buscando conscientizar as pessoas acerca 
de um determinado tema para que mudem seus comportamentos (fase 
persuasão). Parte considerável do conteúdo analisado é voltado para 
mostrar os riscos e o avanço das contaminações pela Covid-19, denotando, 
na narrativa do JN, que existem dois caminhos possíveis para evitar o 
agravamento da pandemia: as medidas de prevenção (uso de máscaras 
e distanciamento social) e a vacinação. Essa mensagem repete-se em 
diferentes notícias, alterando apenas os personagens, os repórteres, os 
locais e os especialistas – e permanecendo, portanto, o caráter persu-
asivo na tentativa de conscientizar e mudar os hábitos da população.
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Já a Análise da Materialidade Audiovisual de Coutinho (2016) 
permitiu, por meio dos dois eixos reflexivos, a identificação dos papéis 
atribuídos aos sujeitos que fazem parte do noticiário. Observa-se que 
o grande vilão é a Covid-19, cujo papel não é exercido sozinho. Ao 
adotar um posicionamento vinculado à ciência, o telejornal demarca 
uma posição de oposição às pessoas que desafiam a pandemia por meio 
do negacionismo científico, principalmente aquelas que possuem uma 
função social/política. Portanto, tais sujeitos, cujas posturas vão no 
sentido contrário às preconizações científicas para o combate à pande-
mia, também podem ser enquadrados enquanto “vilões” nas narrativas 
tecidas pelo JN.

Surge ainda uma indagação sobre o papel exercido pelos próprios 
jornalistas na dramaturgia. Em uma relação com a autoridade que permeia 
o campo profissional (Traquina, 2005), os jornalistas atribuem para si 
a lição moral. A constatação torna-se mais nítida nas frases de efeito 
que geralmente são pronunciadas nos últimos offs das reportagens ou 
nos comentários dos apresentadores. Nelas, demarcam que as pessoas 
só poderão respirar aliviadas por meio do uso de máscaras ou que os 
bons exemplos são esperanças para que o país possa “nascer de novo”.

Destaca-se que, ao se aliar à ciência no combate à pandemia, o Jornal 
Nacional demarca um lugar – que, consequentemente, não é neutro. 
No entanto, na pesquisa é evidenciada uma contribuição importante do 
telejornal num momento de crise mundial, principalmente num país que 
tem registrado grande número de mortes e que, concomitantemente, 
vivencia outras crises, como a política, a econômica e a da desinformação.
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Os ambientes multicódigos nos processos 
comunicacionais durante a pandemia de Covid-19

Marina Aparecida Sad Albuquerque de Carvalho1

Com o surgimento de um novo tipo de coronavírus na China, em 2019, 
e o anúncio de uma pandemia, rapidamente também passou a se espalhar 
uma série de informações imprecisas e duvidosas. Seria uma infodemia, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (Zarocostas, 2020), 
caracterizada pelo aumento no volume de informação sobre um deter-
minado assunto, com crescimento exponencial em um curto período de 
tempo, devido a um incidente específico, como a pandemia, que propicia 
a propagação de rumores e de desinformação, além da manipulação de 
informação (Pan American Health Organization, 2020).

A diretora da OMS que elaborou a estratégia para combater o risco 
da infodemia, Sylvie Briand (como citado em Zarocostas, 2020), explica 
que é comum uma pandemia ser acompanhada por uma grande quanti-
dade de informação. Atualmente, no entanto, para ela, a diferença está 
nas redes sociais digitais, que permitem a amplificação desse fenômeno, 
fazendo com que as informações se espalhem mais rapidamente e com 
maior alcance.

1. Mestra em Comunicação.
 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF.
 marina_sad@hotmail.com
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A partir dos estudos do Pragmaticismo de Charles Peirce, 
Pimenta (2016) nomeia os ambientes comunicacionais possibilitados 
pelas redes digitais de multicódigos, mas defende que eles podem 
favorecer o aprimoramento dos processos interpretativos e gerar uma 
consequente efetividade comunicacional. Por multicódigos, o autor 
refere-se a uma comunicação sinestésica, possível a partir da hibridi-
zação dos códigos, em que os signos representam seus objetos com 
múltiplos padrões de semelhança, seja de forma tátil, visual, sonora e 
verbal, o que tenderia a levar as mentes interpretadoras a terem mais 
consciência de seus processos e hábitos inferenciais (Pimenta, 2016).

Nesse contexto, o artigo visa a compreender, a partir das ideias de 
Pimenta (2016) e de Peirce, como a comunicação multicódigos durante 
a Pandemia de Covid-19 pode estar gerando não só uma infodemia, mas, 
também, maior efetividade comunicacional que tenha força, inclusive, 
para combater os processos de desinformação.

O Interpetrante Lógico

Segundo Pimenta (2016), os ambientes comunicacionais multicódigos 
possibilitados pelas redes digitais podem favorecer a transformação do 
pensamento e gerar efetividade comunicacional, consequência de uma 
excelência alcançada por meio do desenvolvimento de interpretantes 
lógicos. Para tornar as ideias de Pimenta (2016) mais claras, é impor-
tante pontuar que, em Peirce (CP, 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. 
A representação só se completa, porque causa um efeito em uma mente 
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denominado interpretante, que pode ser emocional, energético e lógico2. 
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 (CP 4.536, CP 5.475).

O aprimoramento dos processos interpretativos e a efetividade comu-
nicacional estaria relacionada ao interpretante lógico proposto por Peirce.

Este Interpretante avança, em relação aos demais, de um caráter de 
interpretabilidade ligada à esfera dos sentimentos ou da ação, para 
se constituir numa operação cognitiva diferente, de mudança de 
hábito, com caráter coletivo e um horizonte de alta generalidade. 
(...) Desta forma, a excelência dos processos comunicacionais está 
relacionada à capacidade das mentes interpretadoras chegarem a 
tal operação cognitiva, o que inclui a submissão a uma permanente 
heterocrítica por parte de outras mentes e, ainda, ao máximo possível 
de autoconsciência de seus próprios processos inferenciais (Pimenta, 
2016, pp. 133-134).

Assim, a mudança de hábito é admissível por meio do desenvol-
vimento de interpretantes lógicos. Em alguns de seus manuscritos, 
Peirce detalhou uma progressão desses interpretantes que foi estudada 
e esclarecida por Bergman (2016). Antes de explicar tal progressão, no 

2. Essa divisão, assim como várias outras na teoria de Peirce (que veremos neste texto) 
está relacionada às suas categorias Fenomenológicas: Primeiridade, Secundidade 
e Terceiridade. A Primeiridade é o universo das possibilidades, do acaso, da 
indeterminação e de um contínuo de qualidades, prescindindo das demais. Já a 
Secundidade se refere ao existencial, à ação e reação, o conflito típico daquilo 
que existe, englobando também as possibilidades da Primeiridade. Por fim, a 
Terceiridade está relacionada à lei, abstrações, padrões e hábitos, abarcando as 
possibilidades da Primeiridade e a existencialidade da Secundidade (CP 1.25, 
1.35, 5.66, 1.536-537).
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entanto, é importante ressaltar que Peirce defendia o método científico 
como capaz de promover a mudança de hábito por meio de movimentos 
abdutivo, dedutivo e indutivo3. A abdução refere-se à fase do lançamento 
de hipóteses a partir de uma questão (CP 5.196). Já por meio da dedu-
ção, há um levantamento das consequências práticas possíveis dessas 
hipóteses, ou seja, os aspectos gerais dessas ideias são transportados 
para uma realidade concreta, tornam-se eventos singulares, por meio 
de inferências dedutivas (CP 4.549).

Por fim, ocorre a indução, o momento no qual as conjecturas passa-
rão pelo teste empírico necessário na medida em que é preciso ir além 
da mente, procurando um certo padrão para os processos em questão. 
De posse dos resultados do teste, busca-se alcançar a lei que está à 
frente da regularidade do fenômeno estudado, analisando qual grau de 
confirmação obtiveram na investigação (CP 8.209).

Segundo Peirce, o primeiro interpretante lógico corresponderia aos 
conceitos em seu desenvolvimento inicial ou conjecturas (CP 5.480), 
ou seja, um julgamento abdutivo proveniente das hipóteses típico de 
sua natureza perceptual e, portanto, todos os novos conceitos seriam 
inseridos na mente a partir desses julgamentos nascentes (CP 5.546). 
Esse primeiro interpretante lógico pode ser compreendido, ainda, na 
forma do hábito como uma crença não analisada (CP 5.480), em que estão 
presentes rudimentos de um autocontrole deliberado. Apesar de surgirem 
de uma associação inusitada de ideias no processo perceptivo típico das 

3. Por método científico, Peirce não compreende apenas o que é realizado por cientistas, 
em uma pesquisa formal, mas todos aqueles atos que envolvem abdução, dedução e 
indução, com influência do real para a descoberta dos fatos, podendo ser realizado 
até mesmo pelos animais. Sobre o assunto, ver mais em Pimenta (2016).
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hipóteses e, ainda que sejam formas de inferências vagas, são elas que 
dão continuidade a todo processo de investigação, conforme vimos.

Nesse processo interno, emergem comparações e são possíveis 
pequenas mudanças das conjecturas. Tais observações caracterizam os 
primeiros passos para o controle e a mudança de conduta tendo em vista 
futuras consequências. Quando as conjecturas iniciais começam a ser 
delineadas mais claramente, trata-se do segundo interpretante lógico 
inferior; no momento em que é possível observar relações entre as 
conjecturas revisadas que levam a generalizações, trata-se do segundo 
interpretante lógico superior (MS 318: 45). Esse último é caracterizado 
por uma experimentação na imaginação a qual pode levar a um tipo de 
“habituação” que realmente guie nosso comportamento quando surgirem 
as circunstâncias (CN 3: 278). Ou seja, trata-se da mudança de hábito, 
mas no âmbito interno da mente.

Peirce fala muito pouco sobre o terceiro interpretante lógico, mas 
Bergman (2016) destaca o fato de que, se esse interpretante fosse cons-
tituído apenas pelos segundos interpretantes lógicos, o pragmatismo 
estaria limitado à exposição mental interior dos hábitos. Adicionalmente, 
Peirce diz que o terceiro interpretante lógico é acionado quando a ati-
vidade passa “do teatro da experiência interna para o da experiência 
externa” (MS 318: 46). Assim, depois do segundo, ou até mesmo logo 
em seguida ao primeiro interpretante lógico, ocorre uma “experimentação 
externa, que, como os experimentos internos, pode levar a modificações 
de hábito, mas provavelmente com força confirmatória ou disruptiva 
mais definida” (Bergman, 2016, p. 193).

Externamente, as concepções passam para a experimentação pública, 
afetando uma comunidade social mais ampla, e pode ocorrer “uma 
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reconciliação ou interajuste entre a razão e os fatos da experiência” (LI 
392 [1908]). Desta forma, para Bergman (2016), se o primeiro e o segundo 
interpretante lógicos são, predominantemente abdutivos e dedutivos, 
respectivamente, o terceiro seria indutivo. “Contudo, nenhuma dessas 
fases de interpretação é redutível a uma forma pura de raciocínio como 
tal. Além disso, essas não são divisões rígidas” (Bergman, 2016, p. 193).

Percebe-se, assim, a importância da inteligência humana no desen-
volvimento dos interpretantes lógicos, por meio da autocrítica e do 
autocontrole, os quais permitem a mudança de hábito, conforme apontado 
anteriormente, já que essa mudança depende da avaliação das consequ-
ências dos hábitos de ação. Além da autocrítica e da heterocrítica, há a 
ação das ciências normativas em todo o processo4. A ética é necessária 
na medida em que é um ideal que, deliberadamente, estamos preparados 
para adotar. Ela é reforçada pela estética, a qual nos conduz ao ideal 
pragmático último. Por um lado, na estética, somos atraídos irresistivel-
mente para o que é admirável, ou seja, o crescimento da razão criativa 
no mundo; por outo lado, por meio da ética, o poder da autocrítica e do 
autocontrole levam à mudança de hábito, permitindo que a ação ética 
seja exercida por meio daquele ideal (Santaella, 2016).

Essa evolução de interpretantes lógicos que leva à mudança de 
hábito e, portanto, ao aprimoramento do processo interpretativo seria 
impulsionado pelos ambientes multicódigos (Pimenta, 2016).

4. “As ciências normativas (...) são assim chamadas porque estão voltadas para a 
compreensão dos fins, das normas e ideias que regem o sentimento, a conduta 
e o pensamento humanos. (...) Elas estão voltadas, assim, para o modo geral 
pelo o qual o ser humano, se for agir deliberadamente e sob autocontrole, deve 
responder aos apelos da experiência (Santaella, 1994, pp. 113-114)” (Santaella, 
1996, p. 101).
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Os Ambientes Multicódigos

Pimenta (2016) elenca três possíveis causas para que os ambientes 
multicódigos permitam tal efetividade comunicacional, as quais se 
encontram no âmbito das ciências normativas de Peirce, respectivamente, 
estética (Primeiridade), ética (Secundidade) e lógica (Terceiridade)5. 
O autor argumenta que os processos comunicacionais multicódigos 
estariam aptos a possibilitar sensações de permanente compartilhamento 
comunicacional, processos comunicacionais coletivos, globalizados e 
instantâneos, além de uma maior consciência sobre as mudanças nos 
processos cognitivos para se chegar a uma comunicação mais eficiente.

A primeira hipótese seria referente ao caráter sinestésico dos ambien-
tes multicódigos, o qual possibilitaria representar os objetos com uma 
variedade de padrões de semelhança, sejam visuais, sonoros, verbais, 
gestuais ou hápticos. Assim, as possíveis sinestesias permitiriam relacio-
nar “qualidades, tipos e padrões das representações multicódigos a partir 
dos variados padrões de semelhanças característicos de seus objetos, 
passíveis de ser apreendidas pelos juízos perceptivos6” (Pimenta, 2016, 

5. A Lógica ou Semiótica, como ciência normativa, “compreende, assim, as 
condições necessárias do raciocínio autocontrolado e deliberado, voltado para 
a compreensão da realidade na qual os seres humanos vivem, isto é, dos meios 
para se chegar ao objetivo desses pensamentos” (Pimenta, 2016, p. 156).

6. O processo perceptivo descrito por Peirce envolve três elementos (CP 7.643; 
CP 7.675-7). O primeiro, percepto, seria o que vulgarmente definimos como 
estímulo; algo externo cuja presença se impõe sobre nós. O segundo, o percipuum, 
é o percepto transformado pelas potencialidades e limites do sistema sensório. 
“O percipuum surge como reação instantânea não mediada pela ação do hábito” 
(Santaella, 2005, p. 104). Quando o percepto se torna percipuum, já passa a 
sofrer a influência dos esquemas gerais de interpretação humanos referentes ao 
terceiro elemento, o juízo perceptivo. “Esse elemento de generalidade corresponde 
aos princípios condutores ou hábitos mentais que regulam a formação do juízo 
de percepção. É através do juízo perceptivo que reconhecemos aquilo que é 
percebido” (Santaella, 2005, p. 104).
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p. 52). Na prática, isso geraria aos participantes dos processos multi-
códigos “sensações de permanente compartilhamento comunicacional 
possível” (Pimenta, 2016, p. 61).

Ao analisarem a manifestação EuroMayDay7, especificamente a 
parada virtual criada pelos organizadores, Pimenta e Soares (2004) 
encontraram confirmações dessa primeira hipótese na utilização de 
avatares que funcionavam como símbolos das pessoas participando 
virtualmente do evento. Esses avatares permitiam imersão e reforçavam 
o envolvimento do indivíduo na manifestação, uma inserção relacio-
nada à dimensão estética. Já a análise de Pimenta e Rodrigues, 2012) 
sobre o movimento Wikileaks, revelou que a ideia de compartilhamento 
comunicacional esteve presente entre os apoiadores do movimento ao 
defenderem livre informação, transparência nas comunicações gover-
namentais e liberdade de imprensa. Além disso, apoiar a divulgação de 
informações vazadas aponta que o pública considera a livre circulação 
como uma característica do ambiente comunicacional e concorda com 
isso.

Saindo do âmbito do ciberativismo, Pimenta e Varges (2010) testaram 
as hipóteses nas plataformas de metaversos, simulações de ambientes 
3D como o Second Life8, e nos sites de relacionamento, como no extinto 
Orkut, encontrando confirmações consistentes principalmente no Second 
Life. A partir da utilização de Realidade Virtual (RV), os autores apontam 
que há muito mais imersão por meio de visão espacial, interação com 

7. “O foco central da EuroMayday é a precarização das relações de trabalho no 
atual cenário capitalista” (Pimenta, 2016, p. 82).

8. “(...) O Second Life visava criar uma nova forma de experiência compartilhada, 
na qual os usuários da internet coabitariam um ambiente tridimensional e 
construiriam um ‘segundo mundo’, não apenas simulando o real, mas também 
o complementando” (Pimenta, 2016, p. 93).
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objetos e usuários, som ambiente e movimentação em tempo real, por 
exemplo. Assim, parece existir uma “sensação de realidade” e amplia-
ção da sensação de interferência no ambiente digital com a utilização 
de avatares, um compartilhamento comunicacional mais rico do que as 
trocas de mensagens nos sites de relacionamento.

Em um estudo sobre o World of Warcraft (WoW)9, Prado Silva 
(2010) analisou como os produtores do jogo atuam na formação de 
hábitos dos jogadores para melhor compreensão de processos comuni-
cacionais que podem conduzir a um uso problemático da plataforma. 
Testando essa primeira hipótese de Pimenta (2016), Prado Silva (2010) 
encontrou um alto grau de confirmação, tendo em vista que os produ-
tores compreendem o grande envolvimento emocional dos usuários já 
a partir de aspectos técnicos. Um dos principais motivos para isso é a 
hibridização dos signos que promovem uma percepção sinestésica com 
sentidos compartilhados e integrados ao fluxo de acontecimentos do 
ambiente virtual. Dessa forma, os jogadores modificam suas formas de 
sentir por meio de uma percepção de pertencimento a um novo espaço 
para a socialização e até um sentimento de convivência em um tempo 
com diferentes características.

Ainda sobre a primeira hipótese, Pimenta (2010) alcançou uma con-
firmação em estudos sobre artigos apresentados no Grupo de Trabalho 

9. “O World of Warcraft (WoW) foi lançado em 2004 e é um dos principais produtos 
do mercado dos jogos de interpretação de papéis on-line, em massa e para 
múltiplos jogadores, mais conhecidos pela sigla em inglês MMORPG (Multi-
massive Online Role-Playing Games). Seus milhões de usuários pagantes em todo 
o mundo se caracterizam pelo alto grau de envolvimento com o jogo, dedicando 
a ele, em média, 18% de seu tempo de vigília, muitos deles chegando a atingir o 
chamado ‘uso problemático’, uma espécie de vício que impacta negativamente 
suas atividades sociais cotidianas” (Pimenta, 2016, pp. 99-100).
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(GT) de Epistemologia da Comunicação, no Encontro da Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), 
em 2007. Os textos apresentavam resultados e conclusões que apontavam 
para a sensação de compartilhamento nos processos comunicacionais. 
Por exemplo, foi citada a ideia de participação e comunhão para uma 
compreensão mais profunda do ambiente comunicacional e a abertura 
da Comunicação às sensações, já que o campo, se compreendido como 
“tornar comum”, não está relacionado a um sentido único. Além disso, a 
Comunicação foi entendida como um espaço comum de pertencimento, 
enquanto os “signos informáticos” promovem interações em um contexto 
de conexões imprevisíveis utilizando a “mente da cultura”.

A segunda hipótese de Pimenta (2016) seria a possibilidade de os 
processos de comunicação multicódigos ocorrerem de forma presencial, 
ubíqua e imediata, tendo em vista que esse tipo de comunicação permite 
“representações com múltiplos padrões de relações existenciais, espaciais 
e temporais, e, também, visuais, sonoras, etc, com seus objetos” (Pimenta, 
2016, pp. 52-53). Dessa forma, torna-se possível ao juízo perceptivo 
captar os múltiplos padrões existenciais dos objetos. Na prática, haveria, 
então, a “adoção de atitudes voltadas para processos comunicacionais 
de caráter coletivo, globalizado e instantâneo” (Pimenta, 2016, p. 61).

Na parada virtual do EuroMayDay, Pimenta e Soares (2004) tiveram 
um alto grau de confirmação dessa hipótese, tendo em vista que o evento 
reuniu ativistas do mundo inteiro ao mesmo tempo em que aconteciam 
manifestações na rua em vários países. Já no caso da Wikileaks, Pimenta 
e Rodrigues (2012) observam que o caráter colaborativo se faz presente 
mesmo na denominação wiki, que se refere a produções coletivas na 
web, e uma preocupação com o anonimato das fontes por meio de várias 
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tecnologias as quais impossibilitavam a identificação dos envolvidos. 
O movimento também teve abrangência internacional nos temas tratados 
e no seu alcance por meio da internet, o que, ainda, permitiu ao público 
acessar de forma instantânea os conteúdos veiculados.

No contexto do Second Life e sites de relacionamento, Pimenta 
e Varges (2010) também tiveram um alto grau de confirmação dessa 
hipótese, principalmente no Second Life, em que há uma consistência 
existencial bem avançada nos processos comunicacionais. A utilização 
de voz, por exemplo, facilita a comunicação, permite maior naturalidade 
e confere características da oralidade, como intensidade, tom, timbre, 
pausas e ritmo. O ambiente 3D e os avatares permitem aos usuários 
serem representados em seus vários aspectos, como por meio dos signos 
gestuais. Assim, há a presença da alteridade e do conflito, impulsio-
nando novas atitudes e relacionamentos e, portanto, gerando conexões 
significativas com o ambiente em interações ricas e diversificadas.

Prado Silva (2010) também verificou uma consciência nos produ-
tores de WoW de que os usuários adotam atitudes de caráter coletivo, 
globalizado e instantâneo e, por isso, as características do jogo passam 
a ser adequadas a essa lógica. Por exemplo, é levada em consideração 
que a sociedade global atual está interligada e faz parte dela as vivên-
cias do ambiente virtual, assim, há uma unificação entre essas esferas. 
Além disso, tal ambiente funciona 24 horas, em um universo sem 
duração estabelecida, que independe de participações individuais, o que 
estimula a conexão permanente, pois o jogo tem desafios constantes.

Já no estudo de Pimenta (2010) sobre as pesquisas apresentadas no 
GT de Epistemologia da Comunicação, essa hipótese foi confirmada 
na medida em que os artigos tratavam sobre a necessidade de uma 
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consciência participativa para reanimar a teoria da comunicação e sobre a 
interação baseada no conflito que manteria a divergência e, dessa forma, 
permitiria hibridismos, paradoxos e relações. Além disso, defendiam 
que a comunicação poderia acontecer apenas em um espaço comum de 
pertencimento, na relação entre corpos e subjetividades.

A última hipótese é que os processos multicódigos permitiriam 
“representações com múltiplos padrões de lógicas sígnicas” (Pimenta, 
2016, p. 53), levando seus operadores a terem maior consciência de seus 
procedimentos e hábitos inferenciais pela “possibilidade de apreensão 
dos múltiplos padrões de lógicas sígnicas dos objetos pelos juízos per-
ceptivos” (Pimenta, 2016, p. 53). Na prática, ocorreria a “consciência 
das atuais mudanças nos processos cognitivos como meio de se obter 
maior eficiência comunicacional” (Pimenta, 2016, p. 61).

A pesquisa de Soares e Pimenta (2004) no EuroMayDay confirmou 
essa hipótese, constatando que os ativistas sabiam a importância da uti-
lização de recursos digitais para as transformações políticas almejadas 
e da manipulação correta dos múltiplos códigos disponíveis, ou seja, 
mostraram consciência, ainda que vaga, dos novos padrões sígnicos 
e, portanto, interpretativos. Além disso, parece haver a compreensão 
de que os novos processos comunicacionais envolvem uma ideia de 
mobilização política mais universal (que engloba diferentes e múltiplos 
perfis de participantes). Por outro lado, Pimenta e Rodrigues (2012) 
confirmaram apenas parcialmente essa hipótese no caso da Wikileaks, 
tendo em vista que a preocupação em relação a esse fator foi notada 
apenas nos produtores, mas não nos apoiadores do movimento. Aqueles 
diziam tentar alcançar uma informação real, baseada na verdade dos 
fatos, como maneira única de tomada de decisão, ou seja, compreendiam 
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que decisões a partir de inferências se baseiam em referências existentes 
e que, dessa forma, haveria maior eficiência nas trocas de informação.

Também houve alto grau de confirmação nos estudos do Second 
Life realizados por Pimenta e Varges (2010). As características do 
ambiente anteriormente citadas impulsionam novos padrões de inte-
ração comunicacional que apenas não atingem todo seu potencial de 
produzir consciência das mudanças advindas com o multicódigos e, 
consequentemente, maior efetividade, devido a interesses comerciais 
da plataforma. Da mesma forma, Prado Silva (2010) confirmou essa 
hipótese na pesquisa com produtores de WoW, pois eles modificam 
o jogo ao compreenderem que as transformações no pensamento dos 
usuários podem conduzir ao uso problemático, o que seria nocivo aos 
interesses comerciais por afastar os jogadores do ambiente. Assim, o 
jogo passa a garantir as mesmas oportunidades de sucesso nas missões 
ainda que a usuários com menor disponibilidade de tempo. Em relação 
às pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho (GT) de Epistemologia 
da Comunicação estudados por Pimenta (2010), elas também confirma-
ram essa terceira hipótese, pois, em alguma medida, houve referência 
ao contexto de mudanças no campo.

Os resultados das pesquisas acima apresentas apontam que todos 
os grupos estudados buscam um fim ético, ou seja, algo para o qual a 
força de vontade se propõe, em condutas controladas e deliberadas, 
seja ao conscientizar militantes (ciberativistas), interagir socialmente 
ou o alcançar o maior número de pontos (gamers) e esclarecer as bases 
teóricas da Comunicação (pesquisadores em epistemologia da comu-
nicação). Todos eles, dessa forma, procuram alcançar maior eficiência, 
cada um em seu respectivo contexto (Pimenta, 2016).
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Para haver uma aproximação desse ideal, contudo, é necessária 
uma harmonia das soluções encontradas com os padrões da natureza, 
tendo em vista os postulados do pragmaticismo de Peirce, “uma vez 
que se voltam para uma razoabilidade universal em transformação, 
sem compromissos com quaisquer paradigmas meramente culturais e 
humanos. A necessidade de atingir objetivos comunicacionais é uma 
característica dos processos vivos” (Pimenta, 2016, p. 153). Isso não 
significaria, contudo, abrir mão de uma conduta crítica na produção e 
análise dos processos comunicacionais, pois o pragmaticismo valoriza 
o pensamento comum e a heterocrítica, conforme vimos.

Em relação à Estética compreendida como uma ideia adotada coleti-
vamente como a mais adequada, de forma espontânea, simplesmente por 
uma sensação instintiva de adequação, ela evidencia a importância do 
sensível, do que é pura percepção e potencialidade formal nos suportes 
de comunicação (Pimenta, 2016). As modificações descobertas pelas 
pesquisas apontam como as características do multicódigos atuam na 
transformação do pensamento já a partir da Estética, por meio das repre-
sentações sinestésicas impulsionadas pelos meios digitais. Conforme 
vimos, essas representações ocorrem pela reprodução das qualidades, 
tipos e padrões dos objetos que a hibridização entre o verbal, visual, 
sonoro e tátil proporciona, ocasionando “percepções instintivas de 
vivermos um momento de transformação” (Pimenta, 2016, p. 155). 
Assim, foram confirmadas as sensações de permanente compartilha-
mento comunicacional previstas nas hipóteses.

Em relação ao aspecto Lógico, foi confirmado que os meios digitais 
multicódigos promovem representações que permitem uma comunicação 
mais consciente sobre hábitos e processos inferenciais, principalmente 
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a partir de uma comunicação coletiva e compartilhada. “O fato de hoje 
ser possível usar diversos padrões de linguagem parece nos fornecer 
uma aprendizagem que não estava disponível antes dessas operações 
com tecnologias híbridas e que conduz a uma maior segurança na exce-
lência do raciocínio empregado” (Pimenta, 2016, p. 156). Conforme as 
pesquisas apresentadas, os resultados mais consistentes foram obser-
vados entre os gamers e usuários de redes sociais, ou seja, os que mais 
exploram as possibilidades de linguagens nos meios digitais. E o fato 
de esse público ser jovem leva à compreensão de que a habilidade de 
utilização de diferentes códigos ainda está em desenvolvimento.

Portanto, a ideia de que estaríamos vivendo um processo de transforma-
ções cognitivas, sobre a base de mudanças comportamentais e perceptivas, 
“nos parece ser real e uma consequência da apreensão coletiva do princípio 
guia do pensamento em rede digital multicódigos, com suas propriedades 
sinestésicas, coletivas e autoconscientes” (Pimenta, 2016, p. 157).

O Multicódigos na Pandemia de Covid-19

Conforme abordado no início desse texto, a pandemia de Covid-19 
trouxe com ela uma infodemia amplamente difundida por meio das 
redes digitais. No entanto, segundo as ideias de Pimenta (2016), as 
características multicódigos desses ambientes também podem impul-
sionar um aprimoramento interpretativo e uma consequente efetividade 
comunicacional. É possível observar essa ideia, por exemplo, quando o 
Brasil alcançou a marca de 500 mil mortos por Covid-19. Na ocasião, 
um sábado, 19 de junho de 2021, com a utilização de múltiplos códigos, 
como texto, imagens, vídeos, artes, animações e gestos ocorreram vários 
atos cobrando uma postura do Governo frente ao número.
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Vários políticos fizeram postagens com cobranças nas redes sociais 
utilizando diversos códigos, conforme demonstram as imagens abaixo 
(Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5):

Figura 1
Tweet do senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) com animação

Randolfe Rodrigues (2021).

Figura 2
Tweet do senador Renan Calheiros (Movimento Democrático Brasileiro) com foto

Renan Calheiros (2021).
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Figura 3
Tweet da senadora Simone Tebet (Movimento Democrático Brasileiro) 
com animação

Simone Tebet (2021).

Figura 4
Tweet do senador Rogério Carvalho (PT) com vídeo

Rogério Carvalho (2021).
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Figura 5
Postagem do Facebook do político Ciro Gomes (PDT) com foto

Ciro Gomes (20201).

Figura 6
Códigos da reportagem da Uol sobre os 500 mil mortos por Covid-19 
no Brasil

Nota. Além do código verbal escrito, reportagem utilizou gráfico, arte e vídeo. (Porto et al., 2021)
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Além dos políticos, também se manifestaram da mesma forma, nas 
redes sociais e com múltiplos códigos, artistas e a população em geral. 
Sites de notícias preparam reportagens com texto, vídeo e gráficos para 
marcar a data, a exemplo da Figura 6.

Os números brasileiros também repercutiram na imprensa internacio-
nal com texto, vídeos e artes, conforme demonstram as figuras 7, 8 e 9:

Figura 7
Reportagem no site do jornal The Times of Israel

Genot, L. (2021)

Figura 8
Reportagem no site do jornal inglês BBC

(“Covid: Brazil hits 500,000 deaths amid ‘critical’ situation”, 2021)
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Figura 9
Reportagem no site do jornal espanhol El Pais

Alessi(2021)

No mesmo dia em que o país alcançou a marca de 500 mil mortes, 
manifestantes tomaram as ruas para protestar contra o governo, seu nega-
cionismo e a lentidão na vacinação da população (Figura 10). Como forma 
de protesto especificamente pelos altos números de mortes por Covid-19, 
e em memória dos mortos, uma ONG do Rio de Janeiro (RJ) fez da Praia 
de Copacabana um roseiral em formato de cruz (Figura 11).

Figura 10
População brasileira protesta contra a situação da pandemia no país

(“Manifestantes fazem atos contra Bolsonaro e a favor da vacina em todos os estados 
e no DF”, 2021).



1002

meistudies

Figura 11
Praia de Copacabana se torna um roseiral em protesto contra os 500 
mil mortos no país

Resende (2021)

Dessa forma, observamos que o caráter sinestésico dos ambientes 
multicódigos pode ser o motivador de sensações de permanente com-
partilhamento comunicacional nesse marco da Pandemia de Covid-19 
no Brasil. Apesar de não terem sido utilizados ambientes de realidade 
virtual que permitem maior imersão e sensação de compartilhamento, 
conforme vimos anteriormente, aqueles que protestaram puderam 
colocar em comum seus sentimentos em relação ao tema por meio das 
redes sociais, o que foi reforçado pelas reportagens multicódigos nos 
tradicionais meios de comunicação. A partir dessas redes, mesmo os que 
não participaram dos protestos de ruas, reafirmavam estar envolvidos na 
manifestação contra o descaso do governo, compartilhando das mesmas 
ideias e tomando parte naquela causa.

Tais processos comunicacionais também apresentaram caráter 
coletivo, globalizado e instantâneo. Enquanto ocorriam atos nas ruas, 
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aproveita-se o espaço das redes sociais para a mesma finalidade, em 
ações participativas e coletivas. Concomitantemente, jornais ao redor 
do mundo inteiro noticiavam o fato. Tudo isso evidencia uma sociedade 
global interligada, em que as vivências virtuais parecem estar unificadas 
com as não virtuais.

Por fim, mostrou-se possível uma consciência das atuais mudanças 
nos processos cognitivos a partir da utilização de múltiplos códigos, 
ainda que vaga, para o alcance de uma maior eficiência comunicacional. 
Além dos protestos nas ruas e na Praia de Copacana, os indivíduos que 
querem se expressar compreendem a necessidade de atuar também com 
recursos digitais, utilizando adequadamente os múltiplos códigos, para 
produzir uma ação mais efetiva.

As manifestações possuem um fim ético, pois almejam, de forma 
controlada e deliberada, conscientizar sobre a situação do país em rela-
ção à pandemia de Covid-19 e tentar mudanças nas condições atuais. 
Por meio da estética, com as representações sinestésicas possibilitadas 
pelos meios digitais, houve a possibilidade da sensação de perma-
nente compartilhamento comunicacional e a percepção já instintiva 
do momento atual de transformação que requer a utilização das redes 
digitais nos processos de comunicação. Ao mesmo tempo, sob influência 
da lógica, foi possível uma consciência, ainda que vaga, sobre hábitos 
e processos inferenciais impulsionados por uma comunicação coletiva 
e compartilhada.

Contudo, podemos questionar se os processos comunicacionais de 
desinformação também poderiam utilizar (ou até já utilizam) as mes-
mas ideias para se tornarem mais eficientes. Nesse caso, devemos nos 
lembrar que, conforme pontuado por Pimenta (2016), Peirce defende 
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uma harmonia com os padrões da natureza, uma razoabilidade universal 
em transformação. Sendo assim, dificilmente podemos considerar que 
representações de fatos fictícios ou distorcidos podem se encaixar nos 
fins éticos sustentados pela estética e, portanto, ao longo do tempo, a 
partir do emprego do método científico, tenderão a ser desmascarados, 
ainda que busquem atuar para alcançar maior eficiência.
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Periodismo resiliente: el ideal del rol social para 
ejercer el periodismo en contexto de violencia 

macrocriminal en México

Violeta Alejandra Santiago Hernández1

El estado mexicano de Veracruz, ubicado junto al Golfo de México, 
se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el 
periodismo en el continente americano y el más mortífero dentro de 
México (Artículo 19, s.f.). Desde los estudios de periodismo, este artículo 
toma —por sus características— al estado de Veracruz como contexto 
espacial para indagar, desde el concepto de resiliencia, sobre las posibles 
motivaciones por las que los periodistas ubicados en este sitio continúan 
ejerciendo su trabajo, pese a los graves antecedentes de violencia.

Para este artículo se analizaron los resultados de una encuesta rea-
lizada a 51 periodistas del estado de Veracruz, la cual está integrada 
por preguntas orientadas a descubrir sus motivaciones profesionales, 
sus condiciones económicas y los efectos de la violencia en su trabajo 
y vida diaria. Desde una interpretación cualitativa de las respuestas 
ofrecidas por periodistas en ejercicio dentro del estado de Veracruz, se 
trata de explicar por qué los periodistas deciden continuar con su trabajo 
profesional aún cuando deben recurrir a acciones como la autocensura, 
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que se entiende también como un límite a la libertad de expresión, ade-
más de desempeñarse en medio de un contexto de precariedad laboral.

El objetivo de este artículo es responder por qué, ante estas condi-
ciones de precariedad económica y altos niveles de violencia, los perio-
distas desarrollan la resiliencia (Trujillo, 2011) como una habilidad para 
anteponerse a las adversidades originadas en el ejercicio de su profesión 
y continuar ejerciendo el periodismo aún en una situación no favorable.

En el primer apartado del texto se ofrece el contexto temporal y 
espacial del estado de Veracruz como foco de violencia para el ejerci-
cio profesional del periodismo. Posteriormente se presenta una breve 
revisión de la literatura reciente sobre estudios de periodismo alrededor 
del concepto de resiliencia, lo que permite presentar la pertinencia de 
este trabajo. Después se explican los principales conceptos de este tra-
bajo y el enfoque desde el cual se abordan. En otro apartado se expone 
la metodología utilizada para la realización de esta investigación y se 
prosigue en la exploración de los resultados obtenidos dentro del estu-
dio. En el último apartado hay un espacio para discutir los resultados 
y presentar las conclusiones.

Por su enfoque desde una perspectiva crítica, este artículo tam-
bién permite hacer una reflexión sobre la contraposición entre cómo 
se enfrentan los periodistas a la violencia y la precariedad y cómo se 
entienden como periodistas a través de los argumentos expuestos por 
el grupo encuestado, lo que permite una discusión que ponga en relieve 
los ejercicios de poder y dominación que suelen pasar desapercibidos 
en estas decisiones.



1011

meistudies

Veracruz: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en México

El estado de Veracruz, ubicado al sureste de México y a lo largo 
del Golfo de México, es considerado el lugar más peligroso para ser 
periodista dentro del país. De acuerdo con organizaciones de defensa 
de los periodistas, como Artículo 19 (s.f.), se ha documentado que entre 
el año 2000 y 2021 en Veracruz 30 periodistas han perdido la vida de 
manera violenta y en relación con su labor. La proporción es grande: 
en este periodo 142 comunicadores han sido asesinados en todo el país, 
lo que significa que solo el estado de Veracruz concentra el 21% de los 
casos, cuando hay otros 23 estados donde se han cometido este tipo de 
crímenes (Artículo 19, s.f.).

Es necesario precisar, primero, que este tipo de violencia contra 
periodistas no es nueva en México, pues se han documentado ataques 
contra la prensa prácticamente desde finales del siglo XIX, principal-
mente por motivos políticos (Moncada, 2012). Sin embargo, mientras 
que los asesinatos contra personas que ejercen el periodismo ha sido 
una constante que ha acompañado la historia nacional, lo cierto es que 
en los últimos años del siglo XXI se ha disparado la violencia contra 
los periodistas de forma sin precedentes.

En el caso de Veracruz, entre el 2000 y el 2010 fueron asesinados 
5 periodistas (Artículo 19, s.f), pero a partir de 2011 aumentaron las 
muertes: entre 2011 y 2016 fueron asesinados 17 periodistas (Santiago, 
2019, p. 31), periodo de tiempo que corresponde al sexenio del gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, político emanado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el mismo que mantuvo el control político de México 
durante 70 años (p.219).
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Si bien los asesinatos de periodistas siguieron contabilizándose 
en años posteriores en Veracruz hasta llegar a la treintena en 2021, el 
gobierno de Javier Duarte ha sido considerado el más mortífero del que 
haya registro (Artículo 19, s.f.), tanto así que Reporteros sin Fronteras 
expuso en un informe (2017, p.6) que Veracruz no solo sería el sitio 
más peligroso para ejercer el periodismo en México, sino también en 
toda América Latina.

La violencia contra periodistas en Veracruz es una que ha sido rela-
cionada con la existencia de otro tipo de violencias (González, 2017, 
p. 162), específicamente la violencia macrocriminal2, que ha sido visible 
a partir de otros fenómenos como las desapariciones forzadas3, el alto 
índice de homicidios, la violencia policíaca y las fosas clandestinas 
(Santiago, 2019).

Como sucede con la explosión de ataques contra periodistas, estas 
otras violencias pueden explicarse desde el plano político: la alternan-
cia de poder en la presidencia de México en el año 2000, cuando el 
partido hegemónico dejó de gobernar, provocó un debilitamiento en el 
presidencialismo que había hasta entonces en el país. Ante estas circuns-
tancias, los gobernadores de los territorios estatales, como Veracruz, 
ganaron autonomía y poder hasta conformar una especie de régimen 
subnacional del tipo electoral-autoritario, que existía y convivía en un 

2. Definida más adelante en el apartado teórico, es la violencia comúnmente 
nombrada como “violencia organizada” o vinculada al narcotráfico, pero desde 
este concepto lo que se busca es no desapartarla de la violencia de Estado.

3. Son privaciones de la libertad, distintas del secuestro, pues no tienen como fin 
la petición de un rescate económico o material para la liberación de la persona. 
Su mayor característica es que no hay certeza de dónde se encuentra el cuerpo 
de la persona. En muchos casos las personas son halladas sin vida, en fosas 
clandestinas (Santiago, 2019).
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régimen federal aparentemente democrático (Olvera, 2018). En estas 
condiciones, lejos de las tesis que postulan al Estado mexicano o los 
gobiernos estatales como debilitado o fallido y supeditados a lo que se 
conoce como “crimen organizado” (), hay argumentos que apuntan a que 
el ejercicio de poder gubernamental en realidad ha utilizado la violen-
cia como un instrumento para mantener la dominación (Zavala, 2019). 
Por lo tanto, eso puede explicar buena parte de la violencia ejercida en 
Veracruz tanto de manera general como enfocada contra los periodistas.

Además de las condiciones de violencia ya señaladas, también es 
necesario considerar que los periodistas han expuesto padecer altos 
niveles de precariedad laboral: falta de seguridad social, incertidumbre 
laboral y salarios que se sitúan en un promedio de 7 mil pesos mensuales 
(Hughes et al., 2017), es decir, alrededor de 350 dólares al mes.

En un artículo previo (Santiago, 2020) se han expuesto los resultados 
cuantitativos de la misma encuesta que aquí se analiza. Específicamente 
sobre los periodistas que participaron este estudio se encontró que la 
mayoría tiene más de dos trabajos simultáneos e, incluso, debe recurrir 
a emplearse dentro de actividades económicas distintas al periodismo, 
además de que más de la mitad gana menos de 7 mil pesos mensuales 
(350 dólares) y no cuenta con seguridad social como seguro médico, 
créditos para la vivienda o sistema de pensiones (p.30). Es bajo este 
panorama complejo de violencia y precariedad como los periodistas 
veracruzanos ejercen la libertad de expresión.

No el Cómo, sino el Por Qué

Las condiciones anteriormente descritas sobre el estado de Veracruz 
explican por qué hay una amplia literatura académica orientada sobre 
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este contexto geográfico, tanto desde la comunicación como de otras 
disciplinas (Aguilar, 2019; Avilés, 2017; Figueroa & García, 2016; 
Hernández, 2017; Orihuela, 2016). En el caso de los estudios sobre 
periodismo, la violencia que se ha desarrollado en Veracruz ha convertido 
a los periodistas veracruzanos en foco de interés para la academia desde 
diferentes líneas de conocimiento, principalmente desde las prácticas 
periodísticas (Alfaro, 2018; Del Palacio, 2015, 2017; Mar, 2013, 2016), 
el tratamiento informativo (Del Palacio, 2014; Leos, 2017) y, en menor 
medida, las narrativas de la violencia (Santiago, 2021).

Específicamente sobre la relación entre resiliencia y periodismo en 
México, los estudios al respecto son muy recientes y todavía escasos. 
Uno de los estudios, que puede considerarse el pionero en esta temática, 
justamente habla de la experiencia de periodistas en Veracruz entre 2010 
y 2017 (Del Palacio, 2020).

Para esta investigadora (Del Palacio, 2020), los periodistas de Veracruz, 
además de ser objeto de violencia física, también han sido sometidos a la 
violencia simbólica, por lo que a pesar de que el período más peligroso 
para los periodistas parece haber quedado atrás, los periodistas se han 
adaptado al contexto de violencia para sobrellevarlo y, además, han 
aprendido a resistir desde la conformación de redes de apoyo.

Aunque en un trabajo mucho más extenso, por tratarse de un libro, 
González y Relly (2021) llegan a una conclusión similar, pues desta-
can una relación entre la resiliencia y la resistencia, pues la resiliencia 
sería una forma de confrontar la violencia manifestada a partir de las 
“presiones del Estado y del crimen organizado” (p. 2).

Ambos estudios enfocados en México exponen esta relación entre 
la formación de redes o grupos de apoyo gremial para poder seguir 
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desarrollando el trabajo periodístico en un contexto de violencia, por 
lo que responden al cómo se desarrolla esta resiliencia, aunque no se 
explora en las motivaciones de fondo o en el por qué.

Aunque el presente artículo tiene una metodología similar, pues 
analiza cualitativamente las respuestas de periodistas que trabajan 
en dichos entornos violentos, la perspectiva crítica permite llevar la 
reflexión hasta un área que estas investigaciones citadas no exploran, 
principalmente en relación con el poder; otra diferencia sustancial es 
el hecho de que este trabajo define como violencia macrocriminal lo 
que suele llamarse “crimen organizado”, lo cual implica una diferencia 
sustancia; por último, como ya se ha mencionado, esta investigación 
apunta a dar una explicación de por qué los periodistas en contextos de 
violencia han desarrollado esta resiliencia.

Marco Teórico

La genealogía del concepto de la resiliencia ha dejado claro que no 
se le puede disociar de la resistencia (Trujillo, 2011, p. 16). Desde la 
psicología, la resiliencia es un proceso frente al contexto que envuelve 
a las personas y los factores de riesgo que se presentan (p. 19), por lo 
que llevada específicamente al campo del periodismo, la resiliencia es 
“la habilidad de continuar el ejercicio profesional y crear, adaptar y 
resistir frente al trauma y la violencia” (González & Relly, 2021, p. 7).

Respecto a la violencia, el uso del concepto de macrocriminalidad 
responde a la necesidad crítica de pensar la violencia más allá de las 
explicaciones que se han ofrecido para este fenómeno en México y en 
Veracruz que suelen implicar la mal llamada “Guerra contra el Narco-
tráfico”. La macrocriminalidad implica pensar que la violencia surge 
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desde el poder político para cumplir objetivos específicos de dominación, 
para lo cual utiliza la fuerza o la represión del Estado y de otros grupos 
a los que extiende su apoyo (Jäger,1989), como los llamados “grupos 
criminales” o del “crimen organizado”.

En la lectura de este artículo, también resulta importante incorporar 
al debate ciertos conceptos críticos. Por un lado, la noción de hegemonía 
como una forma de dominación ideológica y cultural que establece con-
diciones para perpetuar tal dominación desde el consenso, es decir, una 
aceptación general de tales condiciones sin mayor sospecha (Gramsci, 
1970). Por el otro, el entendimiento de las prácticas sociales reguladas 
que indican a los individuos cómo pueden representarse o cómo que-
dan excluidos, además de ser correspondientes a un contexto histórico, 
espacial y político, las cuales Glynos y Howarth (2007, p. 137) han 
llamado lógicas sociales.

En este proceso de relación entre los periodistas y su realidad, los 
conceptos de imaginario social y narrativa permiten explicar la cons-
trucción subjetiva de los periodistas. El imaginario es parte importante 
de esta formación de subjetividad, pues orienta a los individuos, en este 
caso, a los periodistas, hacia cómo deben desempeñar su papel en la 
sociedad (qué esperan de ellos) y cuál es su lugar en la sociedad (dónde 
se ubican) (Erreguerena, 2001). A su vez, los imaginarios dialogan con 
la narrativa al entenderse esta como parte de su proceso de conforma-
ción, pues las narrativas forman un vínculo de experiencia entre lo 
individual y colectivo (Padilla y Bermúdez, 2016, p.224) hasta orientar 
el comportamiento cotidiano (Soltero, 2016, p. 124).

Dentro de estos imaginarios y narrativas sobre lo que significa o 
implica ser periodista, la tipología de los roles periodísticos permiten 
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agrupar las formas de comportamiento existentes y aceptadas sobre este 
trabajo: el periodista social o cívico, que vela por mejorar su entorno 
social; el periodista crítico del poder o vigilante, que busca ser un con-
trapeso gubernamental y ejercer como ente fiscalizador del poder; y el 
periodista oficialista, que trata de congraciarse con el poder político y 
representa la antítesis del ideal del ejercicio periodístico (Buitrón & 
Astudillo, 2005; Llobet, 2006).

Estos conceptos y propuestas teóricas, en conjunto, establecen las 
bases pertinentes desde una mirada crítica para realizar una interpreta-
ción de las respuestas ofrecidas por los periodistas veracruzanos en el 
contexto de violencia y precariedad que ya se ha establecido.

Metodología

Como se ha señalado en párrafos anteriores, este artículo es un 
subproducto de un estudio amplio publicado anteriormente (Santiago, 
2020) para responder a los vacíos que dicho artículo, puesto que se 
encontraron limitaciones debido a que por su diseño metodológico 
no se permitían interpretaciones. A diferencia de ese trabajo, que se 
trataba de un estudio cuantitativo, del tipo descriptivo y correlacional, 
este artículo aborda las respuestas de manera cualitativa, a través de la 
interpretación desde la hermenéutica crítica (Mendoza, 2003).

La encuesta original se compuso por 43 preguntas que abarcaron 
cuatro dimensiones: de conocimiento demográfico, sobre el contexto de 
violencia, sobre las condiciones laborales y sobre las condiciones para 
el ejercicio de la libertad de expresión. Las preguntas se colocaron en 
un formulario de Google Forms y se invitó a participar a periodistas a 
través de contacto directo por medio de redes sociales y aplicaciones de 
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mensajería instantánea, por lo que no se trata de una muestra represen-
tativa, desde que el número de personas que formaron parte del estudio 
se determinó por su participación voluntaria. La condición fue que se 
trataran de periodistas en activo en el estado de Veracruz.

En un inicio los datos cuantitativos se procesaron en el programa 
IBM SPSS Statistics (versión 26), los cuales fueron presentados en el 
artículo que ya se ha citado (Santiago, 2020). Sin embargo, el formulario 
de preguntas también presentaba un espacio para respuestas abiertas, 
específicamente las relacionadas con la percepción sobre la violencia y 
el trabajo profesional como periodistas, la decisión de ser periodistas, el 
impacto del trabajo en sus vida, la satisfacción profesional y la continuidad 
del ejercicio periodístico, mismas que no fueron aprovechadas del todo 
desde los límites del enfoque cuantitativo. Es a partir de las respuestas 
a este tipo de preguntas desde el cual se realiza el presente análisis.

Resultados

Los resultados del estudio cuantitativo (Santiago, 2020, p. 29) descri-
ben la situación de precariedad económica que enfrentan los periodistas 
veracruzanos encuestados: más de la mitad gana por debajo del mínimo, 
que son 7 mil pesos al mes, el 51% no tiene prestaciones laborales y a 
la mayoría les preocupa más su situación económica, al grado de que 
la principal motivación para pensar en dejar el periodismo no se debe 
realmente a la situación de violencia, sino a las malas condiciones eco-
nómicas (p. 33), aún cuando su percepción de que se encontraban en 
un trabajo peligroso también era alta para el 58.8% del grupo (p. 31). 
A partir de tales resultados, la pregunta que no se contestó en dicha 
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investigación fue ¿por qué, a pesar de estas condiciones negativas, los 
periodistas seguían ejerciendo su profesión?

De acuerdo con las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta, 
las principales motivaciones por las que han pensado en dejar su trabajo 
son económicas, como lo señalan algunas de las respuestas: “Es difícil 
encontrar un empleo bien pagado y como no tengo un título profesio-
nal, lo veo todavía más complicado”; “porque ya no me es redituable”; 
“por los bajos salarios”; “por los sueldos bajos y la violencia”; “porque 
a veces me da miedo”. Para quienes contestaron que no han pensado en 
dejar su trabajo, aún cuando manifiestan estar satisfechos con la pro-
fesión, el tema económico también se expresó: “Disfruto lo que hago 
aunque económicamente no esté bien remunerado”, “Me gusta lo que 
hago pese a las dificultades”.

Estas respuestas pueden entenderse a partir de lo que los periodistas 
respondieron acerca de sus motivos por los que eligieron desempeñarse 
dentro de esta profesión. Aunque las respuestas fueron libres, es decir, 
cada persona podía escribir lo que quisiera contestar, fue posible ubi-
carlas en cuatro grandes grupos: por considerar que es un servicio a la 
comunidad, por vocación o influencia familiar; porque le ofrecieron el 
empleo y porque tuvo un acercamiento desde otra profesión.

Como es posible notar, los primeros dos grupos están más cerca de 
tratarse de una elección personal, mientras que los últimos dos representan 
un acercamiento al periodismo de manera fortuita, como lo expone una 
de las respuestas: “Sinceramente no lo elegí, fue espontáneo, busqué un 
trabajo de verano, me ofrecieron la vacante y me enamoré”.

Especial atención merece la revisión de las respuestas de los prime-
ros dos grupos, los orientados a una elección o vocación. Un 75% de las 
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respuestas se concentra en estas primeras dos categorías. En ellas los 
periodistas vinculan su razón para desempeñarse en esta profesión con el 
ideal del rol social del periodismo: “Porque es una convicción que tenía 
desde muy pequeña. Comunicar y ayudar a mi comunidad.” Otras per-
sonas exponen una idea similar, desde otras formulaciones, por ejemplo: 
“Es una manera de servir a la sociedad”; “me gusta ayudar a los demás a 
través de la opinión pública”; “me gusta redactar, investigar, dar voz a las 
demandas ciudadanas pero también contrastar la información. Me gusta 
sentir que soy útil a la sociedad informando con responsabilidad”.

Resulta importante señalar que algunos de estos periodistas manifestaron 
tener intenciones de dejar su trabajo por las condiciones económicas preca-
rias, sin embargo, reivindicaron que su labor tiene una repercusión social.

Una relación similar ocurre entre las respuestas sobre su percepción 
de la violencia y la satisfacción que les brinda su trabajo. Respecto a la 
violencia, las respuestas fueron diversas, pero fue posible concentrarlas 
en tres categorías: hubo pocos (6%) que para nada consideraron que 
su trabajo sea peligroso, hay quienes (29.4%) consideraron su trabajo 
peligroso por los intereses económicos o políticos que pudieran afectar, 
mientras que la mayoría (58.8%) coincidió en que por el tipo de infor-
mación que cubre, su integridad puede estar en riesgo.

Por ejemplo, uno de los periodistas que participó en la encuesta 
comentó lo siguiente: “Sí. He recibido amenazas de muerte por escri-
bir sobre la violencia en Veracruz”. Otro más, que concordó en que su 
trabajo es peligroso, dijo: “Sí, por la falta de garantías de seguridad 
por parte del Estado, laborales y los bajos salarios [que] dificultan el 
acceso a un abogado”.
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Si bien no se le solicitó a los periodistas que especificaran las fuentes 
de las agresiones que han experimentado, la mayoría de las personas que 
dijeron haber estado en una situación de riesgo, vincularon señalaron a 
actores estatales o políticos como los causantes de estas situaciones de riesgo:

Por exponer actos de corrupción de un ex alcalde que hoy es señalado 
por daño patrimonial por el ORFIS. Cuando aún estaba en funcio-
nes y antes que las auditorias y las cuentas públicas expusieran los 
malos manejos, documenté las irregularidades del entonces alcalde, 
eso derivó en agresiones verbales, y culminó con el incendio de la 
oficina del medio en el que laboraba. Aunque la Fiscalía no avanzó 
jamás en las averiguaciones y no se le pudo fincar responsabilidad, 
tengo motivos para pensar que se relacionó con el seguimiento a la 
gestión de ese personaje político.

Respecto a las afectaciones directas de la violencia en su trabajo, 
los periodistas explican que el uso de la autocensura, que prevaleció 
en el 92.2% de los participantes, es una forma de protegerse ante la 
perfección de la violencia que tienen sobre su trabajo. Aunque algu-
nos mencionan sentirse intimidades por la violencia macrocriminal, a 
través de lo que los periodistas reconocen como “crimen organizado”, 
nuevamente la aparición —aunque sutil— de la violencia de Estado 
se asoma a través de respuestas como la siguiente: “Obligó a ser más 
cuidadosos con lo que se escribe. Las fuentes oficiales de información 
especialmente relacionadas con seguridad se hicieron más cerradas. 
En el actual gobierno nadie puede declarar más que el gobernador y es 
complicado poder confirmar los hechos que ocurren”; “tenemos que 
aplicar censura en ciertos temas, por cuestión de seguridad”.

Pese a estas respuestas, el panorama cambia al llegar a la pregunta 
sobre “¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado se trabajo?” Más de 
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la mitad pudieron agruparse dentro de una categoría construida como 
“impacto en la sociedad”, es decir, que orientan como principal razón 
para ejercer el periodismo el hecho de ayudar a otras personas, como 
lo demuestran algunas de las respuestas: “El ayudar a la gente humilde 
que sufre la represión y opresión de funcionarios insensibles, dándole 
voz a sus denuncias para mejorar los servicios públicos”; “poder ayu-
dar. Dar voz a quienes no son escuchados. Sacar a la luz injusticias y 
abusos de malos gobiernos”; “cambiar, aunque sea tantito, el mundo”.

La última pregunta de la encuesta fue la siguiente: “Finalmente. 
A pesar de todo este panorama, ¿seguirás siendo periodista?” De las 51 per-
sonas que participaron una no contestó, una dijo que “no sabía” y el resto 
contestó que sí: “Seguiré en el periodismo. Aunque el contexto de violencia 
y salarial lo dificulten, pero quiero seguir contando historias”; “Sí. Moriré 
en la raya. No creo jubilarme pues no tengo prestaciones y mientras tenga 
fuerza y cerebro y no esté al grado de causar lástima seguiré en esto”.

Conclusiones

A pesar de las condiciones adversas en materia de seguridad eco-
nómica e, incluso, episodios de amenazas o agresiones directas, los 
periodistas encuestados se sobreponen a estas adversidades a partir 
de la creencia de que desempeñan un papel de alto impacto social por 
su actividad profesional, lo que constituye a la resiliencia como una 
habilidad clave para el periodismo regional mexicano afectado por tales 
condiciones de macrocriminalidad y precariedad.

Los periodistas afectados por la violencia y la precariedad persisten 
en la realización de su trabajo al desarrollar una actitud positiva basada 
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en el ideal del periodista social, de modo que esta motivación los ayuda 
a enfrentar el contexto político y social en el que se encuentran.

Esto es visible, sobre todo, en las respuestas encontradas en la pre-
gunta sobre la satisfacción de la profesión de periodista: escritas de forma 
distinta, muchos de los participantes coincidieron en que ellos “dan voz 
a los que no tienen”, lo cual se relaciona con la construcción narrativa 
y del imaginario social que hay sobre el desempeño del periodismo. 
En otras palabras, los periodistas se reconocen desde el imaginario como 
profesionales no únicamente de la información, sino como personas al 
servicio de la sociedad, que están ahí para denunciar lo que es incorrecto 
y luchar por el cambio (Buitrón & Astudillo, 2005, p. 26).

Desde la primera investigación (Santiago, 2020) ha quedado claro 
que la violencia preocupa a los periodistas, pero que incluso más difícil 
es trabajar con pagos a destiempo, bajos salarios, sin seguro médico ni 
opciones de pensión para el retiro. La idea de vocación social o de servicio 
observada a través de la interpretación de las respuestas de este grupo 
de periodistas veracruzanos se plantea como la respuesta, no a cómo se 
sobreponen a lo adverso, sino a por qué siguen trabajando pese a las con-
diciones precarizadas y a las ideas en torno a la violencia macrocriminal.

En este sentido, mientras otras investigadoras (Del Palacio, 2020; 
González & Relly, 2021) apuntan a que la resiliencia entre los periodis-
tas se construye como forma de resistir a estas condiciones adversas y 
que las redes de acción colectiva forman parte importante de este desa-
rrollo, a partir de lo encontrado en este estudio, se puede agregar que 
los periodistas construyen esta capacidad de resistir no solo como una 
consecuencia de la violencia —poder seguir ejerciendo el periodismo 
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en un contexto peligroso— sino desde la idea de que su trabajo es 
importante para la sociedad.

Sin embargo, desde un enfoque crítico es necesario añadir que esta 
idea ligada al imaginario de lo que debe ser un periodista puede impli-
car que los periodistas caigan en una “trampa de romantización” que 
perpetúe sus propias condiciones adversas e impidan una posibilidad 
de mejorar su situación laboral y de seguridad. Es decir, al asumir que 
su trabajo es necesario para alcanzar un bien comunal, más grande e 
importante que la vida individual, se admite que existan los riesgos 
físicos y la precariedad laboral observada porque terminan normalizados 
en la profesión, como parte de ‘ser’ periodistas.

Este tipo de narrativas profesionales e imaginarios en torno a la 
labor periodística —la idea del periodista héroe, amenazado y pobre, 
que incluso el mismo periodismo reproduce4— se puede interpretar 
como una lógica social, como lo entienden Glynos y Howarth (2007), 
desde que no se trata de una práctica con reglas establecidas, sino que 
se persigue a través de las mismas relaciones sociales. Lo relevante 
de observar la construcción del periodista como una de estas lógicas 
sociales —que se verían insertadas en el imaginario social a partir de 
las narrativas— es que eso conlleva una relación con las lógicas polí-
ticas, aquellas diseñadas desde los regímenes de poder, pues son estas 

4. La cobertura del asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la 
Cruz, en 2014, es muestra de ello. En la crónica “#TodosSomosGoyo”, escrita por 
Noé Zavaleta, el periodista aparece representado desde su precariedad como el 
reportero ‘pobre, pero bueno’ y se exaltan las condiciones en las que vivía como 
símbolo de su honestidad y bondad. Mientras la pérdida de su vida se limita a la 
posibilidad de la violencia macrcriminal (un grupo del “crimen organizado”), no 
se cuestionan las dinámicas laborales ni sistemáticas que permitieron que viviera 
en tales condiciones, es decir, se despolitiza la violencia (Santiago, 2021).
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últimas las que fungen como marcos de lectura de las lógicas sociales, 
es decir, le dan sentido.

Eso significa que, vista la construcción de lo que significa ‘ser’ 
periodista como una lógica social, se trata de una puesta en escena que 
oculta las relaciones de dominación de fondo, diseñadas para perpetuar 
las condiciones adversas que permitan mantener el ejercicio del poder. 
Ejemplo de ello es que los periodistas, aunque mencionan a las empresas 
mediáticas o al Estado como parte del problema de violencia y preca-
riedad que enfrentan —como aparece en las respuestas sobre cómo han 
sido sus agresiones y mencionan a políticos, funcionarios o policías, por 
lo general— su explicación general de por qué se encuentran en estas 
condiciones suele enfocarse hacia el mal llamado “crimen organizado” 
—es el tema que más se autocensura y desde el imaginario es de donde 
surge su idea de violencia o peligrosidad en Veracruz—, aún cuando 
organizaciones como Artículo 19 han encontrado que las autoridades 
(políticos, policías) son quienes más violentan a los periodistas, con una 
frecuencia muy por encima que estos “grupos criminales”.

De esta manera, atrapados en la reproducción de su propia narrativa 
profesional y el imaginario que orienta a vincular la labor profesional 
del periodismo con el servicio social, los periodistas parecen encontrar 
en este ideal del cumplimiento del rol de “periodista social” las bases 
para desarrollar una resiliencia y seguir ejerciendo el periodismo pese 
a contextos difíciles. Esta lectura final puede verse desde dos ángulos: 
la resistencia vinculada a la resiliencia podría significar una espacio de 
actuación política, pero desde las motivaciones para ser un periodista 
resiliente también se corre el riesgo de justificar la perpetuación de estas 
condiciones precarias y de violencia macrocriminal.
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A utilização de dados sobre o Covid-19 por 
webjornais brasileiros
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Karla Gabriela Silva dos Santos2

Roberta Scheibe3

O jornalismo na web é designado por Canavilhas (2001) e 
Mielniczuk (2003) como webjornalismo. Diz respeito a utilização 
de uma parte específica da internet, que é a web. Produzido na web, 
para a web. Nele é possível editar o conteúdo para ser distribuído em 
plataformas diversas (Podcast, Feed RSS, SMS, correio eletrônico, 
dentre vários outros. Tendo infinito espaço, possibilidades multimídias 
e crescente acesso por parte da população, o webjornalismo vem cada 
vez mais ganhando forças.

Assim, o processo multicast (disseminação da informação de muitos 
para muitos) está cada vez mais ganhando espaço e vencendo outros 
veículos, antes consolidados pela cultura popular. Tal afirmação encon-
tra base no que Negroponte previu em 2010, que os jornais impressos 
iriam morrer até 2015. Em alguns casos a previsão foi concreta, como 
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a extinção impressa do jornal New York Times e no Brasil a extinção 
da versão impressa do Correio Braziliense. Salaverría, um pouco mais 
cauteloso previu a adaptação dos jornais em ambientes digitais, dando 
possibilidades de participação ao público e oportunidades para cons-
truírem seus próprios caminhos informativos, o que vem acontecendo 
com muitos veículos broadcasts.

O webjornalismo foi se moldando e servindo para o propósito 
básico da comunicação: informar. No ambiente que já sofreu por 
falta de conteúdo para alimentação do veículo como consequência de 
características estruturais, atualmente encontra nesse ponto sua maior 
força, pois permite abundância de informações por não ser um espaço 
limitado (Bradshaw, 2014).

Alguns pontos que levou a web a ser tão almejada pelos veículos 
e tão buscada pelos usuários, segundo Marcos Palácios (2002), são: 
Interatividade; Hipertextualização; Personalização; Instantaneidade; 
Multimidialidade e Memória.

Este último ponto, a memória, pode ser alocada em espaços como 
arquivos. São bancos de dados cujo potencial pode e deve ainda ser 
desvendado, como sugere Guimarães (2003). Para Machado (2004) os 
bancos de dados são formas culturais típicas da sociedade em redes e 
possuem três funções dentro jornalismo de web: 1) formatos e estru-
tura da informação, 2) auxílio multimídia para modelos de narrativas e 
3) memória para armazenar o conteúdo que foi publicado.

Enquanto ferramenta e processos de usabilidade, a internet suporta 
hipermidialidade (Nelson, 1965) capaz de congregar em ambientes 
computacionais, sistemas eletrônicos de comunicação, oportunizando 
a construção de elementos não-lineares e hipertextuais. Assim, a 
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possibilidade de acessos simultâneos a textos, imagens, sons e vídeos, 
de modo interativo e não-trivial (Ascott, 1995) cuja sequência de esco-
lha comporá a leitura e entendimento da versão pessoal do indivíduo, 
seduz e cativa cada vez mais usuários. Esse fenômeno, arraigado ao 
latente crescimento da população com acesso à internet, potencializa e 
viabiliza cada vez mais a produção de conteúdos para a web.

O Brasil possui 74,8% da população com acesso à rede mundial de 
computadores, segundo dados da Internet World Stats (“Internet Usage 
and Population in South America”, s.d.) de março de 2021. Ainda de 
acordo com a mesma plataforma, o facebook tem uma penetração de 
70,7% na população brasileira. Assim, podemos pensar que, com a 
transposição dos veículos de comunicação (broadcasts) para o ambiente 
virtual, transformando-os em multcasts, o número de informações 
cresceu vertiginosamente, uma vez que o ambiente de rede é um lugar 
de abundância de informação, ao contrário da escassez (tamanho ou 
espaço) dos veículos broadcasts (Bradsahw, 2004). Esse ponto aliado 
à possibilidade infinita de navegação dos usuários e inserida numa 
cultura participativa e convergente (Jenkins, 2008), tende a denotar 
possibilidades de participações e compartilhamentos desenfreados, 
sem um rígido controle, uma vez que a internet é uma rede distribuída 
(Baran, 1964), portanto, com baixa hierarquia. Esse é o cenário propício 
para o surgimento da desinformação e propagação de fakenews, tendo 
em vista que os usuários da rede mundial de computadores tendem a 
compartilhar informações que julgam relevantes, sem mesmo checar a 
veracidade da mesma.

Aliados a esse fenômeno, o trabalho do jornalista profissional dis-
puta espaço com interagentes (Primo, 2007), participantes e atuantes do 
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processo de construção da informação em ambiente de web. Com quan-
tidade de informação avassaladora surgindo a cada dia, com o enxu-
gamento das redações jornalísticas, transformando o profissional em 
multitarefas, o que é possível fazer para tentar desenvolver matérias 
com fontes confiáveis, temas em profundidade e de relevância social? 
É possível recorrer aos bancos de dados e utilizar análise de dados para 
garimpar informações importantes, que por vezes ficam submersas no 
complicado emaranhado de dados estruturados e não-estruturados. 
Assim, usar técnicas como data mining, mineração de dados, por exem-
plo, possibilita buscar padrões, correlações ou discrepâncias entre os 
dados para localizar, alocar ou catalogar informações precisas, antes 
difíceis de serem verificadas por conta da quantidade de dados. O data 
mining segundo Usama Fayyad (1996) busca identificar os dados em 
padrões válidos e úteis. Assim, a mineração de dados se divide em 
algumas tarefas de análises como: formação de agrupamentos ou grupos 
similares (Bussab et al., 1990), visualização de dados que podem se 
inter-relacionar graficamente ( Johnson & Wichern, 1998), classificar 
os elementos ou categorizá-los (Han & Kamber, 2001), criar modelos 
preditivos (Neter et al., 1996) e por fim fazer a análise de associação 
(Berry & Linoff, 1997). Dessa forma, essa varredura e vasculhamento 
por informações podem trazer à tona fatos relevantes e que ainda não 
foram debatidos na esfera pública.

Essa ferramenta de análise de dados está cada vez mais sendo uti-
lizada no jornalismo, pois ajuda a entrevistar dados, encontrar pautas 
e fontes onde ainda ninguém foi buscar, possibilitando assim um apro-
fundamento informativo. Dessa forma, levando em consideração essa 
força crescente no jornalismo e as alterações mundiais proporcionadas 
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pelo coronavírus, além do processo de desinformação e proliferação 
de fakenews no Brasil nos últimos anos, o presente trabalho busca 
analisar os dados sobre o coronavírus 13 veículos de comunicação em 
plataformas digitais.

Diante do contexto de pandemia, foco deste trabalho, a análise de 
dados sobre covid-19 utilizados pelos webjornais brasileiros e a aná-
lise desses conteúdos se faz necessária socialmente para abrir espaço 
sobre informações que possam ou não estar ocultas na web e tenham 
relevância social.

Devido as crescentes alterações globais por conta do novo corona-
vírus, em referência ao movimento desenfreado de desinformação e 
alastramento das Fake News no decorrer dos últimos anos no Brasil, é de 
suma importância verificar como os dados sobre Covid-19 estão sendo 
elaborados e divulgados nas plataformas digitais de grande relevância, 
principalmente no que se refere a esfera política, econômica e social.

Breve Relato sobre o Coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em em 31 de dezembro de 
2019, recebeu um alerta de diversos casos com características de pneu-
monia. O alerta foi emitido da cidade de Wuhan, localizada na província 
de Hubei, pertencente a República Popular da China. Em 7 de janeiro 
de 2020, as autoridades sanitárias da China confirmaram a existência de 
uma nova cepa de coronavírus e ainda não havia sido identificada em 
seres humanos. Esse novo coronavírus é responsável por disseminar a 
doença registrada como COVID-19.

A doença que apresenta sintomas variáveis, mas principalmente falta 
de ar, febre, tosse, dor de cabeça e perda de olfato, foi confirmado no 
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Brasil em 26 de fevereiro de 2020, tendo o primeiro caso registrado na 
cidade de São Paulo. Desde a confirmação do novo coronavírus no país, 
as ações governamentais mudavam constantemente de acordo com as 
reduções ou aumentos no quantitativo de infectados.

No Brasil, o combate ao covid-19 contou com um empecilho: o 
Governo Federal. Com base negacionista, o maior representante do 
Brasil desencorajou, desde o inicio da pandemia, o uso de máscaras 
e a aplicação de demais medidas de proteção contra o vírus, além de 
reduzir o novo coronavírus a um simples resfriado. A vacinação mundial 
começou em dezembro de 2020, já no Brasil, as primeiras doses foram 
aplicadas em 12 de janeiro de 2021. O Brasil se aproxima, hoje, 28 de 
Setembro de 2021, de 595 mil mortos pela doença (“Brasil registra 
menor número de mortes por Covid em 24 horas em mais de 10 meses; 
total se aproxima de 595 mil”, 2021).

Dificuldade de Acesso aos Dados Referentes a Pandemia

No início da pandemia, os dados sobre contaminação, óbitos e 
isolamento hospitalar e domiciliar, eram entregues as 17h pelo Minis-
tério da Saúde. Com a troca da gestão da pasta, de Nelson Teich para 
Eduardo Pazuello, os dados passaram a ser entregues somente às 22h 
e, portanto, não entravam na maioria das coberturas midiáticas sobre 
o avanço da pandemia.

Em 5 de junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer 
que “Acabou matéria no Jornal Nacional”. No dia 8 de julho de 2020, 
motivados pela necessidade de apresentar as informações a sociedade, 
o Grupo Folha, Grupo Globo e Grupo Estado formaram o Consórcio 
de Veículos de Imprensa, uma parceria midiática que passou buscar os 
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dados referentes a Covid-19 nas secretarias da saúde de todos os estados 
Brasileiros e do Distrito Federal.

Método Utilizado na Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida utilizando os métodos de pesquisa 
qualitativa e quantitativa. Para tanto, utilizou-se de análise de conteúdo, 
pesquisa bibliográfica (fundamentação do trabalho) e mineração de dados 
(data mining). Na pesquisa quantitativa e qualitativa as percepções do 
estudo são obtidas através de análises subjetivas e também com base em 
números para alçar resultados, assim se complementam e nos auxiliam 
de aprofundar num nível mais elevado da pesquisa.

Esse tipo de pesquisa tem como base fatos e conceitos, mas mes-
cla com a importância de coletar dados para sustentar as hipóteses. 
Através dessa modalidade de pesquisa acadêmica, objetiva-se alcançar 
números para embasar um resultado geral, mas também a compreen-
são do que sustenta a problemática do trabalho, que versa sobre  com 
quantidade de informação avassaladora surgindo a cada dia na internet, 
com o enxugamento das redações jornalísticas, transformando o profis-
sional em multitarefas, o que é possível fazer para tentar desenvolver 
matérias com fontes confiáveis, temas em profundidade e de relevância 
social? Portanto, é uma pesquisa moldada por dados mensuráveis e 
não-mensuráveis. Tendo em vista que a hipótese mais susceptível está 
ancorada na importância do uso de data mining e seus usos nas redações 
de plataformas noticiosas. E também em análise dos dados colectados 
para que seja possível compreender de forma clara a investigação de 
fatos que podem estar encobertos.
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De acordo com Lima e Mioto (2007), “a pesquisa bibliográfica 
implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por 
soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser 
aleatório”. A pesquisa bibliográfica é um processo de pesquisa que 
sustenta os assuntos pesquisados com revisão literária dos assuntos 
abordados no trabalho. É uma metodologia que compara opiniões e 
teses de variadas fontes sobre o mesmo assunto. Posteriormente é feita 
análise e conclusão sobre o tema.

Sobre a análise de conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 15)

O que é a análise de conteúdo atualmente? Um conjunto de instru-
mentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfei-
çoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) 
extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas múl-
tiplas e multiplicadas - desde o cálculo de frequências que fornece 
dados cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos 
- é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência.

A análise de conteúdo segue um processo de três etapas: pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. A primeira 
etapa consiste na organização dos materiais disponíveis a serem que 
serão posteriormente analisados. É feita uma avaliação do que pode ser 
analisado e precisa ser coletado. Na segunda fase, também chamada 
de codificação, os registros são delineados e os contextos definidos. 
E essas definições podem ser um tema, um acontecimento, documento, 
personagem, entre outros. Para escolher o contexto analisado, é consi-
derada a pertinência.

O tratamento das informações captadas pode ser feito através de 
um processo conhecido por inferência, que é um tipo de interpretação 
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derivada de premissas conhecidas. Segundo Bardin (2011, p. 133), a 
inferência sustenta-se “nos elementos constitutivos do mecanismo clás-
sico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) 
e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor”.

Para captar os dados, a técnica de mineração de dados (data mining) 
foi utilizada para identificar padrões ou discrepâncias entre os dados 
localizados. Mineração de dados é o processo de vasta análise que 
possibilita identificar padrões e informações interessantes e úteis. Dos 
dados extraídos, é possível ter insights valiosos.

Processo

Para chegar aos portais minerados, a pesquisa seguiu a seguinte 
ordem: seleção dos veículos a serem analisados, seleção do período da 
amostragem, seleção de bancos de dados, criação das categorias com 
base na análise de conteúdo, seleção das matérias destacadas pelo uso 
de dados sobre o novo coronavírus e, finalmente, análise detalhada do 
conteúdo captado.

A pesquisa, portanto, objetivou investigar informações potencialmente 
importantes, dispostas na web em grande escala de dados, que possam 
estar submersas e que não foram analisadas com aprofundamento, 
impossibilitando uma divulgação clara das informações. Inicialmente, 
as pesquisas que indicavam uma alteração no modo de consumo de 
mídia foram selecionadas. Após localizar as pesquisas, um relatório 
do que elas se tratavam foi elaborado. Além da variação de internautas 
entre os anos de 2018 até 2020, observando o crescimento estatístico, 
percentual de aumento por ano e se a pandemia afetou o quantitativo 
de internautas.
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A segunda parte consistiu em observar nas agências nacionais e 
internacionais, com conteúdo em português, se elas possuem matérias 
sobre a Covid-19 no Brasil. Além da checagem dos portais noticiosos 
brasileiros, os veículos massivos de disseminação de matérias sobre 
a coronavírus no país também deveriam ser identificados. A etapa foi 
essencial para definir os 13 portais da captação das matérias.

Os critérios para seleção do conteúdo foram: matérias publicadas no 
período de 1 de março de 2020 a 1 de março de 2021 e que possuíssem 
a palavra “covid” ou “coronavírus” no título das matérias. As matérias 
deveriam ser salvas em PDF para construção de um banco de dados. 
Após a seleção das matérias, houve a verificação de dados numéricos 
referentes a contaminação, número de mortos, dados sobre testagem e 
aplicação de vacina, quantitativo de grupos prioritários na vacinação e 
o avanço da imunização de maneira geral.

Webjornais Analisados

13 webjornais foram analisados, sendo 10 com conteúdo completa-
mente em português, e 3 webjornais internacionais com matérias sobre 
Covid-19 no Brasil.

G1: lançado em 18 de setembro de 2006, no aniversário de 41 anos 
da TV Globo , o portal entrega conteúdo jornalístico das mais variadas 
empresas pertencentes ao Grupo Globo: Rede Globo, Rádio CBN, 
GloboNews, Jornais O Globo, Expresso, Valor Econômico e Extra, 
revistas Globo Rural e Época, entre outros conteúdos. Além disso, o 
portal também produz reportagens originais em texto, áudio, fotos e 
vídeo. É mantido pelo Grupo Globo e funciona através da orientação 
da Central Globo de Jornalismo. O portal é atualizado 24 horas por dia.



1041

meistudies

O Estado de S. Paulo: conhecido popularmente como Estadão, 
o jornal de origem nacional começou a ser publicado na cidade de 
São Paulo desde 1875, sendo o mais antigo em circulação no Estado 
e, atualmente, um dos integrantes do grupo dos principais jornais de 
referência do Brasil.

HuffPost: o HuffPost é um agregador de blogs americano, lançado 
em 2005. Em 2011 a versão brasileira foi anunciada e em 2014 o Brasil 
virou o 10° país a receber uma versão exclusiva do site. Em 2020 o 
HuffPost encerrou as atividades no Brasil.

Folha de São Paulo: a Folha, como o jornal também é conhecido, 
é editado na cidade de São Paulo e, atualmente, é o jornal de maior 
circulação do país, incluindo assinantes físicos e digitais. O jornal foi 
fundado em 1921, por um grupo de jornalistas. Em 1986, a Folha de 
São Paulo assumiu o posto de jornal de maior circulação em todo o 
território nacional e detém a liderança desde então.

Agência Brasil: criada durante o Governo Collor, para substituir 
a já extinta Empresa Brasileira de Notícias, que era uma continuidade 
da Agência Nacional, criada por Vargas. Nos primórdios era restrita 
à cobertura de ações e eventos governamentais, mas desde 2003 vem 
passando por processo de modificação editorial e, hoje em dia, é uma 
agência de informações e de acesso público. A transformação editorial 
assegura credibilidade a agência.

Reuters: a maior agência de notícias do mundo, de origem britânica, 
sediada em Londres, fundada em 1851. Seu foco sempre foi voltado a 
tópicos econômicos, mas abrange diversas temáticas.

Deutsche Welle (DW): atualmente a 10º maior emissora a nível mun-
dial, a DW foi fundada em 1953. A radiodifusora pública da Alemanha, 
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sediada em Bonn e Berlim, oferece programação de rádio e televisiva, 
além de um extenso portal online com conteúdo em mais de 30 línguas.

BBC Brasil: BBC News Brasil, lançada mundialmente em 1922, 
é pertencente a British Broadcasting Corporation (BBC). Atua como 
um fornecedor internacional de informações em língua portuguesa. As 
agências físicas da BBC Brasil ficam instaladas em São Paulo e Rio de 
Janeiro, com uma equipe definida de Londres.

CNN Brasil: inaugurada em 2020, com uma programação exclu-
sivamente destinada ao jornalismo, a empresa tem sede principal na 
cidade de São Paulo, mas conta com estrutura em Brasília e Rio de 
Janeiro. Atuando uma equipe de 400 jornalistas, a emissora atingiu a 
vice-liderança, nos meses de julho e julho de 2020, entre os canais os 
jornalísticos brasileiros.

MSN: em 1994 o portal foi concebido para ser destinado aos usu-
ários do Windows 95, fazendo parte da rede de serviços ofertados pela 
Microsoft, para destinar conteúdo exclusivo aos assinantes. Desde 1997 
o conteúdo do portal foi aberto aos assinantes.

UOL (Universo Online): fundado em 1996, a empresa brasileira 
oferece conteúdo, serviços de Internet e outros produtos virtuais. O 
UOL foi um portal pioneiro em conteúdo no país.

Nexo Jornal: o veículo jornalístico brasileiro de modalidade inde-
pendente, inaugurado em 2015, tem sede em São Paulo e conta com 
uma equipe de aproximadamente de 30 profissionais. O veículo divulga 
textos multidisciplinares, abordando política, acontecimentos interna-
cionais, economia, ciência, cultura, saúde, tecnologia, arte e diversos 
temas, de forma contextualizada e utiliza de recursos interativos com 
dados e multimídias.
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Resultados

Na fase de captação das matérias, o quantitativo referente a cada 
webjornal foi: Estadão: 2.998 matérias ; Uol: 217; G1: 778; MSN: 96; 
Folha de São Paulo: 1.401; Metrópoles: 105; Nexo Jornal: 199; Agência 
Brasil: 2.934; Reuters: 230; DW: 17; CNN Brasil: 2.266; BBC: 281 e 
Huffpost: 185. O total da captação de matérias contendo as palavras 
“Covid” e/ou “Coronavírus” no título foi de 11.717.

Na terceira etapa, o afunilamento dos dados foi posto em pratica. As 
11.717 matérias captadas foram analisadas e catalogadas no Microsoft 
Excel. O processo objetivou verificar dados números referentes a disse-
minação do vírus, quantitativo de óbitos, dados de testagem, aplicação 
de vacina e o avanço da imunização a nível nacional e internacional.

Do afunilamento realizado nas matérias e expresso em dados numé-
ricos no Excel, os webjornais apresentaram os seguintes resultados: 
Estadão: 1953 matérias ; Uol: 73; G1: 690; MSN: 96; Folha de São Paulo: 
1345; Metrópoles: 95; Nexo Jornal: 84; Agência Brasil: 2641; Reuters: 
130; DW: 11; CNN Brasil: 1873; BBC: 196; Huffpost: 158, totalizando 
9.433 matérias com dados numéricos sobre a pandemia de Covid-19.

Dos webjornais analisados, Estadão, Folha de São Paulo, Agencia 
Brasil, G1 e CNN Brasil apresentaram tanto maior quantitativo de 
matérias com Covid-19 na manchete, quanto dados numéricos infor-
mativos. MSN, Uol, DW, HuffPost, Reuters, Nexo Jornal, Metrópoles e 
BBC apresentaram menor quantitativo de matérias e dados. O conteúdo 
dos últimos webjornais citados continham informações variadas, mes-
clando as matérias informativas quentes sobre o avanço da pandemia, 
mas também uma grande quantidade de matérias informativas, sobre 
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como se proteger, como limpar os alimentos, histórias de vidas e outras 
informações referentes ao cotidiano pandêmico.

Referente ao mecanismo de buscas dos webjornais analisados, é 
necessário destacar a precariedade na maioria dos portais, exceto Folha 
de São Paulo, Estadão e Nexo Jornal. Os webjornais não citados tinham 
um mecanismo de busca mais confuso e lento, as vezes misturando 
conteúdos antigos e atuais mesmo com a busca configurada, algo que 
dificultou a captação de matérias e, posteriormente, a análise dos dados. 
O que indica uma falta de preocupação com uma possível busca apurada 
dos materiais disponíveis.

Considerações Finais

Diante do contexto pandêmico mundial, verificar de que maneira as 
informações estão sendo repassadas a sociedade, é primordial. Levando 
em conta, principalmente, as contradições nas ações políticas adotadas 
no Brasil, postas em prática por representantes que negaram, desde o 
início da pandemia, sua letalidade e as possíveis consequências.

O ano de 2020 marcou uma reviravolta no cotidiano de toda a popu-
lação mundial. A pandemia trouxe cenários com impactos negativos, 
principalmente no que se refere a cotidiano, lazer, saúde, economia 
e educação, o que transformou a Covid-19 em personagem principal 
das reportagens. Os veículos de mídia passaram a informar e reforçar 
ações sobre isolamento e distanciamento social e outros cuidados 
indispensáveis.

Além das orientações, houve massificação na divulgação de dados. 
Mapas, tabelas e gráficos sobre cuidados, óbitos, vacinas, hospitalização, 
equipamentos, entre outros, inundaram as casas dos telespectadores. 
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Essas informações ajudaram a conter fake news e reforçar boas estra-
tégias para promoção da saúde. O acesso aos dados para produzir e 
reproduzir a informação é a base do jornalismo. As formas como as 
informações são veiculadas apenas informam, com poucas reflexões. 
A comunicação não é somente o repasse das informações, mas sim um 
processo de desenvolvimento de sentidos sociais.

Nesse sentido, o presente artigo buscou elucidar, como o suporte 
do método data mining e análise de conteúdo podem ajudar a aflorar 
perspectivas de análises mais apuradas sobre problemas mediáticos de 
informação sobre a pandemia da COVID19. Além do mais, buscou-se 
demonstrar, através dos dados colectados como podemos tirar pautas 
e informações de relevância social, trazendo a baia das discussões e 
debates, algo aprofundado e pertinente.
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profesionales luego de llevar su proceso de formación dentro de la 
cabina radial de esta escuela profesional, durante la transmisión de la 
señal de esta radio en la web. Dentro de las técnicas que se utilizaron 
se pueden mencionar el análisis documental que permitió realizar una 
búsqueda exhaustiva de fuentes de información con la finalidad de 
explicar la importancia de conjugar el uso de la radio en la web y de 
la misma forma se utilizó la técnica de la entrevista con la finalidad de 
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analizar los testimonios de aquellos profesionales que desarrollaron sus 
competencias y capacidades en estas cabinas radiofónicas. Producto 
del análisis de contenido se pudo concluir que el uso de este tipo de 
estrategias, permite a los estudiantes afiatar las técnicas y estilos que 
se pueden utilizar en el desarrollo de los géneros periodísticos, fortale-
ciendo su vocación de servicio social y perfeccionando algunos aspectos 
propios de la carrera.

En cuanto al análisis del discurso se pudo establecer que los estudian-
tes mejoraron actitudes y aptitudes al momento de adquirir funciones 
en el uso y manejo de la cabina radiofónica, así como en la elaboración 
y redacción de noticias y guiones, sobre todo, en el trabajo de equipo 
que redunda en el aspecto actitudinal de los futuros profesionales.

Sánchez (2019), el presente estudio aplicado de diseño experimental 
y descriptivo interpretativo, utilizó ambas metodologías de investiga-
ción para construir una arquitectura de una estación de radio a través 
del uso de la internet. Para el desarrollo del mismo se hizo una revisión 
bibliográfica respecto a otras experiencias científicas que se hubieran 
realizado en las mismas condiciones. A partir de este proceso se pudo 
determinar que la opción más acertada era el uso de un servidor que 
sea compatible con la consola de radio, de modo que permita realizar 
una transmisión en tiempo real de las señales de radio con un adecuado 
ancho de banda y velocidades que superen los estándares.

Al finalizar el estudio se pudo concluir que: (a) el uso del servidor 
streaming Shoutcast permitió que se alcance un alto nivel de compa-
tibilidad con los diferentes sistemas operativos, ya que es un archivo 
en formato MP3. Otro aspecto importante fue que permitió establecer 
conectividad con la mayoría de reproductores multimedia y dispositivos 
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finales, además de utilizar como opción el video como una alternativa 
de aplicación; y (b) la cantidad de usuarios es directamente correspon-
diente con el ancho de banda que se utiliza, es así que para el desarrollo 
de esta investigación se tuvo que alquilar un servidor de audio externo 
que permitió trabajar con una velocidad estándar.

Gonzales (2019), en su trabajo de investigación se propuso deter-
minar que conforme va en aumento el uso de la radio streaming uno de 
los medios más usados como es la radio de Frecuencia Modulada (FM) 
va perdiendo preferencia por los usuarios. En el estudio descriptivo 
de diseño no experimental participaron 79 jóvenes y adolescentes a 
quienes se les aplicó un cuestionario respecto a sus preferencias, y se 
estableció que los usuarios optan significativamente el uso de la radio 
por internet a la forma convencional. Otro aspecto importante que se 
recalca, es que la radio streaming permite acceder de manera inmediata 
y de forma variada a todas las opciones musicales que puedan acceder 
los jóvenes y adolescentes.

Mamani (2019)la radio online últimamente está siendo la más uti-
lizada. El objetivo de este artículo es presentar a la radio online como 
medio eficiente de comunicación la cual puede ser utilizado como 
una alternativa a una radio convencional. Asimismo, se mostrará las 
diferencias entre una radio convencional y una radio online. También 
veremos la importancia de ambos medios de comunicación, igual que 
su inversión que se tiene que hacer en los equipos de producción, y el 
procedimiento que se debe tomar para que la transmisión y salida al 
aire. El estudio de alcance descriptivo exploratorio, permitió establecer 
que luego del respectivo análisis de contenido respecto a las diferentes 
fuentes que analizó el investigador pudo concluir que la radio streaming 
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es mucho más cómodo que la instalación y mantenimiento de la radio 
convencional, así como la implementación de equipos y adquisición 
de frecuencias de tal forma que pueda existir una opción más dinámica 
para los usuarios que enfrentarse a las ondas de una radio convencional 
sobresaturada de opciones para el radioescucha. Otro aspecto importante 
a señalar de la radio streaming es que no tiene límites geográficos por 
lo que el usuario puede acceder a ella desde cualquier punto de ubica-
ción con la señal de internet, cabe resaltar que para hacer uso de esta 
señal no se requiere poseer una licencia de transmisión, lo que permite 
transmitir programaciones más personalizadas y de acuerdo al perfil 
requerido tanto por el que transmite como por el usuario de esta señal, 
siendo de alto alcance a un menor costo y con menores condiciones de 
reproducción.

Araya-Rivera (2017), en su estudio científico pudo establecer que 
el empleo de herramientas de comunicación que combinen aspectos 
colectivos y tecnológicos pueden contribuir al logro de un aprendizaje 
significativo. Para este caso se utilizó la radio estudiantil como una 
estrategia didáctica. El estudio que se desarrolló a la luz del paradigma 
positivista de metodología cuantitativa durante el 2012 – 2014, utilizó 
un diseño no experimental explicativo donde el investigador realizó un 
estudio de tipo básico ejecutado en dos fases de exploración: (a) rea-
lizar un inventario de emisoras estudiantiles, para lo cual se aplicó un 
cuestionario a una muestra censal que integró a los estudiantes de 405 
colegios, y (b) la ejecución de un taller de producción radiofónica que 
contó con la participación de 22 estudiantes a quienes se les aplicó 
como instrumento de recolección de datos, rubricas de autoevaluación 
y coevaluación. Luego del análisis respectivo fue evidente que el uso 



1053

meistudies

de la radio como estrategia didáctica permitió que los estudiantes mos-
traran un desempeño significativo, específicamente en cuanto al aspecto 
actitudinal, en lo que respecta al fortalecimiento de valores, inclusión 
social y prevención de problemáticas sociales.

Chicaiza (2016), en el estudio realizado en una prestigiosa univer-
sidad permitió determinar la importancia de crear una radio streaming 
que pueda mantener a toda la comunidad educativa en constante infor-
mación e interacción. Para realizar este proceso, la investigación tuvo 
que desarrollarse en dos momentos: (a) primero, se realizó una revisión 
exhaustiva respecto a conocer los procesos de comunicación que se han 
desarrollado en las diferentes universidades respecto a contar con una 
radio en línea que le permita mantener a los radioescucha de la insti-
tución plenamente informados; y (b) segundo, se utilizaron encuestas 
que fueron suministradas a estudiantes y docentes con la finalidad de 
conocer su opinión respecto a la experiencia en cuanto al uso de la radio 
streaming en la universidad. De esta forma, se pudo establecer que la 
implementación de esta tecnología educativa, permitió a la universidad 
mantener una comunicación y proceso de información constante con 
sus estudiantes y docentes. Aspectos importantes a resaltar fueron: la 
oferta académica, comunicar las noticias de eventos deportivos, sociales 
e informar a los estudiantes acerca de los beneficios que ofrece el área 
de bienestar estudiantil y proyección social.

Moraga & Hernández (2012), el presente estudio científico se cen-
tró en explicar la importancia de la radio por Internet con tecnología 
streaming y sus protocolos de comunicación. Para ello fue necesario 
definir las características como medio de transmisión. Se hace énfasis 
en los protocolos de comunicación de esta tecnología, ya que tienen 
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interrelación entre sí, interactuando por medio de la arquitectura de 
transmisión, y enviando mensajes de una sección a otra. Muchos son 
los países que cuentan con estas tecnologías, que como característica 
puede mencionarse el bajo costo con el que se realizan. Además, el 
mejoramiento del ancho de banda en Internet y acceso al público en 
general hace muy interesante este medio de comunicación. Son varios 
los protocolos que son utilizados en la arquitectura de transmisión como 
UDP, TCP, HTTP, RTSP, etc., los cuales han dado una mayor flexibilidad 
a las aplicaciones que requieren transmisión de paquetes. Al contar con 
esta tecnología, se puede crear una conexión con un emisor y un receptor, 
teniendo así la posibilidad de difundir en tiempo real, la transmisión de 
una radio, mensajes de audio, música bajo demanda.

Finalmente, el estudio culmina realizando una descripción de esta 
tecnología aplicada a nuestro medio, enumerando los elementos que 
lo componen, así como su funcionamiento, ya que la implementación 
de esta tecnología es factible y de gran utilidad.

La estructura básica de un sistema de streaming radio consiste en 
un sistema servidor-cliente sencillo. El terminal remoto que realizará 
las funciones de servidor se encuentra volcando a la red una serie de 
contenidos de forma continua en el tiempo. Este dispositivo (cliente) 
requeriría la conexión, mediante un cierto intercambio de informa-
ción previa, que variaría según el protocolo utilizado. Posteriormente, 
el servidor volcará de forma continua los datos sobre el socket del 
cliente, que debería obtener esta información a tiempo, sin capacidad 
de retransmisión por perdida de paquete o en caso de errores. En cual-
quier momento, el cliente podrá finalizar la conexión con el servidor, 
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acabando, así con el servicio de streaming establecido al inicio de la 
conexión (Fernández, 2009).

La migración de la radiofonía herziana al ilimitado mundo del 
internet, se ha dado en llamar mediamorfosis de la radio, debido a su 
gran impacto en los medios sonoros, no significa simplemente un burdo 
traslado de contenidos y experiencias de la radio convencional a la radio 
web, sino que va más allá de lo imaginado, puesto que ha devenido 
en una re dimensión en el ámbito sonoro, por la aplicación de nuevos 
elementos en el sistema digital. En este campo, que hoy en día adopta 
variadas denominaciones, como radionet, neoradio, radio web, radio 
virtual, radio online, bitcaster, ciberradio, etc; lo que no ha cambiado, 
ni cambiará en el futuro, es el SONIDO, el lenguaje distintivo y la 
razón de ser de la radio, que debe mantenerse genuino e incólume, con 
independencia de los elementos multimedia, que lo acompañan en esta 
nueva experiencia. (Araya-Rivera, 2017; J. López, 2019).

Sin embargo, debemos estar conscientes, que este servicio tecnológico 
de emisiones y transmisiones online, conocido como STREAMING, trae 
nuevos modos de consumo, según la demanda de los usuarios radioescu-
chas, quienes son atraídos por esta nueva propuesta, porque encuentran 
en ella, nuevos usos, nuevos roles y nuevas formas de relacionarse 
con la radio. Del mismo modo la radio streaming, permite estrechar 
los vínculos con los usuarios, a través de interacciones instantáneas y 
permanentes en las redes sociales, logrando horizontalizar la relación 
radio-usuario, pues, ya no se puede hablar como cosas separadas de 
productores y consumidores, sino que éstos, interactúan en función de 
nuevas experiencias. (Armas et al., 2018; Bonet, 2007).
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Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es que la radio strea-
ming, permite conservar lo difundido de forma íntegra, partida o selec-
tiva y facilita un consumo diacrónico, es decir de acuerdo y siguiendo 
de cerca la evolución tecnológica del medio que nos ocupa en este 
estudio. La posibilidad de disponer archivos online, por ejemplo, en 
la aplicación podcast, permite que la radio web, atraiga, flexibilice y 
fidelice la preferencia del nuevo tipo de radioescucha. (Ariza et al., 
2010; Ceballos et al., 2018).

Esta plataforma, surgida en el medio social a partir del proceso de 
radiomorfosis, abre una proyección más amplia a otros elementos dis-
tintivos de la radio convencional, como su portabilidad y sus diversas 
formas de consumo simultáneo, es decir que facilita su disfrute, com-
partiendo otras tareas o consumiendo otros contenidos. En resumen, 
esta forma de consumo multitasking, convierte la radio streaming, en 
un verdadero potencial, para expandirse exitosamente hacia la educa-
ción y la cultura, con variados procesos de producción especializada. 
Este potencial, nos anima a desarrollar la presente investigación, en el 
entendido que todas las fases de preproducción, producción-realización 
y posproducción de formatos radiofónicos y géneros periodísticos, 
podrían difundirse como parte de las practicas preprofesionales de los 
estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, lo que permitiría un salto cualitativo en la formación de 
los estudiantes , más aún en las actuales circunstancias de pandemia, 
que no permite físicamente cumplir con las horas de prácticas, exigidas 
por los planes de estudios, ya que no podrían asistir a los centros de 
práctica, para su seguimiento y evaluación. Esta situación se complica 
más, si tomamos en cuenta que los medios y centros de practica en 
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comunicaciones, han reducido su personal al mínimo y no hay cupos 
para practicantes. (N. López et al., 2014; Martínez-Costa et al., 2018; 
Vergara & Rodríguez, 2016).

RADIO LETRAS SAN MARCOS, entró en operaciones a mediados 
del 2020, como medio para difundir las producciones de los estudiantes de 
radio, a través de sus diferentes asignaturas y en la actualidad se escucha 
en esta señal de STREAMING, noticiarios, programas de entrevistas, 
reportajes, programas deportivos, políticos, etc. Consideramos que esta 
radio online, constituye un potente recurso como ESTRATEGIA TEC-
NOLÓGICA, para mejorar significativamente el logro de competencias 
y capacidades de los estudiantes sanmarquinos de comunicación.

Justificación

El fenómeno de estudio que se aborda en la presente investigación: 
uso de la radio streaming, tiene su fundamento en el hecho en que, en 
nuestro contexto nacional, muy pocos estudios han desarrollado teóri-
camente esta variable, por lo que en la actualidad existe una limitada 
información referencial respecto al tema. Si bien es cierto que existen 
estudios foráneos sobre el mismo, éstos han tenido dos limitaciones: la 
primera, que no responden a la realidad contextual del Perú, que como 
territorio está conformada por una población multicultural y plurilingüe 
que es la raíz de los estudiantes universitarios y que por la diversidad 
de rasgos culturales, idiomáticos, ideológicos, religiosos y de contexto 
deben ser tomados en cuenta durante el desarrollo de la investigación. 
Otro factor importante es que los estudios desarrollados respecto a la 
implementación de la radio streaming como estrategia tecnológica, se 
presenta como una alternativa de solución en cuanto a la optimización 
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del desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes de la 
escuela de comunicación social. Esto permitió establecer el rol protagó-
nico que pueden cumplir la implementación de estrategias tecnológicas 
en el desarrollo de las competencias, bajo la concepción que demanda 
el nuevo paradigma de la comunicación.

El presente estudio se desarrolló en el marco de la concepción epis-
temológica del paradigma socio crítico de la investigación científica, lo 
que permitió esbozar el desarrollo de la metodología cualicuantitativa, 
utilizando el diseño experimental sin grupo de referencia, así como el 
análisis hermenéutico e interpretativo del mismo, para develar el fenó-
meno de estudio y contrastar cada una de las hipótesis formuladas, de 
igual modo se usó la identificación de las unidades de significados, y 
utilizando para ello el proceso de saturación y análisis del discurso, se 
encontraron las principales convergencias y divergencias con las que se 
podrá construir los indicadores y categorías emergentes para describir 
el fenómeno de estudio. Todo este proceso metodológico constituye un 
aporte a la comunidad científica que podrá utilizar estos lineamientos 
en futuras investigaciones.

El aporte práctico del estudió se visualizó desde la perspectiva que a 
través del análisis del discurso se pueden tomar en cuenta lineamientos 
que permitirán identificar la importancia de las estrategias que pueda 
utilizar el docente para desarrollar las competencias profesionales de 
los estudiantes.

Contribución e Impacto

El estudio aportó a la comunidad científica el uso de la metodología 
cualicuantitativa, basada en el diseño experimental y hermenéutico, 
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utilizando el análisis del discurso y de la interpretación para construir 
las categorías emergentes, respecto al uso de estrategias tecnológicas 
como la radio streaming en el desarrollo de las competencias profesio-
nales de los estudiantes de comunicación. Es necesario resaltar que, en 
el proceso del desarrollo de este estudio, se incluyeron otros elementos 
importantes en la presentación de los resultados que pueden servir de 
modelo a futuras investigaciones.

El estudio permitió establecer la importancia del uso de estrategias 
tecnológicas en el desarrollo de las competencias profesionales, así como 
en los aportes que se puedan observar bajo los lineamientos de los para-
digmas actuales de la carrera profesional de comunicación. Es necesario 
resaltar que el investigador se desempeña durante un periodo largo como 
periodista en actividad, lo que le permitió tener una visión completa del 
problema de estudio y seleccionar a los informantes de forma adecuada y 
con sólida formación académica y conocedores del área temática, lo que 
permitirá tener resultados con sólido rigor científico. Además, se pudo 
cumplir con cada uno de los objetivos del estudio utilizando la metodología 
cualicuantitativa, lo que permitió que otros investigadores puedan hacer 
uso del proceso metodológico, así como de los resultados para proponer 
nuevos estudios científicos que los temas expuestos anteriormente.

Hipótesis

• Si el estudiante utiliza la radio streaming como estrategia 
tecnológica entonces mejorará significativamente en el 
desarrollo de sus competencias profesionales.

• El uso de estrategias tecnológicas en el desarrollo de com-
petencias profesionales permite a los estudiantes percibir el 
nuevo paradigma de la comunicación.
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Objetivos

General
• Cuantitativo: Determinar la influencia del uso de la radio 

streaming como estrategia tecnológica en el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes universitarios 
de comunicación.

• Cualitativo: Analizar los retos y perspectivas de la radio stre-
aming en el desarrollo profesional bajo el paradigma actual de 
la comunicación social.

Específicos
Cuantitativo:

• Evaluar el uso de la radio streaming en el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes de comuni-
cación desde la dimensión conceptual.

• Evaluar el uso de la radio streaming en el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes de comuni-
cación desde la dimensión procedimental.

• Evaluar el uso de la radio streaming en el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes de comuni-
cación desde la dimensión actitudinal.

Cualitativo:
• Explicar los aportes al perfil del comunicador social a partir 

de la experiencia de los estudiantes en el uso de la radio 
streaming.

• Construir las categorías emergentes respecto al desarrollo 
de las competencias profesionales del estudiante de comu-
nicación.
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• Diseñar estrategias que permitan a los docentes hacer uso 
efectivo de medios tecnológicos para el desarrollo de las 
competencias profesionales.

Metodología del Estudio

En cuanto a la metodología cuantitativa:
• Según su finalidad: es aplicada porque a partir de la expe-

riencia del uso de la radio streaming se evaluará el compor-
tamiento de la variable dependiente.

• Según el carácter: diseño experimental porque se manipuló 
la variable independiente con la finalidad de establecer sus 
efectos en la variable dependiente, su beneficio se concentra 
en explicar por qué sucede un fenómeno y en qué circuns-
tancias se da éste, o por qué están relacionadas dos o más 
variables.

• Según la naturaleza: es cuantitativo en la medida que se 
usará un instrumento de recolección de datos para verificar 
la hipótesis, sustentados en análisis estadístico y la medi-
ción numérica para construir modelos de comportamiento 
y probar teorías.

• Según su alcance temporal: Es longitudinal porque se reco-
gen datos en varios momentos de la investigación respecto 
al desarrollo de las competencias profesionales de los estu-
diantes durante el periodo 2019 – 2021.

El presente estudio abordará las variables cuantitativamente, porque 
se basa en el conocimiento tangible, medible; ya que el positivismo 
permite conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que 
éstas descubren. La tipología de estudio es aplicada, y es longitudinal. 
Según el carácter de estudio la investigación es de diseño experimental 
ya que se manipuló la variable independiente, el interés se concentra 
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en exponer por qué dos o más variables están relacionadas o por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.

La investigación por su naturaleza tendrá un enfoque cuantitativo, 
en la medida que se usará un instrumento de recolección de datos para 
comprobar la hipótesis, con sustento en la medición numérica y análisis 
estadístico, para crear patrones de conductas y probar teorías.

El diagrama formal de este diseño es el siguiente:

G :  O Y 1  X  O Y 2

Donde:

G: Grupo de estudio.

O: Observación.

X: Variable independiente: radio streaming.

Y1: Variable dependiente: desarrollo de competencias profe-
sionales (pre test).

Y2: Variable dependiente: desarrollo de competencias profe-
sionales (post test).

En cuanto a la metodología cualitativa:
El estudio se fundamenta en el paradigma naturalista, utilizando para 

el desarrollo del mismo la aplicación de la metodología cualicuantitativa 
desde la perspectiva antropológica, por considerar que la realidad del 
estudiante, será construida socialmente, siendo el propósito principal 
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entender dicha realidad desde los propios informantes que participaron 
del estudio.

El enfoque cualitativo es de naturaleza: dialéctico y sistémico, ya 
que al momento que el investigador construya la variable de estudio 
construcción de los retos y perspectivas del actual paradigma de la 
comunicación y hará uso de las múltiples interpretaciones a las que 
arribe luego de analizar las unidades de significado que obtenga de 
las entrevistas realizadas a los informantes que tienen experiencia 
en la temática del estudio. Al ser un estudio que se desarrolló bajo la 
metodología cualitativa, se trató en todo momento que se desarrolle 
un estudio integrado que se formó a partir de la unidad de análisis 
(informantes expertos) y que hace que el estudio sea lo que es: retos y 
perspectivas del nuevo paradigma de la comunicación; aunque también 
cabe afirmar que existen en los resultados cualidades específicas que 
tienen una significación propia para quienes participaron del estudio y 
que son conocedores de la temática del estudio.

En lo que refiere al diseño de investigación se seleccionó la herme-
néutica como secuencia metodológica, ya que el objeto de estudio solo 
pudo ser observado y captado desde el marco de referencia (contexto 
nacional) y del sujeto que las vive y experimenta (informantes). En este 
caso no se está estudiando una realidad objetiva y externa, igual para 
todos, sino se construirá una realidad a partir de la percepción: del experto 
temático que participó del estudio, a partir de sus propias vivencias en 
su quehacer diario; es decir, una realidad interna y personal, única y 
propia de cada ser humano tal como afirma
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Resultados y discusión

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos a la 
muestra de estudiantes de comunicación social, se sistematizaron los 
resultados según la naturaleza de los datos recopilados y haciendo uso 
de la estadística en el caso de la información cuantitativa y del análisis 
de contenido – discurso en el caso de la información cualitativa se orde-
naron de acuerdo a los objetivos formulados, los cuales se presentan 
a continuación:

Tabla 1
Media y desviación estándar obtenidas por los estudiantes antes y 
después de aplicar la radio streaming como estrategia tecnológica en 
el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de 
comunicación social

Pre test Post test Diferencia 
de MediaMedia DE Media DE

Desarrollo de las 
competencias 
profesionales

15.21 1.25 18.07 0.54 2.86

Dimensión conceptual 15.24 2.01 17.22 0.75 1.98
Dimensión 
procedimiental 15.75 1.85 18.21 0.47 2.46

Dimensión actitudinal 15.81 1.14 18.74 0.14 2.93
Elaborado por los investigadores

En la tabla 1 se puede visualizar los datos obtenidos luego de haber 
realizado 54 observaciones a los estudiantes, utilizando los instrumentos 
de evaluación por competencias elaborados para la presente investigación, 
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los cuales fueron validados por juicio de expertos y cada uno de los 
indicadores propuestos se establecieron a partir del coeficiente de con-
fiabilidad de Alfa de Cronbach (0.788).

Del mismo se pudo establecer que efectivamente la aplicación de 
la radio streaming como estrategia tecnológica permitió desarrollar 
significativamente las competencias profesionales de los estudiantes 
de comunicación al haber alcanzado la diferencia de media un valor 
positivo de 2.86; la medición tomada a la muestra en el pre test en el 
semestre 2020 – 1 permitió establecer que los estudiantes alcanzaron 
una media de 15.21, mientras que en el post test aplicado en el semestre 
2020 – 2, los estudiantes alcanzaron un media de 18.07, constatándose 
que la hipótesis formulada es aceptada, más aún cuando la desviación 
estándar fue menor en la segunda medición, reflejando un comporta-
miento más homogéneo en la muestra que conformó el estudio. Así 
se puede coincidir con otros investigadores en que el uso de la radio 
streaming permite fortalecer la formación profesional de los estudiantes 
de comunicación social (Araya-Rivera, 2017; Ariza et al., 2010; Bello 
& Cruz, 2020; Churampi, 2019; Morante, 2020).

Respecto a los objetivos específicos cuantitativos es posible afir-
mar que el uso de la radio streaming influye significativamente en el 
desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes en 
cuanto a la dimensión conceptual, ya que el valor de la diferencia de 
media obtenida en esta dimensión fue positiva (1.98). Cabe resaltar que 
durante la aplicación de los instrumentos de evaluación en el pre test la 
muestra de estudiantes obtuvo una media de 15.24 y luego en el post 
test la media se incrementó, reflejando un valor de 17.22 y una menor 
desviación estándar de 0.75; así mismo, se estableció que los indicadores 
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que permitieron medir esta dimensión fueron: (a) identifica las técnicas 
de la redacción periodística radial, (b) reconoce la entrevista radial y 
los pasos para su producción y realización, (c) explica las diferentes 
fases de producción y realización del reportaje, y (d) estructura los 
noticiarios radiales y reconoce los públicos objetivos. De esta manera 
se coincide con algunas investigaciones que afirman que el uso de la 
radio streaming es una herramienta interactiva y tecnológica que permite 
afianzar el componente conceptual de las competencias profesionales 
relacionadas con la comunicación social (Abreu, 2018; Bernad et al., 
2017; Ceballos et al., 2018; Chérrez, 2018).

En cuanto al objetivo específico que evaluó el uso de la radio streaming 
en el desarrollo de las competencias profesionales respecto a la dimensión 
procedimental, se pudo establecer que existe una influencia significativa 
de la variable independiente sobre esta dimensión, al haberse obtenido una 
diferencia de media cuyo valor fue de 2.46; siendo la media obtenida en 
el pre test de 15.75 y en el post test de 18.21 siendo menor la desviación 
estándar en este segundo momento, confirmando que los estudiantes 
presentan un comportamiento más homogéneo respecto a esta dimensión 
procedimental, coincidiendo con algunos referentes consultados respecto 
a los siguientes indicadores evaluados: (a) redacta noticias aplicando la 
técnica azoriniana y el lenguaje radial, (b) produce y realiza la entrevista 
radiofónica, (c) diseña, produce y realiza el reportaje radial, y (d) diseña, 
produce, realiza y evalúa noticiario y micro noticiarios radiofónicos. 
(Chicaiza, 2016; Díaz Monsalvo, 2020; N. López et al., 2014; Maruri, 2020).

En cuanto al uso de la radio streaming en el desarrollo de la dimensión 
actitudinal de los estudiantes de comunicación social se pudo estable-
cer que la variable independiente influyó significativamente al haberse 
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encontrado que el valor de la diferencia de media fue positiva (2.93), 
siendo la media encontrada en el pre test de 15.81 y en el post test de 
18.74. Cabe resaltar que fue en esta dimensión donde se alcanzó la 
mayor diferencia de media respecto a las otras dos dimensiones eva-
luadas, coincidiendo con algunos investigadores que la aplicación de 
esta herramienta tecnológica permite fortalecer con mayor incidencia 
en los aspectos actitudinales de los estudiantes, reafirmado en los 
siguientes indicadores: (a) refleja entusiasmo e interés en las funcio-
nes encomendadas para el logro del producto académico planteado, 
(b) muestra actitud colaborativa con sus compañeros en la ejecución 
de las actividades propuestas, y (c) se interesa por aplicar a su vida 
diaria los procedimientos desarrollados durante la actividad profesional 
(Gonzales, 2019; Martínez-Costa et al., 2018; Molineros, 2017; Moraga 
& Hernández, 2012).

Respecto a los objetivos cualitativos se pudo realizar las siguientes 
construcciones teóricas e inferencias. En cuanto al uso de estrategias 
tecnológicas en el desarrollo de competencias profesionales, a partir de 
los testimonios de los estudiantes entrevistados se pudo percibir que el 
nuevo paradigma de la comunicación social se enmarca en el uso de la 
tecnología que le permite al profesional tener una mayor perspectiva en 
cuanto al carácter multidisciplinario e interdisciplinario del conocimiento. 
Con el uso de estas herramientas tecnológicas los estudiantes llevan 
a la práctica la teoría estudiada o brindada por los profesores, siendo 
autónomos en el aprendizaje ya que en el proceso de realización de los 
productos académicos el uso de la tecnología permite nutrirse de las 
diversas disciplinas afines a la comunicación social y así poder ampliar 
el campo de conocimientos propios de la profesión. En la actualidad el 
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campo de estudio de la comunicación es versátil ya que debe adaptarse 
a las necesidades de contexto donde se desarrolla cualquiera de las 
disciplinas que la involucra y de esta forma conecta al estudiante con 
la realidad ya que la comunicación social abarca muchos aspectos de 
la vida cotidiana, desarrollando la capacidad crítica y analítica de los 
estudiantes no solo en cuanto a los contenidos conceptuales que deben 
dominar para crear sus productos académicos sino la forma estratégica 
de cómo transmitirlos de forma efectiva a sus usuarios y esto puede 
observarse a partir del uso de la radio streaming (Bueno & Vergara, 
2019; Moreno, 2017; Vergara & Rodríguez, 2016).

En cuanto a los aportes al perfil profesional del comunicador social 
a partir de la experiencia de los estudiantes respecto al uso de herra-
mientas tecnológicas como la radio streaming, se establecieron las 
siguientes categorías: (a) competencia política del comunicador, que es 
muy importante en el contexto actual, ya que va encaminado a proteger 
la democracia y luchar contra la corrupción, que exige llevar una infor-
mación verídica y objetiva hacia la población, por lo que es necesario 
que el comunicador actualmente no sea visto como un profesional que 
genere desconfianza entre la población, (b) competencia social del 
comunicador, en cuanto al impacto que genera en los usuarios en sus 
diferentes contextos desde lo familiar, pasando por lo laboral y hasta 
el ámbito nacional, haciendo uso de diferentes estrategias internas y 
externas de comunicación audiovisual e interactiva que permita fortalecer 
la capacidad crítica del público, (c) competencia multidisciplinaria del 
comunicador, en cuanto la exigencia de abordar las diferentes problemá-
ticas de la sociedad que tienen que ser atendidos con necesidad prioritaria 
en los aspectos educativos, culturales, ambientales y sanitarios; siendo 
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promotores de campañas, programas sociales y fomento de actitudes 
y aptitudes en los usuarios, esto exige que el profesional de comuni-
cación social esté preparado para afrontar temáticas de distinta índole 
y conocimiento (Armas et al., 2018; de Velasco, 2008; Lemos et al., 
2020; Montesdeoca, 2020).

Luego de realizar el respectivo análisis del discurso respecto a la 
información recopilada por los expertos y docentes universitarios, se 
puede construir las siguientes categorías emergentes respecto a qué 
competencias profesionales se deben fortalecer en el estudiante de 
comunicación social: (a) competencias tecnológicas, que permita al 
futuro profesional conocer las técnicas de recopilación y tratamiento de 
la información sino también aquellas que le permita utilizar de forma 
efectiva la radio streaming, a través de las técnicas del sonido y trata-
miento sonoro; (b) competencias científicas, que les permita indagar 
sobre las nuevas tendencias en la comunicación y la aparición de la Big 
Data y la inteligencia artificial para contar por ejemplo historias (data 
storytelling). Se impone un trabajo con mayor profundidad de comu-
nicación transmedia, incluso aplicada a lo sonoro como los podcasts 
y la programación digital radial; y (c) competencias de gestión, que le 
permita impulsar la generación de proyectos comunicativos multilingües 
y pluriculturales, además de asumir la desinformación como un campo 
de conocimiento, a raíz de la creciente presencia de fake news a través 
de las redes sociales y fuentes de dudosa procedencia (Bonet, 2007; 
Chérrez, 2018; Fernández, 2009; J. López, 2019).

Por último, las estrategias que permiten a los docentes hacer uso 
efectivo de medios tecnológicos en el desarrollo de las competencias 
profesionales, se pudieron construir las siguientes categorías emergentes: 
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(a) uso de catálogos digitales, donde se justifica el proyecto; por ejemplo, 
la aplicación de programas de diseño. Para la edición de audio, pro-
gramas de código abierto para que construyan sus mezclas de edición 
digital. Instalación de equipos y tratamiento de sus espacios de manera 
acústica a fin de que se hagan de un home estudio semi profesional en 
casa. Los proyectos encargados han sido de manera grupal a fin de que 
los estudiantes descubran y aprovechen de manera autónoma distintas 
plataformas virtuales para coordinaciones y ejecución de los trabajos 
encomendados; (b) uso de escenarios o plataformas, que se utilizaba 
para reforzar la presencialidad, en pandemia tuvo un gran impulso, 
esto ha permitido conocer diversas plataformas virtuales y distintas 
herramientas para diseñar las sesiones, pero sobre todo para evaluar de 
manera sincrónica. También ha permitido conocer, utilizar y compartir 
con los estudiantes distintas herramientas para el registro y distribución 
del audio en tiempo de distanciamiento. (Costa, 2016; J. López, 2019; 
Mamani, 2019).

Conclusiones

Al finalizar el estudio se pudo inferir que:

• El uso de la radio streaming como herramienta tecnológica 
permite desarrollar significativamente las competencias 
profesionales de los estudiantes de comunicación social.

• La aplicación de la radio streaming como herramienta 
tecnológica influyó significativamente en las dimensiones 
conceptual, procedimental y actitudinal del perfil profesio-
nal del estudiante de comunicación social, siendo la última 
dimensión la que recibió mayor incidencia al haber alcanzado 
la mayor diferencia de media entre el pre test y el post test, 
esto se refleja principalmente en el entusiasmo y la actitud 
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colaborativa que mostraron los estudiantes en el desarrollo 
de los productos académicos solicitados por sus docentes.

• En cuanto al uso de estrategias tecnológicas en el desarro-
llo de competencias profesionales, se pudo percibir que el 
nuevo paradigma de la comunicación social se enmarca en el 
uso de la tecnología que le permite al profesional tener una 
mayor perspectiva en cuanto al carácter multidisciplinario 
e interdisciplinario del conocimiento.

• Respecto a los aportes al perfil profesional del comunicador 
social a partir de la experiencia de los estudiantes respecto al 
uso de herramientas tecnológicas como la radio streaming, 
se establecieron las siguientes categorías: (a) competencia 
política del comunicador, (b) competencia social del comuni-
cador, y (c) competencia multidisciplinaria del comunicador.

• Con la información recopilada por los expertos y docentes 
universitarios, se pudo construir las siguientes categorías 
emergentes respecto a qué competencias profesionales se 
deben fortalecer en el estudiante de comunicación social: 
(a) competencias tecnológicas, (b) competencias científicas, 
y (c) competencias de gestión.

• Por último, las estrategias que permiten a los docentes 
hacer uso efectivo de medios tecnológicos en el desarrollo 
de las competencias profesionales, se pudieron construir 
las siguientes categorías emergentes: (a) uso de catálogos 
digitales, y (b) uso de escenarios o plataformas.
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Formatos multimedia de Instagram. 
Estudio de caso El País México

Daniela Chirino Guerrero1

A través de Internet y las redes sociodigitales el mundo se ha integrado 
a la sociedad de la información y el conocimiento, como consecuencia 
la Era digital está en continua transformación y desarrollo, la actividad 
comunicativa se encuentra en un complejo proceso de transformación 
debido al acceso a nuevos dispositivos móviles, cámaras con soportes 
más sensibles, televisiones inteligentes y computadoras.

Como consecuencia de estos cambios tecnológicos, en las últimas 
tres décadas, los medios de comunicación también han sido afectados, 
en algunos casos los ha llevado a entender, adaptarse y reinventarse 
hacia las nuevas tendencias o a desaparecer.

De esta manera, el primer cambio significativo fue el surgimiento 
de Internet cuando los medios gradualmente realizaron la transición 
impresa a la digital. Gradualmente, porque la estructura consolidada de 
los medios se resistió al cambio. En un principio, no todas las empresas 
comprendieron el potencial del recurso, era un terreno inexplorado que 
causaba incertidumbre por lo que solo se dedicaron a copiar la versión 
impresa a la digital (Crovi, 2006).

1. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con opción terminal de Periodismo
 Estudiante de maestría en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales (PPCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 danielachirino@politicas.unam.mx
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Sin embargo, la transición no solo es un cambio tecnológico, implica 
entender el funcionamiento y objetivo de los recursos. “La convergencia 
altera la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con la que 
procesan la información y entretenimiento los consumidores de los 
medios” (Jenkins, 2008, p. 26).

Internet integró diversos elementos que se mencionan a continuación: 
hipertextualidad (la estructura y el acceso no es lineal), multimedialidad 
(texto, audio, video, gráficos, animaciones y fotografías), multiplata-
forma (software disponible en diferentes plataformas y dispositivos), 
interactividad (la audiencia puede realizar acciones de comunicación y 
contribuir con contenido). (Albornoz, 2006, p. 54). Como consecuen-
cia, actualmente se pueden encontrar diversas y creativas expresiones 
multimedia.

El segundo cambio, fue el surgimiento de las redes como Hi5 (2003), 
Myspace (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), 
WhatsApp (2009) e Instagram (2010). Algunas ya ni siquiera existen. 
Como mencioné anteriormente, cada una de estas redes tiene objetivos, 
funciones y restricciones específicas con los cuales se puede emitir el 
mismo mensaje pero de forma diferente.

Dichas posibilidades destacan por ser visuales, por esa razón hay un 
uso frecuente, casi imprescindible, de la fotografía así como del video, 
también de imágenes animadas, infografías y diversos recursos multi-
media. El video ha progresado de forma significativa gracias a mayor 
variedad, capacidad y acceso a los dispositivos móviles para grabar y 
editar todo en minutos. Lo que lo hace fácil para la transmisión y el 
consumo en plataformas.
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Otro punto es, que en el caso de la fotografía tiene este rol porque 
su impacto visual es considerable y genera la sensación de que a tra-
vés de lo visible se conoce o se aproxima a la realidad. Igualmente, es 
universal; porque no tiene ninguna constricción idiomática, es rápida 
de comprender, da la impresión de veracidad, crea marcos perceptivos 
mentales sobre personas y acontecimientos, por sí misma puede ser la 
noticia y enriquece el mensaje (Lopez del Ramo, 2016).

Por esa razón, se ha convertido en uno de los elementos más impor-
tantes e inclusive imprescindible dentro de la publicación de contenido en 
las redes sociodigitales. Asimismo, de acuerdo con Marshall McLuhan, 
el medio (la red) por el cual se emite la información tendrá una gran 
influencia en el efecto de cómo es recibida.

Cabe destacar que, es de esta manera debido a que los medios no 
sólo transmiten información sino que también provocan efectos sociales 
significativos. En el contexto actual existen nuevas y múltiples plata-
formas cada vez más innovadoras y personalizadas para captar y atraer 
la atención del usuario. Provocando diferentes efectos en su audiencia, 
casi imperceptibles, pero con una trascendencia que transforma los 
valores, las actitudes y la cultura.

Por lo que se puede inferir que en la modernidad, las redes han 
modificado el acceso, el modo de trabajo, la forma de publicación y 
el modelo de negocio de las empresas de comunicación. El siguiente 
ejemplo sobre Instagram sirve para apreciar el cambio constante dentro 
de las redes sociodigitales. No obstante, me gustaría resaltar que no 
fueron incluidos todos los cambios, solo los más significativos y usados.

Instagram fue lanzada en octubre de 2010, sus creadores son los 
programadores e ingenieros Kevin Systrom y Mike Krieger. Instagram 
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es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de 
Facebook, su principal función es compartir fotografías y vídeos con 
otros usuarios. Se encuentra disponible para dispositivos Android, iOS 
y Windows 10.

Inicialmente, la aplicación permitía subir una fotografía por publi-
cación y aplicarle filtros. En 2013, integró el video, tres años más tarde 
lanzaron Instagram Stories que incluye varios elementos como stickers, 
música, hipervínculo a la página web del medio, siempre acompañado 
de fotografías y videos con una duración de 24 hrs. Ofreciendo la 
posibilidad de informar a través de noticias multimedia en un formato 
adaptado para los nuevos usuarios.

Desde 2017, la red permite compartir diez fotografías o videos en un 
solo post, lo cual da posibilidad a desarrollar una narrativa más amplia, 
si es que se desea. En 2018, lanzó Instagram TV (IGTV) que posibilita 
subir videos en formato vertical de hasta una hora de duración. En 2020, 
Facebook oficialmente fusionó sus plataformas de mensajería Messenger 
e Instagram Direct. De esta manera los usuarios pueden fusionar sus 
contactos y enviar mensajes entre ambas plataformas.

El 5 de agosto de 2020, la red introdujo otro recurso “nuevo”, los 
reels, pequeños clips de 15 s con texto, filtros, audio o música que 
incentivan a las personas a crear, compartir y ver reels. “Hoy presenta-
mos Reels de Instagram: una nueva forma de crear y descubrir videos 
cortos y divertidos en Instagram” (Instagram, 2020).

Y finalmente, la última modificación fue en enero 2021, Instagram 
a pesar de ser una aplicación pensada para móviles, por primera vez se 
interesó en la visualización de otros dispositivos, entre ellos el ordenador, 



1080

meistudies

en algunos casos un dispositivo pesado, y lo hizo con una nueva forma 
de visualizar las Instragram Stories creando una vista de carrusel.

Figura 1

El País México (2021a).

Es pertinente mencionar que estos formatos son fáciles de leer, con-
tienen poco texto, muchas imágenes y resultan entretenidos. Otra carac-
terística de la modernidad líquida corto, liviano y portable, por esa razón 
Instagram se centra en el uso de los móviles, un dispositivo transportable.

En cuanto a Instagram Stories e Instagram TV, estas son cada vez 
más utilizadas por diversos medios internacionales y nacionales como 
The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, 
Reuters, Agence France Press, Associated Press, El País, BBC News, 
CNN. En México, Animal Político, Reforma, El País México, La Jornada, 
El Universal, Milenio, SDP Noticias, La Silla Rota, Aristegui Noticias, 
Notimex y Excélsior entre otros.

Inclusive, en la cuenta oficial del NYT en Instagram, su encabezado 
enuncia: “Telling visual stories” (contando historias visuales). Los medios 
actuales tienen la necesidad de crear productos multimedia y de hacerlo 
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a través de las redes sociodigitales que además se han convertido en el 
medio entre las empresas de comunicación y el individuo.

A diferencia de los medios tradicionales como la televisión, la 
radio, los periódicos impresos las redes sociodigitales son un proyecto 
inacabado siempre en continua transformación. El usuario se informa a 
través de estas porque se relaciona con su entorno personal, algunas más 
que otras, lo que garantiza la permanencia dentro de la red y les otorga 
un gran poder, quizá dentro de la modernidad las redes predominantes 
se han ido estableciendo de una forma sólida, pero siempre innovando 
su forma. La audiencia interactúa, ya no es pasiva ahora distribuye su 
tiempo en diferentes experiencias y tiene la posibilidad de emitir su 
opinión, calificar el contenido y compartirlo con sus contactos.

En conclusión, actualmente las empresas en el sector de la comu-
nicación tienen diversos retos:

• Encontrar novedosos formatos de expresión y narrativas 
para cautivar a su audiencia con una cultura eminentemente 
visual. Una audiencia inquieta y cambiante que un día 
prefiere Myspace y otro día es Facebook. “La presencia de 
una sociedad inundada por imágenes y con un público con 
renovados hábitos lectores -caracterizado por una lectura 
veloz y fragmentada” (Minervi, 2004, p. 1).

• Adaptarse a este nuevo modelo de negocio que no solo 
renueva criterios y métodos de trabajo sino también considera 
una cultura más participativa. Un modelo que exige mayor 
número de visitantes o clicks en las noticias que publican a 
través de sus redes sociodigitales. Lo que provoca la publi-
cación indiscriminada y constante de contenidos, así como 
de la manipulación de titulares.
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Como consecuencia de este contexto, en esta investigación se plan-
tea generar un análisis de contenido multimedia de El País México, el 
análisis comprende Instagram, con el objetivo de identificar, clasificar y 
comprender el funcionamiento de los formatos multimedia de las redes 
sociodigitales utilizados por el periodismo contemporáneo.

El País México

EL PAÍS fue seleccionado por su amplia trayectoria, presencia inter-
nacional, calidad informativa y especialización en contenido. De acuerdo 
con el periódico, el 31 de diciembre de 2019 contaba con 85 millones 
de navegadores únicos mensuales, cerca de la mitad en Latinoamérica 
y Estados Unidos.

Se debe agregar que de forma general se destaca por la elaboración 
de productos rigurosos, significativos e innovadores. Así como de una 
constante evolución y digitalización a través de los años. Un ejemplo fue 
el 1 de enero de 2020, cuando como parte de una nueva etapa EL PAÍS 
se convirtió en un medio 100% digital en América. Y el 1 de julio de 
2020, El País lanzó una nueva edición digital en México.

El medio informó que en mayo, dos meses antes de su lanzamiento 
oficial, obtuvo casi ocho millones de visitantes únicos. Además que la 
redacción en la Ciudad de México es la segunda redacción más grande 
después de la de Madrid (El País, 2020).

Con el objetivo de ampliar y profundizar en la información para 
estos y otros lectores, durante los últimos meses se han incorporado 
a la redacción mexicana profesionales con perfiles especializados 
tanto en temáticas como en formatos. El equipo de periodistas, 
fotógrafos, infografistas o desarrolladores permitirá producir más y 
mejores artículos, dedicar tiempo a la investigación y adaptar todo 

https://elpais.com/elpais/2019/12/04/el_pais_que_hacemos/1575468317_805078.html
https://elpais.com/elpais/2019/12/04/el_pais_que_hacemos/1575468317_805078.html
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el contenido a las diferentes plataformas desde las que los lectores 
acceden a EL PAÍS. (“Nace El País México. El diario refuerza la 
cobertura del continente americano con una nueva edición”, 2020, 
pára. 3)

De acuerdo con este mensaje El País le da una importancia a los 
formatos y a su adaptación a las plataformas. Aunque, en el ranking 
de medios nativos digitales, antes mencionado no considera medios 
extranjeros, El País México se destaca porque, de acuerdo a los datos 
proporcionados por la mismas empresa, en un corto periodo de tiempo 
ha equiparado las visitas que han reportado medios como Aristegui 
Noticias (9.005), Sopitas (5.521), Cultura Colectiva (5.068), Animal 
Político (3.804) y La Silla Rota (3.445).

Para conocer a fondo el tratamiento y uso de las redes sociodigitales 
por parte de El País México, el 22 de marzo de 2021 se entrevistó a Anna 
Lagos, Jefa de Redes Sociales de @elpais_america | @elpaismexico. 
Lagos destacó que en El País ha apostado por un modelo distinto al 
de otros medios en el país. Uno de los objetivos principales de El País 
no es generar únicamente tráfico sino generar contenido para que los 
posibles suscriptores, puedan observar y apreciar la calidad, variedad 
y exclusividad de los contenidos.

Lagos destacó que las principales fuente que atraen la audiencia son:

1. Search Engine Optimization (SEO), que incluye técnicas 
y acciones para mejorar el posicionamiento dentro de los 
buscadores como:

a.) Uso de palabras clave.

b.) Optimización de URL; personalizados y fáciles de 
leer, título y descripción del contenido.
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c.) Optimización de imágenes; títulos y descripción de 
las imágenes.

d.) Diseño para todo tipo de dispositivos.

2. Redes sociodigitales (Facebook, Twitter e Instagram)

3. Portada del periódico.

Lagos destacó que las noticias deben estar segmentadas para cada 
público y que cada red tiene un público, un tono y una dinámica espe-
cífica. “Contenidos específicos, para públicos específicos”. Igualmente 
destacó que se busca que el contenido no sea viral sino de interés para 
los mexicanos, ofreciendo más contexto sin replicar noticias por simple 
popularidad e inmediatez.

Debido a este enfoque, en 2020 El País decidió cerrar la vertical, 
Verne dedicada a localizar contenidos virales, pero con un mayor trata-
miento contextual como la consulta directa de las fuentes involucradas. 
El objetivo principal de esta vertical era ofrecer contenidos más ligeros 
y generar tráfico.

De la misma manera, mencionó que es importante traducir los 
contenidos a cada red: “Cada vez que se tiene un material, que es pen-
sado para la web o el periódico impreso se traduzca a las redes” con el 
objetivo de impactar al lector y obtener un “me gusta”, un RT, o que el 
usuario comparta el contenido.

Lagos destacó que aunque el contenido de las redes sea fragmentado 
o corto, el buen periodismo y la calidad deben estar presentes en cada 
publicación por lo que a diferencia de otros medios, las redes sociodi-
gitales de El País son manejadas y pensadas por periodistas, además 
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que la relevancia actual de las redes es significativa debido a la cantidad 
de audiencia que genera.

Igualmente, es relevante mencionar que El País cuenta con un 
modelo de negocio de pago. Sin embargo, este modelo fue descrito por 
Anna Lagos, jefa de redes sociales de El País México como un modelo 
poroso debido a que a cada usuario tiene la posibilidad de consultar 
diez artículos gratis al mes, esta acción es para que posibles suscrip-
tores puedan visualizar el contenido, pero también para mantener el 
tráfico y la audiencia necesaria para monetizar de otras maneras como 
la publicidad, o el branded content.

La oferta actual (al 12 de octubre del 2021) ofrece una suscripción 
digital ilimitada anual de $50 dólares al año y una suscripción digital 
ilimitada mensual de $1 dólar el primer mes y $5 dólares el segundo mes.

Como referencia en la construcción del marco teórico se tomarán 
dos aportes principales:

Primero, la teoría metafórica de la Ecología de los medios concebida 
por los sociólogos Neil Postman y Marshall McLuhan. La ecología se 
refiere al estudio de los ambientes: estructura, contenido e impacto sobre 
la gente. Los medios y las tecnologías de la comunicación “generan 
ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan”, “un ambiente 
que rodea al sujeto, modela su percepción y cognición” (Scolari, 2015, 
p. 29). En este caso, esta investigación se centra en la estructura y en el 
contenido. Igualmente, McLuhan estableció que los medios de comuni-
cación no solo influyen en la opinión pública o los conceptos, sino por 
sí mismos alteran y transforman la percepción de la realidad a través 
de su estructura y la forma de informar, cada medio se relaciona con 
una parte de la psique humana.
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Como, en su momento, lo hizo la escritura, la imprenta, la radio, 
la televisión y actualmente los medios digitales. Continuando con la 
metáfora los medios estos son especies dentro de un ecosistema donde 
cada acción se encuentra interrelacionada con los demás y los afecta. 
Dentro de este ecosistema mediático actual, las redes sociodigitales 
afectaron a las empresas de comunicación al incorporarlos y establecer 
su propio ambiente mediático.

En un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de 
información, los procesos de convergencia cultural, la emergencia 
de «nuevas especies mediáticas» (los new media) y la irrupción de 
un paradigma de la comunicación muchos-a-muchos que rompe el 
modelo del broadcasting, las reflexiones de la ecología de los medios 
se presentan como una referencia casi indispensable a la hora de 
comprender estos procesos. (Scolari, 2015, p. 32)

El segundo aporte es El medio es el mensaje, en el cual McLuhan le 
otorga una relevancia significativa, más bien total, al medio que transmite el 
mensaje. Cambiando por completo la concepción de que lo más importante 
es el contenido, siguiendo esta línea McLuhan, propuso que el medio por el 
que se reciba la información tiene una gran influencia en el efecto de cómo 
es recibida esa información y que el mismo medio puede ser el mensaje.

Al poner todo en análisis de contenido y ninguno en el medio, per-
demos todas las oportunidades de percibir y dominar el impacto de 
nuevas tecnologías en el hombre, y así siempre estamos pasmados y 
no preparados para las transformaciones ambientales revolucionarias 
inducidas por los nuevos medios (Scolari, 2015, p. 2)

Dicho argumento, es importante por la descripción de las publi-
caciones en el entorno digital debido a que cada plataforma o red es 
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percibida de diferente manera inclusive la atención o disposición de la 
persona, no es lo misma en una nota escrita en el periódico físico que 
en la página web del medio, las dinámicas son diferentes e híbridas; en 
el primero el texto o la información puede ser más extensa, mientras 
que en la red sociodigital, el contenido es más corto. Además que es 
imposible realizar el análisis de redes sin considerar el destino final del 
usuario, la página web.

Lo mismo sucede en las redes sociodigitales, no es lo mismo leer/
ver una noticia en Facebook, Twitter que en Instagram donde la predo-
minancia visual es el objetivo y elemento principal de esa red. Lo que 
le otorga al medio la capacidad de modificar e influir en la percepción, 
recepción y efecto del contenido en el ser humano. Para este argumento 
se tomaron en cuenta, las características principales de Internet: Hiper-
textualidad, Multimedialidad, Interactividad y Multimodalidad

Esta propuesta se enmarca dentro de la metodología descriptiva, por-
que se busca describir el funcionamiento y las características intrínsecas 
de nuestro objeto de estudio, específicamente en el campo del análisis 
de contenido, que, de acuerdo con Laurence Bardin es

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes 
a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sis-
temáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condicio-
nes de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. 
(Bardin, 2002, p. 32)

Sin embargo, debido a las extensión y objetivo de este artículo solo 
se mostrará una descripción y categorización sobre el caso de estu-
dio planteado. A continuación se explican las formas de publicación 
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disponibles en Instagram y cómo éstas son usadas por El País edición 
México.

El Medio es el Mensaje. Caso Instagram (El País México)

Publicación en el perfil
Con capacidad de diez fotografías o vídeos a la que se le pueden 

agregar uno de los 23 filtros diseñados por Instagram.

Figura 2

El País México (2021b).

En las fotografías se puede realizar ajustes en el ángulo, brillo, 
contraste, estructura, calidez, saturación, color, atenuar, luces, sombras, 
viñeta, desenfocar, nitidez. Por su parte, los videos pueden ser silencia-
dos, realizar recortes y elegir la imagen de previsualización.

En ambos formatos se puede escribir un pie de foto o video, etiquetar 
a personas o etiqueta de colaboración pagada, agregar ubicación y com-
partir en Facebook, Twitter o Tumblr. Ocultar recuentos de Me Gusta y 
visualizaciones en la publicación, desactivar comentarios.

A diferencia de Twitter, en la publicación en perfil Instagram inhabilita 
los hipervinculos, si se quiere ver un contenido el usuario se tiene que 
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dirigir a la bio de la cuenta donde si se encuentra habilitado el hipervín-
culo y redirige a una página dentro de Instagram con todos los contenidos 
disponibles, al dar click en alguno de ellos se dirige a la página del medio.

Figura 3

El País México (s.f. -a).

Hay que destacar que El País México actualmente realiza contenido 
exclusivo para Instagram esto quiere decir que solo se publica en esa red.

Instagram Stories o Historias de Instagram

Disponible por 24 horas. Posteriormente se pueden “destacar” 
colocándolas en la parte superior del perfil. Una historia de Instagram 
puede integrar:

• Ubicación.

• @Mención. Etiqueta a otro usuario.

• #Hashtag o etiquetas.

Conformadas por el símbolo numeral (#) seguido de una o dos pala-
bras clave que sirven para organizar y filtrar el contenido dentro de la 
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aplicación a través de enlaces internos. El usuario será redireccionado 
a una página interna donde se muestra todo el contenido que ha sido 
clasificado con ese hashtag. En un principio, este recurso fue utilizado 
por Twitter.

• Preguntas.

• GIF (Graphics Interchange Format).

• Música de fondo con o sin la letra.

La biblioteca de música se encuentra enlazada con Spotify.

• Sonido ambiente.

• Encuesta.

• Fecha.

• Cuenta regresiva.

• Temperatura.

• Video.

• Imágenes.

• Texto.

• Hipervínculos.

• Fondo de color.

• Filtros disponibles.

En la siguiente imagen se muestra una secuencia de historias de 
Instagram destacada en la cuenta verificada de El País Edición México
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Figura 4

Nota. Adaptado de El País México (2021c).

Instagram TV (IGTV)

Videos de más de un minuto que ocupan toda la pantalla y permiten 
contar una historias con más profundidad. La posibilidad de pantalla 
completa permite mostrar el contenido con la prioridad más alta dejando 
las notificaciones y distracciones en segundo plano. Este recurso es 
ampliamente utilizado por El País México. Como se puede apreciar en 
las siguientes imágenes.

Figura 5

El País México (s.f. -b).
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Reels

Disponible con audio, duración (60s), velocidad, efectos, retoque 
y temporizador. Al igual que los videos estilo Playground a lo reel se 
les inserta títulos o subtítulos, música de ambientación, para realizar 
pequeñas notas informativas.

Figura 6

El País México (s.f. -c).

Conclusiones

Los cambios en el periodismo digital suscitan la necesidad de actua-
lizar y elaborar nuevos planteamientos de investigación. Así como de 
la consideración de la relevancia que tienen las redes sociodigitales en 
el usuario y que por esa razón las principales empresas periodísticas 
internacionales se encuentran en una adaptación constante. Este trabajo 
expone que los formatos multimedia emergentes, cuentan con un mayor 
grado de complejidad debido a las características de cada red.

El carácter multimedia se encuentra presente en casi todos los 
formatos digitales y para analizarlos es necesario considerar todos los 
elementos que integran el producto periodístico multimedia, desde 
las cuestiones más básicas como la cuestión sonora y la relación que 
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establecen para enriquecer el mensaje. Actualmente, y como se expuso, 
existen múltiples elementos que pueden ser utilizados para elaborar una 
narrativa más completa.

Sin embargo, no solo se deben agregar estos elementos sino también 
realizar una capacitación constante y una reevaluación de objetivos y 
prioridades en cada empresa periodística para elaborar mejores pro-
ductos periodísticos. Debido a la naturaleza cambiante de las redes se 
reconoce las limitaciones temporales al realizar esta descripción, por lo 
que es de vital importancia realizar la documentación y actualización 
constante de las mismas.

También cabe considerar que esta descripción sobre las prácticas de 
El País México en Instagram puede ayudar a otras empresas a mejorar 
los estándares de calidad en el uso de las redes sociodigitales. Y no solo 
en el ámbito periodístico sino en otras disciplinas como el fotoperio-
dismo o el diseño web.
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Pós-modernidade e credibilidade: um olhar para 
estratégias narrativas ancoradas nas subjetividades

Jaqueline Frantz de Lara Gomes1

Rodrigo Bartz2

Fabiana Piccinin3

Em contraposição ao ideário Moderno da técnica, da racionalidade 
e da objetividade, a estética do contemporâneo emerge com narrativas 
marcadas, entre outras características, pela subjetividade do dizer. 
Este tempo, também denominado de Pós-Modernidade - embora não 
haja um consenso teórico em torno do termo - oportuniza a identifi-
cação de reconfigurações narrativas que merecem atenção na disputa 
de atenção dos leitores. Conforme apresentaremos na seção a seguir, 
um retrospecto acerca das configurações narrativas em acordo com o 
contexto sócio-técnico-discursivo é importante para a observação de 
estratégias narrativas derivadas da evidência daquele que narra e que 
têm ofertado sentido de (mais) crediblidade no contemporâneo.

A credibilidade é fundante no jornalismo e foi sendo consolidada 
a partir da relação de confiança estabelecida entre a sociedade e os 
veículos jornalísticos. É, portanto, ainda hoje, reconhecida como uma 

1. Jornalista, Mestra em Letras e doutoranda pelo PPG Letras da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC). Bolsista FAPERGS/CAPES.

2. Mestre em Letras e doutorando pelo PPG Letras da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC). Bolsista CAPES.

3. Doutora, professora adjunta do Departamento de Jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).



1097

meistudies

virtude conferida a esse fazer profissional. A credibilidade jornalística 
deriva dos primórdios do ofício, quando a atividade se profissionali-
zava como instituição e empresa capitalista (Modernidade) e, conforme 
classifica Marcondes Filho (2000), a atividade assumiu para si o papel 
de ser escavadora da verdade (Iluminismo) no final do século XVIII. 
Para tanto, a prática foi ancorada em procedimentos de apuração e em 
uma narrativa especialmente ancoradas na isenção e na assepsia daquele 
que narra em relação ao fato. Contudo, conforme já adiantamos, o 
contemporâneo rompe com os padrões da objetividade e proliferam 
as subjetividades entre as narrativas, entre as quais as jornalísticas. 
De tal modo, acreditamos ser necessário destacar que os procedimentos 
oriundos da consolidação das atividades jornalísticas que asseguram 
efeitos de verdade não são abandonados, mas agora são autenticados 
por estratégias que buscam autenticação da confiabilidade, sob pena de 
ruptura do contrato de comunicação. Por essa perspectiva, a pesquisa 
toma como amostragem duas narrativas em que tais estratégias aparecem 
com mais evidência, quais sejam, o colunismo contemporâneo dentro 
do gênero opinativo do jornalismo e nas biografias, nas quais desponta 
o conceito de atorização, entendida pela inserção do jornalista também 
como produtor de significação (Fausto Neto, 2015).

 Aludimos ainda à teorização de Dunker (2017), segundo o qual há, 
no contemporâneo, a assunção da ideia de que cada um tem sua ver-
dade ou, por outras palavras, a objetividade dos fatos fica submetida a 
crenças pessoais e verdades contextuais. Trata-se da Pós-verdade que, 
no caso do jornalismo, incide especialmente como resultado do fim da 
exclusividade dos jornalistas em periciar a informação e publicá-la. 
Ou, dito de outra forma, fatos objetivos têm menos influência em moldar 
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a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. É nessa 
esteira de pensamento que oferecemos nossa pesquisa, buscando destacar 
estratégias pelas quais as narrativas jornalísticas em que a subjetividade 
emerge, se diferenciam e se legitimam como mais qualificadas diante 
da oferta abundante de informações na rede.

No que diz respeito as narrativas jornalísticas, a classificação em 
gêneros4 e seus formatos atende a finalidades práticas e formas de 
expressão. O colunismo, por sua vez, está inserido dentro do gênero 
opinativo das narrativas jornalísticas. Um olhar exploratório indica 
haver uma ressignificação da categoria em busca de legitimação, uma 
vez que perdeu a exclusividade da emissão da opinião (e das subjeti-
vidades). Inclusive, determinadas estratégias rompem com a anatomia 
e características definidoras do gênero, segundo conhecemos pela 
classificação oriunda da Modernidade (Marques De Melo, 2016). 
Além disso, encontramos também essa ressignificação nos relatos bio-
gráficos/biografias jornalísticas5, uma vez que essas narrativas, também 
em busca de legitimação – principalmente as mais recentes – mostram 
como foi a coleta dos documentos, as entrevistas, o biógrafo se mostra 
em primeira pessoa, sem pudor nenhum, como se fosse um blog de 

4. Segundo a classificação Marques de Melo (2009, p. 35), há cinco gêneros: 
gênero informativo, no qual estão os formatos de nota, notícia, reportagem 
e entrevista; gênero opinativo, no qual figuram editorial, comentário, artigo, 
resenha, coluna, caricatura, carta e crônica; gênero interpretativo, com análise, 
perfil, enquete, cronologia e dossiê; gênero diversional, no qual se inserem as 
histórias de interesse humano e colorida; e, o gênero utilitário, com os formatos 
de indicador, cotação, roteiro e serviço. A categorização vem a atender, desse 
modo, também a interesses mercadológicos das empresas, de forma a separar 
informação de opinião e de ficção.

5. Aqui, pela infinidade dessas narrativas e pela dificuldade de classificação, discussão 
que já realizamos em outros momentos, resolvemos chamar tais narrativas de 
relatos biográficos/biografias jornalísticas.
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fofocas, principalmente as narrativas biográficas de personagens ainda 
vivos. Encontramos, dessa forma, estratégias de reafirmação desse 
dizer a partir da evidência daquele que narra, ou seja, uma perspectiva 
ainda mais autoral, e que extrapola os limites do gênero ao apresentar 
o colunista/biógrafo como fonte e personagem do narrado ao mesmo 
tempo em que mescla em sua narrativa características de outros gêneros 
jornalísticos, como o informativo e o interpretativo, como será possível 
observar na análise. A perspectiva mais autoral, ancorada na atorização, 
também é evidente nas narrativas de cunho biográfico, uma vez que 
no contemporâneo passam a relatar a vida de personagens ainda vivos, 
como afirmamos anteriormente.

Do mesmo modo que o colunismo contemporâneo, as narrativas 
biográficas contemporâneas também revisitam os cânones conceituais 
do gênero, uma vez que, no contemporâneo, elas retratam a vida de 
um personagem ainda vivo, como já ocorrido na escrita biográfica do 
século XVIII, realizada com maestria por James Boswell. Dosse (2009) 
chama de biografia à moda anglo-saxônica, (desenvolvendo o enredo da 
pessoa viva), nos moldes das já conhecidas biografias de personagens 
vivos que hoje - se legitimam frente a um cenário que valoriza cada 
vez mais os relatos em primeira pessoa.

Pretendemos, dessa forma, a partir da análise de excertos da coluna 
“Como pode uma empresa controlar a vida e a morte?”, assinada pela 
jornalista Eliane Brum no portal El País, e da biografia Eu travesti (2019), 
escrita por Luísa Marilac em parceria com a jornalista Nana Queiroz, 
apontar estratégias narrativas de distinção destas supostamente mais 
evidenciadas na figura do “eu” que narra e das subjetividades decorren-
tes. Deste modo, acreditamos que pensar a inserção daquele que narra 



1100

meistudies

também como produtor de significação, para além do fato narrado, é 
uma tendência possível frente à crise de credibilidade da informação 
no contemporâneo.

Narrativas Jornalísticas e a (Im)Possibilidade de Isenção

Feito o aporte introdutório, entendemos por necessário destacar como 
as reconfigurações no contexdo da sociedade impactaram na prática 
jonalística, de modo especial no reconhecimento da legitimidade e sua 
expertise. Consideramos que a narrativa jornalística se insere como uma 
forma de conhecimento do mundo. Autores como Bird e Dardenne (1999) 
afirmam que o jornalismo atua como o mito e o folclore, mostrando aos 
membros de uma cultura quais são os valores compartilhados. Sendo 
assim, quando narra o jornalista “está na verdade a utilizar valores de 
‘estórias’ culturalmente embutidos, retirando-os da cultura e reapre-
sentando-os à cultura e, assim, está próximo do contador folclórico de 
‘estórias’ que opera numa ‘matriz comunal’ em relação com o público” 
(Bird & Dardenne, 1999, p. 274). E, ainda mais, as narrativas “são mais 
do que construções literárias; elas conferem às pessoas um esquema 
para perspectivarem o mundo e viverem a sua vida” (Bird & Dardenne, 
1999, p. 276).

Contudo, na Modernidade, o paradigma norteador na sociedade 
e que refletiu nas narrativas, entre as quais a jornalística, tratava da 
racionalidade técnica, da ciência, da objetividade e do método no 
lugar de narrativas-mestras que orientavam a sociedade, suas ações e o 
entendimento dos sujeitos acerca da sua posição no mundo. De acordo 
com Sodré (2009), o jornalismo incorporou esse ideal, de modo que 
era preciso dissimular sempre as marcas do “eu” daquele que narra a 
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história, como se as narrativas jornalísticas fossem o “espelho do real”. 
A metáfora do espelho, aliás, é bastante bem observada por Santaella 
(2007, p. 210), que diz que “antes do surgimento da tecnologia foto-
gráfica, a grande metáfora da representação visual foi, durante séculos, 
a metáfora da janela. A pintura funcionava como uma janela para o 
mundo”. Desse modo, do século XIX até boa parte do século XX as 
concepções acerca da representação da realidade estavam marcadas pela 
ideia do espelhamento. Entretanto, seguindo a esteira de pensamento 
acerca da objetividade e da subjetividade, Santaella também observa 
questões que escapam à metáfora do espelho no que diz respeito à 
verdade jornalística. Vejamos:

É também a metáfora do espelho que está por detrás da ideia de 
verdade jornalística, pautada na convicção de que a verdade está 
nos fatos, como se estes não fossem inalienavelmente filtrados pelas 
percepções e molduras da visão e do pensamento impostas pelo 
tempo, espaço e posição nas relações sociais que ocupamos, ou seja, 
pela ideologia, no sentido que lhe deu Bakhtin, quando afirmou que 
todo signo é ideológico, pois, ao refletir a realidade, a linguagem 
necessariamente a refrata. (Santaella, 2007, pp. 211-212)

A partir deste ponto, aludimos sobre a impossibilidade de isenção 
total daquele que narra as notícias porque, além da linguagem, questões 
subjetivas estão indissociavelmente implícitas, mesmo quando o que 
se persegue é a busca da objetividade. Como diz Barros Filho (2002), 
a prática de produção de uma reportagem ou notícia está sedimentada 
em um caminho repetido que é aprendido no processo de socialização 
das redações e determinado pelas rotinas produtivas. De modo que 
essas formas de ação
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São justificadas, nos manuais, por permitirem, ou até determinarem 
«maior isenção», «um relato mais impessoal», ou até mesmo uma 
«ruptura» com o repertório do jornalista. Essas técnicas encontram 
sua primeira fundamentação no cogito cartesiano e, posteriormente, 
no positivismo filosófico da segunda metade do século XIX. Auto-
-definindo-se como «escravos dos fatos»’, os jornalistas sustentam 
implicitamente a tese de que a verdade independe do sujeito que 
contempla, prevalece absolutamente, atinge sua realidade a cada 
instante. Nesta reflexão, a verdade é autônoma em relação a qualquer 
processo de observação, verificação e posterior relato, jornalístico 
ou não. (Barros Filho, 2002, p. 158)

São procedimentos oriundos do pensamento moderno como o “lead” 
e a “pirâmide invertida” que visam legitimar a prática jornalística como 
capaz de reproduzir a verdade e que, de igual modo, estão em consonân-
cia com a definição de gêneros jornalísticos e formatos específicos, de 
acordo com a sua finalidade. Nesse contexto, em acordo com as defini-
ções da era Moderna, caberia somente ao gênero opinativo a expressão 
da opinião, tal como na categoria das colunas, inseridas no gênero, a 
evidência das subjetividades junto ao relato informativo. Isso posto, a 
perspectiva advinda da Modernidade, que vigorou por mais de 300 anos, 
vem sofrer mudanças bastante profundas no contemporâneo.

Eagleton (1996) chama atenção para a erosão dos limites e fronteiras 
conceituais:

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções 
clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de 
progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes 
narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. (...) vê o 
mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, 
um conjunto de culturas ou interpretações desunificadas gerando 
um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, 
da história e das normas. (Eagleton, 1996, p.7)
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O que ocorreu a partir dessa nova concepção, foi a imposição da 
ideia de ciência como valor de troca, como algo desvinculado do sujeito 
que a produz e do consumidor, uma vez que “é uma prática submetida 
ao capital e ao Estado, atuando como essa particular mercadoria cha-
mada força de produção” (Barbosa, 1998, p. X). Daí, decorre que esse 
processo, fruto da corrosão dos dispositivos modernos de explicação 
da ciência, é muito apropriadamente designado por Lyotard (1979) pela 
expressão ‘deslegitimação’, representada na fragilização dos discursos 
dos especialistas no contemporâneo. E que pode ser observada, conforme 
propõe a pesquisa, no que diz respeito à autoridade e perícia de quem 
produz as narrativas jornalísticas. Trata-se de observar como as narra-
tivas jornalísticas, antes reconhecidas como legítimas “escavadoras” 
da verdade dos fatos, agora impactadas pela crise dos ideais modernos. 
Estas se reconfiguram a partir da valorização das subjetividades, sendo 
capaz de se afirmarem como narrativa de referência frente à oferta abun-
dante de informações, advindas de especialistas ou não especialistas.

Então, conforme já adiantamos em caráter introdutório, se na Moder-
nidade a credibilidade da narrativa jornalísticas estava embasada na 
objetividade e na separação da opinião das manifestações daquele que 
narra do fato narrado, no contemporâneo a perspectiva é a emergência 
das subjetividades nas narrativas também no campo do jornalismo. Ou 
seja, a emergência do “eu” que narra é cada vez mais evidente. Aliás, 
legitima o dito por meio da oferta de narrativas comprometidas, com 
atribuições de sentido e interpretação, além do caráter seu testemunhal.
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Pós-Verdade: Abundância Informativa x Credibilidade

O jornalismo e suas narrativa colocam o mundo à nossa frente, de 
forma que organizam nossas ações em função de estratágias culturais 
em contexto, conforme observa Motta (2005). Não são, portanto, apenas 
representações da realidade. Conforme Tuchman,

Dizer que uma notícia é uma ‘estória’ não é de modo nenhum rebai-
xar a notícia, nem acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para 
o facto de a notícia, como todos os documentos públicos, ser uma 
realidade construída possuidora da sua própria validade interna. Os 
relatos noticiosos, mais uma realidade selectiva do que uma reali-
dade sintética, como acontece na literatura, existem por si só. Eles 
são documentos públicos que colocam um mundo à nossa frente. 
(Tuchman, 1999, p. 262)

Sendo assim, reforçamos que a narrativa jornalística traz implícitas 
subjetividades, sem negar a racionalidade do ethos na prática. É preciso 
considerar os dizeres de Motta (2009, p. 12), ao colocar que a ideia da 
narrativa jornalística como construção da realidade oferece ao leitor 
marcas subjetivas no texto e, desta forma, uma construção de “verda-
des” em vez de “verdade absoluta” pregada pela objetividade. “Não é 
possível à mente humana escolher ou determinar ‘o mais importante’ 
sem o exercício subjetivo da valorização dos fatos a narrar”, contribui 
Chaparro (2007, p. 12).

Porque a observação e o relato estão no espaço estético da interven-
ção individual, sob a perspectiva escolhida pelo sujeito narrador. 
Não há como ser objetivo no exercício criativo de escolher ângulos, 
enfoques e relevâncias. (Chaparro, 2007, pp. 12-13)
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Por outro lado, se o contemporâneo valoriza a evidência das subje-
tividades nas narrativas, o contexto também contribui para a dissemina-
ção de diversas outras narrativas que se propõe jornalísticas, incluindo 
aquelas não oriundas de instituições legítimas e de vozes especializadas. 
É por esse viés que a presente pesquisa se coloca diante das reconfigu-
rações em curso na atividade jornalística, decorrentes uma vez mais das 
transformações sócio-técnico-discursivas na sociedade contemporânea 
e que afetam o campo. Para dizer de modo mais específico, cabe pensar 
o cenário Pós-moderno e de como as configurações deste vão incidir 
nas narrativas (e sua anatomia) correspondentes ao período.

Pelo exposto, acreditamos que “a pós-modernidade é a condição 
ideológica a partir da qual a pós-verdade pode emergir como uma espé-
cie de reação regressiva” (Dunker, 2017, p. 40). Sendo assim, instiga 
pensar que, enquanto a Modernidade marcou a institucionalização do 
jornalismo capaz de trazer à luz os fatos e o segredos medievais, as 
práticas contemporâneas vêm trazer a ideia da verdade agora dependente 
dos diferentes contextos. Por outras palavras, a partir da orientação 
positivista da objetividade e da imparcialidade (Marcondes Filho, 2000) 
o jornalismo que veio constituir e pautar a esfera de debate público 
(Habermas, 1984), tomando esse lugar de watchdog – o fiscalizador dos 
atos de governo - agora sofre as influências de uma estética orientada 
pelas paixões e subjetividades das narrativas, em acordo com o que diz 
Dunker (2017).

Resulta daí que a legitimidade daquele que dá a conhecer as notí-
cias, pela profundidade e análise das mesmas, passa dialeticamente a 
ser um valor neste contexto. Essa dinâmica vem oportunizar, assim, 
o surgimento de uma prática jornalística embasada no reconhecido 
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público de seus atores enquanto jornalistas de grandes empresas da área 
que passam a investir nesse papel de curadores e analistas dos fatos, 
desta vez no espaço das colunas – e não mais nas editorias específicas 
nas quais as redações se organizam -, numa perspectiva mais autoral. 
O mesmo se dá nas biografías que, como veremos adiante, passam a ter 
seus personagens vivos, contando a própria história Em vista, então, de 
perceber como essas questões mudam as narrativas contemporâneas, 
um dos conceitos que despontam é o de atorização (Fausto Neto, 2015), 
objeto da próxima seção.

Em Busca de (mais) Credibilidade

Fausto Neto (2006, p. 1) aponta que “os processos que estabelecem a 
criação de vínculos de confiança entre o sistema de produção jornalística 
e a comunidade dos leitores, passam por transformações estratégicas nas 
últimas décadas”. A compreensão está em acordo com as transformações 
do contemporâneo que incidem sobre as narrativas e, especialmente no 
que diz respeito às narrativas de cunho jornalístico. E explica:

As transformações havidas nos processos pelos quais a mídia jor-
nalística estabelece novos padrões de confiança com seu leitorado, 
tem a ver com a afetação das práticas sociais por parte da midiati-
zação, o que incide também na importância que tomam suas pró-
prias discursividades. Também com os efeitos da descontinuidade 
crescente havida nas tarefas de produção de sentido por parte de 
outros sistemas (instituições), ou seja a emergência de novas com-
plexidades no funcionamento dos sistemas sociais. (...) Trata-se 
agora de incorporar a este processo de produção aquilo que ‘estava 
fora’, e que lhe sobrava como ‘insumo ’ de uma categoria distante, 
a de ‘rotina produtiva’. O conceito tratava de naturalizar, ou reduzir, 
o que agora para os discursos jornalísticos torna-se num índice de 
prova de sua existência e sobre o qual deve-se, nele, depositar a 
crença. (Fausto Neto, 2006, pp. 2-3)
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E mais:

A atorização do processo de construção de noticiabilidade representa 
um dos elementos-chave para a definição dos elementos com os 
quais o jornalismo mostra como redesenha os vínculos de confiança 
entre sua oferta e o seu leitor-interlocutor. Além de “provar que ele 
está” - o que já representa um índice de crença oferecida ao leitor 
- estes processos acionam outros índices, que visam explicitar as 
pistas com as quais o leitor, deve crer no que lhe propõe o discurso 
jornalístico. (Fausto Neto, 2006, p. 9)

Nesse sentido, além de trazer à tona a questão da atorização do pro-
cesso produtivo das notícias como índice de confiança e credibilidade, a 
evidência daquele que narra segue a mesma tônica, ou seja, a constituição 
da oferta do ‘lugar de confiança’. Assim, desponta em nossa análise o 
conceito de atorização, próprio destes tempos e identificado tanto nas 
narrativas jornalísticas como nas biografias no contemporâneo, sobre 
o qual passamos a relatar (brevemente em vista do limite de espaço).

O conceito abarca os narradores – os jornalistas - em suas ações, 
segundo valorações de qualidades morais, humanas e profissionais. 
Trata-se, resumidamente aqui, de dizer da inserção do jornalista também 
como produtor de significação, para além do fato narrado. Fausto Neto 
(2015, p. 186) aborda a questão da seguinte maneira:

Ou seja, o jornalista ingressa na circulação, não com o aconteci-
mento, mas com o próprio corpo, onde ele é fonte, é objeto, ele 
é recepção também. Com esses deslocamentos ele vira receptor 
em algum momento. Essa atorização tem a ver com uma fase que 
desloca a aura do jornalista, na perspectiva de Walter Benjamin, a 
aura de um narrador, instalado num lugar onde fazia a mediação 
de um lugar para outro, para ser alguém que exercita o problema 
do seu ingresso no nicho das celebridades. Essa individuação do 
processo da produção jornalística, passando por essa singularização 
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e essa performance do corpo, mostra que é o corpo-significante do 
jornalista quem singulariza esses processos. Mas isso também tem 
a ver com pesquisas que são feitas sobre relação entre jornalistas e 
leitores, quando estes últimos sinalizam como identificam o trabalho 
deste tipo de profissional.

De outro modo, o teórico explica que é

Também, uma estratégia para que a confiança do leitor se estabeleça 
mais na performance jornalística, do que necessariamente naquilo 
que o discurso aponta. Tais padrões de confiança passam também 
pelos próprios perfis dos jornalistas. São transformados em atores, 
celebridades, moeda de atribuição à credibilidade ao trabalho feito 
por eles. Não basta exaltar as virtudes dos talentos, mas dar- lhes 
um modo de existência na rotina produtiva, explicitando os seus 
fazeres, suas competências. Suas imagens são mostradas, prova 
concreta da sua existência ali, como agentes de um sistema inter-
pretativo, e cuja dimensão “abstrata” ganha corpo através de seus 
“peritos”. Esta operação visa especificar para o leitor os mecanismos 
usados pelo “lugar jornalístico” para tecer a questão da confiança e, 
provocar como resultante, a credibilidade sobre o que faz. (Fausto 
Neto, 2006, p. 10)

Portanto, o conceito se insere, assim como nossa pesquisa, no campo 
do jornalismo midiatizado6, que tem entre as características a atorização, 
e a auto-referência, ou seja, a produção de narrativas de si mesmo devido 
a irritações no sistema (Soster, 2015), para citar as que mais importam 
para a pesquisa. Dessa forma, com base em Véron (1995), está implícito 

6. Eliséo Verón (1995) identificou uma dinâmica comunicacional própria da 
midiatização, tendo como característica central a não-linearidade de causa e 
efeito em seus processos, assim como circuitos de feedbacks não-lineares, 
que se contatam através da circulação. Dentro da ambiência da midiatização, 
a circulaçãoé um dos conceitos que tentam compreender as novas dinâmicas 
comunicacionais, que se estabelecem nesses atravessamentos.
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compreender a geração de sentidos na perspectiva da midiatização7, ou 
seja, as afetações dentro do sistema midiático-comunicacional.

As próximas seções evidenciam como isso se dá nas narrativas 
do contemporâneo pela análise de uma coluna jornalística e do olhar 
empírico para uma narrativa de cunho biográfico.

Colunismo Contemporâneo: a jornalista Eliane Brum é fonte

 Como já dissemos, o que complexifica radicalmente o gênero opi-
nativo e nele o colunismo, é o fato de que, conforme as categorizações 
em voga e concebidas na Modernidade, este sempre foi o formato que 
deteve a prerrogativa de expressar opinião. De tal modo, cabe pensar o 
que acontece com as colunas, a partir das transformações do jornalismo 
no contemporâneo, ou seja, como a coluna se reconfigura nesse cenário 
em que a Pós-verdade vem se constituir, conforme Dunker (2017), da 
narrativa inflacionada de subjetividade, mas sem nenhum sujeito.

O colunismo é originário da imprensa norte-americana, em meados do 
século XIX, quando os jornais assumiram feição informativa. Marques 
de Melo (2003, p. 140) observa, nestes termos, que o público começou 
a desejar matérias com mais personalidade, que saíssem do anonimato, 
trazendo bastidores das notícias, descobrindo fatos e pinçando opiniões 
que ainda não foram expressas. Originalmente, essa demanda deu espaço 
para o aparecimento de seções sob a responsabilidade de jornalistas 
conhecidos, no sentido da construção de um jornalismo de referência, 
por profissionais com perícia e técnica no fazer, dada a formação e a 
experiência na carreira. Ainda, historicamente a classificação dá conta 

7. Devido ao limite de espaço, não nos deteremos à explicitação do conceito.



1110

meistudies

da antiga diagramação vertical dos jornais impressos, o que já não supre 
mais o formato em vista da sua presença também nos espaços online, 
com navegação em camadas e links e onde o espaço não sofre os mesmos 
constrangimentos do papel. Em razão disso, coluna também pode ser 
entendida como uma seção especializada de um veículo de informação, 
desde que publicada com regularidade e assinada.

Do ponto de vista estrutural, a coluna é um mosaico de fatos rela-
tados com brevidade, em tópicos, comentários rápidos sobre situações 
emergentes, “com unidades informativas e opinativas que se articulam” 
(Marques De Melo, 2003, p. 142). Nesses termos, os tipos de coluna 
mais comuns na imprensa brasileira são: coluna social, coluna esportiva, 
coluna política, coluna econômica, coluna policial, coluna de livros, de 
cinema, de televisão, de música. Estas divisões tendem especialmente 
agora a caminhar para uma dinâmica menos categorizada e mais defi-
nidas justamente em termos de identidade por um certo hibridismo e 
pela convergência de influências que podem ajudar a compreender que 
narrativa resulta no colunismo contemporâneo.

A partir da compreensão da classificação do colunismo, observamos 
que no contemporâneo há movimento da categoria para colocar-se como 
lugar de referência entre as narrativas, (re)legitimando a prática jorna-
lística impactada no contexto da Pós-verdade. Pela identidade daquele 
que narra – o jornalista colunista – há uma aproximação com o leitor, 
entendimento oportuno para o momento que vive o jornalismo e as afe-
tações entre o “mundo da produção” e o do “consumo” de informações. 
O reconhecimento e o prestígio daquele que narra podem atuar neste 
sentido como indutores da legitimidade do dito num contexto em que 
todos, em tese, podem emitir opinião. Vejamos, abaixo, como isso se 
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dá a partir da análise de excertos da coluna Eliane Brum, em El País8. 
E já na seção seguinte apresentamos uma reflexão acerca das biografias.

A narrativa do recorte empírico desta pesquisa foi publicada no portal 
El País, na seção de opinião assinada pela jornalista Eliane Brum em 
10 de dezembro de 2020. A narrativa aborda a atuação da hidrelétrica 
de Belo Monte na Amazônia. Já no título “Como pode uma empresa 
controlar a vida e a morte?” (Brum, 2020) a colunista propõe uma inter-
locução com o leitor, o que segue no decorrer da narrativa e indica uma 
tentativa de aproximação com a audiência, uma redução da mediação 
veículo-colunista-público, como notado em excertos como “Imagine. 
E mantenha o fôlego. Imagine que sua vida não é controlada por você”; 
“Você é estimulado a comer produtos ultraprocessados”; “A roupa que 
você veste”; “Dizem que você é livre”; “Parece um pesadelo?”, entre 
outras expressões que convidam o leitor a acompanhar o relato de forma 
mais próxima, a partir da própria realidade em comum ao narrado pela 
colunista.

A busca por capturar a atenção do leitor quase que com a oferta de 
um conteúdo personalizado – indício que é reforçado na seção sobre os 
hiperlinks adiante - segue com a jornalista e colunista se apresentando 
como igualmente próxima do narrado e do público a quem se dirige. 
Ao dizer “nossa vida atual” se coloca no mesmo patamar do leitor, se 
aproxima, embora tenha o “poder de voz” amplificado por sua posição de 
profissional, personalidade reconhecida e autoridade/expertise narrativa 

8. Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Em El País assina uma 
coluna que leva o seu nome, com publicações quinzenais de temas variados, com 
especial interesse na Amazônia, Governo Bolsonaro e pandemia de coronavírus. 
Os assuntos relacionados à pandemia, aliás, são de acesso aberto ao público. 
El País foi fundado em 1976, é o principal meio de informação em espanhol, 
independente.
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pela formação e anos de prática profissional. Estratégias que, podemos 
antecipar, é recorrente no extrato de colunas analisadas.

A descrição acima dá uma noção de como a estratégia se apresenta 
nas narrativas de Eliane Brum. De todo modo, indicaremos a seguir 
alguns excertos das com o objetivo de deixar mais nítida a recorrência 
de estratégias que a diferenciam do formato original do colunismo. 
Sendo assim, seguimos com a apresentação de exemplos extraídos das 
colunas da jornalista Eliane Brum.

A linguagem simples na explicação da temática, assim como a oferta 
de densa contextualização dos fatos é verificada através dos hiperlinks 
disponíveis ao longo do texto, tanto de conteúdos já abordados por 
El País, inclusive colunas de sua própria autoria, como em informa-
ções extras oriundas de outros veículos de comunicação e de sites de 
órgãos oficiais, estatísticas e bancos de dados. Os links em camadas de 
navegação dão contexto às afirmativas da colunista e embasamento à 
opinião expressa por Eliane Brum. Embora a colunista se apresente, como 
dito, como parte do narrado, o relato é marcado pela posição de quem 
observa e acompanha os acontecimentos, com longa descrição de fatos 
e exposição de dados objetivos em torno da temática. Em nove páginas 
de texto, considerando o arquivo no formato .pdf da coluna veiculada 
de forma online, as informações para além do texto mostram a densa 
interpretação e contextualização da narrativa acerca da exploração dos 
recursos naturais pela Belo Monte, as implicações com as formas de 
vida na natureza e a sobrevivência dos ribeirinhos e indígenas, como 
pode ser observado, por exemplo, no seguinte trecho:

No final de novembro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conseguiu obter uma 
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decisão favorável na Justiça federal, que obriga a Norte Energia a 
manter um hidrograma “provisório”, até que os estudos possam 
ser concluídos, para garantir a sobrevivência da Volta Grande. Isso 
significa que a empresa precisa liberar mais água para o ecossistema 
do que ela demanda no maliciosamente chamado Hidrograma de 
Consenso. A decisão foi tomada pelo juiz federal Roberto Carlos 
de Oliveira com base no “princípio da precaução, da prevenção e 
da inversão do ônus da prova”, “impondo ao empreendedor o dever 
de provar que a sua atividade questionada não causa ou não está 
causando danos ao meio ambiente.
Quando a usina recebeu a licença de operação, em 24 de novembro 
de 2015, apesar de todas as denúncias de violações e todo o passivo 
ecológico, a Volta Grande já tinha começado a se transfigurar. No 
ano seguinte, os Yudjá, povo indígena que considera ter canoas em 
vez de pés, porque são parte do rio, chamaram o ano de 2016 de 
“o ano do fim do mundo” (leia aqui). Em 2020, porém, a seca foi 
ainda maior. Por consequência, a situação da Volta Grande ficou 
ainda pior. Em toda a região atingida por Belo Monte, houve uma 
morte massiva de peixes. Ribeirinhos avisaram pelo WhatsApp que 
o Xingu estava se transformando num cemitério. “Os filhos do Xingu 
já não reconhecem mais o vai e vem da água”, disse Raimunda 
Gomes da Silva, liderança ribeirinha que teve sua casa e sua ilha 
incendiadas pela Norte Energia. (Brum, 2020, par. 14, grifos nossos 
para indicar hiperlinks)

Os grifos indicam a oferta de hiperlinks com recorrência ao longo da 
coluna. Como no trecho, o primeiro grifo é de um conteúdo externo, da 
seção de economia do Estadão. Quando cita “leia aqui”, Eliane Brum 
refere uma coluna de sua própria autoria e, em seguida, outra publicação 
do El País. A oferta de informações para além do texto base da coluna 
com apurações e citação a fontes externas, assim como a autorrefe-
rência indicam o domínio acerca do narrado, conhecimento de caso, 
apuração e expertise profissional, que são competências jornalísticas 
advindas do ideário moderno, pressupostos estes que não sucumbem 
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no contemporâneo, mas extrapolam as definições do gênero opinativo 
e, por consequência, da categoria de coluna.

A contextualização e a interpretação da temática proposta para além 
da opinião manifesta, assim como o conhecimento de caso e domínio 
das informações apresentadas também podem ser observadas na apre-
sentação de dados de forma explícita e ancorados nos hiperlinks, bem 
como na correlação entre fatos. Como podemos verificar no excerto 
abaixo, a exploração da Amazônia aparece ligada à corrupção, conse-
quências para os povos locais como a violência e o aumento de casos 
de suicídios. Vejamos:

A corrupção do território também foi decisiva para converter Altamira 
na cidade mais violenta da Amazônia e uma das mais violentas do 
Brasil, com as periferias tomadas por facções criminosas. Em 29 de 
julho de 2019, essa violência foi decisiva para a irrupção do segundo 
maior massacre carcerário da história de país, ocorrido no presídio 
de Altamira, com 62 mortos no total. Nas periferias da cidade, há 
hoje uma geração de crianças sendo criadas pelas avós porque os 
pais foram assassinados nos últimos anos. Desde o início de 2020, 
Altamira testemunha uma série de suicídios de adolescentes, a 
maioria deles enforcados, fenômeno relacionado pelos especialistas 
à repentina e violenta transformação do território e do modo de vida 
da população produzidos por Belo Monte. (Brum, 2020, par. 34)

Outro aspecto que destoa da categorização original do colunismo 
são as entrevistas e nelas a evidência das fontes especializadas, assim 
como a de fontes/personagens locais e/ou envolvidos nos fatos e acon-
tecimentos narrados. Do mesmo modo, faz referência e disponibiliza 
citações e links para acesso a documentos oficiais. A coluna em questão 
apresenta tais recursos que ampliam as informações e emergência de 
sentidos para o leitor:
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Fatos, pesquisas científicas e experiência cotidiana mostram que a 
administração da água para a operação de Belo Monte está provo-
cando a destruição da Volta Grande do Xingu e, portanto, a destruição 
da vida dos humanos e não humanos que vivem lá. André Oliveira 
Sawakuchi, professor do Instituto de Geociências da Universi-
dade de São Paulo, afirma que o efeito do controle da água pela 
Norte Energia equivale a antecipar o colapso climático na Volta 
Grande do Xingu. “Possivelmente, o desmatamento no Alto Xingu 
e as barragens de Belo Monte têm um efeito muito mais severo (e 
em curso) na vazão da Volta Grande que a crise climática global”, 
afirma o geólogo, que estuda o Xingu e Belo Monte há anos. (Brum, 
2020, par. 12, grifos nossos para indicar quem são os entrevistados 
e/ou fontes consultadas)
A natureza é muito mais delicada e complexa do que qualquer inven-
ção humana. “Espero que a Justiça e o Ibama consigam garantir uma 
quantidade de água que nos permita viver na Volta Grande”, diz 
Bel Yudjá. Já estamos nos transformando num cemitério de peixes, 
acredito que seremos um cemitério de árvores mortas. Estamos aqui, 
lutando, e esperamos que as pessoas se somem a nós nessa luta para 
que a Volta Grande possa continuar viva e a nossa vida deixe de 
estar ameaçada’. (Brum, 2020, par. 21, grifos nossos para indicar 
quem são os entrevistados e/ou fontes consultadas)
De 9 a 12 de novembro, o núcleo de “Guardiões”, formado por indí-
genas dos povos Xipaya, Kuruaya e Yudjá, ribeirinhos, pescadores e 
agricultores familiares, interditou a Transamazônica no quilômetro 
27 para denunciar que os peixes não conseguiam fazer a piracema. 
Ou seja, a reprodução tinha sido interrompida. “Estamos unidos para 
defender as águas do Xingu e as nossas vidas. Belo Monte quer nos 
matar aos poucos, assim como faz com os peixes do Xingu, mas nós 
lutaremos”, escreveram em uma carta manuscrita. “Estamos aqui 
para mostrar a situação que temos vivido desde a chegada de Belo 
Monte e o roubo da água do Xingu. Faz cinco anos que estamos 
sofrendo os impactos da barragem [...] A nossa vida não pode ser 
ignorada. Nossas vidas importam!”, afirmaram em documento às 
autoridades. (Brum, 2020, par. 16, grifos nossos para indicar quem 
são os entrevistados e/ou fontes consultadas)

A variedade de hiperlinks, entrevistas e dados expostos mostram 
que não só a colunista acompanha de forma densa os acontecimentos, 
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mas também que os fatos são noticiados em seus desdobramentos pelo 
veículo e pela coluna de Eliane Brum. A coluna, dessa forma, compila 
e recupera informações, apresenta dados atualizados, reúne o máximo 
de conteúdo acerca do narrado em um mesmo espaço em uma narrativa 
que se propõe acessível e próxima do contexto da vida do leitor.

Como podemos perceber, apostando nas subjetividades a partir da 
atorização (Fausto Neto, 2015), a coluna, enquanto formato encarregado 
da narrativa analítica, incumbida de ofertar opiniões embasadas em fatos 
objetivos que intentam contribuir para o entendimento dos fenômenos 
sociais, sugere a reafirmação de seu lugar. oferecendo, desta forma, 
sentido de mais credibilidade ao narrado. Vejamos que tais estratégias, 
por alguém que se apresenta junto ao narrado, conferem um pacto com 
os leitores que vai além da opinião, perpassando práticas de checagem 
objetivas, assim como o testemunho e as afetações de alguém que é ao 
mesmo tempo fonte e personagem. Desse modo, reforçam uma relação 
de confiança com aquele que lê ao apostarem em uma narrativa que se 
apresenta com mais autenticadores de credibilidade. Pressupomos, desse 
modo, o colunismo contemporâneo assentado ainda mais na expertise, 
no saber especializado daquele que narra e que alcança destaque por 
sua trajetória profissional.

Os “Camarins” da Biografia “Eu travesti” (2019)

“Eu travesti” (2019), editora Record de 193 páginas, retrata a vida 
da ativista LGBTQIA+ Luísa Marilac e que fora escrita em parceria 
com a jornalista Nana Queiroz. Luísa Marilac ficou famosa depois de 
um vídeo seu viralizar nas redes sociais. A parceria entre a jornalista 
e Luisa veio depois de Luisa se tornar colunista da revista Azmina, da 
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qual Nana é fundadora. Na obra, Luisa conta suas memórias, quando se 
assumiu aos 17 anos, sua vida na Europa como atriz pornô e alguns de 
seus casos secretos com personalidades famosas, dentre eles um jogador 
da seleção italiana de futebol, além das diversas violências sofridas, 
como as sete facadas que levou quando quase foi morta. Assim como 
em várias narrativas biográficas contemporâneas, o nome da personagem 
– Luisa Marilac – aparece juntamente ao da jornalista Nana Queiroz.

Em relação à análise a que nos propomos, uma primeira alteração 
– ocorrida nas biografias de personagens, além de retratarem a vida 
de alguém ainda vivo – é a aparição da curadora das informações, a 
jornalista, profissional que auxilia na coleta de dados e montagem do 
material final, na capa9. Muitas vezes, aparece como coautora, colabo-
radora ou em parceria. Não que isso seja novo, exatamente, no entanto 
antes esses profissionais ficavam “nos bastidores”. Esses profissionais, 
citados anteriormente, eram os chamados ghostwriter, ou escritores fan-
tasmas10. Em uma busca no dicionário de termos literários de Massaud 
Moisés temos a seguinte definição:

Designa o escritor que emprega sua pena a fim de redefinir obra 
publicada sob nome alheio. Vincula-se, geralmente, à atividade 

9. O que ocorre em muitas outras obras, Como Biografia escrita em coautoria temos 
O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada (2017), Companhia das Letras, 
biografia escrita em parceria com o jornalista Matinas Suzuki Jr. – Eu travesti 
(2019), editora Record, de 193 páginas que retrata a vida da ativista LGBT 
Luisa Marilac e que fora escrita em parceria com a jornalista Nana Queiroz – 
A biografia Casagrande e seus demônios (2013), editora Globo livros, embora 
date de 2013, é outro exemplo de parceria entre biógrafo e biografado, uma vez 
que traz como autores o jornalista Gilvan Ribeiro e o ex-jogador e comentarista 
de futebol Walter Casagrande – dentre muitos outros exemplos.

10. Uma discussão muito interessante a esse respeito é realizada na obra Direitos 
Autorais e Ghostwriter: o Caso ‘O Doce Veneno do Escorpião’ à Luz das Doutrinas 
do Droit d’Auteur e do Copyright 2020 de Luís Marcelo Algarve.
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jornalística [...] a pessoa interessada [...] contrata os serviços de um 
escriba profissional ou dum escritor momentaneamente necessitado 
de ampliar seu orçamento. (Moisés, 2004, p. 209).

O que chama atenção, levando em consideração a aparição desses 
profissionais nas capas das obras, é exatamente esse “mostrar” ao leitor 
a forma de construção; a atorização (Fausto Neto, 2006). Ou seja, há 
a necessidade de inserir aquele que narra também como produtor de 
significação, como um aparato concreto frente à crise de credibilidade, 
ou, como afirmou Figueiredo (2010), um contraponto ao “tudo ficcional” 
do contemporâneo.

Como podemos verificar na figura abaixo em que o nome da jor-
nalista que realizou as entrevistas com Luísa Marilac e organizou todo 
material aparece como colaboradora:

Figura 4
Capa Relatos biográficos Eu Travesti

 Eu Travesti. (s.d.).
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O que fica claro é que esse (antes) “fantasma” – agora aparece – é 
uma coautora das memórias da atriz. Além disso, corroborando essa 
questão, Fausto Neto (2007, p. 12) afirma que “descrever as operações 
é o meio através do qual se estrutura a credibilidade e, por efeito, atua-
liza a noção de confiança”. O pesquisador Antonio Fausto Neto (2008) 
afirma que o jornalista, ao descrever essas operações acaba assumindo 
uma referencialidade de seus processos produtivos, o que, por princí-
pio, colaboraria na construção da relação de confiança e credibilidade 
com o leitor.

Ou seja, a auto-referencialidade também aparece aqui, na obra 
Eu travesti (2019), ao final do livro com o título “Nota de leitura: Ser 
a voz da outra por Nana Queiroz” (Marilac, 2019, p. 156). Nessa parte 
da obra a jornalista relata como foi o processo de produção da obra; 
nesses relatos da jornalista Nana Queiroz há a tentativa de mostrar ao 
leitor os mecanismos utilizados pelo jornalista para a elaboração da 
obra, ou seja, como um contrato ou pacto diferente (Lejeune, 2008), 
gerando credibilidade sobre sua tarefa:

Encontro-me, então, encarregada de ser a voz escrita da Marilac, o 
canal entre o que ela sente, pensa e lembra, e a palavra. E eu, que 
como jornalista sempre pretendi ser a voz alheia em algum grau, 
topei ser a voz mais íntima da Marilac, a voz em primeira pessoa. 
O primeiro impulso foi pensar: preciso diminuir, ficar meio invisível, 
para aprender a ser a voz do outro. (Marilac2019, p. 156)

Nesse aspecto, é perceptível na obra pretensões de acesso à verdade, 
as quais resultam na evidência do “eu” também na narrativa jornalística 
(Figueiredo, 2010). Ademais, esse ceticismo em relação à objetividade 
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e à verdade (Eagleton, 1996), necessitam ser expostos e solidificados, 
para que, de certa maneira, o leitor acredite no que lê.

Considerações Finais

A coluna, como o caso da de autoria da jornalista Eliane Brum, adota 
e institui práticas capazes de reforçarem a autoridade e a legitimidade 
do discurso frente às verdades contextuais, especialmente porque está 
assentada na sua natureza e vocação que é a de dar voz a um especia-
lista. Estas ações firmam-se em processos de filtragem e checagem de 
informações, contextualização e aprofundamento da notícia e, ainda, no 
embasamento daquele que narra com autoridade de fonte. Do mesmo 
modo, a busca por uma realidade “mais real” se mostra na biografia 
“Eu travesti” pelo personagem vivo, como pela evidência da jornalista 
no relato biográfico, estabelecendo um pacto de checagem e testemunho 
numa perspectiva mais autoral.

 As análises realizadas permitem observar que a objetividade, o ritual 
técnico, estratégico, no sentido de assegurar qualidade e acuidade no 
tratamento das informações, cedem lugar contemporaneamente por seu 
contrário. De tal modo, indicamos haver nessa estratégia organizada, 
quer dizer, ancorada tanto em práticas objetivas como na exploração 
das subjetividades, a oferta de sentidos de mais credibilidade ao narrado 
diante da abundância de narrativas disponíveis ao leitor no contexto con-
temporâneo (e da Pós-verdade). Não há uma negação do ritual estratégico 
objetivo das narrativas midiáticas, mas a busca de reafirmação do seu 
lugar de perícia pela evidência daquele que narra – e da sua autoridade 
narrativa - e as subjetividades decorrentes. Ou seja, as narrativas desde 
uma perspectiva autoral assumida pelo jornalista/colunista e/ou narrador 
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das biografias constitui-se agora como estratégia de autenticação de seu 
dizer. O que se passa com a evidência da subjetividade, por sua vez, é 
a oferta de um relato dito com mais qualidade e fidedigno ao real por 
alguém que se mostra, posto que está mais perto, presenciou o fato ou 
é fonte. Sendo assim, uma versão mais autêntica do narrado.
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Protestos no Google: o agendamento da 
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De acordo com o Google Trends, no ano de 2020, a pergunta: 
“como manifestar” foi mais pesquisada do que “como ser presidente”. 
Mesmo com o isolamento social, várias manifestações populares foram 
registradas abordando temáticas variadas como pautas anti racismo, 
apoio aos profissionais de saúde que estiveram desde o início na linha 
de frente de combate à pandemia de Covid-19, mobilizações contra os 
impactos sociais e econômicos gerados pelo isolamento social imposto 
por governos ao redor do mundo para prevenir a transmissão do novo 
Coronavírus, entre outras.

Para Jasper (2016, p. 15), “a indignação, emoção que combina a 
raiva e o ultraje moral, é o cerne do protesto, o primeiro sinal de que 
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sentimos haver no mundo algo errado que precisa ser consertado”. Jasper 
classifica os movimentos de protesto como um subconjunto dos movi-
mentos sociais, que se organizam contra situações que julgam ofensivas 
em suas formas de enxergar a realidade em que vivem. De acordo com 
Horn (2013, p. 19), os movimentos sociais são “formas de ação coletiva 
que surgem em resposta a situações de desigualdade, opressão e/ou 
demandas sociais, políticas, econômicas ou culturais não atendidas”.

A partir destes pressupostos, este texto analisa a cobertura jornalística 
que a mídia brasileira fez dos protestos ocorridos em 2020 no Brasil. 
Especificamente, demonstramos quais pautas tiveram mais espaço nos 
veículos de comunicação no país e por consequência maior relevância 
para o SEO4 da plataforma de busca do Google.

Na plataforma, as reportagens analisadas foram selecionadas a partir 
do termo de busca “protesto” na categoria “Notícias” para os resultados 
e delimitamos o período de busca entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020. Foram selecionadas 10 reportagens, que constam 
da primeira página de resultados da plataforma de busca do Google. 
A partir deste escopo, fizemos a Análise do Conteúdo presente nos 
títulos e palavras mais utilizadas nos textos na intenção de relacionar 
discursos com revisão bibliográfica que fizemos sobre o tema.

Embora os movimentos de protesto também sejam manifestações expres-
sivas de uma nova comunicação, muito do jornalismo tradicional permanece, 
em especial, dentro dos buscadores como o Google. Na análise, cruzamos 
os títulos de maior relevância destacados pelo mecanismo de busca, com 

4. Search Engine Optimization é uma estratégia de otimização de páginas web, 
baseada nos fatores de classificação do Google. A intenção é aumentar as chances 
de indexação no buscador, contribuindo para melhorar o ranqueamento dos 
conteúdos entre os resultados de pesquisa.
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o termo “protesto”. As manchetes criminalizaram atos de mobilizações em 
protestos, ao passo que também adotaram técnicas de engajamento e até 
sensacionalistas, para atrair o público e conquistar uma boa classificação.

Para complementar a nossa pesquisa, salientamos que além de uma 
classificação nos buscadores, as palavras e a abordagem escolhidas 
também atuam no agendamento dos debates, pautando o que se deve 
discutir e até mesmo como se discutir. Ou seja, a democratização dos 
meios de comunicação revela-se como algo ainda frágil, em constru-
ção, que pode ter entraves pela própria lógica do algoritmo. Quando 
falamos em “protestos”, essa fragilidade é potencializada, uma vez que 
o discurso dominante de criminalização dos movimentos sociais é algo 
construído historicamente no Brasil.

O percurso teórico deste texto se inicia abordando a relação entre 
movimentos sociais, protestos e a cobertura jornalística. Na sequência, 
problematiza o agendamento em tempos de otimização para buscadores, 
para finalmente adentrar na parte empírica do estudo, demonstrando os 
dados coletados, seus resultados e análise.

Movimentos Sociais, Protestos e a Cobertura Jornalística

Os movimentos sociais, aqui compreendidos como “ações sociais 
coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas dis-
tintas de a população se organizar e manifestar suas demandas” (Gohn, 
2003, p. 13) articulam valores de cidadania e participação. Conforme 
afirma Gohn (2008), os movimentos sociais são matrizes geradoras de 
saberes, constituindo-se em portadores legítimos das demandas sociais. 
Segundo a autora, os movimentos sociais têm a “capacidade de trans-
formar atores sociais em sujeitos sócio-políticos, coletivos, construtores 
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de suas histórias” e possuem a habilidade de “realizar alianças, de se 
inserir em redes, de realizar parcerias, de articular-se com outros movi-
mentos com princípios e valores similares, e outras ações expressas no 
agir político de um movimento” (Gohn, 2008, p. 38).

No livro “Redes de indignação e esperança”, Manuel Castells (2013) 
ressalta a importância de compreender os movimentos sociais em seu 
processo de formação, dinâmica, valores e perspectivas de transfor-
mação social, destacando o papel da comunicação para compartilhar 
os significados e trocar informações. Segundo a perspectiva do autor, 
a comunicação autônoma seria a essência dos movimentos sociais que 
buscam contestar o poder instituído.

A contestação vem em forma de protestos. Jasper (2016) diz que 
os protestos são parte da existência humana, sendo que todos os perí-
odos da História mostraram que esses movimentos têm o potencial 
de trazer mudanças importantes. Para o autor, os movimentos sociais 
são a forma que o protesto assumiu nos dias de hoje, dando às pessoas 
comuns a capacidade de explorar, articular e vivenciar princípios morais. 
Assim, “indivíduos se juntam para recrutar, persuadir e inspirar outras 
pessoas, usando todas as ferramentas que conseguem encontrar”, desde 
caricaturas até armas (Jaspers, 2016, p. 13).

No mundo conectado, os protestos se espalharam. Ganharam tal força 
que se fizeram “em rede”, nas palavras de Castells (1999), alcançando 
inúmeros países, incluindo o Brasil, com as famosas manifestações 
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de junho de 20135 . Mas, para além das reflexões de cunho político, 
esses protestos se caracterizaram como um fenômeno de comunicação, 
representando uma nova cultura de resistência, ativismo e mobilização 
em rede (Lima & Loose, 2014). Agora, os movimentos sociais e suas 
expressões em forma de protesto ganhavam as ruas, mas eram mediados 
pelas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). Sobre esse 
fenômeno, Lima e Loose afirmam que (2014, p. 37):

O movimento se diferenciou dos tradicionais por sua descentralização 
organizacional; ausência de lideranças; repúdio aos canais habituais 
da política (como partidos e sindicatos) e às mídias jornalísticas tra-
dicionais; reivindicações e pautas múltiplas; e mobilização e difusão 
realizadas a partir do espaço virtual, notadamente pelas chamadas 
mídias sociais – entendidas como aquelas que são “absolutamente 
interativas” e nas quais os consumidores (receptores) se tornam 
produtores de conteúdo.

Porém, como afirmam as autoras, o jornalismo tradicional não 
acompanhou essa transformação, demorando para entender o fenômeno 
- tanto que alguns representantes da imprensa foram repelidos durante 
os protestos. Segundo as autoras, muito disso deve-se ao próprio enqua-
dramento da mídia, em vários aspectos depreciativos, com enfoque na 
violência das ruas, embates com a polícia e discursos pautados na cri-
minalização dos movimentos sociais. Então, as redes sociais novamente 

5. As manifestações de junho de 2013 no Brasil, também conhecidas como 
“Manifestações dos 20 centavos” ou “Jornadas de Junho”, são caracterizadas como 
protestos em todo o território nacional, para contestar o aumento das tarifas do 
transporte público nas principais capitais e metrópoles do país. Elas são consideradas 
as maiores mobilizações do Brasil, desde o impeachment do presidente Fernando 
Collor de Mello, em 1992. As manifestações de junho seguiram o mesmo processo 
viral apontado por Castells (2013), com outros movimentos semelhantes no mundo, 
como a Primavera Árabe e o Occupy Wall Street.
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ganharam protagonismo, sendo responsáveis por denunciar os abusos. 
Com isso, o jornalismo hegemônico teve que “reavaliar sua cobertura 
e começar a se pautar pelo que acontecia e era veiculado nas redes” 
(Lima & Loose, 2014, p. 37).

Os protestos se tornaram virais. Entendemos que isso ocorreu não só 
pela ação das mensagens compartilhadas nas redes sociais, mas também 
pelo efeito da demonstração das mobilizações. Ver e ouvir os protestos, 
mesmo em contextos e culturas distantes, inspira outros movimentos, 
pois desencadeia a esperança e a possibilidade de mudança, assim 
pensou Castells (2013).

Portanto, a comunicação em rede passou a ser encarada como sujeito 
ativo dos protestos contemporâneos, sendo parte do recrutamento, expres-
são, difusão, compartilhamento e mobilização dos agentes. Mas, assim 
como nascem nas redes, os movimentos também morrem no mesmo 
local. As ideias permanecem, migrando para novos protestos, o que exige 
do jornalismo outros desdobramentos para acompanhar essa dinâmica.

De acordo com Lima e Loose (2014, p. 38), é nessa conjuntura de 
desdobramento e modificação do jornalismo tradicional, que a comu-
nicação é transpassada pelas redes sociais, que informam aos públicos 
sobre os fatos não ditos. Segundo as autoras, o resultado disso é uma 
quebra na confiança na imprensa, em uma crise sustentada por protestos 
específicos contra a supremacia dos interesses privados, em detrimento 
do interesse público.

O jornalismo hegemônico é questionado e diante das suas contra-
dições emergem outras mídias, que nem sempre são coordenadas por 
profissionais da área. Há uma alternância entre o papel legitimador dos 
especialistas e a modificação das “relações de trabalho, uma vez que as 
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fontes são agora produtoras de conteúdo informativo, e os leitores se 
convertem em coprodutores” (Lima & Loose, 2014, p. 39).

As características dos próprios jornalistas também se alteram nesse 
contexto. Para Lima e Loose (2014), com a grande quantidade de 
mensagens circulando na web e as interações nas redes sociais, há uma 
mudança nas rotinas produtivas e no próprio modelo de ser um profis-
sional do campo jornalístico. Ao mesmo tempo, ocorre a incorporação 
da velocidade, a radicalização do tempo real e a inserção do receptor-
-produtor, requerendo que os jornalistas tenham outras preocupações 
(Lima & Loose, 2014).

Assim, o jornalismo se vê obrigado a acompanhar o cenário inte-
rativo e móvel, as novas formas não profissionais emergentes (recep-
tor-emissor), bem com a pluralidade de discursos. Claro, não seríamos 
injustos ao considerar que tudo isso é fruto das manifestações, mas foi 
a partir dos protestos que percebeu-se essa transformação da comuni-
cação com mais força. Ou seja, as metamorfoses aqui mencionadas são 
processuais, mas ganham ênfase a partir da cobertura jornalística das 
mobilizações sociais.

Em nossa presente análise, resta-nos verificar se essa transforma-
ção realmente está presente nos títulos de notícias classificados pelo 
Google. Afinal de contas, hoje também lidamos com o algoritmo, que 
é capaz de orientar debates e categorizar as notícias em um “nível de 
importância”. Assim, alargam-se as possibilidades de agendamento, 
porém ainda há dúvidas sobre a efetividade de uma transformação no 
discurso jornalístico.
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Agendamento em Tempos de Otimização para Buscadores

Os assuntos relacionados ao controle social da mídia estiveram em 
pauta em muitos estudos de Comunicação, com destaque para a hipótese 
do agendamento, que ganhou grande repercussão no Brasil. Desenvol-
vida pelo norte-americano Maxwell Combs e Donald Shaw, em 1972, 
o agenda-setting pressupõe que os meios de comunicação influenciam 
o receptor não a curto prazo, como boa parte das antigas teorias, mas 
sim a médio e longo prazo (Hohlfeldt, 1997). Ou seja, a mídia não seria 
capaz de impor o que pensar em relação a um determinado tema, como 
dizia a teoria hipodérmica, mas ela seria capaz de orientar o público 
sobre o que falar, pensar e debater. Contudo, a hipótese do agendamento 
se transformou muito ao longo dos anos, ainda mais com os recentes 
estudos de recepção e mediatização, em conjunto com o avanço das TIC.

Com o protagonismo do jornalismo digital, a orientação sobre debates 
disputa o engajamento. Tanto que boa parte das estratégias noticiosas 
contemporâneas tentam reestruturar suas abordagens, para tornar o 
engajamento um imperativo e, assim, contribuir para a manutenção 
econômica da empresa jornalística (Bueno & Reino, 2019).

Assim, quando pensamos nos diferentes tipos de textos que compõem 
as narrativas jornalísticas intermediadas pelas TIC, principalmente nos 
mecanismos de busca, certamente o título aparece entre os primeiros 
recursos de engajamento e tática de atenção. De acordo com Bueno e 
Reino (2019), em tempos de popularização das métricas, monitoradas 
pelos índices de visualização, as notícias perpassam longos caminhos, 
incluindo a otimização para os buscadores (SEO) para melhorar suas 
posições nos resultados de pesquisa.
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Sendo assim, ao considerarmos em nosso estudo o recorte pela pala-
vra-chave “protesto” no Google e os primeiros resultados de pesquisa, 
não podemos ignorar a importância que o SEO ganha no jornalismo, 
como condicionante das notícias apresentadas, pautando algumas dis-
cussões e sendo parte de um controle social da mídia. Para Bueno e 
Reino (2019, p. 99), há uma reconfiguração dos títulos jornalísticos para 
que eles sejam encontrados mais facilmente nos sistemas de busca, seja 
com a “adoção de narrativas conhecidas como títulos ‘caça-cliques’, 
que escondem ou sensacionalizam a notícia”.

Por outro lado, os autores ressaltam que os modelos caça-cliques, 
que se valem das artimanhas do engajamento, não priorizam o leitor. 
No SEO, a experiência do usuário é um diferencial, o que também afeta 
a produção jornalística. Quer dizer que a otimização, “além da vanta-
gem de posicionamento nos resultados, beneficia também a questão da 
credibilidade” (Bueno & Reino, 2019, p. 100).

Segundo Pedrosa (2020), as soluções computacionais para filtragem 
informacional exigem que o jornalismo revise suas rotinas produtivas. 
Assim, se antes os media eram considerados os principais mediadores 
de informação, hoje o jornalismo está difuso em “fluxos informacio-
nais geridos por procedimentos invisíveis ao público e, na maioria das 
vezes, aos próprios profissionais da área” (Pedrosa, 2020, p. 23). Com a 
necessidade de se fazer presente nas plataformas algorítmicas, os sites 
jornalísticos passaram a adotar as técnicas de SEO, potencializando 
determinadas características textuais e de programação que influenciam 
direta ou indiretamente o posicionamento nos rankings dos buscadores.

Pedrosa (2020, p. 24) diz que a redação pode ocorrer com foco no 
cidadão, “mas diante de uma fonte algorítmica, outros fatores passam 
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a ter relevância para que a página construída se torne visível em meio 
a outras inúmeras opções disponíveis”. Isso quer dizer que, para o jor-
nalismo, não aparecer entre os primeiros resultados de pesquisa pode 
ser um problema. Ao mesmo tempo, alcançar uma boa classificação é 
a chance de fazer com que certas ideias sejam debatidas pelo público 
e, portanto, ser parte de um possível agendamento.

Bueno e Reino (2019) dizem que o SEO altera a produção e o 
consumo em ambientes digitais, pois a estratégia transforma a lógica 
dos principais termos usados, as palavras em destaque, entre outras 
técnicas de otimização. Nesse sentido, mesmo seguindo uma lógica 
parecida com a usada no jornalismo, essa definição na web passa por 
diversos critérios que não são transparentes, combinados ou não com 
os princípios jornalísticos.

A atenção do jornalismo web ao SEO na última década ilustra como 
os mecanismos de busca se tornaram uma opção real ao resgate da 
informação tanto para o usuário quanto para o jornalista. Nesse tempo, 
acompanhou-se também a expansão e domínio do Google como 
plataforma de busca, o que particularizou uma série de tratativas 
internas que se desenrolam no processo de recuperação de uma 
informação on-line. O buscador do Google passou a ser visto como 
a fonte em si, apesar de não produzir o conteúdo da lista de links que 
oferece determinado tema. Seu trabalho é classificar diferentes sites 
em uma página de resultados em ordem decrescente de pertinência 
em relação ao assunto pesquisado (Pedrosa, 2020, p. 24).

Desse modo, não poderíamos ser inocentes em nosso levantamento, 
pois as notícias de protesto apresentadas não buscam somente relatar 
acontecimentos, mas engajar e atrair um número potencial de leitores e 
ampliar os cliques. O SEO, portanto, não apenas transforma os títulos 
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das matérias, mas também a forma como os debates são inseridos na 
sociedade.

Como bem disse Castells (1999), em uma sociedade em rede cal-
cada na relevância da informação, ter a capacidade de transmiti-la é 
uma forma de poder. Diante disso, esse dito poder de transmissão e 
compartilhamento é capaz de contribuir com a liberdade de expressão 
dos cidadãos e jornalistas, atendendo a preceitos constitucionais, bem 
como contribuir para a existência de um oligopólio, que centraliza a 
propagação de informações e condiciona certas representações sobre 
um assunto (Castells, 1999).

Ora, aqui chegamos no centro da nossa pesquisa: pensar a relevân-
cia das matérias selecionadas, com base na palavra-chave “protesto” e 
seus respectivos títulos, e compreender como se dá essa classificação. 
Para isso, é necessário compreender as linguagens empregadas pelos 
veículos de comunicação, ao passo que a própria otimização condiciona 
alguns conteúdos como relevantes e orienta debates sobre manifestações 
populares.

Cádima (2013) contribui com o debate ao dizer que a nova comple-
xidade dos processos de mediação exige novas literacias. Para ele, o 
motor de busca é um exemplo notório, já que a plataforma reorganiza 
e indexa preferencialmente as informações em função da sua interati-
vidade, não em sua qualidade intrínseca, com eventual aprofundamento 
das matérias e seus conteúdos. Mas, Cádima (2013) vai além. O autor 
ressalta que nos sistemas mais complexos do ambiente digital, com as 
especificações semânticas que hoje estão presentes nos buscadores, os 
proprietários de sites e plataformas controlam o conteúdo, algo que ele 
chamou de “moderação automatizada”. Assim, principalmente na área 
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política, “designadamente nos países que têm já um longo contencioso 
com a liberdade na internet, estes sistemas de controlo têm ajudado à 
censura das opiniões dissidentes” (Cádima, 2013, p. 25).

As considerações de Cádima (2013) nos abrem portas para refletir se, 
de fato, as notícias sobre protestos que aparecem nos primeiros resultados 
do Google têm a intenção de trazer uma pluralidade de vozes e movi-
mentos sociais. Segundo ele, estaríamos rodeados de “intermediários 
digitais”, que detém os sistemas de reorganização da informação e com 
capacidades infinitas frente ao velho sistema midiático já conhecido.

Coleta de Dados: a pesquisa na plataforma de busca do Google

Utilizando o termo “protesto”, fizemos a pesquisa na plataforma 
de busca do Google na categoria “Notícias”, delimitando o período de 
1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. A primeira página de 
resultados para a busca listou 10 reportagens com os seguintes títulos:

1. Correio Braziliense - Bolsonarista xinga organizadores de 
protesto na praia de Copacabana em 11 de junho de 2020;

2. Diário do Transporte - Segundo protesto contra a tarifa de 
transporte acaba em tumulto em São Paulo em 9 de janeiro 
de 2020;

3. IstoÉ - Gaviões marca protesto para hoje em frente ao CT 
do Timão em 05/10/20;

4. El País - Coronavírus: Polícia alemã ̃dissolve protesto em 
Berlim contra medidas para frear a pandemia em 20 de 
agosto de 2020;

5. Globoesporte.com - Lewis Hamilton participa de protesto 
antirracista em Londres: “A mudança virá” em 21 de junho 
de 2020;
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6. Correio Braziliense - Com confusão, Curitiba tem noite de 
protestos contra o racismo e antifascismo em 01 de junho 
de 2020;

7. Correio Braziliense - Joaquin Phoenix é preso nesta sexta 
em protesto organizado por Jane Fonda em 10 de janeiro 
de 2020;

8. Jornal O Globo - Protesto no Palácio Guanabara pela morte 
de João Pedro tem confronto entre manifestantes e a Polícia 
Militar em 31 de maio de 2020;

9. El País - De Paris a Curitiba, os protestos antirracistas (sic) 
se espalham pelo mundo em 3 de junho de 2020;

10. Jornal O Globo - Em protesto em Brasília, enfermeiros são 
agredidos por apoiadores de Bolsonaro em 1 de maio de 2020.

Nota-se que reportagens de grandes portais de notícias como G1, 
Globo.com, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e UOL não 
chegaram a figurar entre as 10 selecionadas para a primeira página 
de resultados da plataforma de busca. Os veículos que conseguiram 
destaque nos resultados apresentados foram: Correio Braziliense, com 
três reportagens; El País e Jornal O Globo, com dois títulos cada um; 
Diário dos Transportes, IstoÉ e Globoesporte.com, tiveram uma matéria 
selecionada cada um.

As dez reportagens, resultado da busca com o termo “protesto”, que 
são apresentadas na primeira página do Google, são classificadas, de 
acordo com a plataforma, por relevância. O termo relevância, da defini-
ção do dicionário digital Aulete (Aulete Digital, s.d.), quer dizer aquilo 
que é relevante, importante, que se sobressai aos demais. Observando 
os temas das reportagens, considerados mais relevantes, identificamos:
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• Desavenças envolvendo bolsonaristas e manifestantes, em 
duas ocasiões, no Rio de Janeiro e em Brasília em protestos 
que tinham a pandemia como pano de fundo;

• Confusão em protesto por aumento de tarifa de transporte 
coletivo;

• Descontentamento de torcida com direção do time do Corin-
thians;

• Os protestos anti racistas, que estiveram nas pautas mundo 
afora, foram tema de quatro reportagens;

• A prisão de uma celebridade em um protesto pela adoção 
do veganismo como forma de minimizar as mudanças cli-
máticas e a pandemia;

• Um dos protestos retratados tinha como foco as medidas 
restritivas na tentativa de controle da disseminação do novo 
Coronavírus na Alemanha.

Quando focamos nos títulos das reportagens, que dão destaque às 
chamadas que vão atrair os leitores, podemos notar que as palavras 
são cuidadosamente escolhidas para captar a atenção. Utilizamos o site 
Wordart.com para extrair uma nuvem de palavras, a partir das 109, que 
constam dos títulos das 10 reportagens selecionadas. Cabe aqui uma 
representação desta atratividade representada na figura 1.

Nota-se que a palavra “Protesto” manteve o protagonismo nos títulos 
das reportagens. Para demonstrar quais foram as palavras das chamadas 
das reportagens mais utilizadas trazemos o quadro 1, apenas os verbetes 
que tiveram mais de uma utilização.
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Figura 1
Nuvem de palavras dos títulos das reportagens

Elaborado pelas autoras utilizando o site wordart

Quadro 1
Palavras mais citadas nos títulos

Palavras Número de vezes que foram usadas
Protesto 9
Contra 3
Polícia 2

Antirracista 2
Curitiba 2

Elaborado pelas autoras

Para compreender os discursos utilizados pela imprensa na cobertura 
dos protestos retratados nas reportagens selecionadas, para entender se 
havia uma ligação destes com seus títulos, selecionamos os textos e os 
lançamos no site Wordart.com. Removemos palavras como de, como, 
pelo, este, como, mas deixamos apenas aquelas que davam sentido aos 
discursos utilizados. A nuvem, com as 200 palavras mais citadas nas 
reportagens selecionadas está representada pela figura 2:
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Figura 2
Nuvem de palavras originada pelos textos das reportagens selecionadas

Elaborado pelas autoras utilizando o site wordart

Quadro 2
Palavras mais citadas nos textos das reportagens sobre protesto de 2020

Elaborado pelas autoras
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A nuvem de palavras é um recurso que ajuda a dar contexto às 
narrativas mais empregadas em textos, dando a elas peso e destaque. 
Para comprovar trazemos o quadro 2 que detalha a quantidade de vezes 
que as palavras destacadas foram citadas nos textos selecionados:

Análise dos Dados

Como observaram Lima e Loose (2014), o discurso que a mídia vem 
propagando com relação às manifestações populares de protestos fica 
muito focado em desordem, enfrentamentos com a polícia, fatos que 
causam distúrbio e pouco com as motivações que as pessoas tiveram 
para se manifestar. Percebemos este endereçamento em metade dos 
títulos das reportagens selecionadas. Com a preocupação maior por 
algum distúrbio causado pelo protesto em questão, do que com o motivo 
pelo qual a manifestação foi feita. A palavra “polícia” é a terceira mais 
citada nos títulos das reportagens selecionadas.

No título da reportagem “Bolsonarista xinga organizadores de pro-
testo na praia de Copacabana”, do Correio Braziliense de 11 de junho 
de 2020, o título foca no xingamento de uma pessoa que passou por 
uma manifestação. A chamada da reportagem não retrata o protesto, 
em que 100 covas rasas foram abertas na praia de Copacabana pela 
ONG Rio de Paz, para simbolizar as mortes pela Covid-19 até aquela 
data no Brasil.

A chamada para a reportagem “Segundo protesto contra a tarifa de 
transporte acaba em tumulto em São Paulo’’, do Diário dos Transportes, 
de 9 de janeiro de 2020, também opta por destacar a confusão. Apenas ao 
final da reportagem é que se explica que o protesto era contra o reajuste 
de 2,33% na tarifa de ônibus. Utilizando ainda o retorno do Governo 
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de São Paulo de que o índice era menor do que os 4,02% de inflação 
do período. A impressão que temos neste ponto é de que a narrativa 
emprega mais um elemento de agenda-setting para influenciar a opinião 
pública a respeito da baderna, causada por manifestantes, que de certa 
forma protestam sem razão justificada já que a inflação do período foi 
maior que o reajuste autorizado (Hohlfeldt, 1997).

Trazemos ainda ao contexto os títulos do Jornal O Globo: “Protesto 
no Palácio Guanabara pela morte de João Pedro tem confronto entre 
manifestantes e a Polícia Militar” e “Em protesto em Brasília, enfer-
meiros são agredidos por apoiadores de Bolsonaro”, que também dão 
mais destaque às confusões ou violências geradas a partir das manifes-
tações do que o motivo pelo qual as pessoas foram às ruas protestar. 
Como pontuou Jasper (2016) para ir ao protesto o cidadão primeiro se 
indignou ao extremo, a emoção o tirou de casa e o levou às ruas. Porém, 
na maior parte das vezes, não vemos esta indignação retratada. Temos 
um maior contato pela narrativa da mídia com um possível desdobra-
mento do protesto, que causou transtorno à ordem pública.

Uma outra característica ressaltada pela imprensa é a relevância de 
quem participa das manifestações. Cádima (2013) apontou que o SEO 
das plataformas de busca está interessado pelas reportagens que tiveram 
mais cliques. Talvez isso possa explicar porque as reportagens: “Lewis 
Hamilton participa de protesto antirracista em Londres: ‘A mudança 
virá’”, do Globoesporte.com e “Joaquin Phoenix é preso nesta sexta em 
protesto organizado por Jane Fonda” do Correio Braziliense, figuraram 
na primeira página de resultados para o termo protestos em 2020.

Tantas coisas ocorreram no ano de 2020, devido, principalmente, a 
ocorrência da pandemia de Covid-19, porque estas reportagens seriam 
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tão relevantes? Aqui reside um dos critérios de valor-notícia, muito 
bem detalhado por Galtung e Ruge (1965), que descrevem a referência 
a pessoas de elite como um ponto que dá peso a um material. No caso 
das duas reportagens acima citadas, estamos falando de celebridades. 
E novamente, o motivo da manifestação perde o sentido e o foco dos 
títulos está no atleta e no artista e não na pauta anti racista ou então das 
mudanças climáticas.

O único título destacado pela plataforma de busca com protesto 
relacionado especificamente à pandemia de 2020 foi: “Coronavírus: 
Polícia alemã dissolve protesto em Berlim contra medidas para frear a 
pandemia” do El País. O título não deu a dimensão da manifestação, 
que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas, de acordo 
com o texto da reportagem. Percebe-se no texto uma discordância 
com a motivação do protesto, que segundo a reportagem seria de 
ativistas anti vacina e representantes da extrema direita. Há destaque 
para aglomeração e falta do uso de máscaras na manifestação. Mesmo 
comportamento que foi possível observar nos registros de imagens do 
protesto Black Lives Matters, porém não foram destacados nos textos 
das reportagens selecionadas.

Uma observação importante a se fazer é que o protesto retratado 
pelo Diário do Transporte, com o título: “Segundo protesto contra a 
tarifa de transporte acaba em tumulto em São Paulo”, ocorreu antes 
do início da pandemia no Brasil. Porque se deu no início de janeiro de 
2020. E a reportagem “Gaviões marca protesto para hoje em frente ao 
CT do Timão”, da IstoÉ pode ter ficado entre os primeiros colocados 
da plataforma de busca porque o Brasil é reconhecido mundialmente 
pelo amor ao futebol, sendo a torcida do Corinthians uma das maiores 
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do País. O protesto retratou a insatisfação da torcida com a condução 
do clube, algo que está endereçado a uma parcela menor da população.

Notamos no geral que o endereçamento da imprensa é de homoge-
neização social. Castells (1999) retrata a ideia que a mídia detentora do 
poder, com veículos pertencentes a oligopólios da comunicação, acredita 
que está no centro do compartilhamento da informação. Mesmo com 
o advento das redes sociais online, as organizações de manifestações 
em plataformas de relacionamento virtual e a reverberação dos atos 
sendo feita via internet, pelos participantes das manifestações, o que 
se percebe é que a imprensa não mudou de postura.

À Guisa de Conclusão

A apropriação das TIC pelos ativistas contemporâneos transformou 
a relação dos movimentos sociais com a comunicação, com a possi-
bilidade de contrapor a mídia hegemônica e adotar novos discursos. 
Além do mais, os chamados movimentos em rede (Castells, 2013) não se 
restringem a uma única barreira geográfica, já que eles têm capacidade 
de viralização, como percebemos as mobilizações de 2013 no Brasil, 
em conjunto com os demais protestos no mundo (Primavera Árabe, 
Occupy Wall Street , entre outros).

Entretanto, a chegada de uma pandemia inesperada em 2020, exigiu 
a adoção de novos comportamentos sociais, pautados no isolamento, 
algo que poderia ter comprometido as mobilizações pelo mundo. Mas, 
ao contrário disso, percebe-se os protestos em uma nova roupagem, 
ainda assim seguindo muito dos movimentos em rede.

Nota-se, portanto, que ainda ecoa a necessidade de transformação. 
Mas, embora esses movimentos também sejam manifestações expressivas 
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de uma nova comunicação, muito do jornalismo tradicional permanece, 
em especial dentro dos buscadores, como o Google.

Em nossa análise, cruzamos os títulos de maior relevância destaca-
dos pelo mecanismo de busca, com o termo “protesto”. As manchetes 
continuam criminalizando atos de mobilizações em protestos, ao passo 
que também adotam técnicas de engajamento e até sensacionalistas, 
para atrair o público e conquistar uma boa classificação. É o jornalismo 
mostrando a sua face mercadológica no algoritmo, pois mais do que 
noticiar, é preciso seguir padrões de otimização.

Para complementar a nossa pesquisa, salientamos que além de uma 
classificação nos buscadores, as palavras e a abordagem escolhidas 
também atuam no agendamento dos debates, pautando o que se deve 
discutir e até mesmo como se discutir.

Ou seja, a democratização dos meios de comunicação revela-se como 
algo ainda frágil, em construção, que pode ter entraves pela própria 
lógica do algoritmo. Quando falamos em “protestos”, essa fragilidade 
é potencializada, uma vez que o discurso dominante de criminalização 
dos movimentos sociais é algo construído historicamente no Brasil.
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O jornalismo, enxergado como o processo e como o produto do tra-
balho de jornalistas, vive em estado de beta permanente (Neff & Stark, 
2004), sendo constantemente repensado, reconfigurado e reinventado 
conforme mudam os processos/tecnologias, as relações sociais/laborais 
(Chia, 1995) e os próprios paradigmas epistemológicos e ontológicos 
de uma sociedade. Isso significa que são normais, até esperadas, trans-
formações no campo jornalístico. Embora mantenham-se seus valores 
centrais, que Reginato (2020) identifica principalmente ao redor da 
tarefa de “informar de modo qualificado”, o modo de produção e as 
fronteiras precisas dessa função primordial (incluindo a definição sobre 
o que informar, como, para quem, quando, a que custo) são tensionadas 
a todo momento por uma amálgama complexa de interesses sociais, 
políticos, corporativos, financeiros e, por que não, pessoais.
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Concordamos com Deuze e Witschge (2015) sobre a impossibilidade 
de ainda hoje nos agarrarmos a definições monolíticas do jornalismo, 
apenas para fins didáticos. Afinal, mesmo quando reduzido à sua forma 
mais básica, entendido puramente como método e prática de contar his-
tórias de interesse público que sejam atuais e verdadeiras, o ofício que 
conhecemos como jornalismo abre mil flancos para questionamentos que 
põem em xeque a narrativa pretensamente estável e monolítica (Deuze 
e Witschge, 2015) que jornalistas ao redor do mundo elaboram sobre 
a própria profissão como ofício nobre, independente, desinteressado, 
altruísta, a serviço do público.

Mesmo conceitos amplamente estudados na literatura sobre o jorna-
lismo, como interesse público, atualidade e verdade, estão longe de um 
consenso pacífico. O jornalismo, como uma entidade viva que circula 
na sociedade, em vários níveis e com vários interesses e configurações 
distintos, é muito mais difícil de definir e apreender do que as faculdades 
de jornalismo fazem parecer (Essenfelder, 2016).

Raramente, contudo, o jornalismo vê ocorrer uma tempestade per-
feita, em todos esses níveis, com mudanças notáveis em várias frentes 
ao mesmo tempo, como a atravessada na atualidade. Suspeitamos que 
vivemos, neste início do século 21, um momento de singularidade deci-
didamente agravado pela pandemia de Covid-19 que assola o mundo 
há quase dois anos e que provocou profundas transformações na forma 
de pensar, fazer e consumir notícias.

Tendo em mente essas considerações sobre a complexidade do 
campo, este artigo investiga a transformação que se deu nas Redações 
de dois dos maiores jornais do Brasil, Folha de S.Paulo e O Estado de 
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S.Paulo, desde o início da pandemia no país, sob a ótica de repórteres 
e editores envolvidos na produção diária de notícias.

Em março de 2020, o avanço da Covid-19 esvaziou completamente 
as Redações dessas empresas, então obrigadas a enviarem seus funcio-
nários para casa e substituir as jornadas presenciais pelo teletrabalho, 
ou home office. Tal mudança exigiu adequações feitas às pressas. 
Em menos de um mês, reuniões de pauta e de planejamento e a produção 
de notícias se deslocaram e descentralizaram. A apuração das notícias 
também passou a ser quase que exclusivamente feita à distância, sem 
trânsito de repórteres.

Exceção feita ao trabalho de fotojornalistas, o ciberespaço se con-
solidou ainda mais como o local em que a investigação jornalística se 
dá, ao menos nos meios de comunicação escrita. As consequências 
dessa mudança abrupta podem ter passado despercebidas pelo leitor, 
mas passaram por questões estruturais, como o acesso à rede de com-
putadores, a escolha de softwares propícios e o controle de ponto das 
jornadas, a questões ideológicas e filosóficas sobre o fazer jornalismo 
à distância, mediante a impossibilidade de estar no local dos aconteci-
mentos. Empresas e funcionários precisaram “reaprender a trabalhar” 
com a mesma velocidade com que as notícias sobre a pandemia se 
multiplicavam.

O que parecia ser uma experiência pontual, que duraria poucas 
semanas, arrastou-se no tempo. Em outubro de 2021, 19 meses após a 
mudança, as empresas ainda avaliavam se seus profissionais voltariam 
ou não para as Redações e em quais condições. Consequência direta do 
teletrabalho, as empresas passaram a economizar custos operacionais. 
Já os jornalistas economizaram nos deslocamentos e passaram a contar 
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com mais tempo para suas vidas familiar e pessoal – embora, no contexto 
pandêmico, esse tempo provavelmente não se tenha traduzido em mais 
contatos efetivos fora do agregado familiar. Por outro lado, é presumível 
que tenham se enfraquecido os laços sociais e de solidariedade entre os 
profissionais, bem como valiosas trocas de experiências que poderiam 
resultar em ideias de pauta e conselhos ou indicações para facilitar ou 
aprimorar a apuração e a escrita das matérias.

Tendo essas considerações em mente, a presente investigação se 
debruça sobre a experiência desses profissionais com mais de um ano 
de teletrabalho e as expectativas de retorno à rotina presencial entre o 
fim de 2021 e o início de 2022, quando a maioria da população brasileira 
já deve estar imunizada. Passado (presumivelmente) o pior período da 
crise do novo coronavírus, como os jornalistas avaliam a experiência 
do teletrabalho? Desejam voltar ao trabalho presencial? Para responder 
a essas perguntas, submetemos 19 profissionais dos jornais O Estado 
de S. Paulo e Folha de S.Paulo a um questionário eletrônico.

Procedimentos Metodológicos

O questionário eletrônico, contendo 11 perguntas – sendo dez esti-
muladas, de múltipla escolha, e uma aberta, discursiva – foi aplicado 
entre agosto e setembro de 2021, período em que os casos de Covid-19 
no Brasil apresentavam queda acentuada, passando das mais de 60 mil 
novas confirmações diárias de julho para pouco menos de 30 mil no 
final de setembro. À medida que acelerava a vacinação no país, durante 
essa fase da pandemia, uma série de empresas começou a programar o 
retorno ao trabalho presencial, o que ainda parecia, à altura, distante da 
vontade da maioria dos funcionários. Segundo pesquisa da consultoria 
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Korn Ferry (Cavallini, 2021) 70% dos profissionais em regime de tele-
trabalho no país afirmaram, em julho de 2021, que já consideravam o 
trabalho remoto “o novo normal” e que o retorno à rotina do escritório 
seria “difícil” e “estranho”.

Apesar do avanço da vacinação no país, o percentual da população 
totalmente imunizada (com as duas doses ou a dose única) não chegava 
ainda nem a 50% até o dia 10 de outubro, na média nacional. Inglaterra 
e alguns países-membros da União Europeia ultrapassavam à altura 
índices superiores a 80% de seus moradores vacinados e retornavam 
a uma situação de relativa normalidade, com a liberação do uso de 
máscaras ao ar livre e permissão para a realização de eventos coletivos, 
como shows e jogos de futebol em estádio.

Voltando ao Brasil, Estados como Rio de Janeiro e São Paulo, 
alardeando índices de vacinação de adultos superiores a 70% e a 90%, 
respectivamente, discutiam o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras 
ainda no mês de outubro (Mazzo et al., 2021).

No total, 19 jornalistas de O Estado de S.Paulo e da Folha de S.Paulo 
responderam a 11 perguntas do questionário eletrônico, sendo 10 profis-
sionais da Folha e 9 do Estadão. Mantendo-se o compromisso de confi-
dencialidade de seus nomes, foram entrevistados repórteres, editores e 
diagramadores dos dois tradicionais jornais paulistas de circulação nacional.

O perfil da amostra em relação à empresa em que trabalham e à renda 
média auferida pode ser conferido nas Figuras 1 e 2, abaixo reproduzidas.

A maior parte dos profissionais que responderam ao questionário 
são homens (57,9%), têm entre 31 e 40 anos (47,4%) e possuem renda 
entre R$ 4 mil e R$ 10 mil (55,6%) – típico perfil de meio de carreira no 
Estado. Quanto ao tempo que trabalham em suas respectivas empresas, 
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a maioria tem mais de 10 anos de experiência na mesma Redação jor-
nalística (36,8%), índice seguido de perto pelos que estão entre 5 e 10 
anos empregados no mesmo veículo de comunicação (31,6%).

Figura1
Empresa de Origem

Pesquisa dos autores.

Figura 2
Renda dos profissionais

Pesquisa dos autores.

Resultados e Discussão

Questionados sobre a avaliação que esses jornalistas fazem do trabalho 
remoto, que esvaziou as Redações dos dois jornais e que experimentam 
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desde março de 2020, a maioria absoluta considera o modelo de trabalho 
positivo. Entre as seguintes possíveis respostas: Ótima, Boa, Indiferente, 
Ruim ou Péssima, quase a totalidade (95%) optou por uma das duas 
primeiras alternativas. Para 73,7%, a experiência do trabalho remoto 
foi Boa. Outros 21,1% consideraram esse modelo Ótimo. Apenas 5,3% 
disseram que trabalhar de casa vem sendo uma experiência ruim.

Nenhum respondente avaliou esse modelo de produção longe das 
Redações como Péssimo, como se vê na Figura 3, abaixo.

Figura 3
Avaliação do trabalho fora das Redações durante a pandemia

Pesquisa dos autores.

A aprovação ao modelo de teletrabalho se estendeu quando os res-
pondentes foram chamados a avaliar o impacto do trabalho remoto sobre 
suas vidas profissionais. À seguinte pergunta: “Como seu trabalho foi 
afetado pela pandemia de Covid-19 e por não poder estar na Redação?”, 
42,1% afirmaram que longe da Redação jornalística tiveram mais liber-
dade para exercer suas funções. Para 26,3%, a interlocução com seus 
superiores foi afetada por estarem distantes, e 15,8% consideraram que 
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suas apurações sofreram impacto com a mudança. Igual percentual de 
respondentes não sentiu qualquer efeito negativo ou positivo em seus 
trabalhos.

É de se notar que a maior parte dos entrevistados afirmou que pas-
saram a produzir mais trabalhando em casa (63,2%), enquanto 21,1% 
afirmam que produziram menos, e 15,8% dizem não ter sentido qualquer 
alteração no nível de produção.

A aprovação, no entanto, não se mantém quando os mesmos pro-
fissionais avaliam o suporte que as duas empresas deram a eles para 
desempenharem suas funções fora das Redações. Os 19 jornalistas foram 
questionados sobre o que acham da qualidade e do apoio das empresas 
a itens como a conexão com a internet a partir das casas, oferecimento 
de cadeira ergonômica e sistema de controle de horas trabalhadas (ponto 
eletrônico) e também sobre o fornecimento de máscaras de proteção e 
álcool em gel, material de proteção contra a Covid-19, para o caso de 
entrevistas e outros trabalhos que exigissem deslocamento para fora 
de casa. Consideraram Péssimo esse suporte 42,1% dos respondentes. 
Os que consideraram o suporte Ruim são 21,1%, ante 36,8% que res-
ponderam Regular.

Nenhum entrevistado apontou que as empresas prestaram auxílio 
Ótimo ou Bom ao teletrabalho, conforme se observa na Figura 4, abaixo.

A avaliação dos profissionais também é negativa sobre os efeitos 
de trabalharem longe de seus colegas. À seguinte pergunta: “Trabalhar 
longe de outros repórteres e editores afeta seu trabalho?”, 68,4% dis-
seram que Sim e 31,6% afirmam que Não.



1155

meistudies

Figura 4
Apoio das empresas ao trabalho remoto e proteção contra a Covid-19

Pesquisa dos autores.

A questão seguinte foi aberta, de modo que os respondentes de 
“Sim”, que observaram influência prejudicial do isolamento no seu 
trabalho, puderam explicar melhor de que forma se dava essa inter-
ferência. As 12 respostas são apresentadas abaixo, entre elas, são 
recorrentes os temas da: 1) falta de interlocuções enriquecedoras com 
colegas e superiores; 2) diminuição da criatividade; 3) dificuldade de 
planejamento do trabalho.

Tabela 1
Efeitos negativos do teletrabalho

Como estar longe de outros repórteres e editores afeta seu trabalho?
Diminui o senso de equipe e a criatividade
A interlocução com equipe e colegas gera melhora nas pautas e especiais. 
Eventuais reuniões virtuais ajudaram muito, mas este foi um dos fatores de piora 
no trabalho
Perdemos as trocas presenciais de ideias
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Falta de interlocução sobre assuntos do momento e pautas
É possível desenvolver bem o trabalho de maneira remota, mas é claro, que 
presencialmente as trocas eram maiores
Processos de retorno e troca de ideias foram prejudicados
Não existe mais a geração espontânea de pautas, que acontecem em conversas de 
corredor, idas ao café etc...
01) Dificulta a possibilidade de contribuição espontânea, aquela troca natural de 
ideia sobre determinada pauta; 02) Dificulta a comunicação e planejamento de 
rotina; 03) Aumenta a prevalência do trabalho na rotina
Sinto falta de trocar ideias e experiências com os colegas
A comunicação foi afetada e passou a ter mais ruídos, pessoas fazendo a mesma 
tarefa, por exemplo
A interlocução com editores fica reduzida, o que prejudica a orientação do 
trabalho. Sem a companhia de repórteres, há menos compartilhamento de 
apuração, o que levar a menos insights
Por mais que tenha uma comunicação por WhatsApp/telefone, a interação acaba 
sendo menor. Uma dúvida pequena que seria resolvida facilmente no presencial 
agora demora mais ou nem se pergunta. É mais fácil entender o que ocorre na 
Redação, ter ideias etc...

Pesquisa dos autores

Figura 5
Volta ao normal

Pesquisa dos autores.
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Por fim, os 19 jornalistas foram questionados se, e quando, os jornais 
em que são empregados deveriam retornar ao modelo presencial que 
predominava antes da pandemia de Covid-19. A essa pergunta, a maioria 
(47,4%) defendeu que essa seja uma escolha do funcionário, e outros 
36,8% defendem um modelo híbrido. Ninguém se declarou indiferente 
a essa questão, conforme aponta a Figura 5, acima reproduzida.

Considerações Finais

Com medo e apreensão do alastramento da Covid-19, centenas de 
jornalistas das Redações de O Estado de S.Paulo e da Folha de S.Paulo 
foram mandados para trabalhar a partir de suas casas, no início de 2020. 
O distanciamento da Redação, que se esperava que durasse pouco tempo, 
permanece sendo o normal 20 meses após o registro do primeiro caso da 
doença no Brasil, em fevereiro do ano passado. Se àquela época pouco 
se sabia como, e se, funcionaria a produção e o trabalho jornalísticos à 
distância, em outubro de 2021 isso já não é uma dúvida. Outras ques-
tões, no entanto, surgiram: os profissionais devem voltar ao convívio 
dos colegas nos mesmos moldes pré-pandêmicos? Quando? Como o 
isolamento social forçado, a estrutura doméstica dos jornalistas e as 
medidas adotadas pelas empresas têm impactado o trabalho realizado?

Na amostra estudada, é significativamente ampla a aprovação à expe-
riência do trabalho jornalístico remoto. Apenas 5,3% dos 19 jornalistas 
que responderam ao questionário eletrônico disseram que trabalhar de 
casa vem sendo uma experiência ruim. Da mesma forma, 42,1% afir-
maram que longe da Redação jornalística tiveram mais liberdade para 
exercer suas funções.
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A aprovação, no entanto, não se sustenta quando a avaliação recai 
sobre o suporte que as empresas fornecem aos funcionários e sobre a 
relação com colegas e as perdas que a falta de convívio gera ao próprio 
fazer jornalístico.

Entre os efeitos mais citados estão a falta de interlocução com chefes 
e outros jornalistas e a perda da oportunidade de discussão das pautas, 
que leva também à perda de criatividade – fator que, embora não figure 
nas discussões mais ortodoxas sobre o fazer jornalístico, aparece como 
ponto importante na amostra, o que faz sentido quando lembramos que 
os jornalistas são agentes culturais criativos e criadores, e não máquinas 
de reprodução de uma pretensa realidade objetiva (Essenfelder, 2016).

Outra das consequências citadas é o alargamento da jornada de tra-
balho, quando esta ocorre em casa, o que aponta para a transformação 
do trabalhador de “sujeito de obediência” descrito por Foucault para 
“sujeitos de desempenho e produção” (Han, 2015). Nesse sentido, o 
mesmo parece se dar entre profissionais de outras áreas, queixosos da 
cultura de trabalho non-stop que o distanciamento ajuda a alimentar.

Apesar de levados ao trabalho remoto por uma situação de emergência 
sanitária completamente anômala, a volta automática e compulsória à 
Redação não é um desejo desses profissionais. De um lado, portanto, 
temos volumosas críticas às empresas, que não fornecem a estrutura 
adequada, somadas a um reconhecimento efetivo da perda de aspectos 
sociais que por sua vez afetam a percepção da qualidade do trabalho – 
embora futuros estudos sejam necessários para mensurar essa eventual 
perda e melhor caracterizá-la. De outro lado, temos uma situação de 
total conformidade com o modelo remoto, com 95% dos entrevistados 
avaliando sua relação pessoal com esse método como ótima ou boa.
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A oposição só é paradoxal se tentamos entender a situação pelo 
prisma exclusivamente produtivista, desconsiderando a vida desses 
trabalhadores como um todo. É possível que, conforme observamos, 
os aspectos pessoais compensem amplamente os aspectos profissionais 
prejudicados pela relação remota. Há que se considerar que os entre-
vistados são todos moradores de São Paulo, megacidade com mais de 
11 milhões de habitantes, com todas as dificuldades de deslocamento, 
custo de vida (alimentação e transporte diários, entre outros) decorrentes 
também disso, e lembrar que a falta de tempo para atividades pessoais, 
para estar com a própria família, ou mesmo para possuir uma vida 
pessoal concreta, fora da esfera do trabalho, simplesmente, tem sido 
uma queixa histórica de jornalistas no Brasil e no mundo (Figaro, 2013, 
2014; Grisci & Rodrigues, 2007; Reimberg, 2015; Travancas, 1993).

Estudo extenso organizado por Figaro (2014) concluiu que um dos 
aspectos mais preocupantes na vida dos milhares de jornalistas entre-
vistados em todo o país na ocasião era justamente a impossibilidade de 
equilibrar vida pessoal e vida profissional. A maioria dos respondentes 
à época dizia não conseguir elaborar plano algum para a vida pessoal e 
só efetuar planos de curto prazo, nessa seara. Será que a pandemia terá 
ajudado os jornalistas a alimentarem essa vida pessoal tão negligenciada?

Se for mesmo isso, é compreensível a relutância para o retorno ao 
trabalho presencial, ainda que os próprios jornalistas percebam vantagens 
do ponto de vista relacional (com potencial, naturalmente, para ecoarem 
na qualidade do trabalho realizado). Por ora, O Estado de S.Paulo e Folha 
de S.Paulo ainda não anunciaram seus planos para o futuro próximo – ou 
mesmo para o futuro pós-pandêmico. As duas empresas não definiram 
data para o retorno às atividades presenciais, mas é esperado que em 



1160

meistudies

dezembro deste ano parte dos funcionários seja convocada a retornar, 
no caso da Folha. No Estadão, desde este mês, editores podem marcar 
reuniões presenciais com suas equipes na Redação. O comparecimento 
presencial, no entanto, não é obrigatório às equipes.

Dados os limites da amostra avaliada, e as restrições de espaço deste 
artigo, acreditamos que novos estudos podem vir a confirmar esses 
resultados e esmiuçar questões como a contradição entre não querer 
voltar ao trabalho presencial, mas não sentir respaldo da empresa para 
manter o modelo de home office, as razões específicas que levam os 
jornalistas a preferirem trabalhar em casa, e principalmente a aferição 
de como o trabalho remoto impacta o jornalismo praticado, em termos 
da variedade e profundidade de pautas, aspectos relativos às fontes 
entrevistadas, relações com assessorias de imprensa e releases, uso 
mais intensivo de redes sociais, perdas na qualidade do texto, escrito 
mais solitariamente, entre muitos outros.

Outra frente de pesquisa está associada aos modernos estudos 
sobre a centralidade da estrutura das Redações no jornalismo. Tradi-
cionalmente, dizem Deuze e Witschge (2015), os modos de pensar e 
de exercer o jornalismo remetem à Redação, tida como forma domi-
nante de emprego e de organização do trabalho no campo. “A Redação 
se tornou o local para ser um jornalista, para ser reconhecido como 
tal, e os estudiosos têm validado esse processo, defendendo aborda-
gens etnográficas exclusivamente dedicadas às Redações (Paterson & 
Domingo, 2011). Mas hoje, com a emergência do jornalismo pós-in-
dustrial (Anderson et al., 2013), ganha força uma espécie de jornalismo 
pós-Redação. Para Wahl-Jorgensen (2009), estamos vendo o começo 
do desaparecimento da Redação. Nesse contexto, cabe a pergunta: a 
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pandemia terá acelerado esse processo? De que forma e com quais 
consequências?

Se a Redação não é mais o centro do jornal – e muito menos do 
jornalismo –, convém investigar de que forma a experiência intensiva 
com trabalho remoto, no contexto pandêmico, aponta para novas formas 
de pensar e de fazer o jornalismo, seja ele mainstream, como no caso 
das empresas estudadas, seja em arranjos alternativos.
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Redações jornalísticas no pós-pandemia: 
considerações sobre a tendência de consolidação de 

um sistema híbrido de trabalho

Jonas Gonçalves1

Francisco Rolfsen Belda2

A pandemia de Covid-19, decretada em março de 2020, impactou 
de forma severa as mais diferentes esferas da vida humana, em especial 
o mundo do trabalho. No âmbito específico do jornalismo, foi possível 
observar, em escala global, empresas de todos os portes e modelos de 
negócio implementarem estratégias para lidar com a contingência de 
ordem sanitária, alterando um sistema de rotinas produtivas marcado 
pelas interações presenciais em suas dependências (as chamadas “reda-
ções”) por outro estruturado em redes tecnológicas que viabilizam o 
teletrabalho (ou home office). Surgiram assim as “redações distribuídas”, 
assim definidas devido ao seu caráter descentralizado por Trewinnard 
(2020), Radcliffe (2021) e outros pesquisadores do campo.

Um desafio considerável relacionado à pesquisa desse tipo de fenô-
meno é sua dinamicidade. Ao mesmo tempo em que ocorrem situações 
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excepcionais (ou “crises”) como as impostas pelo novo coronavírus, 
soluções de adaptação são discutidas no âmbito interno dos veículos 
jornalísticos, muitas vezes entre profissionais focados na elaboração de 
estratégias editoriais e operacionais, e também no âmbito externo por 
consultores especializados. Este artigo visa apresentar uma retrospectiva 
de algumas dessas propostas, debatidas e implementadas nos últimos dois 
anos (2020 e 2021), e que retratam uma das características principais 
do jornalismo na contemporaneidade, fortemente impulsionada pela 
pandemia: a tendência de haver transformações cíclicas nas estruturas 
de trabalho e nos processos de produção.

Tanto empreendimentos que conciliam operações de legado e digitais 
quanto os chamados “nativos digitais” foram submetidos a processos 
que alteraram seus fluxos de trabalho. Decorridos mais de um ano e 
seis meses após a decretação da pandemia pela Organização Mundial 
da Saúde, é possível observar, ao menos em parte das empresas jorna-
lísticas, uma retomada (ainda que parcial) das atividades presenciais. 
Em uma primeira etapa, as redações foram esvaziadas e um sistema 
quase que integralmente remoto passou a funcionar a partir do uso 
intensificado de programas de videoconferência – a exemplo do Zoom 
– e de ferramentas de trabalho colaborativo, como o suíte de aplicativos 
Google Workspace. No caso do Estadão, por exemplo, cerca de 90% 
dos jornalistas passaram a realizar suas tarefas remotamente já em 
março de 2020. No mesmo período, a redação integrada do Grupo RBS 
(que inclui os jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, a Rádio Gaúcha e 
o site GaúchaZH) realizou o processo de transferir integralmente suas 
operações para o sistema remoto ao longo de cinco dias.
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Posteriormente, em um segundo movimento, alguns veículos per-
mitiram um retorno gradual ao ambiente físico, adotando medidas de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Um interessante caso de 
adaptação pode ser observado no jornal digital Poder360, especializado 
em Política, que primeiramente se reconfigurou para um teletrabalho 
integral. Entretanto, ao investir em uma nova sede em Brasília (DF), 
inaugurada em julho de 2020 (“Poder360 bate recordes, amplia alcance 
e muda identidade visual”, 2021), seguiu as recomendações feitas pelas 
autoridades sanitárias e planejou o espaço de forma a evitar aglome-
rações de colaboradores, estabelecendo o retorno gradual a um espaço 
físico assegurando o distanciamento social necessário a fim de evitar a 
Covid-19. As medidas incluem o uso obrigatório de máscaras e a colo-
cação de displays de acrílico entre as mesas de trabalho, que contam 
com dispensers de álcool gel para a higienização das mãos.

Em que pese a adversidade, Trewinnard (2020, par. 2) avalia que

neste momento de crise, porém, temos a oportunidade de traçar um 
caminho a ser seguido proativamente pelo nosso setor: as redações 
que sobreviverão e prosperarão em um mundo pós-Covid-19 serão 
aquelas que abraçarão a mudança para equipes distribuídas.

Ao mesmo tempo, foi projetado pelo consultor que estas redações: 
1) desenvolvam e refinem fluxos de trabalho, processos e estruturas 
distribuídos; 2) trabalhem para incutir uma cultura organizacional 
online em espaços digitais; 3) tracem estratégias cuidadosamente sobre 
as tecnologias e ferramentas que usam; 4) tenham um plano de como 
continuar o desenvolvimento profissional por meio de treinamento 
distribuído; 5) explorem novos tipos de produtos editoriais e iniciativas 
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de engajamento do público; e 6) estejam prontas o mais rápido possível 
para voltar ao trabalho de reportar tudo o que suas audiências precisam.

Em abril de 2020, com o apoio da Google News Initiative, a con-
sultoria inglesa em jornalismo digital Fathm lançou o guia intitulado 
Distributed Newsroom Playbook (https://fathm.distributednewsroom.
com/). Em artigo publicado no site Journalism.co.uk, os consultores 
Fergus Bell e Tom Trewinnard, fundadores da Fathm, abordaram os 
objetivos do guia, traçando um comparativo entre a imagem estereotipada 
de uma redação jornalística e a nova realidade imposta pela pandemia. 
“O conceito de ‘redação’ é aquele que evoca imagens de aglomerados 
de mesas cheias de repórteres, editores e produtores trabalhando para 
cobrir os eventos do dia em tempo real, cercados por telas de TV exi-
bindo atualizações de última hora e as análises mais recentes” (Bell & 
Trewinnard, 2020, tradução nossa). No entanto, segundo os consultores, 
a utilização desses ambientes de trabalho teve que ser forçosamente 
repensada em razão da pandemia de Covid-19:

Com o início das políticas de distanciamento social em resposta à 
crise da covid-19, as redações rapidamente tiveram que se recon-
figurar como espaços digitais distribuídos. Estaremos trabalhando 
em estruturas distribuídas por um período significativo de tempo, 
muito além da crise imediata e da interrupção que o início deste 
surto causou. (Bell & Trewinnard, 2020, par. 4)

O guia é dividido em seis módulos, a saber: 1) Gerenciando equipes 
distribuídas; 2) Fluxos de trabalho, processos e estruturas; 3) Editorial; 4) 
Treinamento de redação; 5) Engajamento de audiência; e 6) Tecnologia 
e ferramentas. Fazendo uma abordagem analítica sobre o segundo item, 
é possível depreender uma proposta de mudança conceitual feita pelos 

https://fathm.distributednewsroom.com/
https://fathm.distributednewsroom.com/
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consultores sobre como organizar um sistema de trabalho jornalístico 
em uma situação atípica:

Você precisa considerar como é possível mudar o foco de suas 
mesas de redação tradicionais para centros distribuídos. Você não 
está sujeito às restrições físicas de uma redação e precisa organizar 
seu pessoal de uma forma que faça mais sentido para a operação 
distribuída, mas ao mesmo tempo mantenha alguma familiaridade. 
Isso não significa jogar fora as hierarquias e mecanismos de reportar 
aos quais suas equipes estão acostumadas, porque os colaboradores 
já se conhecem, sabem como trabalhar e podem continuar com esse 
trabalho. (Bell & Trewinnard, 2020, par. 12)

Segundo os consultores, isto não significa, no entanto, mudanças 
substanciais nos fluxos de trabalho, já que é proposta uma transposição 
das conversas verbais, encontros e reuniões presenciais para equiva-
lentes digitais. Contudo, a fim de evitar a ocorrência de lentidão nos 
processos, é recomendada uma simplificação da estrutura virtualmente 
distribuída, reduzindo o número de “mesas” que a formam, o que tende 
a facilitar o contato entre os membros de uma equipe.

Outro ponto abordado pelos fundadores da Fathm é a ideia de que 
o trabalho feito remotamente por um jornalista (ou qualquer outro 
profissional de uma redação) não deve ser entendido de forma isolada, 
mas sim como parte de um esforço integrado, visando a consolidação 
de uma rede colaborativa de atuação, mesmo fora das dependências 
físicas de um veículo:

Acreditamos que seja importante pensar na mudança atual não como 
sendo direcionada ao ‘trabalho remoto’ - que evoca imagens de um 
faroleiro solitário - mas sim a uma ‘equipe distribuída’ - na qual um 
senso de unidade e um propósito comum são mantidos, com algo do 
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espírito escolar e do calor humano dos espaços físicos levado para 
um mundo digital. (Bell & Trewinnard, 2020, par. 7)

Também lançado em 2020, o relatório The Potential Impact of Work-
-From-Home on Newsrooms, de autoria da jornalista Mary Meehan e 
publicado pela International News Media Association (INMA), buscou 
avaliar as oportunidades e também os riscos inerentes ao quadro de 
mudanças provocado pela pandemia:

A pesquisa mostra que o trabalho remoto pode ser eficaz e que 
existem práticas recomendadas, como a criação de um espaço de 
trabalho designado específico e a manutenção de uma programação 
regular. Mas a pesquisa também mostra que simplesmente mudar 
o local de produção sem uma mudança cultural e estrutural não é 
sustentável. (Meehan, 2020, p. 4)

O relatório compara essa falsa equivalência entre o trabalho pre-
sencial e a realidade do home office com uma antiga ideia, também 
equivocada, de que o jornalismo online poderia ser praticado somente 
com a simples troca de um produto impresso, a exemplo de um jornal, 
pela internet. Dessa forma, uma série de recomendações é feita para 
evitar problemas com o trabalho remoto, com destaque para o estabe-
lecimento de um código de conduta, a garantia de suporte tecnológico 
adequado e a promoção regular de encontros virtuais para motivar os 
integrantes da equipe.

Em outubro de 2020, foi divulgada uma pesquisa do Reuters Institute 
for the Study of Journalism, vinculado à Universidade de Oxford 
(Inglaterra). Conduzido por Federica Cherubini, Nic Newman e Rasmus 
Kleis Nielsen, o levantamento teve a participação de 136 líderes de 
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organizações de notícias, provenientes de 38 países. Entre os principais 
resultados obtidos, 55% dos respondentes avaliaram que as práticas de 
trabalho remoto adotadas tornaram os veículos mais eficientes, embora 
77% tenham manifestado preocupação quanto a dificuldades constatadas 
nas interações sociais, no trabalho em equipe e na criatividade, e também 
no que concerne a problemas de saúde física e mental dos colaboradores. 
Além disso, 48% dos entrevistados revelaram que, naquele momento, 
suas empresas tinham planos de diminuir suas estruturas físicas após a 
pandemia, com uma clara tendência favorável à implementação de um 
modelo híbrido, que concilia o presencial e o remoto.

Levando em conta o prognóstico incerto que ainda persiste na atual 
conjuntura, Katharine Viner, editora-chefe do inglês The Guardian, 
prevê (conforme Nalvarte, 2021) uma adesão definitiva do jornal a um 
modelo híbrido de trabalho mesmo após o controle da pandemia. Prova 
disso é o fato de que a equipe intensificou os processos de produção na 
modalidade online, tornando-os consideravelmente mais complexos:

Como equipe, o desafio tem sido tentar manter a confiança das pes-
soas que trabalham no jornal, confessou Viner. Assim, a reunião que 
eles realizavam todas as manhãs no escritório se tornou virtual. Essa 
modalidade passou a reunir mais trabalhadores do Guardian de todo o 
mundo. Agora eles se encontram às segundas, quartas e sextas-feiras, 
todos conectados online. Um dia, havia mais de 550 funcionários 
do jornal na conversa, disse Viner. (Nalvarte, 2021, par. 7)

Em que pese a existência de aspectos positivos desse sistema de 
trabalho, a editora-chefe não deixou de mencionar a importância das 
interações presenciais. “Mas ela disse que eles sentem falta de se reunir 
para debater ideias, com a criatividade que isso envolve, especialmente 
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quando a agenda de notícias está mais silenciosa e eles têm mais tempo 
para pensar em histórias, disse Viner” (Nalvarte, 2021, par. 19).

Ao mesmo tempo, há casos em que as redações fixas foram defini-
tivamente deixadas de lado, tendo estas sido substituídas por ambien-
tes mais flexíveis. Dois exemplos vêm de jornais da América do Sul: 
El Observador, do Uruguai, que a partir de dezembro de 2020 passou 
a utilizar espaços de coworking, e El Espectador, da Colômbia, que 
estabeleceu para a maioria dos integrantes de sua equipe o sistema home 
office. Conforme Herrero (2021), estas redações passaram por processos 
semelhantes de transformação, demonstrando que:

Em primeiro lugar, os impactos econômicos e as restrições causadas 
pela pandemia aceleraram ou, em alguns casos, fizeram com que 
as redações adotassem um modelo híbrido — uma combinação de 
trabalho virtual e presencial. Isso significa que as redações agora 
fazem a maior parte de seu trabalho remotamente, com oportunidades 
ocasionais de reuniões presenciais. (Herrero, 2021, par. 3)

A mudança para um modelo de trabalho híbrido já era considerada 
há alguns anos pelo jornal uruguaio, mas a crise provocada pelo novo 
coronavírus fez com que o projeto fosse colocado em prática antes do 
previsto. O editor-chefe adjunto do El Observador, Ignacio Chans, 
explicou à Rede de Jornalistas Internacionais (IJNet) que, após uma 
fase atuando em sistema home office pleno, “a equipe percebeu com 
preocupação que o trabalho exclusivamente remoto causava falta de 
diálogo e discussão entre os membros da equipe sobre notícias e outros 
assuntos do cotidiano” (Herrero, 2021, par. 7):

A pandemia nos mostrou que era possível trabalhar remotamente”, 
disse Chans. “Ao mesmo tempo, testar um modelo de home office 
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nos mostrou o valor de alguns trabalhos presenciais, que são real-
mente necessários para fortalecer as relações de trabalho, ajudar a 
gerar ideias e pensar as coisas em equipe. Planejando a longo prazo, 
a ideia é ser o mais flexível possível com nosso modelo de trabalho, 
lembrando que o trabalho presencial é útil e necessário, mas não 
todos os dias”. (Herrero, 2021, par. 8)

Outro componente desse processo de mudança integra uma nova 
estratégia financeira da publicação. “A ideia é parar de investir tanto em 
infraestrutura e, em vez disso, investir mais em tecnologia e recursos 
humanos, que são dois elementos essenciais para qualquer negócio ou 
empresa do século 21” (Herrero, 2021, par. 9).

O colombiano El Espectador também já planejava a adoção de um 
sistema híbrido muito antes da pandemia. “Há seis anos, trabalhamos na 
transformação digital do jornal”, disse o editor-chefe Elber Gutiérrez à 
IJNet. “Um aspecto dessa mudança foi começar a trabalhar remotamente 
com mais frequência. A pandemia foi o catalisador que nos levou a fazer 
esse tipo de mudança em nosso trabalho diário de redação”, enfatizou 
(Herrero, 2021, par. 12).

Em março de 2021, o Reach, maior grupo de mídia britânico, traçou 
uma estratégia que prevê a utilização de hubs de trabalho temporário 
(Gurgel, 2021). Com o anúncio, foi previsto pelo jornal Daily Telegraph 
até mesmo a “morte” das redações como espaços de trabalho diante da 
decisão do grupo de entregar os espaços que ocupava em diferentes 
prédios. Em março de 2021, “o grupo confirmou o fechamento de suas 
15 redações e um sistema de trabalho remoto que prevê a manutenção de 
75% da equipe em home office, com algumas das redações transformadas 
em hubs para atividades presenciais em caráter temporário” (Gurgel, 
2021). Quem precisasse atuar de forma híbrida (combinando remoto e 



1173

meistudies

presencial) deveria passar, no máximo, 50% do tempo de expediente 
nos hubs. “Esta solução oferece maior flexibilidade com a capacidade 
de ter acesso a um espaço de reunião para recuperar a colaboração face a 
face e um elemento social − quando as regras de bloqueio permitirem”, 
declarou o Reach em nota oficial. Sobre esta decisão, Gurgel (2021) 
ressaltou a importância de se observar os resultados a serem obtidos, 
considerando os potenciais impactos dessa estratégia:

A formalização do esquema de trabalho do Reach para um jorna-
lismo pós-pandemia pode não ser seguida por todos os veículos, 
mas é um modelo a ser observado. Servirá como teste operacional 
e também do impacto sobre as pessoas, sobre a criatividade e sobre 
a evolução profissional, sobretudo de jovens que perderão o contato 
regular com colegas mais experientes. (Gurgel, 2021)

Para Radcliffe (2021), há sete áreas estratégicas que são, ao mesmo 
tempo, lições a serem aprendidas com as mudanças provocadas pela pan-
demia: 1) Reconhecer que existem muitos desafios técnicos; 2) Os desa-
fios pessoais; 3) Colaboração é chave; 4) Seja intencional; 5) Pergunte: 
O que perdemos quando as redações físicas desaparecem?; 6) Abrace 
o positivo; e 7) A saúde mental importa. Neste artigo, vamos nos deter 
especificamente sobre o quinto elemento apontado pelo pesquisador. 
Ele  cita exemplos de organizações de notícias que fecharam escritórios 
nos EUA e em outros países (Quartz e Tribune Publishing) e é salientado 
a respeito dessas decisões que:

A mudança levou a considerações sobre o que seria perdido, incluindo 
a presença física em suas comunidades, orientação na redação e 
engajamento cara a cara com os colegas. O aspecto comunitário disso 
é importante, especialmente para redações locais. Em um momento 
em que a confiança na mídia permanece baixa, uma vitrine física é 
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um lembrete importante de seu lugar — e nível de investimento — 
em uma comunidade. (Radcliffe, 2021)

Em complemento às considerações de Radcliffe (2021), foi repro-
duzida no artigo do autor uma postagem feita no Twitter do jornal 
Orlando Sentinel, publicada em 13 de agosto de 2020, que anunciou 
a saída do veículo (fundado em 1876 nos EUA) de sua sede, utilizada 
desde 1951. Nela, consta o seguinte trecho: [...] Nós ainda somos uma 
redação, mesmo se nós não temos uma casa”, o que denota claramente 
a ideia de que, quando um empreendimento jornalístico utiliza o termo 
“redação” para se autorreferenciar, não se trata de algo que se restrinja 
às suas instalações físicas: vai muito além, envolvendo desde a noção 
de “equipe responsável pela publicação” até à própria identidade como 
veículo noticioso.

Os impactos da pandemia sobre o planejamento das empresas jor-
nalísticas também foram analisados pela World Association of News 
Publishers (WAN-IFRA), a associação mundial de jornais e editores de 
notícias, no relatório World Press Trends 2020-2021. Conforme Kalim 
(2021), entre os dados levantados pela publicação, a aceleração das 
estratégias de transformação digital foi apontada como a prioridade 
máxima para 2021 por 44% dos mais de 90 executivos de 51 países que 
foram consultados (o maior percentual registrado). “Apesar dos danos 
causados, a pandemia acelerou os planos dos editores de transformar 
seus negócios agora, não amanhã - e de abraçar a incerteza e os desa-
fios que vêm com isso”, escreveu no relatório o diretor de Insights da 
WAN-IFRA, Dean Roper (Kalim, 2021).
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Nesse sentido de aceleração, mesmo em um cenário permeado por 
incertezas, com o ciclo de superação da pandemia de Covid-19 ainda não 
completado, vale destacar o Washington Post (EUA), que anunciou um 
amplo redesenho estratégico de expansão em setembro de 2021 (Washin-
gton Post PR Blog, 2021). Além da contratação de 41 novos editores, 
o plano inclui a potencialização de cinco áreas do jornal: 1) Produção 
de notícias de última hora; 2) Jornalismo explicativo; 3) Audiovisual; 
4) Cobertura de temas que atraiam leitores mais jovens; e 5) Inovação 
visando a criação de novos produtos (Fundación Luca de Tena, 2021). 
Sobre este último item, cabe salientar o estabelecimento de um novo 
posto de alto nível no departamento de Negócios do empreendimento: 
editor de estratégia de audiência, voltado para a cobertura de negócios 
e tecnologia.

A velocidade da retomada do trabalho presencial em cada país é 
diretamente vinculada a fatores-chave da pandemia: avanço do processo 
de vacinação contra a Covid-19, taxa de transmissão, surgimento de 
variantes do novo coronavírus e os números de internações e mortes 
em decorrência da doença.

O impacto significativo da variante delta nos EUA, por exemplo, 
motivou o New York Times a anunciar, em julho de 2021, o adiamento 
por tempo indeterminado do retorno total de seus colaboradores, que 
estava previsto para setembro do mesmo ano. No entanto, as redações 
foram mantidas abertas para os que preferem trabalhar nelas e apresentem 
certificados de vacinação. Dessa forma, a vigência do sistema híbrido 
foi prolongada, ainda que por imposição das condições sanitárias e não 
devido a uma decisão estratégica definitiva.
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Um levantamento feito pela Press Gazette em setembro de 2021 
junto a oito organizações de notícias que atuam nos EUA - além do 
já citado The New York Times, Wall Street Journal, Associated Press, 
Gannett (proprietário do USA Today e de centenas de jornais locais), Los 
Angeles Times, Reuters, BDG Media (grupo controlador de publicações 
digitais como Bustle, Gawker e Elite Daily) e BuzzFeed (proprietário do 
site homônimo e do HuffPost) também participaram - revelou variações 
nos planos de retomada, com diferenças e padrões quanto à exigência 
de vacinação e regras para garantir a segurança sanitária, como o uso 
de máscaras em ambientes fechados.

No caso do Wall Street Journal, por exemplo, é necessário fazer 
reserva de mesas e a vacinação não foi estabelecida como norma 
obrigatória. Porém, os não-vacinados devem apresentar um teste de 
Covid-19 com resultado negativo (feito com antecedência de até sete 
dias) para acessar o local de trabalho. Todos os membros da equipe do 
jornal deverão responder a um questionário sobre a situação de saúde 
cada vez que quiserem ir à redação.

A Associated Press adiou o retorno definitivo (que seria em setembro) 
por tempo indeterminado, mas permite a ida opcional aos escritórios em 
até três dias da semana. Outra agência de notícias, a Reuters, retomou 
os trabalhos presenciais regulares em outubro, sendo que cada membro 
da equipe pode ir até a redação em dois ou três dias semanalmente. Já o 
grupo BDG Media oferece as opções de trabalho remoto ou híbrido para 
seus colaboradores, sendo que a expectativa em relação à maioria dos 
“híbridos” é de que estejam presentes em dois ou três dias por semana.

A Press Gazette também apurou decisões de veículos que não fizeram 
parte de sua amostragem: a CNN pretendia retomar atividades presenciais 
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em maior escala a partir de meados de outubro de 2021, mesmo mês 
em que o Washington Post estabeleceu como marco inicial de retorno 
voluntário para aqueles que estiverem completamente vacinados contra 
a Covid-19 (o jornal adiou a volta obrigatória ao trabalho presencial de 
todos os seus funcionários para janeiro de 2022).

No Brasil, a preferência pela variação entre o trabalho remoto e 
as atividades presenciais foi apontada por 85% dos 287 empresários 
de diversos setores (incluindo o de mídia) que participaram da sexta 
edição da pesquisa Covid-19: como será o seu retorno aos escritórios, 
elaborada pela consultoria KPMG entre os meses de julho e agosto de 
2021 e cujos resultados foram divulgados em setembro do mesmo ano.

Embora a maioria dos respondentes (52%) tenha indicado a expec-
tativa de retorno total aos escritórios ainda no segundo semestre, é 
significativo que 40% deles adiaram a retomada do trabalho presencial 
para o primeiro semestre de 2022, mesmo com o processo de vacinação 
em curso. Além disso, a pesquisa também apurou que a maioria (51%) 
dos empresários admitiu que as novas cepas do coronavírus afetaram o 
cronograma de retorno inicialmente estipulado. Quanto à manutenção 
dos espaços físicos, 48% não reduziram a dimensão de suas instalações, 
sendo que 39% o fizeram, mas pretendem manter a atual configuração 
no pós-pandemia.

Entende-se que o presente panorama se configura como uma opor-
tunidade singular para o estabelecimento de estratégias que preparem as 
redações jornalísticas para o futuro, visando tanto retomadas seguras de 
atividades presenciais em outras contingências sanitárias quanto a reali-
zação de procedimentos de trabalho mesmo fora de espaços fisicamente 
delimitados. A tecnologia é um elemento fundamental para o êxito desse 
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processo de hibridização, mas uma mudança de cultura organizacional 
dessa magnitude não pode jamais prescindir do fator humano.
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Revista AzMina, nós mulheres da periferia e 
o cuidado: gênero e mediações comunicativas 

na cobertura da pandemia de Covid-19 em 
veículos feministas

Laura Botosso Gomes da Silva1

As motivações para este trabalho partem da cobertura midiática 
produzida pelo jornalismo digital feminista. Em meio ao paradigma 
de crise sanitária desencadeado pela pandemia do vírus Covid-19, 
percebemos uma concentração atípica de publicações relacionadas ao 
conceito de cuidado na agenda de alguns desses veículos.

A sobrecarga com o trabalho de cuidado e doméstico é um dos efeitos 
imediatos da pandemia (Lima & Moraes, 2020, p. 3). As atividades e 
serviços gerados em função do conceito incluem afazeres domésticos, 
atividades relativas ao direito reprodutivo (como a amamentação) e à 
saúde (“Economia do Cuidado: como podemos visibilizar o trabalho 
invisível das mulheres na economia do cuidado?”, s.d.).

Destacamos os veículos Revista AzMina e Nós Mulheres da Periferia. 
A primeira é uma mídia digital independente produzida pelo Instituto 
AzMina, organização sem fins lucrativos que promove a equidade de 
gênero por meio da difusão de informação e educação (Instituto AzMina, 

1. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Estadual Paulista -UNESP.

 laura.botosso@unesp.br

mailto:laura.botosso%40unesp.br?subject=


1182

meistudies

s.d.). Atenta-se para “a mulher em toda a sua diversidade”, inclusas 
especificidades de raça, classe e orientação sexual.

Já o site Nós Mulheres da Periferia é conduzido por jornalistas de 
regiões acêntricas da cidade de São Paulo. Em questões editoriais, a 
principal diretriz do coletivo é disseminar conteúdos produzidos por e 
para mulheres, através de uma perspectiva que priorize a intersecção 
entre gênero, raça, classe e território (“Quem somos”, s.d.).

Após primeiro confronto entre as coberturas analisadas, identifica-
mos um rico potencial comparativo. A presença ou ausência de alguns 
conteúdos, bem como a maneira com que foram explorados, lançou luz 
sobre características associadas à diferentes pautas dentro do movimento 
Feminista2, ligado contextual e socialmente a esse tipo de jornalismo.

É o que ocorreu ao confrontarmos matérias que pautavam gênero 
e cuidados relacionados à reprodução social, assunto trabalhado com 
maior frequência e profundidade pela Revista AzMina do que pelo Nós 
Mulheres da Periferia. Em nossa busca, encontramos conteúdos pau-
tando temas relacionados a: métodos contraceptivos; discussão sobre 
a legalidade do aborto; direitos reprodutivos das mulheres em geral; 
amamentação; saúde de pessoas grávidas e recém-nascidas em meio a 
pandemia do coronavírus.

Em contrapartida, o coletivo Nós Mulheres da Periferia produziu 
mais conteúdos sobre iniciativas de mulheres voltadas ao cuidado cole-
tivo do que a Revista AzMina. Quanto a esta temática, identificamos 
conteúdos que pautavam expressões de cuidado desempenhadas por 

2. Optamos por deixar “Feminismo”, em caixa alta e no singular, para referir-se ao 
conjunto múltiplo de “feminismos”, representando a abrangência do movimento 
social, cultural e político.
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mulheres em prol de um grupo ou comunidade, por meio de iniciativas 
e temáticas diversas. Foram elas: formas de lidar com o luto coletivo, 
redes de apoio e arrecadação de marmitas e cestas básicas.

O contraste entre o foco e enfoque dado aos temas pelas mídias 
nos alertou para a aproximação das publicações da Revista AzMina a 
pautas caras à corrente radical do movimento feminista, marcado por 
um forte determinismo biológico de gênero; ao passo que as notícias 
do Nós Mulheres indicavam para um pensamento atento ao cruzamento 
entre gênero, raça e território, em sintonia com o chamado feminismo 
decolonial.

Com base nesse cenário, entendemos que nosso objeto empírico 
abrange etapas de processos midiáticos e jornalísticos, cuja chave 
de leitura se dá a partir das conexões entre o conteúdo dos veículos 
feministas, as lógicas que orientam o modo de produção desse tipo de 
jornalismo e o contexto de efervescência política e sociocultural a ele 
relativo.

Consideramos que essa chave pode ser alcançada por meio da 
perspectiva teórico-epistemológica das Mediações Comunicativas, 
conceitualizada por Martín-Barbero (1998)[2003]. Termo que carrega 
uma multiplicidade de significados nos estudos comunicacionais lati-
no-americanos, destacamos aqui a compreensão movente acerca das 
constantes transformações da comunicação, sociedade (Lopes, 2018, 
p. 15) e da interação entre estas.

Para seguir nossa trajetória empírica, nos inspiramos em Felippi (2006) 
e Escosteguy e Felippi (2013) e propomos uma adequação parcial do 
“Mapa das Mediações Comunicativas” ([1998]2003) ao jornalismo 
feminista. As autoras partem do cruzamento entre a tradição dos Estudos 
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Culturais e o campo do jornalismo como “via possível para um tratamento 
diferenciado da prática jornalística, suas rotinas e produtos” (Felippi 
& Escosteguy, 2013, p. 10). Reconhecendo a dimensão simbólica dos 
seus processos produtivos, encontram correspondências efetivas para 
cada etapa do circuito comunicativo representado no mapa noturno3 
de Martín-Barbero.

Assim, destacamos as mediações em torno das lógicas de produção, 
dos formatos industriais e das matrizes culturais da sociedade, cuja 
relação dialética (Lopes, 2018, p. 18) é mediada pela institucionalidade 
e tecnicidade. Nossa pretensão é apreender as interações mencionadas 
entre os fazeres jornalísticos, as manifestações culturais e o os forma-
tos dos conteúdos da Revista AzMina e do coletivo Nós Mulheres da 
Periferia, em uma abordagem comparativa. Perguntamo-nos em que 
medida as interações entre o fazer jornalístico, os gêneros trabalhados e 
a matriz cultural na qual se inserem os veículos feministas em questão 
norteiam os conteúdos que produzem, em específico, sobre o trabalho 
de cuidado.

O raciocínio teórico proposto é semelhante ao adotado por 
Cardoso (2004), que encontrou conexões entre a agenda dos periódicos 
feministas, a conjuntura política correspondente e o modo operante das 
rotinas e práticas jornalísticas. Schander e Bertasso (2019) também se 
atentam à relevância das escolhas envolvidas no processo de produção, 
“como as questões dos valores-notícia, as subjetividades e o próprio 
fazer jornalístico” (Schander & Bertasso, 2019, p. 41).

3. Como Martín-Barbero nomeia o esquema teórico-metodológico de operacionalização 
das mediações comunicativas.
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Considerando que o tipo de jornalismo em questão “reflete o projeto 
do movimento feminista brasileiro” concomitante a ele (Cardoso, 2004, 
p. 50), acreditamos que explorar suas rotinas produtivas através da pers-
pectiva das Mediações Comunicativas (Martín-Barbero, [1998]2003) 
permite ter uma visão que alcance os sentidos produzidos nos diversos 
momentos da comunicação estudados.

Inserida na encruzilhada teórica entre jornalismo, mediações comu-
nicativas, gênero e mídia, por um lado, esta pesquisa se faz relevante 
em um contexto acadêmico marcado por poucos “trabalhos que tenham 
se dedicado até o momento a uma análise mais aprofundada dos sites 
independentes que articulam jornalismo e gênero” (Costa, 2018, p. 100). 
A “tênue relação” entre tais campos de estudo é aqui reforçada na fraca 
presença do diálogo e operação de gênero nos estudos voltados para 
questões associadas ao feminino na área da Comunicação (Martinez et al., 
2016, p. 11).

Por outro lado, destacamos a pertinência da presente investigação 
em um cenário empírico metodológico. Além de propiciar uma aproxi-
mação entre as colaborações de Martín-Barbero e o Jornalismo, propo-
mos a operação de um eixo pouco explorado do Mapa das Mediações 
Comunicativas, a saber: quando o enfoque da investigação se volta para 
produção e texto (Escosteguy & Sifuentes, 2016, p. 14).

Comunicação como Circuito: Mediações Comunicativas

Além de incorporar à pesquisa em Comunicação rupturas e desloca-
mentos ante os paradigmas precedentes (Escosteguy, 1998; Lima, 2000; 
Wolf, 2001), a tradição dos Estudos Culturais oferece importante visão 
sobre a relação entre os meios de comunicação de massa e seu público 
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(Dalmonte, 2002, p. 68). Nesse paradigma, parte das investigações 
empíricas se dedicou à produção dos meios massivos enquanto sistema 
determinante para elaboração da cultura e da maneira que enxergamos 
a realidade social (Wolf, 2001, p. 109). Outra parcela, por sua vez, se 
voltou ao consumo da comunicação midiática.

Este é contexto em que Jesús Martín-Barbero conceitua sua primeira 
formulação de mediações, as quais surgem como concepção teórico-
-metodológica voltada para um espaço social até então inexplorado 
(Martín-Barbero, 2000, p. 154). O título de uma de suas mais afamadas 
obras, Dos Meios às Mediações (1987), relata o conhecido deslocamento: 
do estudo das mensagens midiáticas e suas condições de produção, aos 
processos culturais e sociais que marcam os entornos de todo o processo 
comunicativo (Martino, 2009, p. 179, citado em Maio, 2016, p. 6).

Tendo como mediações constitutivas a comunicação, cultura, polí-
tica e as relações entre elas, inicialmente o autor destaca três “lugares 
de mediação”, decisivos para compreender a recepção dos conteúdos 
televisivos pela audiência da América Latina: a cotidianidade familiar, 
a temporalidade social e a competência cultural (Martín-Barbero, 1987).

Respectivamente e de modo sumário, a primeira se apoia na família 
como unidade básica de telespectadores(as), espaço fundamental para 
estudo da leitura e codificação da televisão (Martín-Barbero, 1987, 
p. 293). A segunda remete ao formato do conteúdo oferecido, con-
vergindo para o conceito de gênero televisivo, que constituiria uma 
“matriz cultural do tempo organizado pela televisão” (Martín-Barbero, 
1987, pp. 294-95). E o terceiro local de mediação aponta para o caráter 
textualizado da cultura transformada pelo aparelho, no qual o sentido 
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e a fruição de um texto4 remete sempre a outro pré-existente (Lotman, 
1972, citado em Martín-Barbero, 1987, p. 298).

As mediações cultivadas pela cotidianidade familiar ultrapassam o 
âmbito da recepção e se inscrevem na produção do conteúdo midiático. 
Destarte, as lógicas que orientam o sistema produtivo “semantizam e 
reciclam as demandas de seus públicos” (Martín-Barbero, 1987, p. 299). 
De maneira análoga, a competência cultural encontra na temporalidade 
dos gêneros televisivos mediação fundamental entre os formatos apresen-
tados à audiência e os modos de lê-los (Martín-Barbero, 1987, p. 299).

Somando as dinâmicas das lógicas de produção aos espaços de 
mediação propostos, (Lopes, 2018) o primeiro mapa metodológico das 
mediações barberianas tem a comunicação, a cultura e a política ao 
centro de dois eixos: o diacrônico e o sincrônico. O eixo diacrônico se 
dá entre matrizes culturais e formatos industriais; e o sincrônico, entre 
lógicas da produção e competências da recepção.

Tempos depois, Martín-Barbero opta por rever esta formulação inicial 
(Maio, 2016, p. 7), a partir da qual nomearia as mediações culturais. 
Naquele momento, o enfoque epistemológico proposto era da comunica-
ção a partir da cultura (Lopes, 2018, p. 16), sobre a qual a compreensão 
da própria natureza comunicativa foi fundamental (Martín-Barbero, 
1987, p. 287). Já em seu novo mapa noturno (1998)[2003], o autor 
apresenta as mediações que viria a chamar de comunicativas, através 
das quais considera novas complexidades acerca das conexões entre 
comunicação, cultura e política (Escosteguy & Sifuentes, 2016, p. 6).

4. Neste contexto, o significado de texto é estendido para qualquer produto massivo 
(Escosteguy, 1998, p. 94).
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Em De los medios a las prácticas (1990), Martín-Barbero introduz 
três das quatro novas medições — ou como nomeia Lopes (2018, p. 18), 
múltiplas ou submediações: a socialidade, a ritualidade e a tecnicidade. 
Estas seriam dimensões alcançadas a partir da transformação dos três 
lugares de mediação há pouco descritos, embora não exista registro de 
uma relação direta com os termos originais (Ronsini, 2010, p. 6).

O autor publica o desdobramento dessas ideias no prefácio da quinta 
edição castelhana de Dos Meios às Mediações (1998)[2003]) (Escosteguy 
& Sifuentes, p. 6), no qual também é anunciada a institucionalidade, 
submediação que “aparece para contemplar a análise dos meios de 
forma mais concreta” (Wottrich et al., 2009, p. 9).

Grosso modo, a sociabilidade trata das relações humanas funda-
mentais, base para as “formas de interação dos sujeitos e constituição 
de suas identidades” (Ronsini, 2010, p. 9). A ritualidade diz respeito ao 
sistema de ritos decorrentes do consumo midiático, através dos quais 
é possível apreender “as diferentes leituras realizadas pelo receptor” 
(Wottrich et al., 2009, p. 8). Já a tecnicidade remete à características 
próprias dos meios de comunicação (Wottrich et al., 2009, p. 4), abran-
gendo as técnicas empregadas na produção que modelariam “tanto as 
práticas dos receptores como seus modos de representação do social” 
(Ronsini, 2010, p. 10). Enfim, a institucionalidade também explora o 
terreno dos meios, mas com foco sobre a fabricação de discursos públi-
cos e as lógicas de interesses que os orientam (Ronsini, 2010, p. 9).

A segunda proposta do mapa barberiano (1998)[2003] posiciona 
as mediações comunicativas entre as quatro pontas dos eixos diacrô-
nico e sincrônico. Dessa maneira, as lógicas de produção, os formatos 
industriais, as competências da recepção e as matrizes culturais, agora 
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reconhecidas como mediações empíricas (Ronsini, 2010, p. 9), são 
tanto articuladas como tensionadas pelas submediações que as rodeiam.

O movimento desta segunda onda de mediações, muito mais do que 
um retorno aos meios, é da cultura para a comunicação (Lopes, 2018), em 
um esforço de trazer mais densidade a esse conhecer (Martín-Barbero, 
2009, p. 150). Tal necessidade se mostra urgente à medida em que cresce 
o protagonismo do comunicativo em todos os âmbitos da sociedade. 
Nas palavras do autor, a grande mudança foi reconhecer a comunicação 
midiática como instância mediadora de todos os lados e formas da vida 
cultural e social dos povos (Martín-Barbero, 2009, p. 153).

Na contramão da tendência em utilizar o Mapa das Mediações 
Comunicativas [1998](2003) tão somente por e para estudos de recep-
ção5, há consenso entre autoras (Lopes, 2018; Ronsini, 2010; Sifuentes 
& Escosteguy, 2016) sobre o uso da perspectiva metodológica para 
apreender o processo comunicativo em sua totalidade. Immacolata 
Lopes, por exemplo, afirma através do mapa noturno ser “possível 
operacionalizar a análise de qualquer fenômeno social que relaciona 
comunicação, cultura e política” (Lopes, 2018, p.17).

A ideia de circuito comunicativo também atravessa a proposta 
de Ana Carolina Escosteguy e Ângela Felippe (2013), ao adequar o 
Mapa das Mediações Comunicativas (1998)[2003] para a pesquisa 
em jornalismo. A fim de analisar o campo a partir de uma perspectiva 
cultural, a proposição de Martín-Barbero se destaca por trabalhar com 

5. Este mapa tem sido mais utilizado em pesquisas voltadas para a recepção, ao 
invés de para a produção e o conteúdo midiático (Sifuentes & Escosteguy, 2016). 
Tal cenário encontra raízes na relação entre esse momento da comunicação e a 
teoria das mediações no geral, cuja abrangência é amiúde entendida como limitada 
à recepção (Escosteguy & Jacks, 2005, citado emFelippi & Escosteguy, 2013, p.17).
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uma visão integrada da Comunicação. Na prática, significa estudar o 
processo comunicativo através de momentos distintos, analisando suas 
especificidades e dinâmicas sem predeterminar como são constituídas 
(Escosteguy & Felippi, 2013, p. 22).

Realizado originalmente por Ângela Felippi em sua tese de douto-
rado (Felippi, 2008), o exercício de adequação do mapa noturno para 
o jornalismo deixa orientações teórico-metodológicas para explorar 
os quatro instantes da Comunicação (as matrizes culturais, lógicas de 
produção, formatos industriais ou gêneros, e competências de recepção/
consumo) e as mediações que os interligam (institucionalidade, tecni-
cidade, ritualidade e socialidade), situando-os em relação a um veículo 
de grande circulação e seu fazer jornalístico6.

Imprensa e Jornalismo Feminista

A intrínseca relação entre veículos com perspectiva de gênero e o 
movimento feminista nos remete ao contexto de origem dessa vertente 
do jornalismo. No Brasil, seu plano de fundo é a chamada imprensa 
alternativa, resistência aos anos de chumbo instaurados pela ditadura 
militar. Rodembusch e Fritsch afirmam que “entre 1964 e 1980, cerca 
de trezentos periódicos surgiram e desapareceram e todos tinham como 
característica a oposição ao regime” (Rodembusch & Fritsch 2017, 
p. 6). Consideradas pelas autoras “filhas da imprensa underground”, 
as publicações feministas se destacam pela continuidade através das 
décadas seguintes até os dias atuais, ao passo que outros produtos 

6. O objetivo da tese de Felippe é “cercar o processo produtivo do jornalismo, 
objetivando compreender como se dá a construção da identidade no fazer 
jornalístico, dentro da instituição imprensa” (Felippe, 2008, p. 26).
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midiáticos antagonistas ao regime não demonstraram o mesmo segui-
mento (Rodembusch & Fritsch, 2017, p. 6).

Ao explorar as potencialidades do jornalismo feminista da Revista 
AzMina como forma de produção de conhecimento, Schander e 
Bertasso (2019) reconhecem a importância do contexto vinculado ao 
conteúdo jornalístico publicado. Exemplo ilustrativo da influência das 
condições do processo produtivo sobre o conteúdo publicado seria a 
maneira com que os veículos em questão custeiam suas despesas e inves-
timentos. Por não necessitar financeiramente de anunciantes ou outro tipo 
de suporte externo limitante7, a “possibilidade de não se preocupar com 
a perda de financiamento” incide tanto no trabalho jornalístico como no 
resultado final (Schander & Bertasso, 2019, p. 43). Desse modo, a “liber-
dade editorial alcançada por meio da independência” se estenderia para 
escolhas que vão desde a disposição e diagramação das matérias à seleção 
de fontes e pautas que serão priorizadas (Schander & Bertasso, 2019).

Ainda sobre o financiamento dos veículos feministas, a pesquisa de 
Elizabeth Cardoso (2004) descreve um padrão de operação e subsistência 
que se mantém até os dias atuais. A partir de 1981, tais veículos passam 
a atuar junto a representantes da sociedade civil organizada, como ONGs 
e organizações focadas na questão de gênero (Cardoso, 2004, p. 38). 
Além do caso da Revista AzMina, outras alternativas a que recorrem 
mídias com perspectiva de gênero são: financiamento coletivo; parce-
rias com organizações de pesquisa, institutos e think and do tanks; e o 
apoio através da realização de serviços como palestras e consultorias8.

7. O jornalismo da Revista AzMina funciona por meio de “crowfundings, assinaturas, 
recursos de editais e fundações de apoio” (Schander & Bertasso, 2019, p. 43).

8. Método empregado pelo Nós, Mulheres da Periferia, objeto de estudo deste 
projeto.



1192

meistudies

Por fim, cabe destacar que, por trás do reforço de conteúdos midi-
áticos sobre o trabalho de cuidado publicados durante a pandemia 
do Covid-19, o tema em si não é atípico na agenda desta vertente do 
jornalismo. Desde uma abordagem tímida em relação ao protagonismo 
feminino na sociedade civil (Cardoso, 2004, p. 38) a enquadramentos 
exclusivos a elas, mídias autoproclamadas feministas vêm jogando luz 
sobre a relação entre as mulheres e as tarefas necessárias ao cuidado e 
à reprodução social há décadas. À guisa de exemplo, Juliana da Costa 
Santos (2018) cita pautas envolvendo a socialização das crianças (mater-
nidade compulsória; a dupla jornada da trabalhadora e dona de casa), 
a divisão díspar do trabalho doméstico e a terceirização remunerada 
deste (Santos, 2018).

Trabalho de Cuidado, Gênero e Raça

O trabalho de cuidado envolve todas as atividades necessárias para 
a reprodução de qualquer sociedade, situando tanto as ocupações não 
pagas como as terceirizadas dentro da economia nacional e mundial 
(“Economia do Cuidado: como podemos visibilizar o trabalho invisível 
das mulheres na economia do cuidado?”, s.d.). No momento de crise 
global desencadeada pela pandemia de Covid-19, o conceito de cuidado 
se faz evidente, intimamente associado a sustentabilidade da vida — a 
ponto da crise em si poder ser tomada como “crise do cuidado” (Gênero 
e Número; Sempreviva Organização Feminista, 2020).

Como produção acadêmica, Anna Bárbara Araújo (2018) indica que 
o conceito de cuidado começou a ser melhor explorado a partir dos anos 
2000. Dentre outros fatores, o contexto que acompanha esse aumento 
de publicações é marcado pelo estabelecimento da mulher no mercado 



1193

meistudies

de trabalho e pela privatização ou ineficiência dos sistemas públicos de 
saúde e assistência social. No primeiro caso, a consequência prática é 
diminuição da disponibilidade das mulheres para o cuidado não remu-
nerado familiar; no segundo, há a sobrecarga de tarefas domésticas e 
de cuidado sobre as famílias (Araújo, 2018, p. 47).

A partir desse cenário, a visão acerca do conceito em questão aos 
poucos amadurece como dimensão social indispensável, com forte 
diálogo entre as teorias fomentadas na academia e suas implicações 
políticas para a vida em sociedade. Importantes publicações na área de 
políticas sociais (Why we Need a Care Movement (2000), da profes-
sora Deborah Stone) e sociologia (Creating a Caring Society (2000), 
de Evelyn Nakano Glenn) foram reconhecidas no universo acadêmico, 
mas a discussão não conseguiu transformar os esforços em resultados 
práticos (Araújo, 2018, p. 48).

Explorando o tema por um viés socioeconômico, Carmen Gelinski 
e Rosângela Pereira discorrem sobre como as atividades relacionadas 
ao cuidado, dentro do rol de trabalhos não remunerados, não são con-
siderados no cálculo do Sistema de Contas Nacionais. Criando, assim, 
“distorções quanto à avaliação da real capacidade produtiva” do país 
(Gelinski & Pereira, 2005, p.79). À parte da discussão acerca do valor9 
que as tarefas domésticas não pagas possuem na sociedade de produção 
capitalista, é fundamental reconhecer sua contribuição para a reprodu-
ção da força de trabalho, com a “manutenção diária do trabalhador” na 

9. Considerando as raízes marxistas no debate sobre o trabalho doméstico ao fim da 
década de 1970, os conceitos “valor de uso” e “valor de troca” foram ferramentas 
centrais na classificação dessas atividades. Assim, “improdutivo” era o trabalho 
que não produzisse valor de troca, ainda que gerasse valor de uso (Bilac, 2014).
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realização das atividades pertinentes ao cotidiano (Gelinski & Pereira, 
2005, p. 80).

Um aspecto de grande importância envolvendo a temática refere-
-se à generificação e à racialização do cuidado. A saber: as mulheres10 
são protagonistas e principais responsáveis pela realização, gerência e 
manutenção das diversas atividades que configuram esse tipo de trabalho 
(Lima & Moraes, 2020; Bilac, 2014). Embora não tão presente quanto 
a ênfase ao gênero, a raça11 dessas mulheres chama atenção pela con-
centração do recorte racial, marcadamente, em dois assuntos: o trabalho 
doméstico assalariado e a vivência das famílias monoparentais chefiadas 
por mulheres. A partir desse cenário e suas particularidades, fica evidente 
a responsabilidade “exclusiva ou prioritária” atribuída ao feminino — e 
de maneira desigual entre as possíveis realidades compartilhadas por 
esse gênero — sobre o cuidado humano (Borges, 2020, p. 277).

Marli da Costa e Josiane Nunes (2020) trazem a definição da 
divisão sexual do trabalho de Flávia Biroli (2016) como a variação de 
valor atribuído a profissões em relação ao sexo de quem via de regra 
as desempenham. As autoras apontam para a importância da cultura e 
o caráter estrutural da organização dos gêneros no trabalho, atingido 
diretamente pela partilha desigual da responsabilidade pelos afazeres 
domésticos entre homens e mulheres.

Ao reconstituir as relações históricas entre trabalho e a família, 
Elizabeth Bilac discorre sobre como o modelo tradicional de subsistência 
familiar, no qual o provedor era via de regra masculino, passou a ser 

10. Termo em referência ao ser político e social, interseccionado por marcações de 
identidade.

11. Termo em referência à classificação social e não biológica ou científica, com 
frequência confundida com “cor”.
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contestado com a entrada das mulheres no mercado (Bilac, 2014, p. 130). 
Apesar do avanço conceitual de trabalho, ampliado para contemplar as 
transformações sociais, as mudanças no núcleo familiar brasileiro não 
foram acompanhadas por políticas públicas ou outras formas de apoio 
institucional. Assim, contribuíram para um cenário em que a responsabi-
lidade pela reprodução social se centraliza nas famílias — e, no cotidiano 
destas, sobre a mulher (Bilac, 2014; Aquilini; 2016). As práticas diárias 
relativas à preservação da vida são naturalizadas como “‘trabalho de 
mulher’, invisível, sem limites de jornada, executado de forma privada, 
sem remuneração” (Bilac, 2014, p. 130).

No Brasil, a terceirização das atividades ligadas à reprodução social 
entre mulheres encontra raízes no período colonial e escravagista. Grande 
parte da exploração da mão de obra escravizada (tanto da população 
indígena quanto africana) foi alocada “junto às atividades de menor status 
social — no caso das mulheres, a limpeza e manutenção da casa e dos 
indivíduos” (Engel & Pereira, 2015, p. 9). Mais do que puramente uma 
origem, através do trabalho doméstico brasileiro se perpetuam relações 
de servidão desde a colonização, “antes como trabalho escravo, agora 
como remunerado” (Nogueira, 2017, p. 48).

A “herança escravocrata” sobre a população negra feminina em 
relação ao mercado de trabalho foi posta em evidência por autoras 
como Maria Beatriz Nascimento (1976). Ao serem recrutadas em sua 
maioria para empregos domésticos, essas trabalhadoras permaneceriam 
em ofícios “similares aos que ocupava[m] na sociedade colonial” (Ratts, 
2006, p. 104).

Com efeito, hoje o trabalho doméstico é a maior categoria ocupa-
cional aberta para mulheres negras, sendo que elas correspondem a 
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63% do total de pessoas empregadas nesta função (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada [IPEA], 2019, p. 11-12). Para essa parcela da 
população feminina, tal ocupação é associada a uma “porta de entrada 
para o mercado de trabalho” (Nagel, 2019, p. 9), embora em situação 
de informalidade — ressalva fundamental em um país que no ano de 
2018 contava com menos de 30% do total de trabalhadoras com carteira 
de trabalho assinada (Nagel, 2019, p. 23).

Já na década de 1970, em A juventude negra brasileira e a questão 
do desemprego (1969), Lélia Gonzalez denunciou uma “divisão racial 
do trabalho”, que manteria competições desiguais na busca por vagas 
e permanência no mercado. Ainda que o modo de pensar as relações 
raciais tenham sido revistos pela autora no decorrer dos anos 1980, 
esse primeiro entendimento é fundamental para a consolidação de uma 
análise das dinâmicas da sociedade brasileira através de entendimento 
negro, em meio a um cânone de estudos tradicionalmente ocupado por 
homens brancos (Barreto, 2018).

Dessa maneira, ao se aproximar dos estudos feministas em Por 
um feminismo afrolatinoamericano (1988), Lélia Gonzalez denuncia 
o “racismo por omissão” dentro do movimento de mulheres, a saber: 
o silêncio sobre as contradições raciais cuja consequência seria um 
enfraquecimento do feminismo (Gonzales, 2018b[1988]). Exemplo 
de tal fragilidade teórica seria justamente a tentativa de compreender 
a divisão sexual do trabalho sem articular “com o correspondente ao 
nível racial” (Gonzales, 2018b[1988], p. 310).
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Materiais e Métodos

Dividimos os procedimentos metodológicos em duas etapas: a 
primeira, já concluída, via Análise de Conteúdo (Bardin, 1988; Car-
lomagno & Rocha, 2016), com o fim de mapear e definir os objetos 
desta pesquisa; e a segunda, a ser iniciada, via adaptação do Mapa das 
Mediações Comunicativas (Felippi, 2008; Martín-Barbero, [1998]2003), 
com o objetivo de cercar os processos produtivos dos veículos femi-
nistas selecionados.

Para eleger os portais representantes da mídia com perspectivas de 
gênero, nos aproximamos do cenário atual do jornalismo digital alter-
nativo através do Mapa do Jornalismo Independente (s.d.), projeto da 
Pública, agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Até a 
presente redação, reunia 143 organizações produtoras de conteúdo, 
sendo 75 escolhidas pela Agência Pública, e 68 indicações dos(as) lei-
tores(as). A partir deste primeiro recorte, reunimos quatro iniciativas: 
os portais Catarinas; Nós Mulheres da Periferia; Gênero e Número e 
a Revista AzMina.

Levantamos uma amostragem do conteúdo de cada portal, com base 
nos resultados exibidos pelos mecanismos internos de busca de acordo 
com a palavra-chave “cuidado”. Nesse primeiro momento de coleta, o 
critério único para seleção foi o conteúdo ser pautado por atividades 
decorrentes do trabalho de cuidado. O gênero das publicações também 
não influenciou na triagem, apesar de termos percebido teor jornalístico 
(entre notícias e reportagens) na maioria das publicações.

Além disso, optamos pelo recorte temporal de março de 2020 (mês mar-
cado pelo reconhecimento da Covid-19 como pandemia pela Organização 
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Mundial da Saúde (OMS) e início das medidas de proteção e combate ao 
vírus); até setembro de 2020, percorrendo abril e maio, período em que o 
regime de quarentena isolamento social alcançou grande adesão entre a 
população; e as tentativas de flexibilização dessas medidas, acompanhadas 
pela reabertura econômica gradual a partir do mês de junho.

Orientadas pelos métodos da Análise de Conteúdo (Bardin, 1988; 
Carlomagno & Rocha, 2016), e partindo do referencial teórico sobre 
a) o jornalismo feminista e digital e b) a dimensão social do cuidado, 
perpassada por aspectos de gênero e raça, estabelecemos categorias ini-
ciais para organizar e classificar o corpus de cada veículo. Com “regras 
claras de exclusão e inclusão” traçadas a partir do contraste entre as 
abordagens estudadas, “esgotamos” os conteúdos até distribuí-los em 
grupos homogêneos (Carlomagno & Rocha, 2016). Vale destacar as 
categorias que se repetiram nos quatro portais analisados: i) Trabalho 
doméstico terceirizado: publicações pautadas principalmente sobre a 
luta dessas trabalhadoras para assegurar direitos em meio ao estado 
de exceção; ii) Mães de Família: relata os esforços de mulheres para 
garantir o sustento daqueles(as) por quem é responsável, a exemplo do 
lugar priorizado das mães solo no auxílio emergencial. Para a mulher 
provedora de família monoparental, o benefício prevê duas cotas de 
auxílio; iii) Educação e Cuidados com Crianças: referente a adaptação 
das famílias ao Ensino a Distância (EaD), bem como de conteúdos 
pautados pelos cuidados necessários com crianças em geral; iv) Cuidar 
dos Nossos: contemplou expressões de cuidado em prol de um grupo ou 
comunidade, por meio de iniciativas e temáticas diversas, como formas 
de lidar com o luto coletivo, redes de apoio e arrecadação de marmitas 
e cestas básicas; e v) Cuidados com Reprodução: conteúdos pautados 
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pelas temáticas amamentação; aborto, direitos reprodutivos e referentes 
à saúde de pessoas grávidas e de recém-nascidas.

Dessa maneira, evidenciamos a Revista AzMina e o coletivo Nós 
Mulheres da Periferia por dois motivos: um de caráter quali-quantitativo, 
baseado nos resultados encontrados12 após comparação entre as categorias 
criadas: da parte da Revista, encontramos um número de publicações 
sobre o trabalho de cuidado superior aos demais veículos. Já da parte 
da Revista e do coletivo Nós Mulheres da Periferia, o destaque foi para 
uma cobertura midiática diversa, pautando diferentes enfoques sobre a 
crise sanitária e o cuidar como problemática social.

A segunda motivação, de caráter qualitativo, foi devido à forte 
associação percebida entre os corpus de cada veículo e pautas centrais 
a duas vertentes do movimento Feminista: a radical e a decolonial.

Os Mapas Barberianos

Para dar sequência à adaptação parcial do Mapa das Mediações 
Comunicativas (Martín-Barbero, [1998]2003; Felippi, 2008), recons-
tituiremos as matrizes culturais de cada veículo feminista por meio 
de pesquisa bibliográfica restrita (Lima & Mioto, 2007; Salvador, 
1986; Stumpf, 2005), buscando identificar um cenário de referências 
envolvendo os contextos de: surgimento e consolidação da identidade; 
locais de atuação; vertentes feministas correspondentes. Realizaremos 
levantamento do material dentre i) portais especializados (a exemplo 

12. Da parte da Revista AzMina, encontramos um número de publicações sobre o 
trabalho de cuidado superior aos outros veículos. Já da parte da Revista e também 
do coletivo Nós Mulheres da Periferia, o destaque vai para uma cobertura midiática 
diversa, pautando diferentes enfoques sobre a crise sanitária e o cuidar como 
problemática social.
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do portcom, da Intercom) e ii) resumos de teses e dissertações (via site 
da CAPES) (Stumpf, 2005, pp. 56-57). O parâmetro cronológico (Lima 
& Mioto, 2007, p. 41) será balizado por publicações datadas a partir de 
2014 e 2015, início das atividades do Nós Mulheres da Periferia e da 
Revista AzMina, respectivamente.

Depois, trabalharemos para compreender as lógicas produtivas atra-
vés de i) pesquisa bibliográfica restrita (Lima & Mioto, 2007; Salvador, 
1986; Stumpf, 2005; ); e ii) entrevistas em profundidade semi-abertas 
(Boni & Quaresma, 2005; Duarte, 2005). Conforme proposto por 
Felippi (2008, p. 31), a intenção é desvendar aspectos acerca das: rotinas 
profissionais (da seleção de pautas e apuração até redação e edição do 
conteúdo) e estratégias de comercialização; e sobre o posicionamento 
editorial, com ênfase para o processo de decisão sobre o produto final. 
Estabelecemos o mínimo de duas informantes-chaves (Duarte, 2005, 
p. 70) em cada veículo, necessariamente uma repórter e/ou colunista; e 
uma responsável por tomar decisões editoriais. Entrevistando pessoas 
de diferentes cargos, visamos alcançar “relatos diversificados sobre os 
mesmos fatos” (Duarte, 2005, p. 69).

Por fim, iremos analisar os gêneros produzidos pelos veículos, por 
meio de Análise de Enquadramento (Mesquita; 2008; Soares, 2006) nos 
corpus previamente reunidos acerca da cobertura midiática do trabalho de 
cuidado. A escolha pelo método do enquadramento é mais uma proposta 
de adequação à lógica do jornalismo feminista, assumidamente parcial 
e com independência editorial. Partindo desse ponto, pressupomos que 
o que há das matrizes culturais contidas nos gêneros (Felippi, 2008) 
se manifesta de maneira mais central e imperante que em um produto 
da mídia tradicional. Enquanto “propriedade dos textos jornalísticos” 
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(Soares, 2006, p. 7), através dos gêneros os enquadramentos nos trazem 
pistas sobre “as diferenças de abordagem e significação criadas pelos 
veículos” (Mesquita, 2008, p. 17).

Após delimitar as amostragens a partir dos corpus da Revista AzMina 
e do Nós Mulheres da Periferia, realizaremos novas leituras das publi-
cações selecionadas. A intenção é reter aspectos textuais relevantes o 
suficiente para originarem categorias de análise, com atenção para pontos 
contrastantes, evidências férteis das inclinações do produto ou outros 
enfoques que proporcionarem rendimento analítico (Soares, 2006, p. 14).

Definidos os dispositivos de enquadramento (D’angelo, 2002, citado 
em Soares, 2006), iremos identificar os principais elementos usados para 
representar cada categoria, em dois níveis de leitura: superficial, incluindo 
textos, títulos, legendas, destaques; e dedicada, levantando a relação dos 
recursos empregados, sendo estes morfológicos (repetição e associação de 
substantivos e adjetivos), linguísticos ou figurativos (a exemplos comuns 
como ironia, analogia ou metáfora). Outra questão que consideramos 
relevante diz respeito à maneira como são trabalhados os dados gráficos 
(imagens, fotografias e charges) e as fontes escolhidas (Mesquita, 2008).

Considerações Finais

O presente trabalho encontra-se em fase de pesquisa, coleta e análise 
de dados nas diferentes etapas de constituição dos mapas barberianos 
da Revista AzMina e do Nós Mulheres da Periferia. Os resultados desta 
pesquisa serão publicados aos poucos, assim que findas as atividades de 
registro e ponderação necessárias. Por aqui, ansiamos por este momento.
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As narrativas imersivas no contexto da 
pós-fotorreportagem: o hyperlapse 360 graus como 

uma nova poética da fotografia em movimento

Carolina Gois Falandes1

Denis Porto Renó2

Contar histórias é uma prática antiga, que, com o passar do tempo, 
se renova sob o ritmo das invenções tecnológicas e das demandas 
informacionais da sociedade. Basta mirar, a título de ilustração, para 
a contribuição de Johannes Gutenberg, considerado o criador da 
impressão com tipos móveis, a tipografia, processo que revolucionou 
a forma de se comunicar, democratizando a escrita e, consequente-
mente, a proliferação de narrativas. Da mesma forma, a chegada da 
fotografia, do cinema, da televisão e, mais recentemente, da Internet 
e dos dispositivos móveis, transformou a vida e as ações de milhares 
de indivíduos, servindo como poderosos meios de entretenimento e 
de informação, que têm a imagem – em suas mais diversas roupagens 
– como elemento de destaque.
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Nessa perspectiva evolutiva, pode-se dizer que, no contexto con-
temporâneo, a exploração de conteúdos imagéticos digitais configura-se 
como uma tendência absoluta, sendo estratégia narrativa de preferência 
em grande parte das histórias contadas pelos meios de comunicação, 
sobretudo, em postagens de seus perfis de redes sociais virtuais, escolha 
que parece buscar acompanhar os anseios de um público cada vez mais 
conectado, participativo, exigente e multitarefa, que é consumidor e 
produtor assíduo de imagens.

Diante do universo de produções imagéticas ofertado nas numerosas 
páginas da web, as quais, muitas vezes, abrigam conteúdos repetidos 
e carentes em termos de processo criativo, que acabam se perdendo 
dos olhares dos usuários em meio ao fluxo acelerado dos espaços de 
interação virtuais, torna-se necessário criar táticas narrativas capazes 
de atrair a atenção do público. Nessa jornada desafiadora, pode-se 
apontar iniciativas da área do jornalismo digital que visam trazer as 
pessoas para mais perto dos fatos noticiosos a partir do desenvolvi-
mento de interfaces interativas e imersivas, apoiando-se, assim, na 
inovação como diferencial competitivo, a exemplo do formato de 
reportagem multimídia – conhecido também como Snow Fall por 
influência de artigo do mesmo nome divulgado pelo The New York 
Times (Branch, 2012) – que utiliza diferentes recursos multimídia 
(com grande realce para as imagens) na intenção de promover uma 
experiência noticiosa dinâmica e profunda aos leitores. No âmbito 
nacional, é possível mencionar o projeto editorial TAB, do UOL, 
que desde 2014 experimenta formatos inovadores na elaboração de 
conteúdos jornalísticos”, 2014).
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Outra aposta dos veículos de comunicação para aproximar o público 
de seus conteúdos é o uso das imagens em 360 graus, modalidade 
inovadora que tem sido observada em documentários, reportagens, 
aplicativos móveis, entre outros. Trata-se de um tipo de produção que 
favorece a imersão do público, uma vez que quebra a lógica retangular 
característica da imagem tradicional, podendo despertar no usuário a 
sensação de estar em outro lugar, mergulhando, mesmo que virtualmente, 
em outra realidade. No contexto brasileiro, pode-se ressaltar projetos 
criados pelo Estadão (s.d.), Folha de S. Paulo (s.d.), Veja (s.d.) e Rede 
Globo (s.d.), com experimentações publicadas em espaços como You-
Tube, sites próprios e programas de televisão.

Na esteira dessas considerações, que demonstram a importância da 
imagem nos conteúdos noticiosos atuais, o conceito de pós-fotorrepor-
tagem proposto por Renó (2020b) parece oportuno e pode auxiliar a 
compreender essa nova forma de contar histórias no contexto digital, 
em que a reportagem jornalística é constituída predominantemente 
por produções imagéticas, sejam fotos, vídeos, infográficos e/ou car-
tografias interativas, enquanto o texto desempenha papel coadjuvante, 
o de costurar as imagens, complementando-as. Assim, com base nos 
pressupostos dessa recente definição e de modo a ampliar e fortalecer 
o debate que a envolve, o presente artigo busca apresentar reflexões 
sobre o projeto “Bondi-to-Manly: Sydney’s spectacular harbour walk”, 
divulgado pelo Guardian Australia em 13 de junho de 2019, cuja estru-
tura complexa reúne diferentes imagens – inclusive em 360 graus – e 
valoriza uma articulação multimídia. Para tanto, com o alicerce de um 
breve levantamento bibliográfico pautado em discussões como pós-fo-
tografia (Fontcuberta, 2016), fotorreportagem (Cartier-Bresson, 2015), 
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narrativas complexas (Català, 2016; Longhi, 2020), interface (Scolari, 
2018), imagens em 360 graus (Català Domènech, 2011; Falandes, 2020) 
e cultura snack (Scolari, 2019), realizou-se um estudo de caso descri-
tivo da produção escolhida, percurso metodológico adotado por Renó 
(2020b) quando dos pensamentos e avaliações iniciais referentes à ideia 
de pós-fotorreportagem. Também, deve-se acrescentar a elaboração de 
um protocolo de análise, formado por um conjunto de categorias para 
guiar a coleta de informações, a exemplo de formato, trilha sonora e 
transmidialidade.

Dentre as modalidades imagéticas exploradas na reportagem “Bondi-
-to-Manly”, destaca-se o uso da técnica hyperlapse aplicada a um vídeo 
em 360 graus, que pode ser percebida como uma nova poética da foto-
grafia em movimento, com significativo potencial narrativo. Assim, ao 
demonstrar particularidades desse recurso – o qual se une ao leque de 
possibilidades hoje disponíveis em torno das imagens em 360 graus –, 
espera-se que este estudo possa contribuir tanto para o debate sobre uma 
possível consolidação de linguagem voltada às narrativas imersivas de 
não-ficção, como para o desenvolvimento de obras e reflexões científicas 
sustentadas nas premissas da pós-fotorreportagem.

As Narrativas em 360 Graus de Não-Ficção no Ambiente Pós-Fotográfico 
e Complexo

A imagem tem se firmado cada vez mais como linguagem protago-
nista nas práticas comunicacionais contemporâneas, processo despertado 
com os avanços das tecnologias, sobretudo as de natureza móvel, que 
podem ser entendidas como grandes responsáveis pela popularização 
dos recursos para a captação, edição e compartilhamento de conteúdos 
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imagéticos. Buscando classificar e compreender a influência das visu-
alidades nos últimos tempos, Acaso (2009, pp. 26-27) avalia que vive-
-se “a era da hiperlinguagem visual ou do hiperdesenvolvimento da 
linguagem visual”, momento impulsionado pelo “desenvolvimento da 
técnica, espetacularização das mensagens visuais e desenvolvimento do 
hiperconsumo”, e aponta a criação dos softwares de retoque de imagem 
como elemento determinante para esse hiperdesenvolvimento.

Em virtude desse quadro, a sociedade tem experimentado novas for-
mas de se relacionar com as imagens, acompanhando o ritmo estabelecido 
pelas múltiplas funções presentes nas plataformas digitais atuais, fato 
que tem mobilizado reflexões no âmbito acadêmico sobre o futuro e a 
abrangência do termo fotografia, ou seja, se o mesmo consegue abarcar 
os novos contornos das narrativas imagéticas disponíveis nos espaços 
virtuais. Nessa perspectiva, Barros e Castro (2019) utilizam a expres-
são mobgrafia (mobile + fotografia), que reflete às práticas de criação, 
edição e consumo realizadas por meio de dispositivos móveis, as quais 
reformulam a linguagem fotográfica tradicional. Os autores sustentam 
que a mobgrafia rompe com a lógica de uma representação estática do 
mundo, tão característica nas publicações impressas do fotojornalismo 
e da fotografia documental, e transforma o fazer fotográfico em uma 
“experiência estética expandida”, marcada “pela instantaneidade, pela 
volatilidade e pela interatividade, numa relação de co-dependência quanto 
ao outro – expressa em curtidas, comentários e compartilhamentos” 
(Barros & Castro, 2019, p. 306).

Buscando representar o atual regime visual, Català (2016) reco-
nhece a imagem contemporânea como complexa, sobretudo pelo fato 
de que em seu espaço se concentram e ativam todas as formas visuais 
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antecedentes, atribuindo esse contexto ao computador e, especialmente, 
ao processo de digitalização. Para o autor, as linhas que mantinham os 
meios separados foram desfeitas, obrigando a análise de cada meio e 
forma de representação a partir de uma perspectiva integrada, sendo a 
tecnologia fator determinante para essa anulação dos limites midiáti-
cos, pois passa a promover canais comunicacionais gradualmente mais 
fluidos entre os diferentes meios, “os quais, junto com seus modos de 
exposição ou enunciação, experimentam constantes hibridações que 
excedem a simples articulação multimídia ou transmidiática: aparecem 
linguagens híbridas ou a possibilidade de mestiçagens audiovisuais 
inusitadas” (Català, 2016, p. 30).

Fontcuberta (2016, p. 1) também procura retratar a atual conjuntura 
da produção imagética quando propõe o conceito de pós-fotografia, 
que simboliza o material fotográfico decorrente do “espaço híbrido da 
sociabilidade digital e que é consequência da superabundância visual”. 
Segundo o autor, a era pós-fotográfica se constitui a partir das inúmeras 
roupagens assumidas pelas imagens vindas a reboque da chegada dos 
aparelhos digitais, os quais atribuíram novos procedimentos, valores e 
sentidos à arte fotográfica: “hoje todos produzimos imagens esponta-
neamente, como uma forma natural de relacionar-nos com os demais; a 
pós-fotografia se erige numa nova linguagem universal” (Fontcuberta, 
2016, p. 6).

É nesse cenário pós-fotográfico apresentado por Fontcuberta que 
Renó (2020b) se debruça ao se referir à valorização dos conteúdos 
imagéticos em experiências jornalísticas digitais, tendência denominada 
por ele como pós-fotorreportagem. Trata-se, nos termos do autor, de 
uma reportagem cuja composição narrativa se assenta na fotografia e 
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em sua articulação com outras visualidades, a exemplo do audiovisual e 
da cartografia interativa, de modo que os elementos textuais servem de 
complemento aos visuais, evidenciando “uma inversão de linguagem, 
se considerarmos a hierarquia tradicional do jornalismo, onde a ima-
gem (normalmente fotográfica, mas também infográfica e iconográfica) 
complementava a informação textual” (Renó, 2020b, p. 254).

A ideia de combinar diferentes estratégias visuais para criar reporta-
gens também pode ser aproximada ao comentário do célebre fotógrafo 
francês Cartier-Bresson (2015, p. 84), em resposta a um questionamento 
acerca de momentos de sua história em que se aventurou no universo 
cinematográfico, atuando como estudioso da sétima arte, assistente em 
grandes produções e diretor de documentários: “o documentário é uma 
reportagem fotográfica com uma câmera em movimento”. Ainda, o 
fotojornalista afirma ter aprendido que pode-se trocar de equipamento, 
ou seja, ir da máquina fotográfica para a câmera, e compara as dife-
renças de fruição inerentes às variadas modalidades visuais: “pintura, 
desenho e fotografia deixam o espectador no âmbito da contemplação. 
A montagem cinematográfica, por sua vez, impõe um ritmo de leitura, 
como a dança” (Cartier-Bresson, 2015, p. 84). Tais raciocínios, apesar 
de remontarem a uma era fotográfica essencialmente analógica3, pare-
cem aplicar-se sobremaneira à ecologia imagética atual, fortalecendo 
os diálogos existentes entre as diversas ferramentas visuais.

Seguindo esse caminho de repensar os usos e apropriações das ima-
gens técnicas nas narrativas jornalísticas, a investigação de Pereira (2020) 

3. É importante esclarecer que, apesar de o livro em referência ter sido editado 
em 2015, as entrevistas e conversas com o fotógrafo Henri Cartier-Bresson 
selecionadas e indicadas na obra foram realizadas entre 1951 e 1998.
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promove uma revisão do conceito de fotojornalismo a partir da análise 
de relatos e experiências de profissionais do jornalismo brasileiro que 
amparam-se na produção e edição de imagens – fotos e vídeos – para 
contar histórias. Na interpretação do autor, o jornalismo tem vivenciado 
um período de transição, em que o fotojornalismo, convencionalmente 
dedicado à produção e debate sobre fotografias, passa a ser uma subárea 
do jornalismo visual, modelo considerado “mais abrangente, híbrido e 
convergente, onde fotografias, vídeos e derivados interagem cada dia 
mais com outras imagens”, argumento que designa o jornalismo visual 
como uma área de fronteiras “fluidas, e que um profissional pode captar 
informações em mais de uma linguagem e produzir para mais de um 
campo ou mídia a partir da mesma imagem ou série” (Pereira, 2020, 
p. 418).

Dentre as imagens que têm sido exploradas nessa fase pós-fotográfica 
do fotojornalismo pode-se citar as narrativas em 360 graus, modalidade 
que se caracteriza por possibilitar novos ângulos, ritmos e movimen-
tos ao público, e em que a ideia de interface se expande, como pontua 
Longhi (2020, p. 26), para quem o uso de tecnologias inovadoras de 
produção imagética no ciberjornalismo, como a realidade virtual (RV) 
e as obras em 360 graus, contribuiu para o desenvolvimento de histórias 
mais complexas e transformou a interface em “um ambiente de fruição 
e experiência do relato”, ultrapassando, assim, seu estatuto de “conceito 
relacionado às operações entre usuário e computador”. Pode-se asso-
ciar esse pensamento às discussões de Scolari (2018) quando indica 
dez leis que permitem uma melhor análise sobre a interface, uma vez 
que a mesma não pode ser determinada como um único conceito, mas 
por meio de metáforas diante da quantidade de significações a serem 
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examinadas. Na visão do autor, a interface como lugar ou espaço de 
interação pode ser a melhor metáfora, pois reflete recursos de interação 
mais significativos, notabilizando-se a partir da chegada da rede mun-
dial de computadores, dos videogames e experiências em 360 graus, 
sendo um “lugar onde as trocas e movimentos são realizados da forma 
mais simples e natural, gerando assim um efeito de imersão no usuário. 
A interface como bolha” (Scolari, 2018, p. 12).

Apesar da ascensão na utilização da RV nos anos de 2015 e 2016, 
período em que se lança, por exemplo, a primeira experiência jorna-
lística em 360 graus brasileira, o documentário Rio de Lama (2015), 
dirigido por Tadeu Jungle, e o primeiro conteúdo jornalístico em 360 
graus diário, o The Daily 360, criado pelo The New York Times (2016) 
(Longhi, 2020), esse tipo de narrativa ainda parece buscar a consoli-
dação de uma linguagem, que atenda as preferências narrativas dos 
targets contemporâneos e supere seus pontos desfavoráveis. O estudo 
de Falandes (2020, p. 127) atesta essa perspectiva ao verificar barreiras 
que dificultam o acesso do público jovem a essa inovação, como o custo 
elevado dos equipamentos de captação, problemas de conexão com a 
Internet ao conferir as produções – que normalmente demandam Rede 
de alta velocidade – e obras que apelam por uma maior participação do 
usuário, exigindo-lhe dispor de mais tempo para navegar por todos os 
lados do ambiente imagético em 360 graus, característica que aparenta 
ir “na contramão do atual cenário midiático pautado pelo imediatismo”. 
Desafios envolvendo essa tecnologia também se interpõem nas redações 
jornalísticas, como revela Pereira (2020), ao constatar em empresas de 
mídia brasileiras a inexistência de câmeras 360, falta de conhecimento 
técnico sobre esses conteúdos por parte dos fotógrafos/profissionais da 
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imagem, incerteza quanto ao futuro dessa modalidade e até problemas 
nos sites dos jornais para suportar esse tipo de obra.

Diante do exposto, nota-se a importância de se refletir sobre os parâ-
metros que sustentam essa inovação imagética e, consequentemente, 
colaborar com a prática profissional, buscando formas de classificar e 
produzir conteúdos mais alinhados aos interesses do público. Nesse sen-
tido, pode-se apontar a contribuição de Tricart (2018) ao propor duas 
formas de categorizar as produções em realidade virtual: cinematic VR 
e interactive VR. A autora expõe que a cinematic VR só possibilita ao 
interator olhar em torno do espaço, ao passo que a interactive VR per-
mite a intervenção dos participantes, ou seja, a interação com objetos 
e personagens. Já Claremont (2019) destaca as imagens em 360 graus 
com efeito Tiny Planet ou Little Planet (Pequeno Planeta), que trans-
formam um cenário em 360 graus completo em uma imagem quadrada, 
não-interativa. Para o autor, essa estética – que não requer a interação 
física do usuário – vai ao encontro do imediatismo inerente às práticas 
de consumo dos espectadores contemporâneos, os quais “navegam nos 
feeds das mídias sociais na velocidade da luz” (Claremont, 2019, p. 14), 
entendimento que pode ser aproximado aos pressupostos da “cultura 
snack” preconizada por Scolari (2019), conceito que procura sintetizar o 
fenômeno atual do consumo exacerbado de peças textuais curtas, como 
os memes, trailers e tweets, disponíveis na web.

Assim, a imagem 360 graus, em suas mais diferentes estéticas, pode 
ser configurada uma nova poética fotográfica, cujas particularidades 
provocam tanto o público, convertido em autor em muitas das obras, 
como os produtores, responsáveis por projetar interfaces que possam 
promover melhores experiências narrativas aos usuários. Considerando 
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a importância dessa modalidade, que Català Domènech (2011) assinala 
como um dos percursos prováveis da imagem do século XXI, as páginas 
seguintes deste estudo apresentarão detalhes sobre uma reportagem 
multimídia, cuja estrutura complexa apoia-se, dentre outros conteúdos, 
em um hyperlapse 360 graus, nova possibilidade narrativa acrescentada 
ao leque das imagens contemporâneas que pode ajudar o jornalismo a 
criar linguagens mais eficazes.

Bondi-to-Manly: Caminhos de uma Pós-Fotorreportagem Imersiva

Publicado em junho de 2019 pelo Guardian Australia – site austra-
liano vinculado ao jornal britânico The Guardian – o projeto Bondi-to-
-Manly: Sydney’s spectacular harbour walk (https://gu.com/p/b4c28/
au) apresenta características que, à luz da contribuição dos teóricos 
indicados anteriormente, evidenciam o protagonismo da imagem na 
narrativa e materializam os preceitos da pós-fotorreportagem (Renó, 
2020b). Apoiando-se em diferentes conteúdos imagéticos, os quais são 
complementados por textos descritivos curtos, a obra retrata o trajeto 
de 80 quilômetros percorrido por David Fanner, chefe de multimídia 
do Guardian Australia, quando de caminhada – dividida em quatro dias 
– pela costa ao redor do porto de Sidney, que liga duas das praias mais 
famosas da região (Bondi Beach e Manly Beach).

Ao clicar no link da produção – via desktop ou notebook – depara-se, 
inicialmente, com a tela de carregamento, sendo demonstradas a animação 
da rota feita por Fanner em um pequeno mapa redondo e a expressão 
“loading”, a qual indica que o sistema está carregando. Na sequência, 
surge a reportagem, cuja interface possibilita ao usuário navegar pelos 
conteúdos a partir da técnica de rolagem, explorada em um único site. 

https://gu.com/p/b4c28/au
https://gu.com/p/b4c28/au
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Na abertura, observam-se o título e o subtítulo do projeto, elementos 
que têm como background uma faixa de imagem, ou seja, uma foto que 
se estende por toda a largura da página, destacando a praia “Bondi”, 
ponto de partida do passeio de Fanner, conforme ilustra a Figura 01:

Figura 01
Abertura da pós-fotorreportagem “Bondi-to-Manly”

Nota. Captura de tela da reportagem feita pelos autores em 08 de agosto de 2021 
(https://gu.com/p/b4c28/au)

Em seguida, depois de um breve parágrafo introdutório, disponibili-
za-se uma experiência audiovisual interativa, como mostra a Figura 02, 
pela qual o interator pode, a partir de uma lista contendo 14 locais 
populares de Sidney – ilustrados por fotos –, escolher e assistir o (os) 
vídeo (os) de preferência. Também, o usuário tem a possibilidade de 
acessar os conteúdos por meio do sistema de navegação cartográfico, 
arrastando o marcador localizado no mapa de acordo com a rota dese-
jada. Permite-se ainda habilitar ou não o player de áudio para ouvir o 
som ambiente captado em cada espaço. Em postagem de divulgação 

https://gu.com/p/b4c28/au
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no Facebook, o Guardian Australia (2019) ressalta que a caminhada 
inteira apresenta 14 horas de duração, em tempo real.

Figura 02
Experiência audiovisual interativa/cartográfica

Nota. Captura de tela da reportagem feita pelos autores em 08 de agosto de 2021 
(https://gu.com/p/b4c28/au)

Logo depois, visualiza-se um pequeno texto com quatro parágra-
fos, em que David Fanner relata, em primeira pessoa, momentos de 
sua jornada, oferecendo dicas para o leitor que pretende caminhar na 
rota Bondi-to-Manly. Nessa parte, pode-se destacar a inserção de dois 
hiperlinks, um que redireciona para uma reportagem feita pelo produtor 
em 2017 – também referente a uma caminhada – e outro que conduz 
o usuário até um vídeo do YouTube, que mostra uma cena de filme 
gravada na praia de Bondi. Essa estrutura hipertextual denota o esforço 
dos criadores em proporcionar um universo de informações ao público, 
de forma a tornar o processo de leitura mais dinâmico e interativo. 
Enfatiza-se ainda o uso de uma linha tracejada amarela contornando o 

https://gu.com/p/b4c28/au
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texto, elemento gráfico que parece representar a ideia de um trajeto e 
confere à reportagem um interessante efeito visual.

Figura 03
Bondi-to-Manly Hyperlapse

Nota. Captura de tela da reportagem feita pelos autores em 09 de agosto de 2021 
(https://gu.com/p/b4c28/au)

Continuando a navegação, encontra-se o vídeo produzido a partir 
da técnica de hyperlapse, conforme demonstra a Figura 03. Em matéria 
que descreve a sua jornada, David Fanner explica que a obra é “uma 
timelapse, mas com o elemento adicional de movimento”, ou seja, 
acelera o tempo e, simultaneamente, muda o ponto de vista, tornando 
“a imagem mais dinâmica e interessante” (Fanner, 2019). O chefe de 
multimídia do Guardian Australia revela ainda que o hyperlapse foi feito 
“por necessidade”, uma vez que não conseguiria parar para produzir um 
bonito vídeo de divulgação apoiando-se na filmagem de tomada única 
dos 80 quilômetros, que foi pensada exclusivamente para a experiência 
audiovisual interativa. Dessa forma, o produtor elaborou um plano: 
gravar sua caminhada para a experiência interativa – segurando um 
pequeno gimbal na mão – e, complementarmente, filmar momentos de 

https://gu.com/p/b4c28/au
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destaque com uma câmera 360º, acoplada em uma espécie de monopé 
preso em sua mochila.

Apresentando a tecnologia 360 graus, Fanner afirma que, conven-
cionalmente, pode-se conferir os vídeos “com um par de óculos, mas, 
usando um processo conhecido como overcapture é possível obter uma 
tomada estabilizada da filmagem na pós-produção” (Fanner, 2019). 
No caso do hyperlapse, Fanner explorou a técnica de overcapture e, 
dada as limitações do software da câmera 360, teve um árduo traba-
lho de edição, que durou, aproximadamente, dois meses, experiência 
caracterizada por ele como “um ciclo aparentemente interminável de 
estabilização, animação, desfoque e correção de cor”. O design de som 
do hyperlapse 360 também foi destacado por Fanner, que incentiva 
a utilização de fones de ouvido para apreciar os mais de 130 efeitos 
sonoros aplicados no vídeo pelo produtor do Guardian Australia, Miles 
Martignoni.

Ao utilizar o hyperlapse 360 graus como vídeo de divulgação 
que resume em 5 minutos e 35 segundos a experiência principal da 
reportagem, que contém 14 horas de imagens no total, percebe-se uma 
preocupação em atender diferentes ritmos de consumo imagético, 
argumento que pode ser ratificado pela própria legenda inserida na 
parte inferior do vídeo 360 (na versão desktop): “In a hurry? Take the 
hyperlapse!” – no português, “Com pressa? Pegue o hyperlapse” (Fan-
ner et al., 2019). Assim, pode-se acessar o vídeo interativo em tempo 
real, o que exige dispor de período muito maior para visualização, ou 
assistir a produção audiovisual 360 graus (hyperlapse), obra breve que 
reflete a lógica midiática contemporânea de uma cultura snack (Scolari, 
2019). Nesse sentido, é válido mencionar que na versão mobile do site 
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da reportagem o hyperlapse é inserido logo na abertura da interface – 
posição diferente da versão desktop –, valorizando-se a sua curta duração 
na legenda, estratégia alinhada ao perfil de grande parte dos usuários 
de dispositivos móveis, que parecem preferir consumir conteúdos mais 
curtos e objetivos.

Figura 04
Slideshow

Nota. Captura de tela da reportagem feita pelos autores em 09 de agosto de 2021 
(https://gu.com/p/b4c28/au)

A versão desktop da reportagem apresenta, depois do hyperlapse, 
três pequenos parágrafos, que trazem mais descrições da caminhada, 
com destaque para as paisagens encontradas, inclusive adicionando um 
hiperlink que encaminha o usuário para uma matéria de David Fanner 
a respeito da grande quantidade de plásticos espalhados por praias da 
Austrália. Para ilustrar os belos cenários observados durante o trajeto, 
mostra-se uma foto de um penhasco conhecido como The Gap, pró-
ximo a Watsons Bay, no leste de Sidney. Na sequência dessa imagem, 
acrescentam-se mais textos – que explicam o roteiro de Fanner ao 
longo dos quatro dias de passeio – e um slideshow, recurso interativo 

https://gu.com/p/b4c28/au
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de apresentação de fotos que permite ao usuário acessar 15 fotografias 
de locais de destaque na rota Bondi-to-Manly, como demonstrado na 
Figura 04:

Já na última parte da reportagem, Fanner dá conselhos para quem 
pretende se aventurar nessa caminhada, citando suas experiências de 
acomodação, alimentação e até hidratação, uma vez que seguiu a rota 
em um período com forte onda de calor – evidenciando isso ao colocar 
na reportagem uma foto sua tomando picolé. Finalmente, no parágrafo 
de encerramento do projeto, o produtor deixa sua crítica em relação 
às praias privadas presentes na rota e, que, por isso, não puderam ser 
acessadas e registradas.

Para uma melhor visualização das características da obra em refe-
rência, desenvolveu-se um protocolo de análise, conforme Quadro 01, 
organizado em três grupos: apresentação, interface e produção audio-
visual em 360 graus, compostos por um conjunto de categorias que 
conduziram a investigação.

Quadro 1
Protocolo de análise da pós-fotorreportagem

Protocolo de Análise – Pós-fotorreportagem

Apresentação

Título: Bondi-to-Manly – Sydney’s spectacular harbour walk

Ano de divulgação: 2019

Autoria: David Fanner, Andy Ball, Nick Evershed e Miles Martignoni (Guardian 
Australia)

Link de acesso: https://gu.com/p/b4c28/au

Tema: A produção retrata o trajeto de 80 quilômetros percorrido por David Fanner, 
chefe de multimídia do Guardian Australia, quando de caminhada pela costa ao redor 
do porto de Sidney, que liga duas das praias mais famosas da região (Bondi Beach e 
Manly Beach).

https://gu.com/p/b4c28/au


Interface

Navegador: Todos

Suporte: Mobile e Desktop (site responsivo).

Formato: Pós-fotorreportagem (a produção reúne: elementos gráficos, experiência 
audiovisual interativa/cartográfica, hyperlapse 360 graus, fotos individuais e um 
slideshow, formas visuais que são complementadas por pequenos textos – com alguns 
hiperlinks).

Transmidialidade:
• Narrativa principal: reportagem (site)

- Logo no começo da obra, são indicados os ícones do Facebook e Twitter, o que 
sugere a possibilidade de compartilhamento da reportagem pelo público nessas 
redes. No entanto, no momento desta análise, os links não estavam funcionando.
- São utilizados hiperlinks ao longo do texto, que redirecionam para conteúdos 
complementares (como outras matérias do Guardian Australia) e ajudam a 
contextualizar o assunto retratado na reportagem.

• Narrativas secundárias: conteúdos de divulgação nas redes sociais (Facebook, Twitter 
e YouTube), que fornecem curiosidades complementares sobre a reportagem; e matéria 
de David Fanner explicando o processo de produção do Hyperlapse 360.

Produção 
audiovisual
em 360 graus

Modalidade: Hyperlapse 360 (técnica de overcapture, que também permite a criação 
de vídeos com a estética little planet, explorada no conteúdo entre os minutos 1:54 e 
2:03).

Duração: 5 minutos e 35 segundos

Imagens captadas por câmera tradicional: entre os minutos 5:13 e 5:30 (mostram o 
chefe de multimídia do Guardian Australia, David Fanner, chegando ao ponto final da 
rota).

Desenho de som: a produção audiovisual conta com mais de 130 efeitos sonoros. 

Posicionamento da equipe: David Fanner aparece em muitos momentos do vídeo.

Uso de selfie stick/suporte: a câmera 360 graus foi acoplada em um suporte amarrado 
na mochila de Fanner.

Duração dos planos: longos, porém, trata-se de um hyperlapse, ou seja, a produção 
mostra uma sequência de cenas com o tempo acelerado, bem como ocorre a 
movimentação da câmera, características que deixam a narrativa dinâmica.

Localização da câmera: a câmera 360 foi posicionada acima da cabeça de David 
Fanner.

Uso de elementos gráficos: foram explorados textos, mapas, marcadores e logos/
vinhetas do The Guardian.

Locação: predominantemente externa.
Elaborado pelos autores

Diante dos resultados levantados, é possível afirmar que a complexi-
dade narrativa (Català, 2016), sustentada pela articulação entre diferentes 
linguagens visuais, encontra-se claramente presente em “Bondi-to-Manly: 
Sydney’s spectacular harbour walk”, obra em que textos e hipertextos 
costuram os conteúdos imagéticos, processo considerado por Renó 
(2020b) como um demonstrativo da inversão da linguagem jornalística 
clássica, em que a imagem servia de complemento ao texto. Ao pro-
mover a combinação de distintas formas visuais (elementos gráficos, 
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experiência audiovisual interativa/cartográfica, hyperlapse 360 graus, 
fotos individuais e um slideshow), a reportagem exemplifica bem a 
ideia do jornalismo visual (Pereira, 2020), modelo jornalístico híbrido, 
pautado na interação de diversos tipos de imagem. Relativamente ao 
desenvolvimento da produção audiovisual em 360 graus hyperlapse, 
reflete a movimentação de empresas jornalísticas em experimentar 
inovações imagéticas imersivas, prática que, para Longhi (2020), tem 
contribuido para a criação de narrativas ainda mais complexas e, con-
sequentemente, expandido as incumbências da interface.

Considerações Finais

A partir da investigação realizada neste estudo, apresentou-se um 
exemplo de pós-fotorreportagem, o projeto “Bondi-to-Manly”, narrativa 
jornalística que pode ser caracterizada como complexa, tanto por seu 
arranjo multimídia, com imagens – fotos e vídeos – integrando siste-
mas de navegação interativos e sendo costurados por textos breves e 
hiperlinks, como por explorar a modalidade 360 graus, apoiando-se na 
técnica de hyperlapse, percebida como uma nova poética da fotografia 
em movimento, com significativo potencial narrativo. Também, por 
envolver conteúdos em múltiplas plataformas – sites e redes sociais 
virtuais – a obra evidencia sua transmidialidade.

Em meio a um cenário pós-fotográfico, composto pela profusão de 
narrativas imagéticas nas mais diversas plataformas digitais, o jorna-
lismo tem se reconfigurado para fornecer melhores histórias ao público, 
desafio que para Renó (2020a, p. 3) tem a ver com a busca de “lingua-
gens que contemplem as características de uma comunicação eficaz”. 
Nessa perspectiva, entende-se que a reportagem de David Fanner é uma 



1229

meistudies

referência exitosa de produção jornalística contemporânea, que, a partir 
de uma única pauta – a caminhada de 80 quilômetros por pontos da 
costa australiana – conseguiu explorar diferentes formas visuais, cada 
uma com seu ritmo de fruição, proporcionando um universo narrativo 
para os usuários.

Por fim, com base nos resultados obtidos, compreende-se o 
hyperlapse 360 como mais um recurso a ser experimentado pelo 
campo da não-ficção, o qual se une ao conjunto de denominações hoje 
inerentes a tecnologia 360 graus, a exemplo de little planet (Claremont, 
2019), cinematic VR e interactive VR (Tricart, 2018), caminhos para 
se pensar em uma possível consolidação de linguagem das narrativas 
imersivas. Assim, espera-se que esta pesquisa possa impulsionar novos 
olhares científicos sobre a pós-fotorreportagem e seus diálogos com as 
produções em 360 graus, demonstrando-se as potencialidades que essa 
articulação pode desencadear.
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Estratégias e práticas de transmidiação de 
conteúdos em áudio: o podcast caso Evandro

Lorenna Aracelly Cabral de Oliveira1

Valquiria Aparecida Passos Kneipp2

O podcast Projeto Humanos foi criado em 2015, pela rede de podcasts, 
Anticast. A iniciativa voltada a contar histórias reais sobre pessoas reais. 
Narrado em primeira pessoa, ele se alinha a uma tradição de programas 
em áudio, em formato storytelling, inspirado no podcast Serial (2014) 
dos Estados Unidos.

O Projeto Humanos, em sua quarta temporada, retorna a podosfera 
em outubro de 2018 com uma temporada inteiramente dedicada a um 
caso criminal brasileiro, narrando a história d’O Caso Evandro, um 
crime real ocorrido em abril de 1992 em Guaratuba, litoral do estado 
do Paraná.

O estudo aqui apresentado investiga o processo e os formatos uti-
lizados pela quarta temporada do Projeto Humanos para promover a 
produção de conteúdo em diversas plataformas, como também examina 
como são explorados pelo podcast as múltiplas potencialidades que a 
narrativa transmídia (Jenknis, 2009) apresenta, como uma ferramenta 
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capaz de propagar a narrativa do podcast, e consequentemente, aumentar 
o alcance da sua audiência.

Neste artigo, apresentamos algumas expansões narrativas como 
exemplos de produções do Projeto Humanos que se tornaram funda-
mentais no desenvolvimento da estratégia transmídia, cuja “nave-mãe” 
(Jenkins, 2009) encontra-se no podcast. Diante desse contexto foi defi-
nido como objetivo desta pesquisa: identificar e analisar as estratégias 
e práticas de transmidiação empregados pelo podcast Caso Evandro.

A escolha deste podcast se deu pela sua relevância na podosfera, pois 
apostou em uma iniciativa pioneira que une características narrativas e 
imersão em áudio a elementos parassonoros (Kischinhevsky & Modesto, 
2014) em seu site e, graças à uma pesquisa de mais de dois anos e na 
originalidade no formato, alcançou a marca de 9 milhões de downlo-
ads desde o seu lançamento. O Projeto Humanos é uma das primeiras 
produções em formato storytelling no Brasil, segundo informações do 
site oficial do projeto.

Para cumprir os objetivos deste trabalho, optou-se por utilizar o estudo 
de caso de caráter exploratório. Com o objetivo de familiarizar-se com 
as estratégias e práticas transmidiáticas utilizadas pelo podcast Projeto 
Humanos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois buscou 
conhecer com maior profundidade o assunto (Gil, 2008).

Origem, Conceitos e Reflexões sobre o Podcast

Podemos inferir, a grosso modo, que podcasts são gravações de 
áudio sob demanda focada em um tema ou história específica, geral-
mente atualizado com frequência. O podcast permite que o conteúdo 
seja transmitido e distribuído por meio de arquivos de áudio na Internet, 



1235

meistudies

com periodicidade e utilizando a tecnologia RSS (Bufarah Junior, 2020). 
RSS é um acrônimo para Really Simple Syndication e funciona como 
uma espécie de endereçamento de conteúdo.

O ato ou processo de criar ou transmitir os podcasts, é chamado de 
Podcasting (Neiva, 2013). O termo Podcasting é, na verdade, a união 
das palavras iPod e Broadcast

e foi cunhado pela primeira vez pelo jornalista Ben Hammersley em 
um artigo publicado no The Guardian em fevereiro de 2004 (Bonini, 
2020). No ano seguinte, o New Oxford American Dictionary o consi-
derou a palavra do ano devido ao seu rápido avanço em direção a um 
meio de massa.

Segundo Souza (2019), “podcasting é um meio de publicar arqui-
vos de mídia digital através da internet, assegurando aos usuários o 
acompanhamento das atualizações de modo automático, bem como 
a subscrição de novos arquivos” (p. 28). Os podcasts geralmente são 
assinados pelo ouvinte, para que as atualizações das informações na 
forma de episódios possam ser identificadas através de aplicativos ou 
plataformas de streaming (Silva & Oliveira, 2020) em dispositivos como 
computador, smartphone ou tablet.

Segundo a pesquisa realizada pelo serviço de streaming Spotify, ao 
todo em sua plataforma contempla 1,9 milhão de podcasts. No terceiro 
trimestre de 2020, houve um aumento no consumo de 200%, dados que 
reafirmam a consolidação e o crescimento tipo de narrativa digital, e 
por consequência justificam a pesquisa aqui apresentada.

Embora o podcast exista já há alguns anos, foi apenas recentemente 
que se consolidou como uma plataforma de conteúdo sendo produzido 
e indexado sobre os mais diversos temas (Neiva, 2013), que permitem 
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transmitir informação e entretenimento. O estilo do podcast pode 
variar de acordo com a escolha do tema apresentado, entre a variedade 
de formatos encontrados na podosfera temos tipos como entrevistas, 
mesas redondas, debates, monólogo, ficção, narrativos entre outros. 
Esses formatos apresentam uma grande possibilidade de criar, combi-
nar e recombinar os conteúdos, de modo a atender aos vários nichos 
de mercado (Bufarah Junior, 2020). Tornando-se uma ótima maneira 
de fornecer informações para pessoas, mas também uma ferramenta 
ideal para criar consistência para seus ouvintes assim como, um senso 
de comunidade

Os podcasts em formato storytelling ou narrativos relatam fatos 
como histórias, destacando a narração e a descrição (Viana, 2020). Esses 
programas podem ser tramas sobre pessoas, empresas, marcas ou sobre 
a investigação de um crime real como na quarta temporada do Projeto 
Humanos – O Caso Evandro.

O Ecossistema da Mídia Podcast

A noção de ecologia midiática (Scolari, 2015) é uma metáfora 
ecológica aplicada aos meios de comunicação que admite duas inter-
pretações: primeiro, que eles constituem um ambiente que modifica 
nossa percepção e cognição; segundo, que as mídias são espécies que 
vivem em um ecossistema e estabelecem relações entre si e com seus 
usuários. Neste sentido, os meios assumem papéis distintos dos que 
antes possuíam, e complementares entre si.

Ligados a isso, temos o que Jenkins (2009) chama de convergên-
cia, que deve aqui ser entendida como parte de uma transformação 
social, que não ocorre por meio de aparelhos, mas dentro do cérebro 
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de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. 
Conforme ressalta Jenkins (2009) “a convergência representa uma 
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados 
a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 
de mídia dispersos” (pp. 29-30).

O rádio expandido (Kischinhevsky, 2012) é um conceito que com-
preende o rádio como um meio que extrapola as ondas hertzianas. Dessa 
forma, o rádio se expande para além do aparelho tradicional, tal como, 
nos dispositivos móveis, TV por assinatura, internet, redes sociais, 
webradios, podcasts, entre outros. O rádio, ao inserir-se na cultura da 
convergência, “foi forçado a se reinventar mais uma vez e, surpreen-
dentemente, mostrou maior capacidade de reação do que outros meios 
de comunicação” (Kischinhevsky, 2016, p. 13).

E uma dessas revoluções palpáveis de se investigar é justamente 
a nova roupagem pela qual o rádio expandido (Kischinhevsky, 2012) 
juntamente com a narrativa transmídia assume através do podcast. 
Quadros e Lopez (2015) ressaltam que esse processo de convergência 
midiática influencia significativamente a comunicação radiofônica. 
Para as autoras:

a linguagem sonora, por exemplo, passa a ser complementada 
por recursos multimídia: texto, fotografias e imagens estáticas e 
em movimento, que podem ser consumidas na internet, em redes 
sociais digitais ou aplicativos para celular. Este conteúdo multimídia 
vai além da simples multimidialidade, estruturando-se como uma 
narrativa complexa, pensada para buscar a complementação e, em 
muitos casos, aprofundamento da informação (Quadros & Lopez, 
2015, p. 167).
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Conforme explica Gosciola (2011) “a narrativa transmídia é vol-
tada à articulação entre narrativas complementares e ligada por uma 
narrativa preponderante, sendo que cada uma das complementares é 
veiculada pela plataforma que melhor potencializa suas características 
expressivas” (p. 124). Dessa maneira, compreendemos que a narrativa 
será adaptada de forma que seus atributos sejam ressaltados e atendendo 
as especificidades da plataforma, levando em consideração que “mídias 
diferentes atraem nichos de mercado diferentes” (Jenkis, 2009, p.142).

Neste artigo, focaremos em transmidiação, proposta adotada por 
Fechine (2014), considerando suas estratégias e práticas. O uso do 
termo transmídiação seria, portanto, um modelo de produção conteúdos 
associados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e 
práticas interacionais propiciadas pela cultura de participação em um 
ambiente de convergência.

O Podcast Caso Evandro

O caso Evandro é a quarta temporada do podcast Projeto Humanos, 
criado e desenvolvido por Ivan Mizanzuk – que atuou como narrador e 
diretor no podcast. A história real explora o desaparecimento e a morte 
de Evandro Caetano, de seis anos em abril de 1992 na pequena cidade 
de Guaratuba, no litoral do Paraná. O corpo do garoto foi encontrado 
pouco tempo depois sem as mãos, cabelos e vísceras e um grupo de sete 
pessoas confirmou que usou a criança em um ritual macabro. Essa história 
envolve inúmeras reviravoltas e chocou a sociedade pela brutalidade 
e pelos desdobramentos políticos e judiciários do caso. A temporada 
teve início em 31 de outubro de 2018 e conta com 36 episódios de 1h 
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à 2h de duração e está disponível nas principais plataformas de áudio, 
em seu site oficial e através do feed RSS.

Com foco no registro de histórias reais, o Projeto Humanos explora 
um gênero muito popular entre os ouvintes de podcasts; o true crime 
ou crime real. Kischinhevsky (2018), aponta que os “mais populares 
abordam crimes ou envolvem investigações marcadas por controvérsias, 
sempre histórias reais que tiveram alguma cobertura da imprensa, mas 
não com a devida profundidade” (p. 79).

Em seu site o Caso Evandro disponibiliza além dos episódios em 
áudio, uma Enciclopédia com fotos, documentos, mapa, vídeos e entre-
vistas a fim de ampliar a experiência e aprofundar a narrativa através 
destes elementos. O livro “O Caso Evandro: sete acusados, duas polícias, 
o corpo e uma trama diabólica”, escrito pelo próprio Mizanzuk (2021), 
a partir de suas pesquisas foi lançado pela editora Harper Collins Bra-
sil, em junho de 2021. Sendo assim uma versão, mais bem-acabada da 
pesquisa e investigação, sem perder alguns detalhes e aprofundamentos.

Já a série documental em oito episódios, original Globoplay em 
parceria com a Glaz Entretenimento, tem a direção de Aly Muritiba e 
Michelle Chevrand. Apesar de contar com a participação do próprio 
Mizanzuk em entrevistas e no auxílio do roteiro e das pesquisas é 
importante frisar que a série de TV é uma visão de outras pessoas para 
essa história. O podcast assume a história central e serve como ponto 
de partida para o progresso de todos os novos rumos, porém, cada novo 
texto (série televisiva e livro) é independente em relação ao entendi-
mento da história.

Dentre as estratégias transmídia utilizadas pelo podcast estão a 
enciclopédia, a série documental para TV, o livro e a forma como o 
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idealizador utiliza sua rede social. Nesse sentido, verificamos na pro-
dução em áudio a capacidade midiática e suas estratégias transmídias.

As Estratégias e Práticas Transmídias no Podcast Caso Evandro

Na interpretação adotada por Fechine (2014), as estratégias de 
transmidiação se dividem em: propagação e expansão. Sendo “a chave 
da estratégia transmídia denominada de propagação é a ressonância, a 
retroalimentação dos conteúdos” (p. 8). Enquanto que nas estratégias 
de expansão seu principal objetivo é ampliar o conteúdo para além da 
TV (no caso dessa pesquisa, o podcast) com a função de oferecer novos 
pontos de vista e conteúdo adicional (Fechine, 2014).

Esses contéudos se dividem em: “duas categorias de conteúdos 
transmídias de propagação — reformatados e informativos — que se 
desdobraram em cinco subcategorias (conteúdos de antecipação, recu-
peração, remixagem, contextuais e promocionais); duas categorias de 
conteúdos transmídias de extensão — de extensão textual e lúcida — que 
se desdobraram, por sua vez, em mais quatro subcategorias (extensões 
narrativas, diegéticas, vivências e de marca)3” (Fechine, 2014, p. 9).

As práticas também são divididas em duas categorias: articulação 
e atuação. A articulação atua associando conteúdos complementares 
ou adicionais em outras plataformas estabelecendo novos sentidos. 
A atuação exige a cooperação direta dos espectadores nos conteúdos 
para que estes se realizem/concretizem (Fechine et al., 2013).

Com base nessas duas estratégias, foi possível tipificar os conteúdos 
transmídias produzidos em torno da quarta temporada do podcast projeto 

3. Para maior aprofundamento dessa categorização consulte Fechine et al. (2013).
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Humanos. Uma estratégia de antecipação utilizada pela produção foi o 
trailer no canal do YouTube do Anticast usado para promover a quarta 
temporada em dois momentos distintos (no início e final da temporada), 
que contribuiu para adiantar a história da narrativa entre o público 
gerando interesse em acompanhar o conteúdo sonoro.

No que diz respeito as estratégias de propagação na categoria de 
recuperação temos os materiais extras, resumos etc na enciclopédia 
presente no site do Projeto Humanos. Esses conteúdos que ajudam o 
público a relembrar o que já foi exibido, motivando que as pessoas 
continuem ouvindo o podcast. A série documental para a TV, também 
atua como elemento de recuperação uma vez que fez uso de diversos 
materiais empregados no podcast, temos como exemplo o aproveitamento 
da entrevista em áudio de um dos personagens do texto de referência 
para ilustrar os episódios da série de TV. A série de TV possui texto 
diferente do podcast, mas abordam os mesmos aspectos temáticos.

A categoria contextual fornece mais informações sobre ou a partir 
da diegese (Fechine et al., 2013), é empregada pelos arquivos disposto 
na enciclopédia do caso Evandro no site do Projeto Humanos. Por meio 
dela é possível encontrar registros da cobertura midiática do crime nas 
reproduções dos jornais e revista da época e vídeos de reportagens sobre 
o caso. Estes conteúdos assumem papel de complementar os episódios 
ampliando o conhecimento sobre o contexto histórico.

A categoria promocional, trata de pautar o podcast através de diferen-
tes conteúdos em outras plataformas para manter o público interessado na 
temática abordada. Nessa categoria encontramos a aba Créditos, Fontes 
e Agradecimentos localizada no site do podcast com informações sobre 
os profissionais envolvidos e os processos de realização da temporada, 
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temos ainda a playlist no Spotify da trilha sonora composta exclusiva-
mente para o podcast pelo músico Felipe Ayres e o episódio do podcast 
Anticast (rede de podcasts produtora do Projeto Humanos) denominada 
Making of Caso Evandro, onde o idealizador Ivan Mizanzuk conversa 
com convidados sobre os bastidores da produção, curiosidades sobre a 
temporada que precisou ser adiada e também o volume de informações 
para a pesquisa do projeto.

 Merece destaque o perfil do jornalista Ivan Mizanzuk (figura 01) 
na rede social twitter, assumindo a função de promoção do texto de 
referência ou de conteúdos associados guiando o leitor para o consumo. 
Em seu twitter, o apresentador do podcast orienta sobre o lançamento 
desses conteúdos ou como acompanhar lives de debate, tira dúvidas, 
e indica o horário em que a série estará disponível na plataforma do 
Globoplay. A função desse elemento no projeto transmídia é coordenar 
as estratégias, estabelecendo a conexão entre os diversos conteúdos, 
como também antecipar os próximos materiais.

Nas estratégias de expansão temos na categoria de extensão textual 
narrativa com função de complementar a narrativa e preencher lacunas. 
Fechine et al. (2013) afirma que “correspondem a programas narrativos 
complementares ou auxiliares que se desdobram e desenvolvem em 
outros meios a partir do programa principal exibido na TV” (p. 45). O 
livro idealizado por Mizanzk assume esse papel e funciona ainda como 
estratégia para ampliar as possibilidades informativas e comerciais. Para 
Mizanzuk (2021), “este livro é a versão mais madura possível do traba-
lho de pesquisa” (p. 405). Encontramos nessa categoria o livro Malleus 
- Relatos de injustiça, tortura, e erro judiciário produzido por Celina 
e Beatriz Abagge com relatos inéditos sobre os abusos que sofreram 
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durante o caso. Esse livro trabalha como “uma ‘volta no tempo’ por 
meio da qual são apresentados eventos ou situações cujas consequências 
complexificam os conflitos e comportamentos mostrados no texto de 
referência” (Fechine et al., 2013, pp. 45-46).

Figura 01
Perfil no Twitter de Mizanzuk promovendo um episódio do podcast

Ivan Mizanzuk (2020).

Na subcategoria marca encontramos um financiamento coletivo, 
também conhecido como crowdfunding, disponível para que os ouvintes 
possam realizar contribuições mensais que auxiliam para que o podcast 
continuem a produção. Esse tipo de relação “estendem o envolvimento 
e o consumo do universo narrativo do nível simbólico para o material” 
(Fechine et al., 2013, p. 56). Desse modo, apresentamos o quadro 1 
apontando todas as estratégias de transmidiação utilizados no podcast 
Caso Evandro.
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Quadro 1
Estratégias empregadas no Podcast Caso Evandro

ESTRATÉGIA CONTEÚDO

PROPAGAÇÃO

REFORMATADO
Antecipação: trailer no YouTube 

Recuperação: Enciclopédia do Caso Evandro; 
Série Documental de TV no Globoplay) 

INFORMATIVO

Contextual: Registro dos documentos e matérias 
de jornais e revistas na Enciclopédia 

Promocional: Site (Créditos, Fontes e 
Agradecimentos); Playlist no Spotify da Trilha 
Sonora do Podcast; Episódio do podcast sobre o 
making of do Caso Evandro; Perfil no Twitter de 
Ivan Mizanzuk.

EXPANSÃO
TEXTUAL Narrativo: Livro O Caso Evandro escrito por 

Mizanzuk; Livro Malleus escrito pelas Abbages.

LÚDICA Marca: Financiamento coletivo.

Elaborado pela autora.

É preciso ressaltar, porém, que o podcast foi planejado para ser apro-
fundado através da enciclopédia desde a sua concepção. Enquanto que 
os demais conteúdos/produtos série de TV e o livro foram concebidos 
para serem a adaptação desse conteúdo em áudio.

Como exemplo efetivo da prática de atuação temos a participação dos 
ouvintes na votação para melhor podcast do ano no Prêmio MTV Miaw 
2019 da MTV Brasil, onde o Projeto Humanos concorria juntamente com 
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outros sete podcasts. Os ouvintes eram incentivados4 a votar através de 
uma hashtag pelas redes sociais, quantas vezes quisesse. Essas participa-
ções configuram uma prática de atuação, pois exige a cooperação direta 
do público nos conteúdos para que se realizem (Fechine et al., 2013).

Figura 02
Podcasts e Vídeos comentando sobre O caso Evandro

Nota. Montagem elaborada pela autora a partir de capturas de telas no Spotify/YouTube 
(Caso Evandro, s.d. - a; Caso Evandro, s.d. - b).

O fenômeno do Caso Evandro gerou novos podcasts para comentar 
o desenrolar da história contada por Ivan Mizanzuk, algo como um 
podcast sobre outro podcast. O fato é que não é incomum achar também 
vídeos no YouTube onde os apresentadores debatem e indicam o podcast 
Caso Evandro (figura 2). Neste artigo entendemos que os inúmeros 
podcasts e vídeos para comentar o desenrolar da história contada por 
Ivan Mizanzuk são uma prática de articulação, considerando que este 

4. Durante seis episódios (do 18 ao 24) os ouvintes eram convidados tanto em áudio 
como em texto a votar através da hashtag #MTVBRPODCASTHUMANOS 
na categoria melhor podcast no Prêmio MTV Miaw 2019, realizado em 24 de 
setembro de 2019.
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conteúdo é complementar a narrativa e estabelece um novo sentido a 
experiência de ouvir o podcast original, complementando a experiência 
dos leitores.

O público está interessado em produzir e compartilhar suas impres-
sões, em uma cultura cada vez mais participativa. Para Jenkins (2009), 
“consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para 
ter um controle mais complexo sobre o fluxo da mídia e para interagir 
com outros consumidores” (p. 44). Algo que ocorre na criação de gru-
pos5 de ouvintes no Facebook que estimulam interações e discussões 
em torno dos episódios com o objetivo de conspirar, debater e comentar 
o podcast. As comunidades de interesse no Caso Evandro são citadas 
neste trabalho para destacar a relação dos fãs com o podcast e por pro-
piciarem a troca de informações entre os consumidores.

Identificamos que o livro de Celina e Beatriz Abagge, o grupo no 
facebook e demais vídeos e podcasts que comentam sobre a temporada 
do Caso Evandro embora não tenham sido concebidos para compor a 
narrativa transmídia do podcast e não estando ligados diretamente ao 
podcast, compõe o universo transmídia desta temporada. Ainda que 
Jenkins (2009) diga que a franquia deva ser autônoma, muitos conteúdos 
secundários são triviais para se compreender a narrativa como um todo, 
como é o caso, por exemplo, da série documental para TV. Uma vez 
que esta série oferece imagens para ilustrar o que é narrado facilitando 
a compreensão dos fatos. O livro das Abagges também é reconhecido 
uma vez que ele se passa no mesmo universo apresentado no podcast, 

5. Em uma busca rápida pela rede social Facebook encontramos pelo menos 3 
grupos privados sobre o podcast criados em 2019 e que variam entre 2 mil e 
14 mil participantes. O Site Buzzfeed relata em uma matéria sobre um desses 
grupos: Germano (2021).
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ou seja, narra as torturas e injustiças pela ótica das personagens Celina 
e Beatriz.

A análise dos objetos permite verificar que todos os produtos midi-
áticos contribuem para formação total da narrativa. Este aspecto se 
apresenta, pois, de alguma forma, o conteúdo da enciclopédia, do livro, 
da série de TV e etc estão relacionados ao podcast seja pela extensão da 
história (enciclopédia), exposição de fatos sob outras perspectivas (livro 
das Abagges), pelo desenvolvimento da história no mesmo universo do 
produto midiático principal (série de TV).

Considerações Finais

Por meio da identificação e observação das estratégias e práticas 
considera-se que o processo de transmidiação (Fechine, 2014) aplicadas 
na quarta temporada do podcast O Caso Evandro se caracterizou porque 
utilizou técnicas de propagação e expansão em algumas plataformas 
e em seu site estimulando a ouvintes a se envolverem com o podcast.

O site oficial do Projeto Humanos reúne o material da pesquisa 
através de elementos parassonoros (Kischinhevsky & Modesto, 2014) 
de forma a complementar a narração da história em áudio funcionando 
como uma estratégia. Entendemos que a iniciativa de utilizar a enciclo-
pédia, se ajusta a convergência e contribui para um novo entendimento, 
com a experimentação desses elementos promovendo uma comunicação 
mais ampla e diversificada.

Observamos que alguns conteúdos transmidiaticos assumiam mais 
de uma classificação possível. A enciclopédia por exemplo tanto recu-
pera o que já foi exibido quanto contextualiza a narrativa apresentada 
pelo podcast. Identificamos também que a rede social do idealizador 
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do podcast também é parte do processo de transmidiação, ao publicar 
e exibir o conteúdo transmídia relacionado ao podcast.

No que diz respeito a cultura participativa as suas práticas via-
bilizam uma mudança significativa na função do ouvinte-internauta 
(Lopez, 2010), pois o torna partícipe do universo narrativo do podcast 
quanto produz podcasts e vídeos para comentar a nave-mãe, como 
também a criação de ambientes de discussão nas redes sociais.

Desse modo, constatamos que o processo de transmidiação no pod-
cast O Caso Evandro, efetivou-se porque utilizou estratégias e práticas, 
estimulando o consumo para além do podcast, contribuindo também 
para a participação dos ouvintes.
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Given the liquid relations proposed by Bauman (2001), mediated by 
factors such as the fragmentation of the subject, the multiple identities, 
the relations of order and chaos, and the advent of new technologies, 
we propose to rethink the following problematization: has the Internet, 
specifically news sites and applications, as in the case of printed news-
papers, have become places of memory and reconstruction fields for 
individual and collective memories?

It is with focus on this question that we want to look at in this article 
to reflect upon the possibilities and nuances, basing our considerations on 
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the theoretical conceptions of retribalization and social memory, which 
are directly linked to new processes of sociocultural understanding, 
requiring individuals to understand places of speech in a new way, tak-
ing into account new media and transmedia narratives. We also want to 
reflect about the contribution of individuals to the creation of new places 
of memory (Halbwachs, 1992) and the democratization of memories 
(Nora, 1993) built in digital spaces. These spaces are more open than the 
space for official narratives, providing unofficial narratives and bringing 
experiences through testimonials. In this sense, we perceive agents as 
“individuals considered in practice and immersed in action [indivíduos 
considerados na prática e imersos na ação]” (Bourdieu, 2013, p. 67).

These actions of agents can be better observed in some types of net-
works pointed by Paul Baran (1964), for the reason that they are divided 
into centralized, decentralized and distributed network. The first, and 
most vulnerable, has only one node - information node, and branches 
to other sites that receive information from a main source, which has a 
large hierarchy. An example that can be the broadcasters, who make a 
one-to-many transmission. The second type of network, the decentral-
ized, has vulnerability and average hierarchies, because it has more than 
one information node. An example of this type of network is intranets, 
where the various information poles are connected and synchronized to 
function in a branched way. And a third and final network, distributed, 
is extremely vulnerable since no one has strong control over it. Thus, 
information can flow and reach a larger and more diverse audience. 
Currently, an example of what else is about distributed networking is 
the internet.
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Since it is a decentralized network whose access to information is 
easy and usual, the worldwide computer network has also become a 
place of memory, according to Michael Pollak (1989).

Marshall McLuhan: “Tribalization”, “Retribalization” and 
“Destribalization”

We live in an increasingly complex media ecosystem, since using 
New Technologies of Information and Communication (NTIC’s), any 
individual can share stories and, in a way, preserve the memory of that 
story using the World Wide Web. Every day, thousands of photos, vid-
eos, audios and texts are posted, shared and discussed by lots of people 
around the globe. Thus, these technological processes enhance large-scale 
communication and also support the preservation of virtual memories 
that can be consulted any time. This phenomenon can be analyzed 
through what Marshall McLuhan called “retribalization.” For McLuhan, 
in his book Understanding media: the extensions of man, society has 
been living through three different moments of transformation, namely: 
“tribalization”, “retribalization” and “destribalization”. What these 
phases have in common is the social transformation, adaptation and 
readjustment phase in the face of communicational processes.

Therefore, tribalization would be society’s first moment. It was 
society whose communication was restricted to oral mode achieved 
at short distances, so that information would not be missed. Thus, the 
tribe was closed and maintained strong ties through oral reports, which 
made it possible for the tribe to remain and have knowledge about them 
histories, nothing would be lost. Consequently, closer communication 
strengthened the group’s ties. In the same aspect, Michel Maffesoli (1987) 
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indicates that the formation of tribes are made from direct relations of 
interests, such as the formation of groups that seek some identification, 
either affective or through of exchange of relevant experiences to the 
group and the individual.

The expansion of the tribe’s information to other environments 
would be termed by McLuhan as destribalization, whose transformation 
occurred in society through writing and printing (Gutenberg press). 
Both events widened the tribe’s ties, made them weaker (since the tribe 
itself could have access to external information and cultural changes), 
but produced memory that could be accessed beyond the boundaries 
of the tribe. Therefore, with the growth of the tribe, reports in writing 
or in printing made it possible for memory to be physically loaded / 
transported to other locations and accessible in any time. However, 
one of the features of destribalization is that memory constructed and 
implanted through writing and printing is linearity. Thus, it is not possible 
to access disconnected parts without the risk of losing understanding 
of information, as in a literary work.

In the third moment of society’s transformation, McLuhan called 
retribalization the possibility of widening connections with other cultures 
in a non-linear way. Thus, the discontinuity in receiving information 
would not directly interfere in this context. At the time of McLuhan’s 
analysis, radio and television were studied. However, we can also per-
ceive this phenomenon on the Internet, in which information relevant 
to the individual can be accessed from anywhere in the world, at any 
time, in a disruptive way, but with some intention, either by seeking 
identification, interest or affectivity, as stated by Maffesoli (1987).
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Based on the above points, we cannot fail to mention the importance 
of globalization, especially the realization through New Technologies 
of Information and Communication − NTIC’s −, which reaffirms the 
possibility of distributing information in a slightly more democratic 
way. In this context, we know that the physical presence to acquire 
information has been supplanted by interconnected networks capable of 
reaching long distances and carrying huge volumes of information and, 
consequently, memories. In this way, in a place with huge possibilities, 
as internet, arises terms to complete the sentences about human percep-
tion of location and hiperlocation and how he can act between both. So 
something known as “glocal” (global + local) could explain the needed 
to express belonging, roots, history, culture, and others, and, in same 
time to know about changes in another part of the globe. This term, 
“glocal” created by Eugênio Trivinho (2007) points to the sensation of 
the individual being in contact with the entire planet, a sensation that is 
caused especially as a result of receiving information in real time, as if 
the physical distances had actually shortened. However, “glocalization” 
is characterized by the coexistence of flows between geographic (local) 
and digital (global) spaces (Soares, 2006).

Returning to McLuhan (1969), it is possible to say that each techno-
logical advent provides the creation of a new human environment capable 
of altering the notion of time and space in people. This emphasizes the 
importance of the meaning of communication as an extension of man 
and shows that people pattern and are patterned by technology. However, 
the human value of seeking greater understanding, self-knowledge, 
and identity always brings back the value and pursuit of leaving your 
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memory and transmitting that memory. And so, the World Wide Web 
has become a big “memory place [Lugares de memória]”.

Memory Recreated in New Places

Life experiences and lived space usually create and recreate mem-
ories. According to Maurice Halbwachs (1992), relationships between 
recollections, images and memories explain memories, in a work of 
an unceasing partnership between individual memory and collective 
memory.

In the experience of feeling the other, specificities and singularities of 
social groups emerge in different historical contexts, which bring ideals 
of social awareness, of an individual who remembers, and do so because 
he/she is inserted in a certain time, inhabited by groups of experience. 
We understand experience according to Scott (1999) as political and 
micropolitical possibilities of daily actions in the process of identity and 
social knowledge in order to position themselves as subjects, witnessing, 
as one of the many plural voices, the social history of a certain place. 
The subject who resists, witnesses and positions himself/herself is full 
of subjectivity where desires, forms of action and positions reverberate.

Veena Das (2011), inspired by Halbwachs (1992), draws attention 
to the value of experience in the establishment of memory processes, 
since experience shows testimonial actions that, for the author, result 
in resistance and plural place of speech.

According to Halbwachs, remembrance is reconstruction as well 
as recognition because it is the rescue of a particular event in a definite 
context of current concern, joy or not. In this direction, individual mem-
ory is built from individualized perceptions, the work of the subject, the 
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processes of subjection, the sphere of desires (Foucault, 2010). However, 
this subject, with a specific individual memory, is linked and has a sense 
of belonging to a group, and is, in this way, affected by it. Thus, there is 
a point of convergence between the individual memories and the memo-
ries that are kept in the group’s collective collection. Collective memory 
finds foundation in historical memory and tradition. In this convergence, 
occurs the reconstruction of memory permanently reconfigured.

As a result, memory is linked to memories evoked in oral reports, 
life stories, daily life and narrative plurality, according to several 
authors, such as Halbwachs (1992), Pollak (1992) and Das (1999, 
2011). Remembering and recreation are tied to the process of time, 
interpretations, reconstructions, and memory locations. To deepen this 
question and report the problem of memory to the media, we will use 
the reflections proposed by Michael Pollak (1992).

Focusing on the historical interpretation and its unknowns of life 
history, the author says that it is necessary to reflect about how to inter-
pret individually and collectively reports and memories, since memory 
“is a social and individually phenomenon constructed when it comes to 
inherited memory, we can also say that there is a very close phenomeno-
logical linked between memory and the feeling of identity [é fenômeno 
construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, 
podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 
entre a memória e o sentimento de identidade]” (Pollak, 1992, p. 205).

In this sense, the reports refer to notions of memory, daily perceptions 
of reality and selective memory in the light of moral values and cultural 
positions of the subject narrated in a certain context. Thus, in the same 
historical context, but situated in distinct social groups of belonging, 
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subjects may narrate or be narrate with different forms. The construction 
of identity is always in motion, leading to relationships of susceptibility 
and conflict, precisely because of the subjectivity of the sources.

In this relationship between memory and social identity of the sub-
ject and the group to which he/she belongs, a work of framing memory 
linked to feelings of belonging and social boundaries between groups, 
individuals and values is achieved. This framing, ‘fitting in’ Goffman’s 
contribution (2012, p. 611), that said that it occurs on the part of the 
narrator himself/herself and on the part of the one who narrates the 
fact reported by the narrator. This is the point that the vehicles of com-
munication come to report to truths, everyday life, and the versions of 
facts. Through the work of selecting and choosing facts, the sources of 
newspaper versions, their prominent place in the news, underlining a 
dialectic of what must be remembered and forgotten (Barbosa, 1995), 
media plays a leading role. Reconstruction of these truth versions − 
from interviews and the method of life story −, with control of fact 
distortions and selective reconstruction of what must be remembered, 
through data collection until the final edition of the material, according 
to Barbosa (1995) performs what Pollak calls “Memory Management 
[Gestão da Memória]” (Pollak, 1992, p. 209).

Due to this management, researchers say that history and journalism 
increasingly deny the uniqueness of events, led by one single version. 
The plurality of versions is what makes the relationship between these 
areas of hybrid knowledge, since the present is in the journalism record 
area, and what history documents from the past goes through what has 
been recorded in the media as manifestations and experiences of a certain 
historical period. Pollak (1989), as well as Barbosa (1995), argue about 
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the needs of the “information crossing [cruzamento das informações]” 
(p. 209) in the investigation of a fact, since narrators produce memory 
from authorial discourses carried out by subjects in identity reinven-
tion processes inserted in social relations processes (Gonçalves et al., 
2012, p. 23) and moral values. In turn, these reports begin a process of 
selection, reconstruction of fact and subjective narrative by journalists 
and mass media that reconstruct the fact for the publication.

In the context of Memory Management we insert the concept of “Place 
of Memory [lugares de memórias]” brought by Nora (1993). The author, 
in developing of this idea, dives into spaces that become meaningful to 
one or more groups of people. These are places “simultaneously mate-
rial, symbolic and functional [simultaneamente materiais, simbólicos 
e funcionais]” (Nora, 1993, p. 21) that have the volition and intention 
of memory. Soon, the spaces become places of affection and struggle. 
Nora problematizes the idea about minority and majority groups, ideas 
and ideals in matters linked to politics and ideology. It immerses itself 
in physical, publicly owned places that consolidate into places that hold 
memories of a population at a certain time of the history.

Here, however, starting from the notion of memory place proposed 
by Nora (1997), we want to accept the assumption of memory place 
proposed by Pollak (also stimulated by Nora’s work). Pollak transcends 
the notion of memory place to other places, physical or otherwise, where 
periods of history lived by a group are told, lived, and recreated, where 
they are also filed for later remembrance and reconfiguration.

These other places of memory, such as books, newspapers, televisions 
and radios, which have been re-designated for years as contemporary 
“lords of memory [senhores da memória]” (Barbosa, 1995), are now 
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becoming accentuated in the digital apparatuses enabled by the Internet 
and new technologies, providing the new age of management of mem-
ories and bringing, hitherto, unknown versions of the truth. Pollak calls 
these unofficial versions “underground memory [Memória subterrânea]” 
(1989, p. 4), as a subversion of silence4, conflicting and disputing the 
versions of history.

“Unofficial” statements and life stories from political and social 
contexts now, more than ever, become stronger and invade public space, 
in a time of “worship of the immediate ” (Barbosa, 1995, p. 91), new 
habits of reading in fragmented and short texts and editorial crisis of 
social and economic order, where events transcend the meaning of those 
who tell the story and reverberate beyond publications. At this thresh-
old of a new process of memory places, one can perceive the place of 
speech of marginalized, minority or even majority groups on websites, 
Youtube5 channels and podcast6 audio programs, where individuals exert 
their testimony of resistance by bringing micropolitical experiences of 
subjectified subjects who previously could not have space to publicly 
express their opinion or version of facts.

In this sense of cultures, identities and memories mediated by new 
technologies and social networks, time agency (Das, 1999) is a funda-
mental element because it represents the maturation of time, replanning 
of daily life, social practices, relationships and resistances. As time goes 

4. The focus here is on the untold versions of the story. We will not enter into painful 
memory experiences in which the authors choose to “forgetfulness”, as Pollak 
(1989, p. 05).

5. Website that aggregates free videos. Anyone can post videos and watch them.
6. Media capable of transmitting audiovisual product information. These are 

available on different platforms that can be listened to online or offline at any 
time the receiver prefers (worldpodcast, 2019).
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by, testimonies, the plurality of voices and experiences are reaching new 
meanings where memories are lived, narrated and reallocated in time.

The versions of truth, mediated in the most diverse realities, reverberate 
in narratives that involve micropolitical actions of the passage of time, 
which comprise thinking, waiting, understanding, perceiving, observing, 
rethinking, giving new meanings. Storytelling means narrating real life 
in specific contexts; it is to relate with time work, with its version. This 
relationship becomes visible in the records marked in the media.

The current technological context of today intensifies the aforemen-
tioned scenario. The constant exchange of information between people, 
through the network, was only possible due to a series of technological 
innovations, started in the 1960s and with several improvements to the 
present day. To understand how this process took place, the next section 
of the article explains how centralized, decentralized and distributed 
networks contributed to changes in the Communication landscape, 
especially as an underground memory booster.

From Paul Baran to Social Media: The Web as an Underground 
Memory Booster

 As indicated by Galloway (2004), the United States government 
hired Rand Corporation in 1964 to solve problems in the communica-
tion system used at the time. As the Cold War was going on, any failure 
could disrupt the country, and there was also US interest in responding 
to the launch of the Soviet Sputnik satellite.

Until then, the US have used a centralized communication model 
(hierarchical), which could limit information exchanges between 
US military bases in cases of USSR attacks on the Pentagon, a fear 
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stemming from the worldwide bipolarity of the period. The hired con-
sultant, then led by Paul Baran, decided to suggest replacing it with a 
non-hierarchical model. That is, the existence of strong points, such as 
the Pentagon, could continue to exist, but several independent connec-
tions with multi-links would allow that the destruction of one central 
hub would not make the communication among all points unfeasible.

In this regard, it must be noticed that in implementing the standard 
proposed by Paul Baran, in 1969 the pioneer of the current Internet, 
ARPANET, developed by the US Department of Defense Research 
and Design Center, Advanced Research and Projects Agency (ARPA). 
His first successful presentation took place years later, in 1972.

This computer network made use of a backbone (physical infra-
structure of the network), which passed underground and allowed, 
safely (due to the difficulty of cable destruction and the absence of a 
single database), the exchange of information between researchers and 
military, of course, still at conjuncture of war.

Another factor that enabled an increase in security during the period 
was a technology called “packet switching”, inserted in the Baran proj-
ect, which allowed the messages to be divided and, distributed along 
the route to find their own path and only clustered in their destiny, 
reassembling and revealing an original message.

The archive of the part of the series (at the time, from centralized 
to decentralized, becoming later, as will still be discussed in the text, 
in distribution) can be seen in the following figure:
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Figure 1
Paul Baran diagrams (1964, p. 2): centralized network, decentralized 
network and distributed network

Baran (1964, p. 2).

In the early 70’s, already with the US competitive advantage over 
the USSR, university students conquered space with the military and 
sought the improvement of ARPANET. Shortly thereafter, the first 
microprocessor (conceived of its logical design many decades earlier 
by John Von Neumann) was launched, and increased dramatically the 
number of users by ARPANET. To attend this demand, it was neces-
sary to change the operating system. In 1974, computer scientists were 
given the task of writing an article with guidelines for the Internet’s 
basic architecture design: Robert Kahn of ARPA and Vint Cerf, then at 
Stanford University.

However, with the aim that the various computer centers would be 
able to send and receive information quickly and efficiently, commu-
nication protocols had to be standardized, generating a basic Internet 
architecture project. This development had already begun the year before, 
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in 1973, with the Transmission Control Protocol (TCP) project, involving 
leaders such as Vint Cerf, Gerard Lelann and Robert Metcalfe, being 
the latter inventor of the Ethernet connectivity system, responsible for 
connecting computers in local area networks.

In 1978, five years later, Cerf, Bob Kahn, Jon Postel, and Steve 
Crocker, at different times and in different degrees of participation, 
added the Internet Protocol (IP) to TCP, organizing communication 
protocols and generating a standard. With interoperability, organiza-
tion logic, robustness, it has subsequently become indispensable until 
today, known as the Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
(TCP / IP).

According to Galloway (2004), the way the TCP / IP protocol was 
designed results in an absence of hierarchy, since any computational 
machine can have contact with another when using the network, known 
as peer-to-peer relationship.

It is worth mentioning that this whole process of technological devel-
opment is full of temporal intersections. In 1977, for example, Ward 
Christensen and Randy Suess developed a program named MODEM, 
which allowed files to be exchanged between computers. The following 
year, Bulletin Board Systems (BBS) enabled interconnection between 
personal computers.

Shortly thereafter, in 1983, due to concerns about data security in the 
Department of Defense, MILNET, an exclusive and independent network 
for military use was created. Thus, ARPANET became ARPA-INTER-
NET, directed to research. In 1984, NSFNET was created as its own 
network of communication between computers and, four years later, 
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this network began to use ARPA-INTERNET as backbone, that is, as 
responsible for the central connections of the system.

In February 1990, now considered technologically obsolete, 
ARPANET had its operations completed. As most computer machines 
were already enabled for network access, by business interests, several 
providers developed their own communication ports.

For Asas Briggs and Peter Burke (2006), in October 1990, Timothy 
John Berners-Lee, better known as Tim Berners-Lee, acted more deeply 
in the World Wide Web code, called WWW, access for something recov-
ery to an interface to use hypertext to the HTTP protocol (Hypertext 
Transfer Protocol) and the HTML (Hypertext Markup Language).

Moving from something restricted to an interface that is very dif-
ferent from today’s user-friendly, the web has increased its visibility 
and public adherence through the Hypertext Transfer Protocol and 
HyperText Markup Language.

The launch of commercial browsers such as Netscape Navigator in 
1994 and Internet Explorer the following year, resulted in a widespread 
popularization in the use of web. In this sense, according to Manuel 
Castells (2003, p. 19), the Internet “was born from the unlikely intersec-
tion of big science, military research and libertarian culture [nasceu da 
improvável interseção da big science, da pesquisa militar e da cultura 
libertária]”. Companies, contrary whatmany people think, entered the 
phase when technology structure was already in place, near the end of 
the process, contributing more to the popularization of the use of tech-
nology. Moreover, according to Castells (2003, p. 28): “The openness 
of the Internet’s architecture was the source of its main strength: its 
autonomous development, as users became producers of technology 
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and artificer of all network [a abertura da arquitetura da Internet foi a 
fonte de sua principal força: seu desenvolvimento autônomo, à medida 
que usuários tornaram-se produtores da tecnologia e artífices de toda 
a rede]”.

In the mid-2000’s, already with a much more advanced stage of 
the web and highly provided with private companies, increasingly 
user-friendly social networks (Orkut, Facebook, Twitter, etc.) began to 
consolidate in the daily use of users of the World Wide Web.

As pointed out by Tim Berners-Lee and Mark Fischetti (2000) it can 
be said that the way contemporary digital environment was designed, 
especially from the point of view of the mentioned protocols and net-
work topologies (degrees of network distribution: centralized, decen-
tralized and distributed), promotes a virtually zero hierarchy, as any 
computational machine can have contact with another (peer-to-peer) 
when using the Internet.

And all of this, in a way, was promoted − as we pointed out in the 
title of the section − by Paul Baran’s project (1964), which led to a 
concentrated shift in the internal structural arrangement of networks 
from centralized to decentralized network and ultimately to a distributed 
one. According to Galloway (2004, p. 11):

A distributed network differs from other networks such as central-
ized and decentralized networks in the arrangement of its internal 
structure. A centralized network consists of a single central power 
point (a host), from which are attached radial nodes. The central 
point is connected to all of the satellite nodes, which are themselves 
connected only to the central host. A decentralized network, on 
the other hand, has multiple central hosts, each with its own set of 
satellite nodes. A satellite node may have connectivity with one or 
more hosts, but not with other nodes. Communication generally 
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travels unidirectionally within both centralized and decentralized 
networks: from the central trunks to the radial leaves.

Faced with all this and, as mentioned earlier, with digital platforms 
increasingly easily appropriated by society, the exchange of informa-
tion intensifies intensely, without barriers of time or distance. In an 
interactive and almost hierarchical environment, there is a considerable 
change in the forms of access, creation, remixing, use and distribution 
of information, which greatly favors the revelation of underground, col-
lective memories and the reconstruction of individual memory. It must 
be taken into consideration that globalization and the dissemination of 
information allocated and scattered around the globe allow lot of indi-
viduals who makes use of the World Wide Web to access diverse social, 
cultural, economic, political, and political information on any topic that 
is relevant to him/her. Thus, the term GLOCAL (Trivinhos, 2007) that 
says that the individual can access information worldwide, as well as 
access information access local information. This opportunity enhances 
the precept and the search for the construction and reconstruction of his/
her memory, as well as allow this individual to transmit his/her memory 
to other individuals, whether through reports, videos or audios.

Conclusion

In the present article we focused on reflecting on the new places 
of memory and if the Internet has also become one of these places of 
reconstruction of individual and collective memories. We also consid-
ered liquid relations, fragmentation of the subject, multiple identities, 
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relations of order and chaos as well as the daily use of new technologies 
in the lives of individuals (Bauman, 2001).

We based our arguments on the theoretical assumptions of retribaliza-
tion and social memory − realizing the place of speech and sociocultural 
processes, new media and transmedia narratives, as well as new places 
of memory (Halbwachs, 1992; Pollak, 1989) and democratization of 
memories (Nora, 1993). We understand that it is the experiences lived 
in historical, social contexts and spaces and places that generate mem-
ories created and recreated, in an eternal work between individual and 
collective memory, generating remembered memory (Maciel, 2013), 
imbued in micropolitical and identity possibilities, where people and 
groups stand themselves, witness and become plural voices in the social 
history of a place.

It is from these plural voices, unveiling versions of history, in mic-
ropolitical actions that we understand the protagonism of the internet, 
websites and social networks, as a place of memory and “particular 
management of memory”, in a texture with what Pollak calls memory 
management (Pollak, 1992), in a nonlinear constitution, where it is 
possible to access disconnected or divided parts, understanding the 
context and the depth of the proximity of information. It is the reader 
who makes his/her way to reach his/her destination.

The Internet, in its vastness, is a large space of meaning for groups 
of people, with desire and the intentionality of memory, in the sense of 
Nora (1993). They are spaces that become places of affection, strug-
gle, dispute, resistance, ideological and political discussions, among 
others, expanding the variants of a fact through multiple narratives, to 
the detriment of a single version of history that had been in the past in 
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newspapers and books. The World Wide Web provides an unofficial 
memory, or as Pollak calls it, an “underground memory” (1989, p. 4), 
and brings out other memory managements.

We understand the internet as a place of new habits, either as frag-
mentation, social values, readers’ style changes or among other elements. 
It is an interactive sphere, without hierarchy, where the use of informa-
tion, creation and edition of narratives spread around the globe, seeks 
what may interest the agent and by means of underground memory, this 
individual is able to cross information and recreate other discourses and 
memories, promoting a broad process of identity reinvention and social 
relations, which no longer depend on official history.

References

Baran, P. (1964). On distributed communications: I. Introduction to 
distributed communications networks. The Rand Corporation.

Bauman, Z. (2001). Net Modernity. 1st ed. in Portuguese Language. 
Zahar.

Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (2000). Weaving the web: the original 
design and ultimate destiny of the world wide web, by its inventor. 
Harper Collins Publishers.

Briggs, A., & Burke, P. (2006). Uma história social da mídia: de 
Gutemberg à Internet (2a ed. rev. e ampl). Jorge Zahar.

Bourdieu, P. (2013). Espaço físico, espaço social e espaço físico 
apropriado. Estudos Avançados, 27(79).



1271

meistudies

Das, V. (2011). O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade. 
Capítulo de Life and Words: Violence and the Descent into the 
Ordinary. Berkeley, University of California Press, 2007. Cadernos 
Pagu, (37), 9-41.

Das, V. (1999). Fronteiras, violência e o trabalho do tempo: alguns temas 
wittgensteinianos. Conferência proferida no XXII Encontro Anual 
da Anpocs, 27-31 de outubro de 1998, Caxambu-MG. RBCS, 14(40).

Castells, M. (2003). A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, 
os negócios e a sociedade. Zahar.

Foucault, M. (2010). A hermenêutica do sujeito. Editora WMF Martins 
Fontes.

Galloway, A. (2004). Protocol: how control exists after decentralization. 
The MIT Press. http://beforebefore.net/136c/s16/media/galloway-
protocol.pdf

Goffman, E. (2012). Os quadros da experiência social: Uma perspectiva 
de análise. Vozes.

Gonçalves, M. A., Marques, R., & Cardoso, V. Z. (Orgs.) (2012). 
Etnobiografia: subjetivação e etnografia. 7Letras.

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory (trans. Coser, L). 
University of Chicago Press.

http://beforebefore.net/136c/s16/media/galloway-protocol.pdf
http://beforebefore.net/136c/s16/media/galloway-protocol.pdf


1272

meistudies

Mcluhan, M. (1969). Os meios de comunicação como extensões do 
homem (Understaing Media). Cultrix.

Maciel, M. N. (2013). O espaço lembrado: experiências de vida em 
seringais da Amazônia. Edua.

Nora, P. (1993). Entre memória e história: a problemática dos lugares. 
Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em História e do Departamento de História da PUC-SP, (10).

Pollak, M. (1989). Memórias, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, 
2(3).

Pollak, M. (1992). Memória e identidade social. Estudos Históricos, 
5(10), 200-212.

Trivinho, E. (2007). A dromocracia cibercultural. Lógica da vida humana 
na civilização mediática avançada. Paulus.



1273

meistudies

Formação de comunidade e narrativas transmídia 
na trilogia dark souls

Rafael S. Simão1

Luciane M. Fadel2

Mídias digitais permitem o desenvolvimento de experiências narra-
tivas com diferentes níveis de interatividade, especialmente jogos para 
computador (Ryan, 2014; Zimmerman, 2004), que possibilitam aos 
jogadores exercer agência pessoal, criativa e coletiva (Eichner, 2014), 
utilizando mecânicas de jogo ou sistemas externos elaborados pelos 
próprios desenvolvedores dos jogos ou pelos usuários.

Enquanto estes jogos podem ser uma extensão de narrativas desen-
volvidas em outras mídias – chamadas narrativas transmídia (Jenkins, 
2007) – como o cinema (e.g. Star Wars) e os quadrinhos (e.g. Vingadores), 
eles também podem ser o ponto de partida destas narrativas. É o caso 
de franquias como Super Mario, Pokémon ou, como argumentamos 
neste artigo, Dark Souls3 (DS). Um fator em comum entre todas as 
franquias citadas é a existência de uma grande comunidade de fãs, que 

1. Possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), doutorando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento, UFSC.
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2. Possui pós-doutorado em narrativas pela Simon Fraser University, professora 

adjunto do Departamento de Expressão Gráfica da UFSC.
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3. Dark Souls é uma trilogia de jogos para computador e consolses, desenvolvida 

pela FromSoftware e composta pelos jogos Dark Souls (DS1), Dark Souls 2 
(DS2) e Dark Souls 3 (DS3).
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atua em diversos espaços online, consumindo e produzindo conteúdo 
relacionado a elas.

O método close reading foi empregado em Dark Souls 3 (DS3) para 
compreender como elementos de design nos jogos da trilogia contribuem 
para a formação de uma comunidade online. A combinação de uma 
narrativa fragmentada, presença de áreas e itens secretos espalhados 
pelos jogos, um sistema que emula, dentro do jogo, as wikis, e a possibi-
lidade que jogadores se enfrentem em combate levam os fãs da trilogia 
a se reunirem em fóruns e produzirem conteúdo sobre a trilogia, novas 
mídias digitais e analógicas, e até expansões não oficiais, tornando-a 
efetivamente uma narrativa transmídia. Os resultados se aprofundam 
na maneira como DS utiliza o cenário na narrativa, as invocações e 
invasões, o sistema de mensagens e como estes e outros elementos 
contribuem para que DS seja uma narrativa transmídia.

As seções seguintes apresentam o referencial teórico (2), o objeto 
de estudo (3), o método empregado (4), e os resultados e sua discussão 
(5), seguidos da conclusão (6).

Referencial Teórico

Os jogos de computador são eficazes em transformar o usuário em 
um personagem, especialmente em jogos de aventura (Ryan, 2004). 
Neste gênero, a estrutura narrativa mais comum é a árvore, na qual 
diferentes escolhas e ações em pontos chave da narrativa levam a uma 
variação no desenrolar da mesma. Enquanto cut scenes são utilizadas 
para entregar “blocos” de texto, são as decisões do usuário que deter-
minam a quais “blocos” ele terá acesso (Ryan, 2014).
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Zimmerman (2004) define um jogo como uma “ação voluntária 
interativa, na qual um ou mais jogadores seguem regras que limitam seu 
comportamento, representando um conflito que termina em um resultado 
quantificável”. Enquanto não há dúvidas a respeito da capacidade de jogos 
representarem narrativas, a pergunta importante é “como” estas são repre-
sentadas. Para o autor, existem quatro modos de interatividade narrativa:

a) Cognitiva: interações do leitor com o “conteúdo” do texto

b) Funcional: Como o design da interface afeta a experiência\

c) Explícita: Ações diretas do leitor sobre o texto (clicar, fazer 
escolhas, personalizar um avatar..)

d) Meta-interatividade: Interações além de um único texto, como 
por exemplo quando uma comunidade de fãs se apropria, 
discute, constrói e propaga um universo narrativo comum.

A reação dos usuários à interatividade nestes jogos é afetada pelos 
diferentes níveis de abstração entre suas regras e a ficção4 implemen-
tada (e. g. um mago pode conjurar bolas de fogo), pelas ficções não 
implementadas nas regras (e.g. por que não é permitido ao mago mirar 
em personagens amigos?) e pelas regras não explicadas pela sua fic-
ção (e. g. por que razão personagens amigos não sofrem danos mesmo 
próximos à explosão da bola de fogo conjurada pelo mago?). Quando o 
jogo não dá estas respostas, cabe ao usuário interpretar os elementos e 
preencher as lacunas, e a capacidade de “decodificar” estas abstrações 
aumenta conforme a experiência do usuário com aquele tipo de mídia 
aumenta: um novato aborda um determinado jogo de acordo com seu 

4. A ficção é a imaginação do jogador, combinando elementos presentes nos jogos 
e na realidade fora deles.



1276

meistudies

conhecimento da ficção ali representada, enquanto um jogador expe-
riente se vale da bagagem acumulada em outros jogos, aceitando com 
maior facilidade aquelas regras não explicadas pela ficção (Juul, 2014).

Murray (1998) defende que quanto mais imersivo o ambiente virtual, 
mais ativos desejamos ser nele, definindo o senso de agência como “a 
sensação prazerosa decorrente da realização de uma ação significativa 
e a visualização do seu resultado”. Este conceito pode ser desdobrado 
três frentes (Eichner, 2014): agência pessoal, criativa e coletiva. A agên-
cia pessoal ocorre quando o usuário tem o domínio da narrativa, das 
escolhas, das ações e/ou do espaço. A agência criativa ocorre quando o 
usuário, além de consumir um texto, se torna um produtor deste, como 
o desenvolvimento de hacks ou mods5 em jogos para computador. Por 
último, a agência coletiva ocorre de maneira similar à agência criativa, 
mas em grupos de usuários: comunidades de fãs, fóruns para discussão 
de estratégia, wikis, etc.

Narrativas Transmídia

A organização de comunidades de fãs e sua transformação em pro-
dutores de conteúdo dentro de uma franquia é uma das características 
das narrativas transmídia. Esse tipo de narrativa se desenrola por meio 
de múltiplas plataformas, com cada uma contribuindo de modo diferente 
e criando várias portas de entrada para o todo. Dessa forma, a combi-
nação de diferentes mídias aumenta a profundidade da experiência e 

5. Modificações do jogo, feitas por usuários. Podem ser pagas ou gratuitas, e vão 
desde alterações cosméticas à implementação de novas funções, ou até mesmo 
o re-design completo de determinados elementos.
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tem o potencial de aumentar o consumo de conteúdo de uma franquia 
(Jenkins, 2009).

As principais características das narrativas transmídia são (Jenkins, 
2007):

1. Dispersão entre diferentes mídias;

2. Sinergia entre estas mídias (como quadrinhos e cinema, por 
exemplo);

3. Personagens e histórias inter-relacionados, levando a discus-
sões e criação de conhecimento por parte dos fãs;

4. Extensões frequentes do universo, mantendo o interesse da 
comunidade;

5. Aproximação de diferentes tipos de consumidor, expandindo 
o mercado potencial;

6. Episódios independentes entre si, sem perder a coesão do todo;

7. Funciona melhor com artistas individuais ou colaborações 
fortes, apesar de acontecer por meio de licenciamento de 
produtos na maior parte das franquias;

8. Considerada pelo autor a estética ideal para uma era de 
inteligência coletiva, citando a série Lost como exemplo, 
na qual a comunidade analisava cada detalhe do material 
produzido pelos autores em busca de pistas;

9. Criação de oportunidades performáticas;

10. Presença de gaps de informação, preenchidos pelos leitores 
com sua própria imaginação.
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Objeto de Estudo: a série Dark Souls

Dark Souls é uma trilogia de RPGs de ação6 desenvolvida pela 
FromSoftware para PC, Xbox e Playstation (o primeiro título da franquia 
também está disponível para o Nintendo Switch). Os três jogos foram 
lançados em 2011, 2014 e 2016, e têm ambientação temática na fantasia 
medieval sombria e a mecânica é baseada em combate tático. Em cada 
iteração, o jogador inicia próximo ao fim de uma Era do Fogo, percor-
rendo reinos decadentes e enfrentando desafios até chegar à Primeira 
Chama e realizar o ritual de Ascensão do Fogo, oferecendo-se para que 
a chama estenda sua duração com o poder acumulado ao longo de sua 
evolução, ou abandonando-a para que apague, dando início a uma Era de 
Trevas. Em DS3 (2016), objeto de análise deste artigo, o jogador pode 
ainda trilhar seu caminho para um terceiro final, no qual o personagem 
toma para si o que resta de poder na Chama, final conhecido como 
“Usurpação do Fogo”.

O personagem criado pelo jogador em DS3 é um tipo de Morto-vivo 
chamado Inaceso: maldição que o impede de morrer permanentemente 
e o impele a coletar almas de inimigos derrotados, aprimorando suas 
habilidades e equipamentos, para eventualmente alimentar a Primeira 
Chama. Longe de ser alguém especial neste universo, destinado à gran-
deza ou herdeiro de algum trono, o personagem é só mais um Inaceso 
a buscar a Chama.

6. A franquia inovou no formato ao reduzir a velocidade do combate e diminuir a 
diferença de força entre os inimigos e o personagem, diferenciando-se do gênero 
hack and slash (títulos como God of War ou Devil May Cry), e reduzindo a 
quantidade de explicações verbais e textuais da narrativa, comuns nos RPGs 
(como Baldur’s Gate ou Dragon Age). Estas diferenças caracterizam o gênero 
de jogos souls like, ou jogos “similares a Dark Souls”.
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Figura 1
Menu de seleção de fogueiras já visitadas

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Em sua jornada o personagem percorrerá diferentes áreas, acendendo 
as Fogueiras encontradas no caminho, que se tornam, então, checkpoints 
onde o jogador pode descansar e restaurar seus pontos de vida e Fras-
cos de Estus. As Fogueiras também funcionam como hubs de viagem 
rápida, sendo possível selecionar qualquer outra já acesa como destino 
(Figura 1). Como os inimigos também são mortos-vivos, o descanso 
do jogador tem o mesmo efeito sobre eles: todos revivem e restauram 
seus pontos de vida. Esse elemento torna necessário planejar os passos 
para enfrentar poucos inimigos por vez, economizando seus Frascos 
de Estus para que durem até a próxima Fogueira. Ao ser derrotado, o 
jogador desperta na última Fogueira em que descansou. As almas não 
utilizadas que conquistou são deixadas no local onde morreu, e desapa-
recem permanentemente caso o personagem seja derrotado novamente, 
antes de recuperá-las.
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Método

O método close reading foi utilizado neste artigo para registrar e 
documentar a experiência de jogo em DS3 e analisar as estratégias de 
criação de significado e as maneiras que o design fomenta a formação de 
uma comunidade online, que discute e produz conteúdo em DS. Algumas 
questões afetam o close reading em vídeo games e foram consideradas 
no momento da seleção de quais elementos explorar: a indeterminação, 
o escopo e a dificuldade (Bizzocchi & Tanenbaum, 2011).

A indeterminação decorre de não ser possível garantir que dois joga-
dores encontrarão os eventos de uma mídia na mesma ordem, ou que 
irão observar e prestar atenção nos mesmos detalhes. Um jogador pode 
explorar Lothric de diferentes maneiras, e escolher quais dos Lordes 
das Cinzas enfrentará primeiro altera também as áreas que explorará 
primeiro, os itens que encontrará e a dificuldade relativa de cada área, 
dada a progressão do personagem. Para amenizar o efeito desta variável, 
foram selecionados apenas elementos estruturantes da narrativa e da 
jogabilidade: as regras de construção de cenário, as formas de interação 
multijogador e o sistema de mensagens.

O escopo é outro fator que dificulta a leitura, especialmente em RPGs. 
Em DS, por exemplo, jogadores podem facilmente acumular de centenas 
a milhares de horas de jogo enquanto experimentam diferentes tipos de 
personagens e combinações de armas e magias. Este trabalho envolveu 
a criação de um personagem e um playthrough do jogo, explorando os 
diferentes cenários completamente.

A dificuldade é o terceiro fator que influencia o método em artefa-
tos digitais, visto que usuários têm diferentes níveis de habilidade em 
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cada jogo. Este fator é bastante evidente em DS, dada a longa curva de 
aprendizado do jogo, e é também um fator importante para a formação 
da comunidade, como veremos adiante.

Para que um leitor sem conhecimento dos jogos possa formar sua 
opinião, os elementos selecionados foram descritos e ilustrados, segui-
dos de interpretações sobre como um jogador novato e um experiente 
podem abordar diferentes aspectos de DS3, e como o conteúdo online 
pode afetar a experiência.

Chegando em Lothric

Ah, sim. Chama-se Lothric, o lugar onde as terras transitórias dos 
Lordes das Cinzas convergem. Aventurando-se ao norte, os peregrinos 
descobrem a verdade das antigas palavras: O fogo desvanece... e os 
lordes ficam sem tronos. Quando a ascensão do fogo é ameaçada, 
o sino toca, trazendo os antigos Lordes das Cinzas de volta de seus 
túmulos. Aldrich, Santo das Profundezas. A Legião dos Mortos-vivos 
de Farron, os Vigilantes do Abismo. E o recluso lorde da Capital 
Profanada, Yhorm, o Gigante.
Contudo, na verdade, os lordes abandonarão seus tronos e os Inacesos 
surgirão... Mortos-vivos amaldiçoados e sem nome, indignos até 
mesmo de se tornarem cinzas7. Assim é, que cinzas buscam brasas. 
(Transcrição da cinemática de abertura de DS3)

7. Na versão em inglês os Lordes das Cinzas são chamados Lords of Cinder, e os 
Inacesos de Ashen ones. Embora as palavras ash e cinder possam ambas ser 
traduzidas como “cinzas”, ash é a cinza que resta após a combustão completa 
de um material, enquanto cinder é o resultado de combustão incompleta e pode 
ser traduzido como “brasa” ou “carvão”. Esta diferença é importante pois os 
Lordes das Cinzas, na mitologia do jogo, são personagens de grande poder que 
já alimentaram a Primeira Chama uma vez e, por estarem vinculados a ela, são 
trazidos dos mortos quando o ritual de Ascensão do Fogo precisa ser realizado. 
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Figura 2
Cemitério das Cinzas e as mensagens de instruções brilhando no chão.

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Ao iniciar sua jornada em DS3, após assistir à abertura, o persona-
gem do jogador se levanta de uma das tumbas no Cemitério das Cinzas 
(Figura 2), área inicial onde o jogo apresenta, por meio do sistema de 
mensagens (explorado em maior profundidade na seção Sistema de 
Mensagens) os principais comandos: controlar a câmera, acessar os 
menus, ataque padrão, ataque forte, rolagem, bloqueio, aparada (parry), 
usar Frascos de Estus (o equivalente, na série, a uma poção) ou outros 
itens consumíveis, correr. O jogador aprende também que golpes por 
trás causam acertos críticos. Por se tratar de uma área tutorial, esta é 
uma área offline e não qualquer tipo de interação multijogador.

Aprendidos os comandos básicos, o jogador segue para uma área 
aberta onde se depara com uma vista do horizonte montanhoso e, à 
esquerda, uma construção em ruínas e um espaço aberto com uma porta 
que leva à construção. Estas vistas cênicas são temas recorrentes durante 
todo o trajeto do jogador, especialmente após a eliminação de inimigos 
poderosos ou ao adentrar as áreas em que determinados arcos narrativos 
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se desenrolam (como Grande Muralha de Lothric, Irithyll do Vale Boreal, 
Capital Profanada, Anor Londo e outras áreas). A primeira fogueira 
situa-se logo após a vista, seguida de alguns inimigos no caminho para 
aquele espaço aberto, que é a arena onde o jogador enfrenta o primeiro 
boss do jogo, Iudex Gundyr (Figura 3). Após completar este desafio o 
jogador pode então abrir a porta ao fundo da arena e ganha acesso ao 
pátio do edifício visualizado anteriormente. A área é uma extensão do 
cemitério, e ao topo da colina fica situado o Santuário do Elo do Fogo.

Figura 3
Vista cênica do Cemitério das Cinzas. À esquerda, a arena onde o jogador 
enfrenta Iudex Gundyr, e no topo da colina o Santuário do Elo do Fogo

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

O Cemitério das Cinzas além de ser uma zona de tutorial, apresenta 
também o padrão de design de áreas que será visto por toda Lothric 
também é apresentado, embora em escala menor. Da chegada a uma área 
até o boss correspondente, é possível tomar caminhos mais longos ou 
curtos, equilibrando a busca por todos itens e segredos com a quantidade 
de recursos (pontos de vida e frascos de Estus) disponíveis. Da fogueira 
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acesa no Cemitério, por exemplo, é possível tomar o caminho à esquerda, 
fazer um pequeno salto e se dirigir à arena de Iudex Gundyr após passar 
por 3 inimigos, o caminho “natural”, seguindo a trilha e enfrentando 
5 inimigos, ou ainda optar por explorar a área à direita do primeiro grupo 
de inimigos, onde se encontram mais 3 inimigos. O primeiro caminho, 
à esquerda, é mais vantajoso não apenas por ser o mais curto e com 
menos combates, mas também por permitir que o jogador elimine um 
arqueiro que atiraria pelas costas no caminho “natural”, garantindo um 
combate com mais vida e Frascos de Estus na arena.

Uma vez na arena, é hora de colocar em prática o que se aprendeu 
até ali. Iudex Gundyr é o primeiro boss do jogo, e como tal, apresenta 
a mecânica: mais forte que os inimigos encontrados na área, com mais 
pontos de vida e sequências de movimentos que podem eliminar o 
jogador com dois ou três acertos, caso este não desvie, bloqueie ou 
apare seus golpes. Apesar de fortes, os bosses possuem conjuntos de 
movimentos pré-definidos, assim como qualquer outra criatura em 
Lothric. Após enfrentá-los repetidas vezes, é possível identificar o golpe 
seguinte, podendo assim planejar a direção da esquiva, o bloqueio ou 
até aparar o golpe e garantir um acerto crítico.

Derrotar um boss traz como recompensa uma quantidade de almas 
comuns, utilizadas para aprimorar o personagem e comprar itens, e a 
alma do boss, item único que traz pistas sobre a história daquele perso-
nagem e pode ser transposto (Figura 4) em armas ou magias utilizadas 
por ele, que também trazem novos fragmentos de sua história. Uma 
vez derrotado, o boss é substituído por uma Fogueira e o jogador pode 
enfim atravessar a arena e adentrar a próxima área. A partir daí, só é 
possível enfrentá-lo novamente ao ser invocado por outro jogador (ver 
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seção Invocações e invasões). No caso de Iudex Gundyr, a próxima 
área liberada é o Santuário do Elo do Fogo (Firelink Shrine).

Figura 4
Rosa de Ariandel, item transposto a partir da alma de Irmã Friede

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Ao adentrar o Santuário, o jogador se depara com cinco tronos, 
quatro deles desocupados, e uma Fogueira ao centro. Ao analisar os 
tronos, estes têm os nomes dos Lordes das Cinzas apresentados na 
cinemática de abertura: o objetivo é trazê-los (ou suas cinzas) para que 
cumpram seu desígnio no ritual de Ascensão do Fogo. Ali o jogador 
pode encontrar os NPCs necessários para a progressão do personagem, 
como a Guardião do Fogo, que apresenta ao jogador a missão de trazer as 
cinzas dos Lordes e permite que o personagem suba de nível, o ferreiro 
André e a Serva do Santuário, uma vendedora de itens. Além deles, ali 
também está Hawkwood, um cavaleiro cabisbaixo e sentado em postura 
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arqueada, que ao ser abordado recebe o jogador com desânimo, refor-
çando que este não é algum tipo de “Escolhido” e diz, ironicamente: 
“Ahhh, outro. Despertou do sono da morte? Bem, você não está sozinho. 
Nós, Inacesos, somos inúteis. Não conseguimos nem morrer direito”.

Esta área não apenas serve como um hub que permite viagens rápidas 
para qualquer outra Fogueira, como é também onde o jogador pode gastar 
as almas coletadas para subir de nível, aprimorar seus equipamentos, 
ou comprar novos equipamentos. É também para este local que todos 
os NPCs amigáveis encontrados ao longo do caminho se deslocam 
permanentemente ou em momentos chave de seus arcos narrativos.

É a partir deste momento que o jogador passa a poder interagir com 
outros jogadores por mensagens de texto no Santuário e, a partir da área 
seguinte (Grande Muralha de Lothric) também por meio de invocações 
e invasões.

O Cenário e a Narrativa: Agência Espacial em Dark Souls
A arquitetura em DS3 é imponente, porém dilapidada: castelos e 

catedrais se impõem à distância, e o personagem é constantemente 
lembrado da grandiosidade já vivida pelos reinos visitados. Os edifícios 
remetem à arquitetura de templos construídos no período medieval, com 
influência clara de catedrais e basílicas europeias e baseadas majoritaria-
mente no estilo gótico, mas também utilizando referencias bizantinas e 
romanas em algumas áreas (Sanadsk, 2016; OswaldFromCarim, 2017).

Ao explorar uma área, o jogador irá se deparar com uma ou mais 
portas trancadas a chave, ou que só podem ser abertas pelo lado de 
dentro. As portas trancadas a chave geralmente levam a tesouros ou 
NPCs e podem ter sua chave vinculada a algum objetivo do enredo, 
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enquanto as outras são acessadas após explorar a área, e após abertas, 
tornam-se atalhos. Estes atalhos (Figura 5) são úteis ao enfrentar um 
boss repetidas vezes, permitindo que o jogador volte rapidamente da 
Fogueira – os atalhos estão geralmente posicionados no início de cada 
área, enquanto as portas trancadas a chave são mais difíceis de encontrar 
– até a arena, poupando tempo e recursos ao encontrar menos inimigos 
pelo caminho. Tal estrutura permite ao jogador construir seu domínio 
do espaço: ao compreender o padrão de construção de área, a liberação 
dos atalhos sinaliza que a exploração está completa.

Figura 5
Porta de atalho na Grande Muralha de Lothric

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Ryan (Medienkonvergenz, 2010) usa o mito suíço de Willian Tell 
para exemplificar como narrativas de ficção podem ocupar espaços reais 
por referências puramente linguísticas, citando as vilas e cidades onde 
determinados fatos teriam acontecido durante a vida do personagem e 
que hoje se tornaram pontos de visitação para turistas. Estes locais são 
chamados pela autora de espaços autorreferenciados, ou seja, lugares 

https://www.youtube.com/channel/UC-LghVwERPK_sWrPFyH16pQ
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que dizem “eu sou o lugar onde tal história aconteceu”. No jogo, embora 
não possamos chamar os espaços visitados pelo protagonista de reais, 
outras narrativas se desenrolam sem que o jogador possa presenciá-las, 
algumas fruto de decisões tomadas durante o jogo, outras em eventos 
anteriores à chegada do jogador.

Figura 6
A sala onde o ritual de “casamento” com Anri ocorre: se os eventos de 
seu enredo tiverem sido cumpridos com sucesso, o jogador encontrará 
Anri deitado(a) no altar.

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

É perfeitamente possível que um jogador termine o jogo sem com-
pletar nenhum arco narrativo relacionado aos NPCs, mas aqueles que 
optam por fazê-lo podem ver suas ações afetando diferentes espaços: a 
plataforma levantada por Patches na Catedral das Profundezas, o corpo 
de Greirat após sua aventura fracassada no Castelo de Lothric, Anri em 
seu leito de sacrifício na cena do “casamento” (Figura 6). Nestes casos, 
os espaços visitados pelo jogador adquirem uma nova camada narrativa, 
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tornando-se os lugares dessas histórias e sinalizando cumprimento ou 
não destes arcos.

Da mesma forma, as vistas cênicas podem ser interpretadas como a 
apresentação de diferentes paisagens no mundo de Dark Souls, ou como 
elementos que ativam a memória de jogadores experientes. O Castelo 
de Lothric, por exemplo, é visto a partir da Grande Muralha de Lothric 
e está diretamente conectado a esta área, embora seja uma das últimas 
áreas a que o jogador tem acesso. Ao analisar a paisagem, o jogador pode 
encontrar arenas, áreas em que teve maior ou menor dificuldade, etc.

Figura 7
O ferreiro morto em Anor Londo e uma mensagem a seu lado

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

O jogo também utiliza o cenário para mostrar vínculos entre locais e 
personagens entre DS3 e os outros jogos da série. No Lago Ardente, por 
exemplo, o jogador encontra NPCs de DS1 petrificados e estátuas em 
homenagem a outros. Em Anor Londo, é possível interagir com o cadáver 
de um gigante (Figura 7) e pilhar um item que permite utilizar novos 
aprimoramentos das armas do personagem. Este gigante, no primeiro 
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jogo da trilogia, era um ferreiro que auxiliava o jogador nesta mesma 
função (Anor Londo faz parte dos dois jogos). Alguém que jogue DS3 
antes dos outros jogos não perceberá, mas aqueles que jogaram DS1 
podem tem suas memórias ativadas nesta área, assim como o primeiro 
jogador perceberá o vínculo quando explorar a mesma região em DS1.

Invocações e Invasões
A capacidade de interação online com outros jogadores é ditada pela 

maldição do jogador. Ao recuperar sua humanidade, o jogador ganha um 
bônus de vida que torna as batalhas mais fáceis, porém esta condição 
também permite que a área em que o jogador se encontra seja invadida 
por outros usuários, com o objetivo de tomar aquela humanidade para si. 
De modo similar, é também na forma humana que o jogador tem acesso 
à capacidade de invocar outros jogadores para cooperação. Os jogadores 
invocados ou invasores são chamados, em DS, de fantasmas.

Os selos de invocação são as interfaces que permitem ao jogador 
pré-visualizar o personagem a ser invocado (Figura 8), obtendo infor-
mações sobre a build8, e sua intenção: fantasmas neutros (selo branco) e 
Guerreiros da Luz Solar (selo dourado), guilda dedicada à cooperação, 
são invocados para este fim, enquanto fantasmas hostis (selos verme-
lhos) têm o objetivo de matar o invocador e “mad phantoms” (selos 
roxos) podem tanto cooperar quanto atacar o invocador. A invocação 
por meio de selos vermelhos e roxos é utilizada principalmente na área 
de transição entre Irithyl do Vale Boreal e Anor Londo, onde há uma 

8. Alocação de pontos em diferentes atributos de um personagem para otimizar o 
uso de determinada arma, magia ou técnica de combate. De acordo com os itens 
utilizados, é possível perceber se o personagem é baseado em armas de destreza, 
força, ou especializado no uso de magias.
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área aberta grande o suficiente para ser utilizada como arena para duelos 
entre os jogadores. Por se tratar de uma área sem boss, os jogadores não 
perdem a capacidade de invocar selos ali, e por isso esta é a principal 
área de combate multijogador em DS3. Para que os combates sejam 
justos e a cooperação balanceada, a invasão ou invocação só ocorre 
se os personagens estiverem em um intervalo de 10 níveis acima ou 
abaixo do invasor.

Figura 8
Selo de invocação de um Guerreiro da Luz Solar e pré-visualização 
de seu personagem

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Ao ser invocado como fantasma para cooperação, o jogador deve 
auxiliar e proteger o host. O sucesso na cooperação é conquistado quando 
fantasmas ajudam um host a eliminar o boss da área, momento em que 
são automaticamente enviados de volta a seus mundos e recompensados 
com Braseiros. Caso o fantasma ou o host sejam derrotados por qual-
quer monstro, boss ou invasor, o fantasma fracassa e é enviado de volta 
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a seu mundo sem qualquer recompensa. A vantagem para o fantasma 
invocado é que esta é a única forma de enfrentar um mesmo boss mais 
de uma vez, e estes são uma boa fonte de almas.

Caso seja derrotado no mundo do host o personagem também não 
perde sua forma humana ou as almas em sua posse, ou seja, o único 
recurso gasto pelo fantasma é seu tempo: enquanto ao jogar em seu mundo 
é possível perder almas ao morrer e não recuperá-las, não há esse risco 
quando cooperando. Assim como o sistema de mensagens permite dar 
dicas (ver seção Sistema de Mensagens), um jogador experiente pode 
ainda ajudar o host a explorar a área, mostrando passagens secretas e 
atalhos. Jogadores costumam colocar seus selos de invocação na Fogueira 
inicial de uma área ou então em frente à arena do boss. Para aqueles que 
colocam o selo no início, mostrar a área é também vantajoso, pois assim 
se encontra mais inimigos e, consequentemente, ganha-se mais almas. 
Já nas arenas, os selos mais comuns são os Guerreiros da Luz Solar, 
visto que seus membros ganham medalhas a cada vitória em conjunto 
e podem utilizá-las para ter acesso a magias exclusivas.

Já as invasões ocorrem quando um jogador é invocado por meio 
do selo vermelho ou quando utiliza um Orbe do Olho Vermelho, que 
transporta o usuário aleatoriamente ao mundo de um host alvo. As con-
dições para a invasão são as seguintes: o jogador invadido deve estar em 
sua forma humana e na mesma área em que o invasor utilizou o item. 
Uma vez no mundo invadido, o jogador não é atacado por monstros da 
área e deve eliminar o host para assim recuperar sua forma humana ou 
ganhar um Braseiro. O host, por sua vez, tem duas alternativas quando 
vítima de uma invasão: eliminar o invasor ou entrar na arena e enfrentar 
o boss. Caso haja fantasmas cooperando com o host, a eliminação deste 
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os envia de volta para seus mundos, não sendo necessário enfrentá-los. 
Ao contrário das invocações, o invasor não tem as almas conquistadas 
protegidas, e uma eventual derrota resulta em sua perda.

Alternar entre a forma humana e morto-vivo serve, portanto, como 
uma representação da maldição dos Inacesos, sempre em busca de Bra-
seiros. Esta busca é representada nos elementos multijogador quando 
o prêmio para cooperações ou invasões bem-sucedidas são Braseiros, 
tomados de um boss quando o grupo o elimina em cooperação, ou de 
um host em uma invasão.

A possibilidade de combate PvE (Player vs. Environment) e PvP 
(Player vs. Player), combinada à variedade de armas e itens disponí-
veis, leva jogadores a buscar fóruns online para discutir as melhores 
builds para cada tipo de personagem. Ao planejar um personagem, um 
jogador pode escolher de antemão se irá focar em alguma arma, magia 
ou estratégia de combate, encontrando inúmeras discussões e vídeos 
ao buscar seu nome na internet.

Sistema de Mensagens
Nos jogos da série DS não há um sistema de chat, mas é possível 

escrever mensagens e visualizar aquelas escritas por outros jogadores. 
Essas mensagens não permitem comunicação direta entre jogadores, 
mas podem mediar a interação do leitor com o ambiente. Pode-se com-
parar o formato das mensagens a uma placa deixada por um morador 
que sinaliza um buraco perigoso em uma rua ou escreve mensagens em 
muros. Quando se está online, elas são exibidas como uma marcação 
laranja no chão, iguais àquelas no Cemitério das Cinzas, com os quais 
o jogador escolhe interagir ou não (Figura 9). O seu conteúdo são frases 
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simples, geralmente alertando sobre uma armadilha ou emboscada à 
frente, mas também podem ser vistos comentários a respeito do enredo 
(ao redor do gigante morto em Anor Londo, por exemplo, geralmente 
há mensagens de tristeza) ou “trollagens”, como mensagens enganosas 
sobre passagens secretas ou sugestões de pular ou rolar de lugares altos.

Figura 9
Mensagem avisando que há uma passagem secreta no chão, com o 
autor (silhueta azul) apontando em sua direção

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

As mensagens deixadas por um jogador ficam visíveis para quem 
passar pelo mesmo local onde ela foi posicionada. Ao interagir com 
uma mensagem, o leitor pode visualizar o texto, avaliar seu conteúdo 
como bom ou ruim, e ver o número total de avaliações (appraisals). 
Quando um leitor avalia – bem ou mal – uma mensagem, seu autor recebe 
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imediatamente uma pequena quantidade de vida9. Como o número de 
usos dos Frascos de Estus é limitado, este é um incentivo para que as 
mensagens deixadas sejam de qualidade (sendo estas bons avisos ou 
mentiras bem posicionadas), visto que a “avaliação por pares” traz um 
benefício muitas vezes oportuno, embora não seja possível contar com 
esse bônus em momentos cruciais.

Figura 10
Tela de edição de mensagens, exibindo a mensagem ao topo, composta 
de 2 modelos, associação e gesto

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Para deixar uma mensagem, o jogador deve posicionar o personagem 
no local desejado e formatar o texto (Figura 10) que, quando finalizado, 

9. Não há um consenso entre a comunidade quanto à quantidade de vida recuperada. 
Informações diferentes foram encontradas em diferentes tópicos nos fóruns 
das plataformas Steam, Reddit e Gamespot, e nos wikis Fextralife e Fandom, 
relatando desde “receber um pouco de vida” até “recuperar completamente a 
vida”. A quantidade também parece variar entre as diferentes edições da franquia.
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aparecerá sob seus pés. Este sistema não permite que o conteúdo seja 
digitado pelo autor: as mensagens contêm frases simples baseadas em 
modelos pré-definidos pelo sistema, nos quais o jogador escolhe uma 
frase e seleciona, de uma lista, a palavra que preencherá as lacunas 
com uma palavra escolhida dentre categorias possíveis (Figura 11). 
Para deixar a mensagem “Emboscada em frente” o jogador deve, 
portanto, escolher o modelo “**** em frente” e selecionar a palavra 
“emboscada” no subgrupo “técnicas”

Figuras 11
Exemplos de modelos, associações e palavras possíveis

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

É possível também fazer sentenças mais complexas ao selecionar, 
também em uma lista de opções possíveis, uma associação (conjunções 
ou vírgula) e uma segunda frase seguindo as mesmas regras da primeira 
(Figura 12). Se desejar, o autor pode incluir ainda um gesto em sua 
mensagem. Este aparecerá de maneira similar às pré-visualizações dos 
personagens em Selos de Invocação, realizando o gesto selecionado 
quando outra pessoa ler a mensagem.
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Figuras 12
Exemplos de modelos, associações e palavras possíveis

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Cada personagem pode ter no máximo 10 mensagens ativas simulta-
neamente, e uma eventual 11ª mensagem leva à exclusão da mais antiga. 
Além disso, um grande número de avaliações negativas leva à redução 
da visibilidade. Com isso, apesar de uma “trollagem” ter o potencial de 
gerar interação, uma mensagem de suporte ou dicas estratégicas pode 
durar mais tempo e ter mais avaliações. Para medir o desempenho de 
suas mensagens, o autor tem acesso a uma lista com suas mensagens e 
a quantidade de avaliações boas e ruins em cada uma delas (Figura 13).

As mensagens incorporam, dentro do jogo, características dos wikis 
ou guias estratégicos encontrados em diversos websites e revistas, 
trazendo a experiência jogadores para a partida de outros. O fato de 
não ser possível deixar dicas detalhadas se assemelha à forma como 
a narrativa é contada, e o sistema de avaliações, ao mesmo tempo em 
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que serve de controle de qualidade, mantém os leitores em dúvida: só é 
possível saber o número de avaliações, e não o caráter destas, evitando 
que as mensagens sejam um “detonado” dentro do jogo.

Figura 13
Tela de histórico de mensagens, exibindo cada mensagem e sua 
localização e avaliações

Captura de tela, 2021. Copyright Bandai Namco Entertainment Inc.

Formação de Comunidade e Narrativas Transmídia em Dark Souls
Diferentemente de desenvolvedores como Blizzard (das séries Diablo, 

World of Warcraft, StarCraft) e Riot Games (de League of Legends), que 
participam ativamente do desenvolvimento da comunidade promovendo 
eventos competitivos e convenções de fãs, disponibilizando e moderando 
fóruns e patrocinando desenvolvedores de conteúdo, a FromSoftware 
não participa das ações da comunidade ou interage diretamente com 
os fãs da série. A formação de comunidade decorre da dificuldade, da 
maneira indireta que a história é contada e dos sistemas multijogador e 
de mensagens. Além de discutir o enredo, jogadores debatem diferentes 
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builds, estratégias para derrotar um determinado boss, elaboram mods10 
e produzem conteúdo em diversas plataformas, expandindo o alcance 
da série e tornando Dark Souls uma narrativa transmídia.

As discussões sobre o enredo, itemização de personagens ou estra-
tégias de combate PvE e PvP, por exemplo, ocorrem nas plataformas 
Fandom, Fextralife, Gamespot e Reddit. Há ainda diversos canais no 
YouTube11 destinados aos mesmos assuntos, e produtos licenciados, 
como action figures, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, entre outros.

Além das discussões sobre estratégia, o conteúdo produzido pela 
comunidade cumpre a função de facilitar a compreensão dos aconteci-
mentos “fora dos jogos”, como a história de cada Lorde das Cinzas, por 
exemplo. Alguns membros da comunidade vão além, transformando as 
narrativas construídas coletivamente em performances e utilizando mods 
para gravar cinemáticas com os personagens mencionados. Nestes vídeos 
os autores vestem personagens de acordo com itens e os posicionam 
nos locais descritos no enredo, geralmente exemplificando as histórias 
narradas sobre o vídeo. Este tipo de performance é comum em canais 
do YouTube, como VaatiVidya, Silver Mont e outros. Como os itens 
utilizados pelo personagem alteram sua aparência, é comum usuários 
prezarem pela beleza e harmonia do conjunto ao invés de utilizar os 
itens com a maior defesa ou atributos balanceados, prática denominada 
“Fashion Souls” pela comunidade online.

A narrativa indireta, contada por meio de fragmentos de história, 
contidos na descrição de armas e outros itens faz com que a descoberta 

10. Modificações não-oficiais que adicionam novas funcionalidades aos jogos.
11. O canal VaatiVidya, um dos maiores dedicados à série, possui mais de 1,8 milhão 

de usuários inscritos.
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da trama que envolve e conecta os três jogos seja uma experiência 
“cool”, ou seja, exige que o leitor participe de modo ativo e preencha as 
lacunas deixadas pelos desenvolvedores (McLuhan, 1998). Assim como 
as discussões de estratégia, a construção da história movimenta uma 
comunidade online em diversas plataformas, combinando esforços 
para reunir fragmentos de informação em wikis (FextraLife e Fandom), 
interpretar os textos e pistas presentes no cenário e criar suas próprias 
teorias. Somente nos fóruns FextraLife, por exemplo, as seções desti-
nadas à discussão do enredo dos três jogos acumulavam 1.739 tópicos 
e 29.283 postagens no final de 2020.

Conclusão

Neste artigo foram exploradas as maneiras como elementos de 
design da narrativa e de mecânicas do jogo facilitam a formação de uma 
comunidade que discute um jogo e cria conteúdo baseado no mesmo. 
Para isso, o método close reading foi aplicado na leitura do jogo DS3, 
RPG de ação que conclui a trilogia Dark Souls, desenvolvida pela From-
Software e disponível em PC e consoles. Como os elementos analisados 
neste artigo são recorrentes em toda a trilogia, os resultados foram 
extrapolados para a série como um todo, e constatou-se que a forma 
como a narrativa é fragmentada em Dark Souls, somada às mecânicas 
do sistema de mensagens e os elementos multijogador cooperativo e 
competitivo, aumentam o engajamento da comunidade fora do jogo, 
tornando Dark Souls uma franquia transmídia.

Em DS3 o cenário é utilizado de diversas maneiras para guiar os 
passos do jogador. Vistas cênicas apresentam as principais áreas visita-
das, e a maneira como cada área contém um circuito fechado, com seus 
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próprios atalhos e segredos, dão indicações visuais sobre o progresso 
de exploração que permitem que o jogador estabeleça gradualmente 
seu domínio sobre o espaço. Jogadores experientes podem ainda iden-
tificar, de acordo com os elementos presentes em determinadas áreas, o 
progresso de arcos narrativos de personagens secundários e os vínculos 
entre locais e personagens dos três jogos.

Uma experiência “solo” só é possível na série DS ao jogar offline. 
Ao se conectar, mesmo que opte por se manter morto-vivo e não invocar 
ou invadir ninguém, o jogador ainda verá as mensagens deixadas por 
outros. A interação pelos sistemas de invocação e invasão traz novas 
camadas de complexidade ao jogo, e tornam necessário pesar os riscos 
de se explorar um local na forma humana, dado o risco de invasões. 
Uma invasão pode ser potencialmente desastrosa quando se está car-
regando uma grande quantidade de almas, caso a derrota ocorra em 
um local de difícil acesso. Por outro lado, a possibilidade de invocar 
um aliado para exploração torna a invasão menos perigosa, ou permite 
finalmente derrotar um boss muito difícil e avançar para novas áreas.

O sistema de mensagens estimula e desmistifica a troca de informa-
ções com outros jogadores, introduzindo a agência coletiva na interface. 
Com elas, os jogadores não apenas auxiliam uns aos outros, dando dicas 
sobre emboscadas ou caminhos secretos, mas adicionam camadas de 
significado aos espaços explorados. É comum, por exemplo, encontrar 
mensagens próximas a estátuas ou cadáveres de NPCs, revelando uma 
“intimidade” criada em outro título da franquia, ou a partir de um vídeo 
ou texto da comunidade com a história daquele personagem.

A combinação destes elementos leva à formação de uma grande 
comunidade online de fãs da franquia, que discute as relações e conecta 
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os pontos das narrativas de diferentes personagens, discutem as builds 
disponíveis para maior eficiência contra monstros ou invasores, de 
acordo com sua preferência de armas, magias ou técnicas de combate, 
e produzem conteúdo em diferentes plataformas: textos para blogs, 
vídeos para o Youtube e até mesmo mods que expandem as mecânicas 
e narrativas existentes na franquia.

Por fim, as seguintes características mostram que a franquia Dark Souls 
se trata de uma narrativa transmídia, baseada principalmente na forte 
colaboração entre membros da comunidade:

a) Seu conteúdo está disperso entre diversas plataformas e 
mídias;

b) Entre 2011 e 2017 foram lançados três jogos e sete expansões;

c) Cada um dos três jogos pode ser completado sem a neces-
sidade de conhecimento de eventos ocorridos nos outros, 
assim como os jogos analógicos licenciados ou os alguns 
vídeos feitos pela comunidade;

d) As relações entre personagens das três edições são esclare-
cidas a partir de análises e discussões entre a comunidade 
de fãs;

e) O sistema de mensagens permite a colaboração da comuni-
dade dentro da interface dos jogos;

f) A capacidade de customização de personagens permite que 
jogadores expressem seus gostos (“Fashion Souls”) e criem 
cinemáticas próprias;

g) A narrativa fragmentada requer esforço dos jogadores e abre 
espaço para criação de conteúdo.
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Universo transmídia e o jogo League of Legends

José Rubens Leal de Oliveira Rossetto1

Jaqueline Costa Castilho Moreira2

A construção de narrativas é uma atividade fundamental da vida 
humana, uma vez que permite o desenvolvimento da linguagem, o 
entretenimento, a estruturação cognitiva das vivências experimenta-
das, a reflexão sobre elas, a socialização através do compartilhamento 
de lições aprendidas e a fruição artística. Essa atividade acompanha a 
humanidade desde os seus primórdios, e em geral construir discursos 
narrativos “não se concretiza apenas no plano literário”, como afirmam 
Reales & Confortin (2008, p. 01), mas transita pela comunicação oral 
e/ou escrita das pessoas, independentemente do seu percurso histórico 
ou mesmo cultural.

As narrativas, como antigas elaborações humanas, exigem de quem 
as relata, um domínio discursivo sobre situações e acontecimentos dis-
postos em uma trajetória temporal, social e cultural, evoluindo em um 
continuum junto com o gênero humano. Na atualidade, as formas narra-
tivas e a “contação de histórias” tem se tornado poderosas ferramentas 
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de linguagem e comunicação, assim como recursos: artísticos, tera-
pêuticos, pedagógicos, lúdicos, tecnológicos, além de instrumentos de 
investigação científica.

Nos estudos de linguagem, as narrativas figuram como um gênero 
textual, ao lado de outros, como as notícias, as cartas ou os artigos. 
Gêneros textuais são as classificações usadas para definir os textos, 
conforme suas características e em relação à existência de um contexto 
no qual ocorre a história. Para que ela se desenvolva, alguns elementos 
são necessários em sua estrutura, tais como um narrador ou um nar-
rador personagem, os personagens da história, um tempo cronológico 
e psicológico e um ambiente, que pode ser um lugar, um espaço, ou 
mesmo um território onde se desenvolve a trama. As narrativas possuem 
subgêneros tais como a novela, a epopeia, o romance, os contos e as 
fábulas (Marcuschi, 2008).

Na comunicação, as narrativas destacam as especificidades de um 
grupo, em relação à forma, às tipologias e aos signos próprios criados 
por este coletivo, em suas relações sociais. Em outra perspectiva, as nar-
rativas ao longo do tempo têm sido disseminadas em suportes variados, 
assimilado novas estruturas e formas, o que as tem aproximado com a 
arte, trazendo público para as arenas teatrais, para os cinemas, para uma 
maratona de seriado em streaming, para engajamento de leitores em 
obra ficcional disponibilizada em plataformas digitais ou ainda, como 
fruição literária a partir de um bom livro.

Como função terapêutica, a estimulação dos psicólogos e psicotera-
peutas se direciona para que o paciente compartilhe seus sentimentos e 
suas angústias através de narrativas; e quando o atendimento é destinado 
às crianças e aos jovens, os contos estruturados a partir de um universo 
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mágico permitem que a personificação do herói ou heroína lide com os 
conflitos vivenciados na sua realidade, mas em uma dimensão ficcional.

Na década de 1990, Nóvoa trouxe para o Brasil a “contação de 
histórias” como recurso pedagógico, através das experiências de vida 
vividas pelos professores, as narrativas começaram a ser usados como 
método de investigação e pesquisa, com uma pretensão de aproximar 
as teorias acadêmicas da realidade diária (Lima et al., 2015)

Na dimensão do lúdico, a contação de “causos” ao redor da fogueira, 
as histórias de pescador, as tradicionais memórias contadas de família e 
outros jogos e brincadeiras, que se originam a partir de narrativas; fazem 
parte da cultura mais enraizada do ser humano, aproximando-se com 
o conceito amplificado de jogo, forjado por Huizinga (2007). Segundo 
o autor, o jogar se manifesta “sob a forma de ritual e de sagrado, de 
linguagem e de poesia, permanecendo subjacente em todas as artes de 
expressão e competição” (Huizinga, 2007, p. 05). Na descritiva de jogo 
formulada por Huizinga é perceptível a existência de características que 
são próximas a construção de narrativas:

Poderíamos considerá-lo [o jogo] uma atividade livre, conscien-
temente tomada como “não-séria” e exterior à vida habitual, mas 
ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa 
e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa 
ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com 
tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença 
em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios 
semelhantes. (Huizinga, 2007, p. 14)
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O lúdico e a ideia de jogo existente nas narrativas como entreteni-
mento têm avançado em conjunto com as Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) e com a disponibilização mais abrangente de 
acesso ao mundo digital, dando origem a novos gêneros, que não 
se vinculam apenas ao gênero textual. Marcuschi (2008, p. 147) se 
refere a “uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado 
ou escrito, com ou sem aspirações literárias”. Ao serem inseridas no 
ambiente digital, a forma de se elaborar narrativas encontrou um campo 
com grande potencial de desenvolvimento, especialmente em relação 
ao que o mesmo autor sugere como “discurso eletrônico” (Marcuschi, 
2008, p. 199). Para ele, a internet transmutou de forma radical este 
gênero, provocando a gênese de novas possibilidades; dentre as quais 
se inscrevem as narrativas transmídia, que vem sendo utilizadas por 
empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos para a criação e expansão 
de universos virtuais.

Representando um empreendimento de potencial multidisciplinar, as 
narrativas têm sido investigadas com mais frequência por abordagens 
etnográficas, retóricas, linguísticas, sociológicas, como afirma Marchusi 
(2008). Complementa Lledo (1996, p. 211) ao ressaltar que o interesse 
acadêmico nas narrativas extrapola o estudo da “estrutura interna da 
língua”, mas enfoca o caráter comunicativo, de mediação, de formação 
e desvelamento de experiências e a respeito das necessidades sociais e 
culturais do coletivo investigado. Para ambos os teóricos, as narrativas 
na comunicação em ambiente digital propiciam que outros gêneros de 
narrativa possam emergir, representando uma oportunidade latente de 
estudos com perspectivas favoráveis.
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Acompanhando a perspectiva de Miotello (2006, p. 177), para o qual 
“todo discurso nasce de uma situação pragmática, extraverbal, contex-
tual, historial” e para que este tenha significação, é preciso manter uma 
relação com algumas das situações mencionadas; elucidar novas formas 
do gênero narrativa em ambiente digital faz parte da intencionalidade 
desse estudo. Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar uma 
das características da narrativa transmídia do jogo League of Legend 
(LoL), ou seja, o universo transmidiático ou worldness, principal objeto 
dessa investigação.

Percurso do Estudo

Na perspectiva de apresentar um estudo exploratório sobre o gênero 
textual narrativa transmídia, foi realizada uma revisão sobre o assunto, 
tendo como referenciais norteadores, os teóricos: Huizinga (1980), 
Jenkins (2003), Scolari (2009) e especificamente em relação a este 
gênero: Klastrup & Tosca (2004); Oliveira & Silva (2014); Figueiredo 
(2016); Mittermayer, (2016).

Para Gil (2008), o estudo exploratório é uma opção quando o tema 
de interesse tem aspectos que ainda carecem de maior aprofundamento, 
como é o caso da narrativa transmídia. Gênero relativamente recente, 
que teve sua disseminação acelerada pelas: novas tecnologias, facilitação 
de acesso ao ambiente digital, alta interação participativa do público, 
e por representar ainda um campo de investigação em constituição 
com lacunas, a serem preenchidas, no que se refere aos games; o que 
justifica essa a seleção.

Encerrada esta etapa, o próximo passo foi direcionado à análise 
do jogo League of Legend (LoL), enfocando o worldness ou universo 
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transmidiático, uma das características específicas da narrativa transmí-
dia, com a expectativa de propor discussões em relação à sua dimensão 
teórica e prática, a partir do game.

Na sequência a explicitação dos resultados do percurso trilhado por 
este estudo.

A Relação entre Narrativa Transmídia e Convergência Midiática

Para se contar uma história, a narrativa transmídia utiliza em rede, 
diversas plataformas (como YouTube, Twitch, rede sociais, entre outras) 
e mídias (dos mobilies às televisões), convergindo-as, entrelaçando-as, 
tornando possível que interajam com suas diferentes linguagens, estru-
turas e mecanismos próprios.

Segundo Scolari (2009, p. 587), o termo se originou do inglês Trans-
media Storytelling sugerido como “uma estrutura narrativa particular”, 
que tem como propositura a de ser um novo modelo de narração, pautado 
pelo uso de várias mídias com linguagens diversificadas.

A designação desse gênero revela também que cada uma dessas 
mídias e plataformas, sabe como explorar o que faz de melhor para 
a realização da narrativa; que pode ser introduzida por um game, por 
um quadrinho, por um romance entre outros (Figueiredo, 2016, p. 01).

Scolari (2009, p. 587) complementa o conceito ao esclarecer que, a 
narrativa acontece de forma “independente o suficiente para permitir a 
autonomia de consumo”, ou seja, não há necessidade de ter tido contato 
com o evento inicial para ter a fruição pela música ou apreciar o show. 
Em outros termos, um exemplo de experiência transmídia é o caso de 
games com histórias integradas, dos quais não há necessidade de assistir 
o filme para se entreter com o jogo.
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Para Jenkins (2015, p. 48), a nova estética resultante da convergência 
midiática foi desencadeada pelas mudanças de tecnologia, de marketing, 
no que diz respeito “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plata-
formas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 
ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação”.

Ainda para o mesmo autor, essas mudanças levam também “a uma 
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados 
a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 
de mídia dispersos” (Jenkins, 2015, p. 30).

Contrariamente à mentalidade do início da era digital, na qual se 
pensava que as novas tecnologias substituiriam as anteriores, na con-
temporaneidade, a convergência também tem sua faceta de convivência 
com as mídias antigas, que também vão se atualizando, ressignificando 
e se reinventando, como é o caso da televisão que converge, rede social, 
streaming, sinal aberto, acesso a internet entre outras formas de interação 
para construir suas narrativas. Não se trata de uma adaptação, mas de 
novas formas de se contar uma história. E é essa diversidade midiática 
e textual “uma das fontes mais importantes de complexidade na cultura 
popular contemporânea” (Scolari, 2009, p. 587)

Aliás, esse ciclo de mudanças afeta a produção, as demandas e as 
práticas de consumo cultural, trazendo novas oportunidades de negócios, 
especialmente para as grandes corporações do mercado, que no caso 
deste estudo, foram evidenciados os games.

Universos Narrativos e Games

Das características e elementos essenciais para a elucidação de 
uma narrativa transmídia apontadas na literatura (Figueiredo, 2016; 
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Klastrup & Tosca, 2004; Mittermayer, 2016; Oliveira & Silva, 2014) 
foram mencionados a relevância de se ter: um bom enredo com situa-
ções de conflito e um bom personagem; estratégias de verossimilhança, 
que simultaneamente considerem detalhes do mundo do cotidiano para 
engajar os participantes, mas que dialoguem também com aspectos 
mitológicos e icônicos; formato serializado e identidade estética passível 
de ser reconhecida em qualquer mídia e por fim, o universo ficcional 
transmidiático, ou ainda o worldness, que são mundos de histórias e 
personagens compartilhados por uma audiência.

Mittermayer (2016) ressalta que o encantamento pelas narrativas se 
inicia com um pacto ficcional entre personagens e o universo transmídia. 
O autor afirma que para se contar uma narrativa, seja em um livro, um 
filme ou em um game; o seu criador deverá se servir de personagens 
de biografia complexa, misteriosa e enigmática e de sua habilidade de 
inspirar abstrações a respeito do universo da narrativa, além do que, 
embora este mundo seja ficcional, ele deve ter elementos que o fazem 
parecer verossímil, deixando o espectador neste desconfortável, mas 
instigante limite.

A possibilidade de se construir um universo transmídia deve-se a 
fixação de um sistema, uma estrutura, um processo que são: abertos, 
orgânicos e mutáveis, possibilitando o seu trânsito em expansão através 
das diversas mídias, sem que a história perca a sua coerência ou canoni-
cidade, mantendo a tensão ficção e/ou realidade no limite. Em relação 
aos games, Mittermayer (2016) aponta três elementos importantes, 
que se relacionam com essa tensão. O primeiro é a importância de se 
pensar de forma preditivo, tal qual uma partida de jogo, o desenvolve-
dor do universo narrativo deve antecipar situações que se referem às 
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peças, às regras, às estratégias e aos resultados que podem acontecer. 
O segundo elemento remete ao entendimento de que as gratificações e 
as recompensas no mundo dos jogos ou no universo ficcional parecem 
ser maiores e mais vividos do que na vida cotidiana. O último elemento 
é um conselho para que o criador atente-se para que o universo criado 
esteja dentro dos limites do factível, do provável e do plausível.

Já as teóricas Klastrup & Tosca (2004) descreverem três aspectos 
como principais recursos recorrentes em mundos transmídias, sendo eles: 
topos, ethos e mythos; que juntos compõe as características distintivas 
do universo. O topos traz a criação do mundo, o período histórico, os 
povos e os costumes; o ethos se refere ao comportamento ético e moral, 
a dicotomia entre o bem e o mal, e o mythos estabelece os conflitos 
vivenciados por personagens do mundo, incluindo suas lendas. Para as 
autoras, os três aspectos apontados para os mundos transmídia estão 
atrelados à concepção de gênero, tal qual foi descrito na literatura e na 
teoria do cinema, todavia eles dependem do reconhecimento de uma 
comunidade interpretativa, pois muitas vezes há apenas uma versão 
aceitável de topos, ethos e mythos para este coletivo.

De acordo com as autoras, para se construir uma narrativa trans-
mídia, ao explorar os diferentes meios, estruturas, mecanismos e suas 
linguagens na construção de um universo, é condição relevante manter 
distintos esses aspectos do worldness. Em cada plataforma ou meio, 
a audiência pode ter uma experiência completa e, como cada um dos 
meios em interação possui suas especificidades para compartilhar con-
teúdos e narrar histórias, é possível utilizar o melhor de cada meio para 
complementar e expandir esse universo.
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Os jogos digitais, ou eletrônicos são suportes promissores para a 
criação de worldness, em especial os mundos cibernéticos, com subs-
tancial vantagem sobre outras mídias ao tentarem trazer novos mundo 
para a vida, como afirmam as mesmas autoras, Klastrup & Tosca (2004). 
Os games reúnem cinema, música, televisão, literatura, quadrinhos e 
interação com outros jogadores no momento do jogo, no qual variados 
códigos, linguagens, plataformas e tecnologias são orquestradas de 
maneira a “proporcionar ao usuário uma experiência extremamente 
rica, tanto do ponto de vista sensorial quanto em relação ao nível de 
envolvimento emocional que podem proporcionar” (Pinheiro & Branco, 
2005, p. 63).

Em casos particulares de games, há um processo muitas vezes con-
duzido por uma narrativa, que desperta atenção, engaja o espectador/
jogador a se aventurar e imergir no ambiente do jogo, ancorando-o, tendo 
como perspectiva de que esta adesão inicial torne-se uma aderência 
(adesão com permanência). A interação com um mundo de representa-
ções pode ocasionar um efeito catártico ou uma experiência prazerosa e 
cheia de significados, que vão além da mera contemplação da narrativa 
cinematográfica, por “proporcionar uma novíssima maneira de perce-
ber e apreender a realidade, decorrendo de novas formas mediadoras” 
(Colombo, 2019, p. 1002).

Por fim, embora não estejam diretamente relacionados ao mundo 
transmídia e à sua construção, é relevante elencar os elementos que 
causam engajamento em games educativos e intensa participação dos 
jogadores, mapeados por pesquisas da área da Ciência Cognitiva desen-
volvidas por Gee (2009, p. 01), o qual destaca:
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Identidade; interação; produção; riscos; customização; agência; boa 
ordenação dos problemas; desafio e consolidação; “na hora certa” 
e “a pedido”; sentidos contextualizados; frustração prazerosa; pen-
samento sistemático; exploração, pensamento lateral, revisão dos 
objetivos; ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído; 
equipes transfuncionais e performance anterior à competência.

Estes elementos podem contribuir para que os espectadores de uma 
narrativa se tornem ativos jogadores, interajam e se envolvam na proposta 
da narrativa e do game, o que será analisado do League of Legends, na 
continuidade do trabalho.

Narrativa e Universo Transmídia no League of Legends (LoL)

O League of Legends é um jogo eletrônico do tipo Multiplayer 
Online Battle Arena (MOBA), desenvolvido para Windows e Mac e 
publicado em 2009 pela Riot Games, uma empresa desenvolvedora de 
jogos eletrônicos, surgida nos Estados Unidos e depois comprada pela 
Tencent, conglomerado chinês multimilionário da área de tecnologia 
e jogos eletrônicos.

A Riot Games vem utilizando diferentes plataformas como o YouTube, 
Twitch, Instagram, entre outras diversas tecnologias, tais como celu-
lares, computadores e tablets para contar as histórias do jogo League 
of Legends, criando um universo narrativo transmidiável em constante 
expansão; com um público (jogador/expectador) cada vez mais nume-
roso em seu mundo virtual (gameworld).

Pensando no que Jenkins (2015) preconizou como cultura da con-
vergência conduzida pelos meios de comunicação, mídias e tecnologias, 
entendemos que no universo dos games, o League of Legends é parte 
dessa transformação, já que sua empresa desenvolvedora, a Riot Games, 
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vem se apropriando da cultura de convergência midiática, para construir 
narrativas transmídia ao redor do jogo; ocupando relevante espaço na 
área dos jogos digitais, e atuando em sincronia com a nova tendência 
comunicacional assinalada por Jenkins (2015). O League of Legends 
explora com suas atualizações e extensões de jogo novas ambiências 
inovando “uma ecologia midiática ainda em processo” (Santos Jr., 
2018, p. 73).

A nova estética, que responde adequadamente à convergência midiá-
tica, pode ser apreciada na arte de criação do universo transmídia criado 
pioneiramente pela Riot Games, para o jogo LoL, o que possibilitou 
que os jogadores pudessem explorar novas e inéditas possibilidades 
interativas. A diversidade de formas de interatividade em associação às 
oportunizações de acesso midiático e textual se tornou “uma das fontes 
mais importantes de complexidade na cultura popular contemporânea”, 
na qual se inscrevem os jogos eletrônicos (Scolari, 2009, p. 587), dentre 
eles o jogo estudado.

No ambiente virtual do jogo League of Legends, a narrativa trans-
mídia é desencadeada pela história que se desenvolve no mundo de 
Runeterra, especificamente no continente de Valoran, lar de muitos 
habitantes humanos e de outras raças não humanas. Em Valoran, vários 
heróis da mitologia e história do mundo de Runeterra são reunidos para 
batalhar em uma arena de nome Summoner’s Rift. É nessa arena que se 
desenvolve o próprio jogo e nela, dois times com cinco jogadores cada 
podem escolher, entre os heróis/personagens de Runeterra, aquele que 
irá representar, constituindo a equipe que disputará o jogo.

Cada herói de Runeterra possuía, incialmente, uma pequena bio-
grafia que contextualizava as falas e habilidades do personagem no 
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jogo. Sua popularidade, contudo, levou ao surgimento das fanfics, 
que são histórias contadas pelos fãs, em sites, blogs e outros fóruns de 
jogadores, especulando sobre outros aspectos da vida pessoal dos per-
sonagens. Explorando essa tendência e respondendo às expectativas dos 
fãs e jogadores, a Riot Games, rapidamente, começou a aprofundar ela 
mesma a biografia de seus heróis, relacionando-os entre si e à história 
do mundo de Runeterra, incluindo novos personagens na trama do jogo 
e complexificando sua narrativa com histórias cada vez mais elaboradas.

O lançamento dos novos personagens tem sido explorado pela 
empresa desenvolvedora através de músicas e animações lançadas por 
meio do YouTube e, extrapolando o ambiente do jogo, em histórias em 
quadrinhos, sites interativos e mini games. Em todos esses contextos as 
narrativas foram se expandindo, ganhando complexidade e envolvendo 
cada vez mais os jogadores/consumidores no universo do League of 
Legends e nas histórias que se passam no mundo de Runeterra.

Como anteriormente mencionado, alguns games conduzidos por 
narrativa transmídia intencionam ancorar o expectador/jogador com a 
perspectiva de que esta adesão inicial se transforme em aderência. A 
permanência de uma estrutura dentro do universo transmídia é uma boa 
estratégia para essa intenção. Manter os fundamentos de uma estrutura 
worldness garante o status de culto do público do jogo, ou melhor, uma 
fidelização; como assevera Klastrup & Tosca (2004, p. 04): “qualquer 
instanciação de um mundo transmídia deve ser fiel à configuração origi-
nal e história do universo”. Essa é uma das estratégias para fidelização 
que pode ser observada no League of Legends.

Vale lembrar que o worldness geralmente “se origina a partir da pri-
meira versão de mundo apresentado” (Klastrup & Tosca, 2004, p. 01), 
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podendo ser elaborado, atualizado e alterado durante o tempo em que 
o jogo se mantem disponibilizado, como acontece com o LoL, cuja 
estrutura se mantem fiel ao topos, ethos e mythos iniciais. É possível 
que grande parte do sucesso do jogo advenha dessa permanência.

Com o desenvolvimento do seu universo transmídia, as comunidades 
em torno do jogo LoL aumentaram, mais pessoas o conheceram e pas-
saram a jogá-lo; além de ficarem expostas e/ou transitarem por outros 
conteúdos a respeito do game, lançados pelos próprios jogadores, além 
do comércio de aficionados por roupas, pelúcias, posters, entre outros 
produtos. Surgiram também canais no YouTube e na Twitch sobre o 
tema, com objetivo de disseminar dicas para se jogar melhor, compar-
tilhar jogadas, ou transmitir os jogos sincronamente.

Segundo Scolari (2009, p. 589), esse novo modo de narrar e de 
contar histórias, através de diferentes mídias e linguagens, cria “trans-
formações na produção e no processo de consumo”, fazendo com que 
as empresas, os pesquisadores e os produtores de conteúdo visualizem 
“novas oportunidades de negócios para o mercado de mídia”. As dicas 
de jogadores mais experientes auxiliam os iniciantes nas habilidades 
para lidar com os fluxos do worldness do LoL, estimulando também a 
busca de informações nas redes sociais e mídias, a respeito de como 
obter “privilégios” no jogo. Esse processo transformador, do qual são 
requisitados grandes investimentos dos produtores da mídia principal e 
também de incentivos variados aos jogadores aficionados, que ajudam 
no processo de engajamento e aderência ao jogo produzido; evidencia 
que as narrativas transmídia tem um forte sentido econômico. A pró-
pria história do jogo LoL assinala esse viés, com a compra da empresa 
Riot Games, exemplo de corporação que vem influenciando nesse cenário 
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especialmente na área dos games, pela mega corporação chinesa citada 
anteriormente, a Tencent, uma das maiores companhias de games do 
mundo. (Scolari, 2009, p. 589).

Outra faceta rentável desse promissor mercado e que faz parte do 
League of Legends são os campeonatos oficiais promovidos pela Riot 
Games, assim como eventos competitivos não-oficiais, encabeçados 
por comunidades locais. Tais campeonatos tem conquistado um número 
expressivo de público, “lotando” estádios de futebol. A dinâmica dos 
campeonatos perpassa pela organização de etapas nacionais e inter-
nacionais, até a grande competição mundial, que mobiliza equipes de 
jogadores de países de todos os continentes, distribuindo prêmios em 
dinheiro, enaltecendo os jogadores na comunidade que compartilha o 
universo do jogo e elevando o próprio jogo à categoria de um esporte 
(e-sport), já reconhecido como tal em diversos países do mundo.

Como encerramento da análise desse tópico, retomamos os elementos 
elencados por Gee (2009), para perscrutá-los no game, na expectativa 
que isso nos leve a compreensão de como engajar jogadores em um 
worldness.

A identidade citada em Gee (2009), refere-se ao compromisso que 
os jogadores assumem dentro do mundo virtual do game, no qual irão 
viver, aprender e agir, por meio de uma nova identidade, um persona-
gem criado para existir aquele universo. Esse elemento está presente 
no LoL, que além da identidade, propicia interação, pois o participante 
é protagonista de ação e decisões. O jogo reage a elas, oferecendo aos 
personagens, feedback e outros desafios em níveis diferenciados, criando 
uma relação interativa entre o jogador e o universo virtual. Em certo 



1320

meistudies

sentido, como propõe Gee (2009, p.04), os jogadores também são pro-
dutores já que escrevem “os mundos em que vivem”.

De acordo com o mesmo autor, os games devem propiciar aos 
jogadores “uma real sensação de agência e controle”, permitindo que 
desfrutem o sentido de protagonismo em relação ao que estão fazendo, 
com consciência e identidade. O autor também elenca como elemento 
relevante dos games, a possibilidade de que haja a contextualização 
das palavras, por meio de ações, imagens e diálogos e não somente por 
outras palavras (Gee, 2009). Esse tipo de “intertextualidade” encontra-se 
presente nas narrativas do LoL.

Também no jogo, os participantes desenvolvem, o que Gee (2009) 
enuncia como pensamento sistemático. No universo do game, os par-
ticipantes são conduzidos a pensar sobre as relações entre todos os 
elementos do jogo, como: o mapa, os outros jogadores, as funções de 
cada personagem, requisitando que os jogadores ponderem sobre os 
eventos e os fatos, o que os obriga a ir além do domínio de habilidades 
isoladas do personagem/jogador.

O LoL encoraja a exploração do mundo detalhadamente, antes que 
se parta para um próximo nível rápido demais. É preciso derrotar tropas 
adversárias para esse intento, mas também adquirir itens que fortalecerão 
o personagem, caso o jogador queira alcançar a vitória. O jogo exige 
superar o pensamento linear, transitando para o lateral, o que envolve 
colocar em análise as estratégias utilizadas e avaliá-las quanto à sua 
eficiência, aprendendo com os erros cometidos.

League of Legends é um jogo em equipe, o que propicia a capacidade 
de desenvolvimento de equipes transfuncionais, nas quais cada jogador 
deve dominar sua própria especialidade, desempenhando uma função 
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em coordenação com as demais: um Mago joga de forma diferente de 
um Guerreiro e um Lutador usa itens dos quais um Atirador não tem 
acesso. A compreensão das habilidades de cada um, associada ao ele-
mento trasnfuncionalidade, pode se tornar uma estratégia diferenciada, 
visto que a equipe opera com funções e habilidades diferentes de forma 
coordenada e integrada.

As estratégias dos desenvolvedores do LoL, que priorizam interação 
síncrona e assíncrona, multilateral e bilateral com indivíduos conhecidos 
e desconhecidos, anônimos e irreais; conseguem além de atender boa 
parte dos elementos mapeados por Gee (2009), a proeza de elevar a 
categoria deste jogo, ao que Marcuschi (2008, p. 206) nomeia como um 
“contínuo de gêneros na comunicação digital mediada por computador”.

Algumas Considerações

O League of Legends (LoL) é um game do gênero Multiplayer 
Online Battle Arena (MOBA), um dos mais populares no mundo, o 
que pode ser exemplificado pelo sucesso que extrapola o ambiente de 
jogo de suas das narrativas transmídias. De acesso facilitado, o game 
permite que os jogadores utilizem equipamentos mobiles com interface 
integrada a diversas plataformas, o que disponibiliza um conjunto de 
ferramentas para expandir o mundo do jogo, aumentando as possibili-
dades de interação e engajamento da audiência com o universo, o que 
denota inesgotável potencial lucrativo de mercado. Assim, o usuário, 
que não se interessa por jogar em seu computador, pode fazê-lo pelo 
celular; ou ainda, apenas acompanhar as transmissões de campeonatos 
através da plataforma de streaming Twitch, ou simplesmente assistir 
às animações e músicas do jogo disponíveis no YouTube. A descrição 
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sobre as opções em usufruir o LOL fazem parte das estratégias trans-
midiáticas da empresa desenvolvedora, Riot Games, para contar as 
histórias do jogo; criando um universo de narrativas transmidiáveis, 
que convidam os participantes a se engajarem e imergirem em seu 
mundo virtual (gameworld). O League of Legends reúne música, 
cinema, televisão, literatura, quadrinhos e diálogo entre os jogadores, 
oportunizando uma fruição rica nas dimensões sensorial, perceptiva e 
com forte apelo emocional.
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Uma forma diferente de ler: os universos transmídia 
no clube de assinatura Tag Inéditos

Susana Azevedo Reis1

Christina Ferraz Musse2

Os clubes de assinatura de livros surgiram aproximadamente na 
década de 1920, em vários países da Europa e nos Estados Unidos. 
Como comenta a pesquisadora alemã Norrick-Rühl (2019), o associado 
realizava a sua assinatura e recebia periodicamente um livro em sua casa. 
Esses clubes, de cunho comercial, colaboravam com a maior dissemina-
ção da leitura nesses países, chegando a locais onde normalmente não 
existiam livrarias, como as zonas rurais e pequenas cidades. No Brasil, 
segundo Hallewel (2017), os primeiros clubes de livros nasceram por 
volta de 1940, ainda sem grande circulação nacional: a Sociedade dos 
Cem Bibliófilos do Brasil, o Clube do Livro, Livro do Mês e Círculo 
Literário foram alguns fundados nessa década.

Esses clubes ainda estão presentes em nossa cultura. Atualmente, 
existem diversos clubes de assinatura de livros no Brasil, com as mais 
diversas periodicidades, segmentos e público alvos. A empresa Tag 
Experiências Literárias foi a precursora desse retorno dos clubes no país 
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pois, em 2014, criou um clube que envia livros indicados por curadores 
especiais. Em 2018, ela o nomeou de Tag Curadoria e criou um novo 
clube, o Tag Inéditos (https://site.taglivros.com/ineditos/), especializado 
em livros ainda não publicados no Brasil.

Atualmente, em 2021, um grande diferencial desses dois clubes, em 
particular, é oferecer um universo de conteúdos diferenciados para os 
seus associados, a partir da narrativa principal da obra, que contempla 
informações e percepções sobre o livro. Além disso, os clubes fornecem 
espaços em plataformas digitais para que os leitores possam discutir as 
obras e interagir, gerando um engajamento também em outras redes e 
mídias sociais, como blogs, Facebook, Twitter e Instagram.

Dessa forma, percebemos que as novas tecnologias estão alterando 
a forma como esses leitores estão consumindo os livros. Se antes existia 
uma leitura mais individual, em que havia clubes regionais com reuniões 
presenciais para a discussão dos livros, hoje o leitor pode acompanhar 
a narrativa, enquanto tem acesso a outros tipos de conteúdos que lhe 
permitem compreender melhor a obra, ter visões diferenciadas de per-
sonagens e espaços e compartilhar de maneira rápida suas percepções 
acerca do livro nas redes digitais.

Por isso, o objetivo desse trabalho é analisar como são construídos 
os universos narrativos do clube Tag Inéditos, acreditando que eles se 
inserem em um contexto de transmídia. Gostaríamos de responder as 
seguintes perguntas: esses universos criados pelo clube de assinaturas 
realmente são produtos que podem ser considerados transmidiáticos? 
Se sim, como eles são arquitetados e qual o papel do leitor para a cons-
trução da cultura de participação, primordial nesse contexto?

https://site.taglivros.com/ineditos/
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As Influências das Novas Tecnologias nos Clubes de Assinatura de Livros

Os clubes de livros surgiram no século XVIII, como uma forma de 
socialização, onde as pessoas poderiam ler, discutir e emprestar livros. 
Segundo Sedo (2011), esses clubes de livros tiveram diversos nomes, 
como “sociedades de leitura”, “clubes do livro” e “sociedades literá-
rias”. Mas, segundo Norrick-Rühl (2019), foi no início do século XIX, 
que um novo tipo de clube começou a se consolidar, em uma dinâmica 
comercial. Os membros se reuniam e apoiavam a produção de edições 
diferenciadas e exclusivas, financiando a produção do livro coletivamente 
antes de os ter em mãos. O modelo é parecido com o que chamamos de 
crowdfunding atualmente. Nasciam, assim, os precursores dos clubes 
de assinatura de livros.

De acordo com a autora, os clubes de assinatura de livros se des-
tacam por quatro atributos fundamentais, os 4 Cs dos clubes do livro. 
A curadoria é caracterizada como a seleção do livro pela empresa ou por 
outro indivíduo, que é realizada para um grupo demográfico específico 
ou para um único leitor. Já a concessão é a permissão dada pelo leitor 
para o envio dos livros, enquanto a conveniência se estabelece pela 
comodidade de receber os títulos em casa, ambos buscando oferecer 
ao assinante um produto de qualidade com os menores preço e esforço 
possíveis. Por fim, a comunidade se constitui pela necessidade do clube 
de despertar nos associados o sentimento de pertencer a um movimento 
ou grupo através da leitura.

As transformações sociais, culturais, religiosas e ideológicas ocor-
ridas nas sociedades da Europa e da América do Norte, após a Primeira 
Guerra Mundial, promoveram o surgimento desses clubes comerciais. 
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Na Alemanha, foram criados 42 clubes, entre 1918 e 1933, destacando-se 
os Volksverband der Bücherfreunde e o Deutsche Buch-Gemeinschaft. 
Nos Estados Unidos, o Book-of-the-Month Club foi o primeiro a ser 
criado, em 1926, seguido por seu concorrente The Literary Guild, em 
1927. Na Inglaterra, o primeiro clube registrado é o Book Society, em 
1929 (Norrick-Rühl, 2019).

Nas próximas décadas, os clubes começaram a se consolidar e a se 
expandir, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Um ótimo 
exemplo foi a expansão global da The Bertelsmann Lesering, fundada 
em 1950, na Alemanha. A empresa criou sua “filial” na Espanha, em 
1962, com o Círculo de Lectores. Depois, entrou no mercado na Áustria 
(1966) e na Holanda e Bélgica (1967), seguido por trinta e dois outros 
mercados nacionais até 2005, na Rússia. No Brasil, a Bertelsmann se 
associou à editora Abril e, em 1973, fundou o Círculo do Livro, que 
funcionou até 1996. Este é, até o momento, o clube de maior longe-
vidade no país. Fernando Nuno (Guia dos curiosos, 2021), ex-editor 
do clube, explicou que, para ser associado, o leitor deveria pagar uma 
taxa de inscrição e escolher um livro recomendado pela Revista do 
Livro, pertencente ao Círculo, que funcionava como uma magalog3. 
Periodicamente, o assinante recebia a revista e era obrigado a comprar 
um dos livros, que possuíam valores diferenciados.

Atualmente, existem diversos clubes de assinaturas de livros no Brasil. 
Alguns deles, como o Tag Inéditos, comercializam muito mais do que 
apenas um livro, mas uma experiência em um universo multiplataforma, 

3. Uma magalog pode ser caracterizada como uma mistura de revista e catálogo. 
A publicação informa aos associados sobre as opções de livros disponíveis para 
compra, ofertas e descontos e, ao mesmo tempo, traz boletins informacionais e 
conteúdos editoriais (Norrick-RÜhl, 2019).
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que permite ao leitor não apenas ler o título, mas participar ativamente 
de discussões em um ambiente on-line e produzir seus próprios conte-
údos. Os clubes de livros modificaram a sua estrutura, de acordo com 
as mudanças da sociedade, o que Jenkins (2009, p. 377) definiria como 
convergência cultural: “mudança na lógica pela qual a cultura opera, com 
ênfase no fluxo de conteúdos pelos canais de mídia”. Hoje os clubes de 
livros são o reflexo de uma sociedade cada vez mais dinâmica e virtual.

Como comenta o historiador Chartier (1998), a história da leitura 
supõe que o leitor sempre possuiu a liberdade de deslocar e subverter 
a narrativa que o livro impõe. Porém, essa liberdade não é completa, 
pois possui limitações, nos âmbitos da capacidade, convenções e hábi-
tos. “Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos 
e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem” 
(Chartier, 1998, p.53).

Pensando no suporte digital, ainda no fim da década de 1990, o 
historiador destaca que, na leitura on-line, o leitor pode manusear e 
intervir no texto de formas mais numerosas, quando comparamos as 
formas antigas de livros, o rolo e o codex. Nestas formas, o leitor pode 
escrever nos espaços em branco ou sublinhar o texto, mas existe uma 
divisão entre o texto “oficial” e o “alterado”. Porém, no texto eletrônico, 
muitas vezes, o indivíduo pode intervir no centro da obra. Pensando no 
contexto dos clubes de assinatura de livros, o assinante muitas vezes é 
convidado a comentar, discutir e discordar do enredo. E é nos espaços 
coletivos que ele encontra outras pessoas que pensam ou não como 
ele e, grupalmente, eles podem produzir conteúdos que englobem o 
universo narrativo do livro.
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Ainda refletindo sobre as mudanças, que as novas tecnologias pro-
vocaram no mundo da leitura, Santaella (2004) observa essa mesma 
trajetória dos clubes de livros, porém, a partir do leitor. Ela destaca três 
tipos. O primeiro, o leitor contemplativo, se caracteriza por ser o leitor 
do livro impresso, da leitura do manuseio. Reservado, este leitor faz da 
leitura um hábito. O segundo leitor, o movente, é filho da Revolução 
Industrial. Marcado pela lógica do consumo, ele se vê todo o tempo se 
movimentando, rodeado de excesso de estímulos e linguagens efêmeras 
e híbridas, como o cinema, a televisão e o jornal.

O terceiro tipo é o leitor imersivo, que possui na “multimídia seu 
suporte e na hipermídia sua linguagem” (Santaella, 2004, p. 32). É um 
leitor que não segue mais a sequência de um texto, mas um roteiro 
multilinear, onde encontra palavras, imagens, músicas, vídeos e pode 
seguir como quiser. Como destaca Chartier, “a forma do objeto escrito 
dirige sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo que leem” 
(Chartier, 1999, p.128), ou seja, o texto possibilita experiências dife-
renciadas, de acordo com o contexto onde ele está inserido, ou pelas 
informações que o leitor possui. Dessa forma, o Tag Inéditos oferece 
uma experiência diferenciada para esse leitor imersivo, ativo e que 
subverte a forma tradicional de ler.

Um Universo Transmídia? Lendo, Criticando e Produzindo no 
Tag Inéditos

Nesse contexto contemporâneo de clubes de livros, a empresa Tag 
Livros apresenta dois clubes de assinaturas que se destacam por ofe-
recem um conteúdo multiplataforma. O Tag Curadoria envia livros 
indicados por personalidades da literatura nacional, enquanto o Tag 
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Inéditos seleciona best-sellers de origem internacional e que ainda são 
inéditos no Brasil. Neste trabalho, iremos investigar exclusivamente o 
último clube citado.

A proposta do Tag Inéditos é enviar um livro surpresa mensal dentro 
de uma caixinha personalizada, juntamente com uma revista física, que 
oferece um embasamento cultural da narrativa, um marcador de livro 
e um brinde. Enquanto o assinante lê o livro, ele pode obter, através 
do aplicativo Tag Inéditos, um conteúdo extra, formado pelas sessões 
Para antes de ler, Para durante a leitura e Para depois de ler. O asso-
ciado encontrará diversas informações sobre o autor, o projeto gráfico 
e sobre o contexto da obra, em formato de texto e vídeo. Além disso, 
terá acesso a uma playlist, um podcast, resenha e poderá participar de 
um evento on-line. O clube promove uma live no YouTube, geralmente 
com o autor do livro ou outra personalidade, que agrega informações, 
onde a obra é discutida abertamente entre os membros, com bastante 
interatividade. Todo esse processo, desde o recebimento do livro até a 
live, geralmente dura cerca de um mês.

É interessante ressaltar que o leitor não pode participar ativamente 
do conteúdo central da história, pois a narrativa do livro já é fechada 
em si. Porém, no aplicativo, existe um espaço de discussões promovido 
pelo próprio clube, onde os membros podem se encontrar e discutir a 
obra como um todo, postando suas impressões, críticas e seus próprios 
conteúdos. Além disso, existe outro espaço chamado Encontros, onde a 
empresa incentiva a criação de clubes de leitura regionais (presenciais 
ou on-line), para que a comunidade se aproxime mais e os leitores dis-
cutam com mais profundidade suas impressões sobre a obra (figura 1). 
Assim, a partir do momento em que o leitor recebe o livro, ele se vê 
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imerso não só na narrativa da obra, mas em todo um contexto literário 
hipermidiático.

Figura 1
Espaço para criar as reuniões da comunidade de leitores

Nota. Print da tela do app Tag Inéditos realizado no dia 17/09/2021 (Tag Comercio 
De Livros Ltda Me, 2019)

Dessa forma, percebemos que a Tag Inéditos oferece um universo 
de possibilidades para que seus assinantes possam interagir com o 
livro, de variadas formas possíveis. Pensando em todo esse contexto, 
nos vêm em mente a ideia de narrativa transmídia. O termo foi definido 
por Jenkins (2009, p. 138), entendendo que “uma história transmídia 
desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo 
texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo”. Além disso, 
em uma narrativa transmídia, é possível acessar cada um dos conteúdos 
de forma autônoma, não sendo necessário ler o livro para assistir ao 
podcast, e vice-versa, por exemplo.
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O pesquisador Carlos Scolari (2013) também destaca que a nar-
rativa transmídia é uma forma de narrativa que se expande através de 
diversos sistemas de significação - como verbal, icônico, audiovisual 
- e de meios – cinema, livros, televisão. Porém, é necessário se atentar 
de que a narrativa não pode ser somente adaptada de uma linguagem 
a outra, ou seja, um livro adaptado para o cinema, que conta a mesma 
história, não é uma narrativa transmídia. É necessário que cada parte 
conte a história de um todo: “Cada medio o plataforma de comunicación 
genera diferentes experiencias - cognitivas, emotivas, físicas - de uso” 
(Scolari, 2013, seção El proyecto transmedia).

Além disso, um detalhe primordial da narrativa transmídia é a inte-
ratividade e a produção do consumidor, usuário ou fã, pois é importante 
que esses projetos tenham um aparato para os conteúdos gerados pelos 
indivíduos. Para Scolari, existem dois conceitos chaves nesse contexto: 
motivação e gerenciamento. É necessário incentivar os consumidores 
a participar, por meio dos Call to Action4 (CTA), além de criar plata-
formas para alojar este conteúdo. Um trabalho transmidiático deve 
contemplar uma interação com os fãs, que é construída no dia a dia, 
estabelecendo uma relação que seja amigável e de confiança, criando 
uma cultura de participação. Porém, percebemos que a produção dos 
fãs não se restringe apenas ao ambiente controlado pela empresa, mas 
deve se expandir para outras mídias e redes.

Nesse contexto, Jenkins et al. (2015) comentam que a cultura parti-
cipativa existe muito antes das tecnologias específicas e de plataformas 

4. O call to action (CTA), traduzido como “chamada para ação”, é qualquer convite, 
visual ou textual, que leve o leitor a realizar alguma ação. Pode ser um botão ou 
um pedido de compartilhamento, por exemplo. 
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comerciais. Os clubes dos livros, inclusive, são bons exemplos, já que se 
reunir para ler livros é uma atividade que existe desde o século XVIII. 
Porém, segundo os autores, as tecnologias contribuíram para uma 
intensificação desse processo, sendo que “o maior acesso do público às 
ferramentas para produção/circulação cultural e às informações essenciais 
sobre como a sociedade funciona poderia, simultaneamente, resultar 
das estruturas de propriedade e criar mudanças nelas” (Jenkins et al., 
2015, seção Uma breve história da cultura participativa). Ou seja, os 
próprios conteúdos midiáticos produzidos pelas empresas e corporações 
incentivam, contemporaneamente, a produção de conteúdo, ao mesmo 
tempo que sofrem alterações. Assim, existe uma concentração midiá-
tica, que provoca e incentiva a expansão da capacidade comunicativa 
dos indivíduos.

As modificações que percebemos da radiodifusão para o digital aca-
bam diminuindo o controle corporativo sobre diversos tipos de conteúdo, 
o que gera uma circulação maior de materiais pensados por usuários, 
sob novos pontos de vista. Em contrapartida, não podemos descartar 
que nem todas as pessoas têm acesso às tecnologias e ao letramento 
digital, além de que ainda vivemos sob a luz de restrições corporativas, 
no âmbito do acesso às redes e aos seus usos. Dessa forma, os autores 
acreditam que, na cultura de participação, os usuários trabalham em 
conjunto, alguns desempenhando um papel maior que outros, mas 
todos cumprindo atividades, que irão contribuir para o resultado final 
(Jenkins et al., 2015).

Dessa forma, podemos compreender as narrativas transmídia, na 
concepção dos autores citados, como a construção de uma história a 
partir de diversos fragmentos espalhados por diversas mídias, de forma 



1335

meistudies

coordenada, que trará uma experiência de coletivo e interatividade. 
A história pode se ampliar de diversas formas, através das produções 
desenvolvidos pelos idealizadores e pelos próprios fãs.

Vista toda essa complexa definição de narrativa transmídia, 
Fechine (2014) oferece uma importante questão a se considerar. Para a 
pesquisadora, as narrativas transmídia são um tipo particular de estra-
tégia comunicacional, mas não abarca toda a complexa rede transmi-
diática. Ela oferece um novo conceito, a transmidiação, que seria uma 
certa lógica de produção e recepção de um processo comunicacional, 
gerada a partir da criação e compartilhamento de conteúdos em diversas 
plataformas, com a participação do público. Existem conteúdos, como 
jogos e outros elementos lúdicos, em certos projetos transmídia, que 
nem sempre são partes da narrativa principal, mas são sustentados por 
elas. Eles são gerados a partir da história e podem colaborar para que 
o usuário se aprofunde mais no contexto da obra. Cria-se assim um 
universo transmídia, que seria um:

ambiente explorado pelas distintas mídias a partir de suas especifi-
cidades e com forte apelo à participação/intervenção do espectador. 
A instauração desse ambiente consiste na utilização de uma ou mais 
plataformas para expandir não apenas a narrativa, mas a própria 
experiência que o consumidor de mídias pode ter com cada meio. 
(Fechine, 2016, p. 77)

Fechine explica que a base do universo transmídia é o lúdico, onde 
o usuário entra em um jogo ou em um ambiente, em que é desafiado 
a buscar conexões complementares. É necessário que o usuário possa 
penetrar nesse universo e conhecer um pouco mais da narrativa.
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Dessa forma, acreditamos que os projetos multimidiáticos que o 
Tag Inéditos constrói mensalmente para os seus leitores podem ser 
considerados tipos de transmidiação, e, mais especificamente, universos 
transmídia. Afinal, nos livros, podemos encontrar uma narrativa fechada. 
Entretanto, com os conteúdos originais oferecidos pelo clube, além do 
espaço disponibilizado para a participação do público e o próprio enga-
jamento dos leitores em outras redes, o universo do livro é expandido 
e complementado. Essa experiência criada pelo clube, em conjunto 
com os seus assinantes, permite aos leitores compreender mais sobre 
a obra lida, encontrando outras perspectivas e visões da história, que 
não foram observadas a partir de uma leitura individual.

A Construção do Universo Transmídia em um Clube de Leitura

Tendo definido que os projetos do Tag Inéditos são universos trans-
mídia, iremos agora analisar como eles são construídos. Para isso, iremos 
estudar dois projetos especiais, realizados pelo clube de assinatura de 
livros, que lançaram os primeiros livros de autores da América Latina e 
do Brasil. O primeiro, de novembro de 2020, foi denominado As pági-
nas vibrantes da América Latina, onde foi enviado o livro O jardim de 
bronze, de Gustavo Malajovich, que conta a história de Fabián Danubio, 
que, após o sequestro de sua filha, busca encontrá-la a todo custo. Já 
em maio de 2021, no Festival palavras em brasas, foi enviado o livro 
Gostaria que você estivesse aqui, de Fernando Scheller, onde cinco 
personagens muito diferentes - Inácio, Baby, César, Selma e Rosalvo 
- têm suas vidas entrelaçadas, no Rio de Janeiro, da década de 1980.

Em ambos os meses, a empresa se propôs a fazer atividades paralelas 
que incentivassem a leitura de autores latino-americanos e brasileiros, 
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através dos brindes enviados, de lives especiais e podcasts. Porém, esses 
conteúdos não fazem parte dos universos transmídia que nos interessam 
nesse trabalho e, por isso, serão excluídos de nossa análise.

Tabela 1
Etapas dos Projetos Transmídia do Tag Inéditos

Etapas Formato O Jardim de Bronze 
(OJB)

Gostaria que Você Estivesse Aqui 
(GVEA)

Para Antes 
de Ler

Texto

- Autor
- Jornada do mês
- Mimo
- Primeiros capítulos
- Revista

- Autor
- Jornada do mês
- Mimo
- Revista
- Próximos kits
- Palavras em Brasa

Vídeo - Por que ler esse livro?
- Projeto gráfico

- Por que ler esse livro?
- Projeto gráfico

Áudio - Playlist

Para Durante 
a Leitura

Áudio - Playlist

Vídeo - Relação entre pais e 
filhas

- Mensagem do autor
- O cenário musical dos anos 80

Para depois 
de Ler

Áudio - Podcast - Podcast

Vídeo
- Evento
- Plot Twist
- Resenha

- Evento
- Resenha

Desenvolvido pelas autoras a partir do aplicativo Tag Inéditos

Em ambos os projetos transmídia, as caixas recebidas pelos assinantes 
tinham os seguintes conteúdos: o livro, um marcador de texto, a revista, 
um cartaz relativo ao respectivo festival e um brinde (um caderno de 
desafios e um livro de contos escrito por autores brasileiros). Quanto ao 
conteúdo multiplataforma, criamos uma tabela que resume quais os 
conteúdos oferecidos para cada um dos kits (Tabela 1).
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É possível encontrar conteúdos semelhantes em ambos os projetos. 
Em Para Antes de Ler, são recorrentes os tópicos Autor, onde existe 
uma foto e uma breve descrição do autor do livro; Jornada do mês, 
onde é sugerido um cronograma de leitura desse universo (Figura 2); 
Mimo, onde é explicado qual o significado do brinde que veio no kit; 
Revista, com o mesmo conteúdo da revista física; Por que ler esse 
livro?, um vídeo, onde um funcionário da Tag dá dicas ao leitor do 
que esperar com a leitura da obra; e Projeto gráfico, onde o artista que 
fez a diagramação e as artes da obra conta como chegou ao resultado 
final. Além disso, no caso de GVEA, ainda estão presentes Próximos 
kits, dando dicas sobre o livro do mês seguinte, Palavras em Brasa, 
que redireciona para o festival, e Playlist, formada a partir de músicas 
que possuem alguma relação com a narrativa principal e que pode ser 
acessada no aplicativo Spotify.

Figura 2
Print da Jornada do Mês sugerida pelo clube Tag Inéditos

 Nota. Print da tela do app Tag Inéditos realizado no dia 17/09/2021. (Tag Comercio 
De Livros Ltda Me, 2019)
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No caso de OJB, a Playlist está presente na etapa Para Durante a 
Leitura. Além disso, está presente o vídeo Relação entre Pai e Filha, 
onde a jornalista Priscila Pacheco comenta sobre aspectos relaciona-
dos à relação de pais e filhos pelo viés da psicanálise. Já na etapa de 
Para depois de ler, encontramos o vídeo Plot Twist, onde a mesma 
jornalista explica sobre a reviravolta que existe ao final da narrativa. 
Além disso, o leitor tem acesso à Resenha em formato de vídeo da 
booktuber5 Duda Mendes; do Podcast, com a participação da roteirista 
e pesquisadora Tatiana Nequete; e, em Evento, é possível acessar uma 
live no YouTube com a discussão do livro. O encontro aconteceu em 
12 de dezembro de 2020, porém, a conversa está salva no aplicativo. 
Foram convidados para a live Carlos André Moreira, escritor, jornalista e 
mestre em literatura portuguesa, e Fernanda Grabauska, editora do Tag. 
Além deles, a live contou com uma mediadora, chamada de Manu, e 
uma intérprete de libras. Ao final da conversa, foram abertas perguntas.

Já na sessão Para Durante a Leitura de GVEA, primeiramente, 
temos o vídeo Mensagem do autor, onde o escritor, Fernando Scheller, 
comenta um pouco sobre o livro. Já em O cenário musical dos anos 
80, a doutoranda Tainá Façanha explica sobre o cenário musical dessa 
década no Brasil. Por fim, em Para Depois de Ler, o leitor tem acesso 
ao Podcast, também com a participação do autor do livro; à Resenha 
em formato de vídeo, produzido pelo booktuber Alec Costa; e ao 
Evento, que aconteceu no dia 19 de junho de 2021. A live também foi 
apresentada por Manu, possuiu intérprete de libras e teve a participação 

5. Os booktuber são produtores de conteúdo que possuem canais no YouTube 
sobre o universo dos livros. Geralmente eles produzem vídeos com resenhas e 
indicações de livros.
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de Fernando Scheller, autor da obra, Pedro Pacífico, influencer digital, 
e Raquel Cozer, diretora editorial da HarperCollins Brasil.

Além desses conteúdos, o assinante também pode acessar uma galeria 
de fotos dos kits, sendo convidado por um Call to Action a compartilhar 
sua foto. O aplicativo também tem um outro CTA, “Comente e veja outras 
opiniões sobre o livro”, onde o leitor é chamado a compartilhar suas 
opiniões sobre a obra. Um ponto interessante é que o próprio associado 
estabelece se o seu comentário pode ser considerado um spoiler. Assim, 
se o leitor avaliar que seu comentário pode trazer pontos importantes 
da narrativa e que não deveriam ser de conhecimento de quem ainda 
não leu o livro, ele pode o bloquear, sendo necessário que os outros 
usuários toquem no comentário para que ele seja visualizado.

Assim, percebemos que, dentro do aplicativo, os universos de 
ambas as narrativas se expandem de diversas formas, inclusive com 
grande participação dos fãs. Porém, desejamos saber se a participação 
dos assinantes também se amplia para outras redes e mídias digitais. 
Através de uma busca superficial, percebemos que os assinantes estão 
produzindo conteúdos em espaços on-line, como Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube e em blogs. Como não é possível analisarmos todas as 
redes, fizemos o recorte apenas da rede social Instagram, por uma série 
de motivos, incluindo a facilidade para coletar os dados e a possibilidade 
de os fãs compartilharem imagens, vídeos e textos em suas postagens.

 Para a análise, incluímos palavras-chaves, no espaço de busca da 
rede social, coletando os dados a partir desse resultado. Utilizamos 
as hashtags “#ojardimdebronze” e “#gostariaquevoceestivesseaqui”, 
obtendo um total de 344 e 169 publicações, respectivamente. Porém, 
conseguimos ter acesso a apenas 279 e 135 publicações, por questões 
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relacionadas ao algoritmo dessa rede social. Assim, elaboramos nosso 
levantamento a partir desses dados disponíveis e categorizamos os 
resultados, que podem ser acessados na Tabela 2. A coleta de dados foi 
realizada no dia 17 de setembro de 2021.

Tabela 2
Categorização dos conteúdos dos leitores no Instagram

Categorias O Jardim de Bronze 
(OJB)

Gostaria que Você Estivesse 
Aqui (GVEA)

Clubes 3 7

Conteúdos Narrativos Originais 1 4

Listas e Leituras Atuais 47 28

Outros 75 7
Resenha e Opinião 108 60
Trechos 17 16
Unboxing 28 13
Total 279 135

Elaborado pelas autoras (gostariaquevoceestivesseaqui, 2021); (ojardimdebronze, 2021)

Após fazermos o recorte, dividimos os resultados em sete categorias. 
Em Clubes, incluímos postagens que fizessem referência aos clubes 
de leitura criados pelos próprios assinantes, divulgando datas ou fotos 
do encontro.

Em Conteúdos Narrativos Originais, selecionamos as publicações 
onde os leitores, de forma criativa, contextualizam a história ou criam 
o próprio mundo para os personagens. Um exemplo é a postagem do 
usuário @trechopredileto sobre o livro GVEA (figura 3), que imaginou 
os personagens como se estes fossem interpretados por atores brasileiros. 
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O leitor criou um imaginário para a narrativa fora do livro e comparti-
lhou com outros simpatizantes.

Figura 3
Exemplo de Conteúdos Narrativos Originais

Nota. Print da postagem no Instagram realizado no dia 17/09/2021 (trechopredileto, 
2021)

Em Listas e Leituras Atuais, encontramos publicações onde os assi-
nantes compartilham fotos dos livros que estavam lendo, ou os incluem 
em listas de leitura. Dessa forma, eles dividem com seus seguidores a 
experiência de ler o título.

Em Outros reunimos as postagens que não trabalhavam com con-
teúdos relacionados diretamente aos livros. Destaca-se o alto número 
da frequência dessa categoria em O Jardim de Bronze: 75 postagens. 
Isso ocorre pois existe uma série produzida pela rede de TV HBO 
adaptada, que foi produzida antes do lançamento da obra no Brasil.

Percebemos que Resenha e Opinião é a categoria mais recorrente. 
São publicações onde os leitores comentam suas opiniões sobre o enredo 
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do livro, os personagens e a experiência de leitura, em formato de vídeo 
ou texto. Em muitas dessas postagens, há respostas de outros leitores, 
discordando ou concordando com a opinião compartilhada.

Já em Trechos, encontramos publicações de usuários que exibem 
trechos dos livros, que os deixaram impactados. Por fim, Unboxing reúne 
as publicações onde os leitores compartilham com sua comunidade o 
kit com o livro, sem falar especificamente da narrativa da obra.

Dessa forma, percebemos que os leitores expandem o universo dos 
livros de diversas maneiras nesta rede social, especificamente. Porém, 
ainda é pequeno o número de usuários que criam conteúdos originais. 
A maior parte busca compreender mais a obra a partir das discussões 
ou saber a opinião de outros leitores acerca do livro lido.

Considerações Finais

Percebemos que, mensalmente, o clube de assinatura de livros Tag 
Inéditos cria um universo transmídia para oferecer uma experiência 
diferenciada para o usuário, através de conteúdos que circulam em 
diversas plataformas e em diversos formatos. Além disso, incentivam os 
usuários, ou fãs, a participarem desse processo de criação, com debates 
e espaços para o diálogo e a produção original.

A criação desse universo é sustentada por conteúdos materiais - livro, 
revista, brinde e marcador de texto - e digitais - presentes no aplica-
tivo. Os formatos variam bastante, pois encontramos vídeos, podcasts, 
playlists e textos que contribuem para que o leitor conheça mais sobre 
o contexto da narrativa. Além disso, esses conteúdos são autônomos 
pois, mesmo sem ler o livro, podemos compreendê-los separadamente. 
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Porém, lendo a obra, é possível entender de forma mais intensa o que 
esses conteúdos oferecem.

Quanto à participação do leitor nesse universo, considerando o 
espaço oferecido pelo Tag Inéditos no aplicativo e as publicações no 
Instagram, acreditamos que elas se baseiam muito nas percepções que 
os associados possuem do livro, nas discussões com outros usuários 
e na intenção de compartilhar a leitura. Porém, ainda vemos poucos 
conteúdos que expandem realmente a narrativa do livro, trazendo novas 
histórias ou aprofundando no enredo dos personagens.

Dessa forma, entendemos que, contemporaneamente, existe um novo 
tipo de clube de assinatura de livros, que busca não só enviar um livro 
para uma leitura individual, mas criar uma experiência diferenciada 
em um ambiente multiplataforma, diversa e coletiva. Nos parece que a 
criação do universo transmídia é uma nova tendência mercadológica, 
onde apenas o envio de um livro não é mais suficiente.

A imagem do leitor em silêncio, sozinho, na poltrona de casa, está 
cada vez mais distante. O leitor imersivo busca a partir de conteúdos 
na internet, redes sociais, em grupos de identificação e outros ambien-
tes digitais formas de se aprofundar mais na narrativa e compreender 
da melhor forma possível o livro que acabou de ler. Assim, os clubes 
de assinatura de livros se apropriaram dessa nova tendência de leitura 
para oferecer universos que possam sanar esse desejo de completude 
da narrativa, criando essa nova experiência de leitura.
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Narrativa transmídia e comunicação científica – 
análise de experiências

Pepita Martin Ortega1

A dinâmica interacional se tornou um dos pontos centrais das 
discussões no campo da comunicação com o surgimento da internet 
2.0 (Renó e Flores, 2012). Desde então, o desenvolvimento de outras 
possibilidades no meio digital - surgimento das redes sociais e o cres-
cente uso de dados e algoritmos em diferentes esferas da sociedade - 
tem mudado e continuam a mudar o comportamento social - diante da 
possibilidade de sua participação e interação (Renó & Flores, 2011) - e 
consequentemente, a comunicação.

Nesse âmbito a narrativa transmídia surgiu como uma estratégia 
para explorar a combinação entre mídias e plataformas como uma 
nova maneira de contar histórias, de maneira integrada. O usuário não 
é mais um consumidor de conteúdo, mas sim um prosumidor (Renó, 
2011; Scolari, 2013).

A proposta da narrativa transmídia é contar uma história distribuindo 
partes da mesma por diferentes meios, plataformas e linguagens, explo-
rando assim as oportunidades de cada uma para disponibilizar o conteúdo 
da melhor maneira. A interação do prosumidor com os diferentes níveis 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).
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de informação, percorrendo o mundo narrativo desenvolvido, completa 
a experiência diferenciada que um projeto transmídia propõe (Renó & 
Flores, 2011).

Tal tipo de narrativa oferece oportunidades em diferentes campos da 
comunicação, sendo mais amplamente explorada no ficcional. No entanto, 
no jornalismo há diversos caminhos para o desenvolvimento de produ-
ções com tal teor, podendo-se citar projetos de referência como o Snow 
Fall, do The New York Times. Na mesma linha, é possível verificar o 
surgimento cada vez maior de projetos de tal teor em redações brasileiras.

Nesse sentido, a narrativa transmídia também oferece oportunidades 
à comunicação científica, uma vez que é possível criar estratégias e 
explorar diferentes tipos de conteúdo, mídias e plataformas para melhor 
transpor determinado conteúdo de ciência, gerando engajamento e 
interesse público.

Tendo em vista essas oportunidades, o presente artigo tem como 
objetivo observar os caminhos que a narrativa transmídia oferece para 
a divulgação e a comunicação científica com base na análise duas 
produções de grandes jornais brasileiros – A batalha de Belo Monte, 
da Folha de S.Paulo, e Político em construção, do Estado de S. Paulo. 
Buscou-se refletir sobre as características e a dinâmica de consumo 
de tais conteúdos, observando a tentativa de construção de narrativa 
transmídia em cada um deles.

A Narrativa Transmídia

O conceito transmídia tem seu primeiro registro em meados da década 
de 1970, indica Gosciola (2014). O termo transmedia composition foi 
utilizado por Stuart Saunders Smith, ao falar da complementaridade 
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harmonia e sincronia entre as melodias e ritmos dos executores e ins-
trumentos em Return and Call, sua peça. Já em 1991, Marsha Kinder 
é a primeira ao abordar o conceito dentro do contexto comunicacional, 
tratando da intertextualidade transmídia. No entanto, a popularização 
do termo, se dá apenas em 2006, quando Henry Jenkins publica Cultura 
da Convergência.

Desenvolver um projeto transmídia implica explorar diferentes for-
matos, linguagens, meios e plataformas, ao distribuir partes da história 
por entre os mesmos, segundo Flores e Renó (2012). Dessa maneira, 
cria-se um conteúdo com diferentes níveis de profundidade e envol-
vimento do usuário, possibilitando sua participação ativa por meio de 
uma experiência diferenciada e imersiva. A proposta é que todos os 
fragmentos narrativos sejam independentes, mas juntos formem um 
universo expansível, que ofereça uma outra experiência de relaciona-
mento com a história.

O conceito no entanto, é permeado por uma série de outras definições 
e aspectos - crossmídia, meios híbridos, multiplataformas, convergência 
midiática, hipertextualidade, interatividade, multimídia - como apontam 
Scolari (2013) e Renó e Flores (2012).

Jenkins (2009) elenca alguns pontos que considera fundamentais 
para o desenvolvimento de projetos transmídia: expansão; profundidade; 
organização seriada; continuidade do mundo construído; multiplicidade 
de experiências narrativas; realização de ações dos consumidores; e as 
subjetividades das vozes que cruzam a narrativa.

Scolari (2014) ainda sugere que os pontos levantados por Jenkins 
podem ser complementados por princípios elaborados por Jeff Gomes, 
profissional reconhecido no meio transmídia. O autor reproduz tais 
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parâmetros: o conteúdo deve ser criado por uma ou poucas pessoas, 
no sentido de haver um coordenador do mundo narrativo para que não 
haja contradições e linhas argumentativas paralelas; a transmidialidade 
sendo prevista desde o começo da franquia; o conteúdo sendo distribuído 
em três ou mais meios ou plataformas; o fato de o conteúdo ser único, 
aproveitando a especificidade de cada meio, sem ser utilizado por outra 
plataforma; a produção ser baseada numa visão única do mundo narrativo; 
um esforço para evitar quebras no mundo narrativo; a integração entre 
todos os atores econômicos que participam da produção e distribuição 
transmídia; a inclusão da participação das audiências.

A partir das intersecções entre ambas as indicações Scolari acaba 
definindo a narrativa transmídia de acordo com dois tópicos principais: 
participação e expansão. Ele destaca o papel ativo do prosumidor no 
processo de expansão e aponta que há diferentes formas de participação 
do usuário. Assim, trata-se de “um tipo de relato em que a história é 
desenvolvida através de múltiplos meios e plataformas de comunicação, 
e na qual uma parte dos consumidores assume um papel ativo nesse 
processo de expansão”, aponta Scolari.

Pode-se observar mais claramente o sucesso e presença desse tipo de 
narrativa no campo ficcional. As franquias de Harry Potter, Star Wars, 
e da Marvel movimentam bilhões de dólares e fãs ao redor do mundo. 
No entanto, as possibilidades que a narrativa transmídia oferece ao 
campo jornalístico e informativo são muitas e aos poucos começam a 
ser exploradas.

Levando em conta as características e oportunidades deste tipo de 
narrativa é interessante observar como sua aplicação ao jornalismo 
amplia e transforma a produção jornalística em geral. Uma possibilidade 
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ofertada pela narrativa transmídia que se relaciona com um ponto 
amplamente discutido no jornalismo é a de maior contextualização e 
de ampliação de um recorte.

Renó (2013) caracteriza o jornalismo transmídia como uma forma 
de linguagem jornalística que envolve, ao mesmo tempo, diferentes 
mídias, com diferentes linguagens e narrativas, para diversos usuários. 
Nessa linha, o jornalismo transmídia tira proveito das possibilidades de 
comunicação na sociedade pós-moderna, diz o autor.

Scolari (2014) afirma que poderia se dizer que o jornalismo sempre 
teve um caráter transmídia, inclusive desde antes da internet - consi-
derando que as narrativas se expandiam da rádio para a televisão, do 
jornal diário para produções semanais, e os leitores poderiam enviar 
cartas e ligar para as empresas de comunicação. De acordo com o autor, 
o processo entrou em uma nova dimensão com os meios e plataformas 
2.0 de comunicação, uma vez que hoje não há nenhum meio informativo 
que não convide os receptores de conteúdo a enviar informações que 
permitam expandir uma história.

Refletindo sobre as oportunidades do jornalismo transmídia, é possível 
observar que a distribuição do conteúdo em diferentes níveis permite 
explorar a profundidade e otratamento da informação. Dessa maneira, 
promove uma análise mais ampla sobre determinado tema, permitindo 
que o usuário acesse mais aspectos de determinada questão.

Uma maior pluralidade de vozes dentro da produção (Scolari, 2014), 
também é uma possibilidade inerente à narrativa transmídia. Trabalha-se 
com um espaço ilimitado, diferentes níveis de informação e diversas 
formas de disponibilizá-la. Assim, diferentes atores podem participar 
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com depoimentos e outros tipos de contribuições, criando uma grande 
diversidade de pontos de vista.

Esse movimento também pode dialogar, em alguns casos, com o 
jornalismo cidadão, dependendo do nível de interação com a criação 
de conteúdo por parte do usuário. Outra perspectiva interessante é a de 
aproximação entre o jornalismo ou documentário transmídia e o jorna-
lismo de dados. Este último se consolida cada vez mais nas redações 
ao redor do mundo, resultando em recortes diferenciados e importantes 
sobre determinados assuntos. O cruzamento de dados, a atualizações 
em tempo real e outros recursos podem potencializar ainda mais a 
contextualização e profundidade de um projeto transmídia.

Produzindo Conteúdo sobre Ciência

A redação sobre ciência é um tipo de comunicação especializada 
que envolve assuntos e temas altamente organizados. Nesse contexto, o 
jornalista tem um papel fundamental para aproximar o público em geral 
e o conhecimento científico, não só traduzindo termos e explicitando 
conceitos, mas retroalimentando as duas esferas com questões rele-
vantes, na busca de um diálogo verdadeiro e benéfico para a sociedade 
como um todo.

O jornalista deve buscar a inserção social da ciência, desmistifican-
do-a, indica Silva (2017). E para fazer tal ponte, o jornalista deve se atentar 
às características centrais da ciência, apontando que a mesma pode e 
deve ser compreendida como a atividade humana que é (Burkett, 1990).

Silva menciona alguns desses aspectos, como a mutabilidade e a 
diferença entre ciências. O primeiro ponto tem relação com a ideia de 
que a produção científica não é absoluta ou imutável e além disso é 
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resultado da sociedade. Já a segunda questão diz respeito à diferencia-
ção entre a ciência básica, que gera conceitos, métodos e técnicas, e a 
ciência aplicada, que emprega os conhecimentos para gerar inovações.

O método é outro ponto muito importante para entender e escrever 
sobre ciência. Silva ressalta a importância de o jornalismo se abordar, 
além dos resultados de uma pesquisa, seu método, o caminho que levou 
até aquele momento. Segundo o autor, tal exercício contribui para que 
as pessoas compreendam a natureza e o funcionamento da ciência e 
assim construam seus conhecimentos. Já em outro nível também é 
importante entender os diferentes estágios do jornalismo científico, 
para que o comunicador possa pensar e desenvolveu seu conteúdo de 
acordo com certos parâmetros e objetivos.

Segundo Silva, a divulgação científica é entendida no Brasil como 
a comunicação dos fatos e resultados da produção científica, por si só, 
sem abordar os métodos que resultaram em determinada descoberta ou 
produzir uma discussão crítica sobre o assunto. Nesse âmbito, o autor 
indica que o cientista é visto como emissor e o jornalista como um reda-
tor. Silva aponta ainda que tal conceito por vezes é confundido com a 
ideia de disseminação científica - comunicação que tem como público 
alvo outros cientistas e é feita principalmente por meio de revistas.

A comunicação científica por sua vez, diz respeito a uma etapa 
seguinte à divulgação científica, explica Silva. De acordo com o autor, 
ela aumenta a percepção da ciência, traduzindo sua natureza, objetivos, 
métodos e resultados. Nesse contexto, o jornalista se torna um mediador 
social e produtor de conhecimento, explorando outras fontes de infor-
mações e criando um diálogo social. Para Silva, tal atividade possibilita 
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que o público tenha acesso a instrumentos para compreender avanços 
científicos e tecnológicos e seu papel social.

A comunicação científica é a efetivação plena do jornalismo científico, 
o qual, se não se dedicar a informar a população de forma simples e 
objetiva como é que o cientista chega aos seus resultados – ou seja, 
a informar o funcionamento do método de cada pesquisa, incluindo, 
também diversos pontos de vista. (Silva, 2017, p. 36)

O campo das ciências são vastos, específicos e por vezes contraditó-
rios, e dar vazão para essas informações exige um esforço metodológico 
e estratégico, comum ao exercício jornalístico.

O autor ainda destrincha o conceito de midialogia científica, que 
considera outras formas de comunicação, como vídeos, livros, histó-
rias em quadrinhos - até com elementos ficcionais - “na construção de 
narrativas capazes de levar a sociedade a uma melhor compreensão da 
ciência”. Segundo Silva, a comunicação e a midialogia científica são 
capazes de contribuir para o desenvolvimento da cultura científica.

Assim, uma etapa importante e inicial do jornalismo científico é se 
atentar para o que é notícia e também reconhecer os aspectos impor-
tantes de uma história – e para isso o jornalista se baseia em critérios. 
Burkett (1990) descreve e destaca dez desses critérios tradicionais para 
a escolha de notícias, mas o avalia sob a ótica da redação de ciência. 
O autor apresenta ainda outros quatro critérios, mais específicos ao 
jornalismo científico. Os conceitos amplos do cotidiano jornalístico, 
quando pensados no âmbito da divulgação científica, ganham outras 
conotações, ressalvas e possibilidades.

No jornalismo científico, a questão do pioneirismo e da singulari-
dade, por exemplo, dialogam diretamente com o contexto e o método 
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que resultaram em uma descoberta. Os erros e técnicas que levaram à 
produção de uma nova informação são detalhes interessantes para uma 
história e podem resultar em outras pautas. O conflito também toma uma 
dimensão diferenciada uma vez que, ao colocar mais pontos de vista em 
confronto, o jornalista não só preenche uma proposição do jornalismo, 
de pluralidade de vozes, mas também ressalta uma importante parte 
do processo científico em si, de testes e diferentes linhas de pesquisa.

Outro critério abordado por Burkett é o de proximidade. O autor faz 
uma discussão não só sobre a relevância da distância geográfica entre os 
acontecimentos e o veículo e seu público, mas também sobre a escolha 
de fontes que participarão da matéria. Especialistas locais podem revelar 
aspectos importantes e específicos em pesquisas e levantamentos mais 
abrangentes, além de que, geralmente, desenvolvem pesquisas mais 
focadas que impactam a vida dos cidadãos de determinada região. 
Outro ponto muito intrínseco ao jornalismo científico é o significado.

A necessidade de contextualizar um fato e explicar uma situação é 
ponto básico do jornalismo, mas para a divulgação científica tal ques-
tão atinge um outro patamar. E sob certa ótica, tal critério tem direta 
relação com o impacto de um conteúdo. Também é interessante refletir 
como os critérios jornalísticos se manifestam com maior frequência em 
algumas áreas da comunicação científica do que outras, indicando dife-
renças entre coberturas como a de saúde e a de astronomia. O interesse 
humano, por exemplo, é mais amplamente explorado pela primeira por 
conta do próprio teor do assunto.

Como Burkett indica, há um interesse natural de pessoas por outras, 
o que muitas vezes provoca uma resposta mais forte que as estatísti-
cas. Assim, um personagem acaba gerando um engajamento maior e 
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necessário aos assuntos de saúde. Ainda nessa linha, a cobertura de 
astronomia utiliza o interesse público de uma outra maneira, instigando 
uma relação com o cientista, mas explora mais a necessidade de conhe-
cimento e a curiosidade do ser humano. Este critério, que envolve a 
curiosidade do ser humano, é um dos apontados por Burkett como mais 
relacionado, de certa maneira, ao jornalismo científico.

Além dele, o autor menciona a necessidade de sobrevivência, as 
necessidades culturais e a demografia. Esses critérios destacados por 
Burkett evidenciam apenas uma parte do trabalho jornalístico para 
a comunicação científica, lembrando de seus diferentes níveis. Tais 
observações dizem mais respeito ao método jornalístico em si. Dessa 
maneira, se pensarmos nos outros aspectos do processo jornalístico – 
de distribuição, produção, recepção e etc – pode-se observar diversas 
outras especificidades e também possibilidades para melhor criar o tal 
diálogo entre a ciência e a sociedade.

As Possibilidades da Narrativa Transmídia e do Jornalismo Científico

Como já mencionado, a narrativa transmídia tem sido cada vez 
mais explorada no campo jornalístico. Na imprensa brasileira, algumas 
produções exemplificam esse fenômeno. Os projetos exploram jogos, 
vídeos, fotografias e infográficos para criar uma experiência informa-
tiva mais ampla. E assim como oferece possibilidades a outras áreas 
do jornalismo, a narrativa transmídia pode abrir novos e diferentes 
caminhos para a redação de ciência. É o caso do especial produzido pela 
Folha de S.Paulo sobre a construção da Usina de Belo Monte, que tem 
como ponto principal um jogo no qual o usuário se conduz por entre 
as informações por meio de um helicóptero.
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A produção é organizada em cinco capítulos, com reportagens sobre 
diferentes aspectos relacionados à usina, e conta 55 fotografias, 24 vídeos 
e 18 gráficos. Além disso, o especial apresenta uma descrição de seu 
‘making off’, uma linha do tempo interativa, com documentos, artigos 
de opinião, um mapa interativo da Bacia do Xingu e o Folhacóptero, 
jogo no qual o usuário percorre a área da usina com um helicóptero, 
recebendo informações ao longo do percurso. Os conteúdos da produção 
são complementares e distribuídos em diferentes plataformas.

Não é possível atestar que os jornalistas tenham seguido um mapa 
de fragmentos, em diálogo com o conceito de bíblia transmídia proposto 
por Scolari (2014). No entanto, verifica-se que o projeto é bem estrutu-
rado, explorando as diferentes mídias de acordo com a especificidade de 
cada conteúdo ali apresentado, articulando personagens, especialistas 
e dados e etc.

Com relação às formas de articulação entre os fragmentos narrati-
vos, o projeto não utiliza muitos hiperlinks. Os jornalistas optaram por 
disponibilizar os fragmentos em um mesmo espaço, os estruturando em 
capítulos que são elencados em um menu ‘sanduíche’. Por outro lado, 
tal divisão em capítulos faz um aceno à indicação de diferentes teóricos 
de que uma das características da narrativa é a organização seriada.

Observando mais especificamente a divulgação e comunicação 
científica no projeto, é possível ressaltar os capítulos ambiente e povos 
indígenas. O primeiro aborda aspectos relativos à ecologia e geologia 
da área de Belo Monte e para tanto apresenta infográficos, imagens e 
vídeos, além de contar com informações de diferentes especialistas.

O fragmento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da 
hidrelétrica, as hipóteses de um estudo desenvolvido desde 2010 por 
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um professor do Instituto de Geologia da USP, as considerações de um 
especialista em geoprocessamento do Instituto Socioambiental (ISA) em 
Altamira e um relatório da ONG Imazon sobre exploração madeireira. 
As informações se completam e constroem um quadro mais amplo 
sobre a situação ambiental e os impactos causados na Bacia do Xingu.

O capítulo Povos Indígenas, por sua vez, chama atenção por conta 
dos comentários de um antropólogo do Museu Nacional da UFRJ e 
pelas considerações de um doutorando, que viveu parte do ano em uma 
aldeia da região. O quadro traçado pelos dois especialistas é completado 
ainda por um geólogo.

Dessa maneira, é interessante observar como a narrativa oferece 
diferentes oportunidades à comunicação científica de duas maneiras 
diferentes: facilitando a compreensão da informação científica e melho-
rando a distribuição dos conteúdos em diferentes mídias e plataformas; 
e oferecendo novas possibilidades para a inserção do conteúdo sobre 
ciência em matérias mais amplas e gerais, que não têm como foco ou 
gancho principal o jornalismo científico, mas dessa maneira acabam 
agregando importantes informações de um conteúdo mais especializado.

Já no especial ‘Político em construção’, elaborado às vésperas 
das eleições 2018, nos possibilita refletir sobre outras possibilidades 
do jornalismo científico e também da narrativa transmídia. O projeto 
traça um perfil médio dos políticos que já contariam com vantagem na 
disputa para os cargos no Legislativo em todo País, segundo avaliações 
de especialistas.

O conteúdo foi desenvolvido pelos integrantes do 28º curso Estado 
de Jornalismo, promovido pelo Estado de S. Paulo. Logo na abertura do 
especial, marcado pela montagem de um rosto desse político “médio” é 
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apresentado um um tutorial que detalha a “jornada eleitoral” proposta 
e explica a lógica por trás da disposição do conteúdo. A navegação do 
especial se dá por camadas de informação - lógica que se relaciona 
diretamente com a ideia de profundidade da narrativa transmídia. 

Elas são três: ‘conheça’, em que é apresentando o perfil do can-
didato ‘médio’ que concorreu às eleições 2018, elaborado a partir da 
indicação de diferentes especialistas; ‘entenda’, que conta com diversas 
reportagens que explicam as características do político que o usuário 
conhece na primeira etapa; e ‘repense’ que discute diferentes aspectos 
relacionados à disputa eleitoral em si, inclusive expondo ‘alternativas’ 
ao político em construção descrito na primeira camada.

Assim, há uma proposta de navegação indicada para o usuário, mas 
ele pode transitar livremente pelos conteúdos dispostos ao longo das 
diferentes telas. Além disso, há a possibilidade de acessar as reporta-
gens - ao todo, 40 - por meio de uma lista com os links de cada um dos 
conteúdos. Além das camadas, o conteúdo é organizado na página inicial 
do projeto, em colunas - ‘perfil’, ‘propostas’, ‘vídeos’ e redes sociais’. 
Em determinados trechos de cada um dos conteúdos há hiperlinks - 
ligações que são destacadas por Jenkins e devem permitir o fluxo entre 
os níveis de informação - que direcionam o usuário ou para páginas 
que aprofundam melhor determinado assunto ou para ‘pop-ups’ com 
informações pontuais.

Ao longo do especial são dispostos vídeos, fotografias, áudios, 
infográficos e textos escritos sobre as pautas relacionadas ao contexto 
das eleições 2018. Os conteúdos se complementam e consistem em 
diferentes níveis de informação disponibilizados ao usuário. O especial 
tem um caráter até lúdico e ainda conta com outros dois fragmentos 
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narrativos – o Trunfo Político, uma espécie de jogo em que o usuário 
pode comparar características de candidatos identificados pela equipe 
de reportagem, e o Caça-Promessas, uma plataforma que permite a 
comparação entre propostas de candidatos à Presidência nas eleições 
de 2010 e 2014 e bancos de dados renomados sobre diversos temas.

A maioria das reportagens apresenta as opiniões dos especialistas 
consultados pela reportagem, o que dá a tônica do especial, mas algumas 
matérias exploram, por exemplo, o jornalismo de dados, contando com 
levantamentos sobre aspectos variados da política, como valores arreca-
dados e gastos com campanhas, quantidade de votos e etc. Para dispor 
tais dados são inclusive usados recursos interativos, como mapas.

Com relação ao aspecto da divulgação científica do especial, é possível 
observar que, ao todo, 62 especialistas contribuíram para a construção 
do candidato que ganhou vida no especial - em sua maioria cientistas 
políticos, sociólogos, além de filósofos, professores e pesquisadores 
de comunicação. Em um dos hiperlinks disponibilizados na página 
é possível encontrar inclusive a lista com os nomes de todos aqueles 
consultados para a elaboração do ‘político’ que é o foco da narrativa.

Nessa linha, é possível verificar diferentes tipos de abordagem 
ligados à divulgação científica nos conteúdos que compõem o especial. 
Muitas das matérias apresentam avaliações de diferentes fontes - em 
sua maioria cientistas políticos, sociólogos e antropólogos - conferindo 
ao texto uma multiplicidade de vozes. Além disso, há entrevistas com 
personagens famosos, como o historiador Boris Fausto e o linguista 
Noam Chomsky, e ainda a divulgação de estudos específicos, como o 
elaborado por um pesquisador da Universidade de Oxford, na Inglaterra, 
sobre a interferência de rôbos nas eleições.
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Assim, assim como no caso do espcial ‘Batlha de Belo Monte’, é 
possível refletir sobre diferentes aspectos da narrativa transmídia e do 
jornalismo científico nos conteúdos ligados ao ‘Político em Constru-
ção’. Observa-se o uso de diferentes meios e formatos para explorar 
conteúdos que acabam por promover a aproximação com um tipo de 
ciência que não é considerada ‘dura’ – a ciência política –, mas também 
é objeto do jornalismo científico.

Conclusão

Com base nas produções analisadas neste artigo é possível verificar 
que a narrativa transmídia oferece caminhos muito interessantes para 
conteúdos jornalísticos, inclusive mais especializados, como o jorna-
lismo científico. Trata-se de uma oportunidade vasta a ser explorada no 
campo comunicacional, especialmente por que se relaciona diretamente 
com a nova dinâmica de interação do usuário.

No caso, foram abordados alguns aspectos mais específicos às 
produções selecionadas para análise. Dessa maneira, é possível ainda 
vislumbrar muitas outras oportunidades que podem ser exploradas, 
como as do jornalismo de dados, de utilização de máquinas inteligentes, 
entre outras.

É interessante ressaltar a importância da reflexão sobre o pensar 
transmídia, colocada por Brenda Laurel em 1996 - o imaginar uma 
história com início, mas sem fim, considerando não o conteúdo, mas 
a temática, a experiência e preferência do usuário, seus impactos e 
reverberações.

No entanto, também é preciso ter em mente questões centrais do 
jornalismo e da redação de ciência, indispensáveis para a produção de 
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uma boa comunicação. O intuito é cumprir a função social do jornalismo, 
humanizando histórias e produzindo conhecimento para a sociedade, 
e, para tanto, não se pode esquecer dos princípios básicos do exercício 
profissional.
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Estrategias de guionado para obras transmediales 
en Argentina

María Celeste Marrocco1

El guionado de propuestas transmediales surge como preocupación 
teórica de la mano del desarrollo del concepto de convergencia (mediá-
tica, tecnológica, social, empresarial, entre otros aspectos). Este contexto 
comunicacional ha favorecido el desarrollo de obras narrativas que 
exceden el marco de una sola plataforma, para expandirse en múltiples 
y diversos formatos. Construir relatos de este tipo, conservando la cohe-
rencia narrativa y estética, se vuelve una preocupación importante para 
los comunicadores, realizadores y productores audiovisuales actuales.

Se trata de una problemática vigente en la producción narrativa 
contemporánea que trae consigo debates en torno a la forma de contar 
historias, comunicar ideas y de lograr la adhesión o no de la sociedad 
como “público” (tomando este concepto en una forma general y sin entrar 
en el debate del rol que este segmento de consumidores de contenidos 
asume en el contexto trabajado). En este sentido es que se abordará 
el concepto de “narraciones transmedia”, siguiendo la definición de 
Scolari: “un tipo de relato donde la historia se despliega a partir de 
múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte 

1. Doctora en Artes
 Investigadora Facultad de Artes – Universidad Nacional de Córdoba
 macele4@gmail.com
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de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” 
(Scolari, 2013, pp. 31- 32).

La presente investigación se apunta a profundizar la comprensión de 
los procesos de concepción y guionado dentro de una forma narrativa 
en pleno desarrollo que se caracteriza por la expansión de su relato e 
incluso de su historia, entrelazando medios de diversa naturaleza y 
recomponiéndolos en un solo universo narrativo. De este modo, la idea 
no es aproximarse a la transmedialidad desde sus desafíos específica-
mente tecnológicos, sino a partir de la revisión de las formas en que la 
multiplicación de dichos soportes afecta a la construcción de sentido. 
Tampoco se hará desde una perspectiva sociológica, ni mucho menos 
desde su dimensión económica, como parte de la industria cultural, a 
pesar de que es evidente la importancia que este aspecto ha tenido en 
la extensión del fenómeno.

Se comienza analizando el contexto contemporáneo y algunos con-
ceptos que permiten comprender el desarrollo de las estrategias narrativas 
multiplataforma. Desde ese lugar se abordan reflexiones teóricas que 
rodean el trabajo de guionado transmedial, llegando a las estrategias de 
diseño de universos narrativos que caracterizan las narraciones trans-
mediales. A partir de un camino de profundización teórica, el trabajo 
indaga las estrategias de creación de universos narrativos caracterizados 
por sus posibilidades multiplataforma, tratando de responder a una 
pregunta amplia y abarcadora que se puede formular en los siguientes 
términos: ¿Cuáles son las lógicas de trabajo y estrategias de guionado 
que adoptan los realizadores argentinos de narrativas transmedia o con 
orientación multiplataforma? Se espera poder contribuir en el desarro-
llo y la sistematización de los procesos de guionado para estas obras, 
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brindando reflexiones y posibles herramientas de trabajo para quienes 
se quieren sumergir en este complejo camino.

Con este instrumental teórico se aborda el análisis de producciones 
desarrolladas por el equipo DCMTeam, para identificar allí regularidades 
y proponer conceptualizaciones que sistematicen el desarrollo del guión 
transmedial. Tales reflexiones permiten explorar las estrategias que se 
pueden emplear para mantener la coherencia y articulación entre los 
elementos narrativos que conforman un universo transmedial.

 En este punto es importante señalar que el presente artículo es 
una abreviada presentación de la tesis del mismo nombre de su autora, 
aprobada el pasado mes de mayo del corriente año, en el ámbito del 
Doctorado en Artes, Facultad de Artes, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina.

Metodología

Al iniciar el proceso de investigación, se analizó la producción 
transmedial de todo el país, resultando destacado el trabajo realizado por 
un polo de producción en la Ciudad de Rosario que llama la atención 
debido a su carga teórica, pero también al sostenimiento en el tiempo 
del tipo de producciones realizadas. En base al interés que desperta-
ron estas producciones, por la densidad de sus estructuras narrativas 
y la producción permanente que se puso de manifiesto —además de 
responder a la conceptualización que se presentará sobre las narrativas 
transmedia—, se decidió centrar los modelos de análisis propuestos en 
sus estrategias de guionado.

Se trata del equipo DCMTeam (http://www.dcmteam.com.ar/) , que 
surge como equipo de producción del proyecto DocuMedia, dirigido 

http://www.dcmteam.com.ar/
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por el Mgtr. Fernando Irigaray, dentro de la Dirección de Comunicación 
Multimedial dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios 
de la Universidad Nacional de Rosario. Según narra Anahí Lovato, el 
equipo se encarga de la cobertura de eventos institucionales, y desde 
2007 desarrollan el proyecto DocuMedia con el objetivo de producir 
contenido multimedial de carácter periodístico —orientado a temas 
sociales más allá del ámbito de la universidad—.

Dentro de ese proyecto se conforma el equipo DCMTeam Produc-
ciones Transmedia en el año 2008, con nueve miembros de perfiles 
polifacéticos. Como señala Lovato, el equipo funciona como un labo-
ratorio de innovación, a la vez que como productora y medio de comu-
nicación. (Lovato, 2017, p. 735). Este equipo concentra la experiencia 
de trabajo permanente, junto a la investigación y el desarrollo teórico, 
que se suman para lograr producciones de alto compromiso social, con 
carácter experimental en sus desarrollos innovadores y en sus estrategias 
de guionado, por lo que se convierten en un punto de atención central 
para esta investigación. El sitio web oficial del equipo da cuenta de sus 
diversas producciones en diferentes plataformas; sin embargo, en este 
trabajo, nos centramos en las producciones transmediales, seleccionando 
tres dentro de las que ellos mismos clasifican como transmediales:

• Tras los pasos del hombre bestia (DCMTeam, 2013)

• Mujeres en venta (DCMTeam, 2014)

• De barrio somos (DCMTeam, 2018a)

Los tres proyectos trabajan estrategias de guionado claras y desa-
rrolladas en su totalidad por el equipo, pudiendo verse sus formas de 
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trabajo y las reflexiones teóricas a las que dan lugar. El intervalo de 
tiempo en el que fueron realizadas nos permite hablar de tres momen-
tos diferentes en el desarrollo, el tipo de producción y el pensamiento 
teórico de este grupo. De hecho, dan cuenta de su proceso de investiga-
ción y la manera progresiva en que fueron haciendo propias las teorías 
de trabajo internacionales y les fueron dando su propio acento en el 
diseño de la estructura narrativa, pero también en la forma de trabajo 
y las temáticas trabajadas.

Estado de la Cuestión

El arte siempre cristaliza, en alguna medida, el sentir y el pensamiento 
de la sociedad que lo produce. Hoy se ve cómo las generaciones más 
jóvenes no tienen paciencia para esperar que la televisión les brinde el 
contenido que quieren ver, y mucho menos para escuchar publicidades 
consecutivas de jabones para lavar la ropa, junto al próximo festival de 
rock o el nuevo perfume de Chanel. Ellos eligen qué quieren ver, con 
pocos o muchos recursos económicos, acceden a contenidos selecciona-
dos, personalizables y adecuados a sus propios intereses. Decir que los 
medios afectan la forma en que sus propios contenidos son recibidos, 
no es novedad. Ya lo señalaba Marshall Mc Luhan en su libro El medio 
es el masaje, cuando planteaba que “las sociedades siempre han sido 
moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los 
hombres que por el contenido mismo de la comunicación” (McLuhan 
& Fiore, 1969, p. 8).

Para las generaciones más jóvenes, no se trata solo de consumir 
contenido. Muchos de ellos se integran con otras generaciones en 
encuentros mensuales, para competir en cosplay, con elaborados trajes 
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de sus personajes favoritos; actúan como ellos e intercambian relacio-
nes, vínculos e información sobre los universos narrativos que más les 
interesan. El paso siguiente es reconstruir sus propias fan-fictions, donde 
los personajes viven las historias que ellos desean: juegos de rol con 
cartas que permiten construir complejas tramas; plataformas virtuales con 
nuevas historias de personajes ya consagrados y algunos otros nuevos, e 
incluso el entrelazado de universos muy diferentes entre sí, que vinculan 
distintos grupos etarios, sociales y hasta económicos. Este público es el 
que se interesa por narrativas que les brindan experiencias; universos 
expansivos que se pueden vivir más allá de una película en concreto, 
un libro o una serie. Ante esta creciente vivencia, la propia narrativa se 
ha adaptado para generar nuevas formas de construir y proponer esas 
posibilidades. En ese camino se encuentra el concepto de “narrativas 
transmediales”.

Estas producciones toman como contexto un medio caracterizado 
por la construcción colaborativa de conocimientos, que pone de relieve 
lo que Levy (2004) denominó inteligencia colectiva, favorecida por un 
contexto de “convergencia” que transforma el entorno social, sin perder 
de vista que estos fenómenos se desarrollan dentro del marco de lo que 
se señala como “ecología de los medios”.

Definiendo las Narrativas Transmedia

Cuando se habla de transmedialidad, se hace referencia a una estrate-
gia que crea un mundo narrativo complejo expresado en diferentes medios 
y lenguajes. En cualquier proyecto de este tipo, la historia se despliega 
a través de una variedad de plataformas, de modo que cada una de ellas 
aporta con lo mejor que sabe hacer. Hasta ahora, el entretenimiento 
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masivo ha sido quien más ha hecho uso de estos recursos, como por 
ejemplo Matrix que se desarrolló a lo largo de tres películas, una serie 
de cortometrajes animados, comics, tres videojuegos, una próxima 
nueva película, y se continúa expandiendo conforme la audiencia se 
apropia y crea fan fictions, fan art o hasta obras de teatro que amplían 
su universo. Jenkins explica el concepto diciendo:

En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace 
lo que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse 
en una película y difundirse a través de la televisión, las novelas y 
los cómics; su mundo puede explorarse en videojuegos o experi-
mentarse 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 videojuego y viceversa. Cualquier 
producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. 
El recorrido por diferentes medios sostiene una profundidad de 
experiencia que estimula el consumo. (Jenkins, 2008, pp. 101-102)

Pratten explica su conceptualización de las narrativas transmedia 
a través de un esquema que plantea cómo se concebían los desarrollos 
antes de la integración transmedia en la actualidad. Antes cada proyecto 
en paralelo (filme, juego, libro) tenía su propia lógica y desarrollo, de 
manera que cada uno podía ser consumido por separado y no se sumaban 
en la experiencia del espectador. En la actualidad, cada uno se integra 
logrando formar una experiencia total que es mayor que la suma de sus 
partes, generando el placer de experimentar la totalidad de la narración 
transmedia (Pratten, 2015, p. 3). Desde esta perspectiva, es interesante 
señalar que lo transmedial se refiere a un adjetivo y no a un sustantivo 
en sí mismo, como lo señala Scolari en diversas entrevistas.
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En este sentido, es importante considerar también la definición de 
Lisbeth Klastrup y Susan Tosca. Ellas hablan de “mundos transmedia-
les” como sistemas de contenidos abstractos brindando un repertorio 
de historias y personajes que pueden ser llevados a variedad de plata-
formas. En todas ellas, tanto las audiencias como los desarrolladores 
comparten una idea mental de su mundo, “worldness”, formada por 
una serie de factores que los distinguen y que mientras se mantengan 
constantes, no obstaculizan que la narración sufra modificaciones de 
uno a otro medio. Este concepto, más abierto, supera las disputas con 
las ideas de crossmedia y adaptación (Klastrup & Tosca, 2004, p. 1). 
Esta idea mental permite un placer intertextual que implica el recono-
cimiento del universo al acceder a nuevas actualizaciones del mismo, 
interpretando los acontecimientos que se narran en el marco del universo 
de esa historia, pero también genera reacciones emocionales cuando no 
respeta ajustadamente esa idea compartida (Klastrup & Tosca, 2013, 
p. 210). 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 ima-
ginación 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 abstractas y diferenciadoras. Estos 
universos permiten a los participantes construir sus propias historias, 
interactuando en un contexto conocido y ampliando con ello el propio 
universo que cada uno siga.
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En los últimos años, Max Giovagnoli hablará de “transmediaversos”, 
concepto que abarca audiencias heterogéneas, a partir de los diversos 
medios involucrados, incluyendo galaxias narrativas que alternan y 
yuxtaponen personajes y lugares realistas o totalmente imaginarios. 
Cada universo narrativo está regido por sus propias reglas y puede 
contener diversidad de historias en diferentes medios conectados unos 
con otros, que pueden incluir trabajos artísticos cerrados o experiencias 
propuestas de exploración. Esto implica que el diseñador transmedia se 
constituya en una especie de catalizador, que se ubica más en el rol de 
arquitecto, permitiendo incluso a los participantes desarrollar su propia 
experiencia dentro de la propuesta (Giovagnoli, 2017).

Estas definiciones resultan en una serie de elementos que cada 
autor va sistematizando para establecer qué se entiende por narrativas 
transmedia, con lo cual cada uno pone el acento en aspectos particulares 
de lo que conforma un sistema transmedial. Scolari retoma de Jenkins 
siete principios que permiten, a la vez que presenta los principios que 
aporta Jeff Gómez, productor transmedial en publicidad y ficción. 
Carolin Handle Miller, por su parte, se refiere a las características de 
una narrativa digital, trabajando en un aspecto que puede formar parte 
de las narrativas transmedia como los videojuegos y su vinculación 
con las audiencias, pero que no lo agotan (Miller, 2008). Esta autora 
es retomada por Acuña y Caloguerea (2012, p. 59), permitiendo pensar 
algunos aspectos particulares de la relación con las audiencias. No pode-
mos dejar de considerar a Robert Pratten quien se centra en lograr una 
experiencia inmersiva y disfrutable para las audiencias participantes 
(2015, pp. 10-11):
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El investigador brasileño Gosciola (2003), citado por Renó y Flores, 
caracteriza a las narrativas transmedia por factores que coinciden con 
los que hemos revisado, como la historia distribuida en múltiples 
plataformas, permitiendo que sus historias sean expandidas, sumando 
algunos factores como la circulación por las redes sociales, el empleo 
de estrategias virales para esa distribución y la adopción como herra-
mienta de producción de los dispositivos móviles; y sobre todo una 
primera definición del adjetivo transmedia como un formato de estruc-
tura narrativa (Renó & Flores, 2012, p. 64). Destaca, de esta manera, 
la fuerte presencia de las redes y la movilidad en la distribución de los 
relatos multiplataforma. Renó y Flores también citan las características 
que José Luis Orihuela resume para el periodismo transmedia, entre las 
cuales hay coincidencias con las anteriores. Destacan la importancia del 
contenido más que del soporte, su producción en tiempo real la oferta 
de información sobre la información, y con modelos comunicacionales 
muchos para uno y de muchos a muchos, los cuales pueden ampliarse 
a diversas narrativas transmediales (Renó & Flores, 2012, pp. 82-83).

En resumen, se puede sistematizar estas características, en una 
propuesta como la siguiente:

• Debe extenderse de forma orgánica en diversas plataformas 
de lenguaje que permitan construir y desarrollar una expe-
riencia narrativa.

• Cada nueva pieza debe articularse con el universo al que 
pertenece, aportando a la propia historia o a la experiencia 
narrativa y permitiendo explorar de forma autónoma todo 
el universo propuesto.
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• Puede incluir propuestas narrativas o no, articulando el uni-
verso dentro y fuera de los medios o plataformas empleadas, 
incluyendo sus aspectos de marketing o merchandising.

• Involucra el desarrollo de universos narrativos complejos, 
amplios e inmersivos en diferentes plataformas, apuntando 
como eje central a la experiencia narrativa, desde los com-
ponentes canónicos hasta los aportes de los prosumidores.

• Permitir y estimular una vivencia personalizable según los 
propios intereses, compartiendo si se lo desea con una comu-
nidad, sin ser necesario explorar la totalidad del universo

• Considerar desde el canon de la obra los espacios de parti-
cipación para los prosumidores, y estar atentos a las nuevas 
apropiaciones no previstas que ellos desarrollen sobre el 
universo

La construcción de estos universos transmediales requiere considerar 
formas particulares de desplegarse y vincularse con su audiencia a través 
de los diferentes espacios que se desarrollen para ese fin.

Diseñando Universos

Siguiendo lo propuesto por Giovagnoli (2017), una propuesta trans-
medial puede apuntar a audiencias heterogéneas, recurriendo a diversos 
lenguajes y medios en su propuesta, tomando personajes de diferentes 
mundos significantes, realistas o no, y recombinándolos en nuevas y 
diversas configuraciones. Cada narrativa se ubica en un universo ima-
ginario para usar sus mismas palabras, y cada universo cuenta con sus 
propias reglas y leyes. Ese universo es primero poblado por uno o más 
Story Worlds, o mundos de la historia, que a su vez contienen diver-
sas historias desarrolladas en diferentes medios y conectadas entre sí. 
Sumando, además, a diferencia de las narrativas tradicionales, espacios 
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de historias no contadas que pueden ser desarrolladas en el momento 
que se desee, ya sea por el éxito alcanzado o por la necesidad de sumar 
combustible narrativo a la propuesta. Esas narrativas podrán expandir 
tanto en contenidos (video, imágenes, textos, sonidos, etc.) como en 
experiencias (propuestas inmersivas, instalaciones, experiencias vir-
tuales, etc.).

Si se observa la complejidad de este desarrollo, no es difícil dedu-
cir que una estrategia de guionado tradicional y monomedial no dará 
respuestas suficientes (Giovagnoli, 2017, pp. 14-50). En este sentido, 
a la hora de diseñar propuestas transmediales, se puede acceder a una 
serie de herramientas que permitan pensar la estrategia de trabajo. Es 
por ello que se propone revisar diversas áreas de trabajo y reflexión 
para luego emplearlas de guía análisis de las decisiones tomadas en las 
propuestas abordadas en el corpus.

En este punto conviene considerar lo que señala Kinder (1991, p. 38) 
cuando habla de una matriz intertextual transmedia en dos ejes: vertical 
y horizontal, uno referido al universo narrativo y otro referido a las 
producciones dentro del sistema pero que no modifican su historia. Se 
centra en analizar en qué grado la narrativa se expande o se contrae con 
cada nueva producción. El concepto de sistema puede ser de utilidad 
a la hora de analizar todos los aspectos y producciones que se desa-
rrollan al interior de un universo, incluyendo el merchandising y todas 
las propuestas que se puedan lanzar aun no siendo textos narrativos en 
sí mismos, sin afectar a la narrativa, sean muñecos, ropa, teléfonos o 
productos de cualquier tipo.

 Si se revisa la propuesta que realizan, basados en la lectura de 
Klastrup y Tosca, Hernández Pérez y Grandío, analizando los medios 
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que componen un proyecto, plantean diversas relaciones entre ellos 
(Hernández Perez & Grandío Pérez, 2011, p. 10):

1) Relato:

• Medio Género

2) Aspectos narrativos:

• Configuración

• Personajes

• Tema

• Trama

3) Intertextualidad:

• Centralidad vs. Independencia

4) Distribución y Accesibilidad: Niveles de implicación del 
usuario

En esta propuesta se organizan los elementos disponibles en cuatro 
áreas: una que releva los medios que la componen, otra que revisa la 
estructura narrativa de la propuesta, una que analiza las referencias 
intertextuales del proyecto y, finalmente, una que analiza la forma de 
distribución y su vinculación con su público.

Robert Pratten, en el mismo sentido, propone analizar las diversas 
capas que incluye el diseño de relatos transmediales:

• Capa de la experiencia: describe los momentos que se crean 
y el viaje emocional de la audiencia.

• Capa de la narrativa: describe el desarrollo en términos de 
acciones y personajes.
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• Capa de la presentación: describe los medios, canales y 
plataformas sobre las que se distribuyen las capas anteriores.

• Capa de la interactividad: describe la mecánica los eventos y 
la lógica que distribuye la experiencia. (Pratten, 2015, p. 98)

Max Giovagnoli organiza su propia propuesta de elementos dis-
ponibles a la hora de crear un proyecto transmedial, según este autor, 
se trata de tres niveles esenciales que desarrolla a lo largo de su libro:

1. Universo imaginario: cuenta con tres niveles interpretativos 
para involucrar al autor y las audiencias en sus comunica-
ciones dentro de universos dispersos en diversos medios:

• Estructuras sintéticas universales: coordenadas básicas 
del universo narrativo compartidas por la audiencia de 
todos los medios, signos y dimensiones a nivel de la 
ciencia, capaces de atraer y transmitir a la audiencia 
referencias del contexto situacional del proyecto;

• Isótopos imaginarios: elementos icónicos directamente 
dirigidos al subconsciente del prosumidor. Pistas de 
otras realidades escondidas debajo de la superficie de 
la historia; facilitan la interpretación y los movimientos 
de la audiencia dentro del universo;

• Figuras arquetípicas de la historia: símbolos primor-
diales compartidos entre diversas culturas, que pro-
veen conexión emocional para lograr la participación 
inconsciente de la audiencia, a nivel personal y/o de 
imaginación colectiva.

2. Nebulosa: dimensiones paralelas que construyen una nebulosa 
de contenido, referencias y tractores atencionales. Es una 
combinación de sugestiones narrativas desarrolladas en el 
imaginario colectivo a través del cine, videojuegos, comics, 
series, experiencias en vivo, redes sociales, web, noticias y 
todo tipo de soportes insinuados, directa o metafóricamente, 
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o embebidos en la narrativa. Representa uno de los ejes para 
asegurar la longevidad y memorabilidad del proyecto. Para 
su creación son necesarios tres elementos:

• Las personas y el target de audiencia;

• Milking [Aspectos adquiridos]: totalidad de referen-
cias, contaminaciones, asimilaciones y analogías que 
pueden referir a diversos universos, estén en el pasado 
o en el presente, para construir su propia estructura 
de mitologías y patrones narrativos. Esos universos 
serán readaptados en diferentes formas;

• Genius loci del proyecto, su identidad; incluye su 
génesis, personajes, historia, tono y mitología.

3. El mundo de la historia: se trata de todos los mundos de 
significado involucrados en proyecto. Sus elementos dis-
tintivos son:

• Conceptos;

• Géneros narrativos: pueden mezclar uno o dos géne-
ros, pero nunca abandonarlos de una plataforma a 
otra, a menos que quieran poner en riesgo la solidez 
de la nebulosa;

• Personajes (apariencia, jerarquías internas y roles);

• Locación y espacios (con sus reglas internas);

• Estructuras narrativas;

• Mapas;

• Soluciones para el sistema de medios. (Giovagnoli, 
2017, pp. 14-50)

Se puede ver que hay muchas características que son comunes a todos 
los autores, por ello, a partir de la combinación de estas tres visiones, 
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se propone un amplio instrumental de trabajo del que puede hacer uso 
un diseñador de universos narrativos:

Distribución y accesibilidad

• Ficha técnica

• Mapa de medios: clasificación según su estructura: 
obra seminal, obras núcleo, obras derivadas

• Hipotexto y textos derivados

• Hilos narrativos

• Pistas de migración externas

Construcción del mundo de la historia

• Diégesis: espacio- tiempo;

• Estructura narrativa: en cada medio y entre los medios;

• Géneros;

• Pistas de migración internas y capacidad negativa;

• Personajes;

• Focalización Niveles de implicación del prosumidor

• Definición de la experiencia;

• Mecánica de interacción y participación de los pro-
sumidores;

• Tipos de públicos a los que se dirigen;

• Viaje emocional propuesto para el prosumidor Uni-
verso narrativo

• Estructuras culturales de referencia
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De esta manera se apunta a analizar las propuestas transmediales 
considerando cuatro aspectos fundamentales de su estructura narrativa:

• En cuanto a su distribución y accesibilidad: se analizan cada 
una de las piezas y relatos particulares que forman parte de 
la propuesta. Se revisará cómo se enlazan unos con otros y la 
relación narrativa que se produce entre ellos, reconociendo 
su producción canónica o como producción de los prosu-
midores. Se reconocen los hilos narrativos principales que 
estructuran la macrohistoria. Y finalmente se identifican los 
elementos que se constituyen en pistas de migración externas 
que generan el interés de los prosumidores en la propuesta 
concreta a analizar.

• En cuanto a la construcción del mundo de la historia: se 
comenzará por identificar el contexto diegético construido 
para la propuesta en cuanto a su mythos, topos y ethos. Se 
analizará también la manera en que se estructura, el género de 
la macrohistoria y los relatos particulares de cada elemento. 
Se reconocerán las pistas de migración interna que inviten 
a los prosumidores a recorrer la propuesta en su totalidad, 
siguiendo el desarrollo de los personajes que se mueven en 
ese universo.

• En cuanto a los niveles de implicación del prosumidor: se 
buscará identificar el público meta de cada propuesta, la 
manera en que se construye la experiencia. Para ello, se 
reconocerán cuáles son las mecánicas de interacción y parti-
cipación desarrolladas desde lo canónico y las generadas por 
los propios participantes, reconociendo el viaje emocional 
que se propone para ser explorado por los prosumidores.

• Finalmente, en cuanto al universo narrativo: se parte de 
identificar la premisa de la propuesta buscando identificar 
cómo se implementó ese universo y la relación que se logra 
establecer con su público meta.
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Resultados

En el análisis del corpus, se revisa cómo se componen cada una de 
las propuestas transmediales seleccionadas:

• Tras los pasos del Hombre Bestia (DCMTeam, 2013): Toda la 
narrativa gira en torno a la primera película de ciencia ficción 
que se realizó en Argentina, El Hombre Bestia (Irigaray, 
2012). A partir de la investigación sobre el paradero de la 
última copia de esta película, se desarrolla una propuesta 
transmedial que atraviesa diversos productos en diferentes 
plataformas, incluyendo el trabajo en medios tradicionales, 
entornos digitales y acciones territoriales. Todo ello poniendo 
énfasis en la relación con los usuarios y la generación de 
interactividad.

• Mujeres en venta (DCMTeam, 2014): aborda la problemática 
de la trata de mujeres en Argentina. El proyecto da cuenta de 
la realidad que rodea al equipo, por medio de un entramado 
de medios como un documental multimedia, un documental 
televisivo, webpisodios, libros y entrevistas, a los cuales se 
puede acceder desde el espacio virtual que concentra toda 
la propuesta.

• De barrio somos (DCMTeam, 2017): centra la mirada en los 
clubes de barrio de la Ciudad de Rosario. La temática abor-
dada promovió la recuperación de plataformas tradicionales 
como los álbumes de figuritas o las kermeses, integrando 
lenguajes digitales y analógicos como parte de su estrategia de 
expansión. El objetivo de la propuesta fue recorrer y explorar 
la geografía de la ciudad, compartiendo con sus vecinos las 
características de su idiosincrasia e historias particulares.

A lo largo del trabajo de análisis se pudo ver la forma en que las 
tramas se articularon incluyendo diferentes relatos particulares que 
constituyen universos narrativos para ser explorados poniendo el acento 
en la navegación física y geográfica, como Tras los pasos del El Hombre 

https://www.youtube.com/channel/UC0L0gUoUDR7BLcsDw53H4XQ
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Bestia o De barrio somos, o en la cognitiva, como el caso de Mujeres 
en venta. En sus macrohistorias se puedo ver un entramado en donde 
cada pieza propone un mensaje particular, pero en conjunto desarrolla 
una experiencia profunda y significativa. Para lograr esa experiencia, se 
desarrollaron fuertes hilos narrativos que definen cada propuesta clara-
mente con la búsqueda de un original fílmico; el proceso de secuestro, 
explotación y rescate de mujeres víctimas de trata, o la significancia 
social de cada club de barrio en la ciudad de Rosario.

 Cada propuesta desarrolló su propio universo, definiendo con cla-
ridad la diégesis particular de cada una y una estructura narrativa en 
donde se puede apreciar que la estructura de universos narrativos ha 
sido la opción que ha permitido mejor el desarrollo de cada propuesta 
—considerando el fuerte acento documental de todas ellas y permitiendo 
entrecruzar información y brindar una experiencia fuertemente emocio-
nal que comprometa a los participantes en las temáticas abordadas—. 
Para ello se emplearon pistas de migración que llevarán de uno a otro 
discurso particular por medio del desarrollo de personajes como en el 
caso de El Detective Colman o profundizando la narración de las his-
torias desde diferentes puntos de vista de los participantes como en el 
caso de Mujeres en venta.

Cada propuesta construye su propia experiencia para los prosumi-
dores, buscando un fuerte compromiso emocional con limitada acción 
transformadora de parte de los usuarios, con públicos cercanos y mar-
cadamente locales. Las propuestas apuntan a controlar la experiencia 
permitiendo cierta retroalimentación, pero sin que llegue a modificar 
el destino narrativo de la misma. Se puede ver a lo largo de estos tres 
trabajos un proceso de evolución, observando que Tras los pasos del 
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Hombre Bestia respeta ajustadamente los criterios propuestos por los 
teóricos internacionales en la construcción de su universo, con una parte 
ficcional apostando por una participación lúdica de los prosumidores. 
En cambio, Mujeres en venta se centra más claramente en los objetivos 
periodísticos de su equipo creador, y aún más De barrio somos. En estas 
dos propuestas vemos progresivamente un cambio de opciones narrativas, 
incluyendo en su relato diversas plataformas de lenguaje, en palabras 
de Renó, que puedan ser concentradas desde una misma página web, 
pero trabajadas en su conjunto con estrategias transmediales (Renó & 
Renó, 2017, p. 89).

Las opciones narrativas de estas propuestas no agotan ni llegan a 
explorar todas las múltiples posibilidades que brindan estas narrativas, 
pero logran construcciones solidas de universos que responden a las 
inquietudes y objetivos de sus realizadores, buscando la experiencia 
emocional como uno de los principales objetivos de estas. Justamente 
el compromiso con cada temática es el centro de las experiencias, par-
ticularmente las dos últimas, que marcan el trabajo narrativo realizado.

A Modo de Cierre

Este trabajo ha tenido como objetivo sistematizar una mirada sobre 
las estrategias que se pueden emplear en el proceso de guionado para 
propuestas transmediales o multiplataforma, a partir del análisis realizado 
de las obras del equipo DCMTeam y de los desarrollos teóricos releva-
dos hasta el momento. A lo largo del trabajo se han revisado diversos 
conceptos relacionados con el desarrollo, las estrategias de guionado y 
el diseño de narrativas dentro propuestas transmediales.
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En este análisis se espera haber dado algunos puntos de partida para 
abordar estructuras narrativas multiplataforma, que sean de utilidad 
para diversos tipos de propuestas, destacando la importancia de diseñar 
universos complejos que entrecrucen en su interior diversos personajes 
e historias; brindando, cada vez, mayor libertad de exploración y acción 
al prosumidor. El trabajo se enmarca en una sociedad caracterizada e 
influida por la convergencia y las posibilidades tecnológicas que han 
permitido la mutación de viejos medios, el surgimiento de nuevos y 
una vinculación nunca vista de las diversas plataformas, tanto desde lo 
técnico, traducido en la Web, como desde lo narrativo.

Se ha podido analizar que el concepto mismo de narrativas transme-
diales no logra un acuerdo entre los diversos teóricos que lo abordan. En 
ese sentido, podemos señalar que existen dos niveles de interpretación, 
uno más amplio y otro más acotado. La interpretación más amplia abarca 
estrategias de trabajo transmedial que incluyen sinergias comerciales, 
merchandising o estrategias de marketing.

En esta mirada se enmarcan propuestas donde la coherencia narrativa 
no es lo imprescindible, sino la expansión del universo a experimentar 
por parte de los usuarios. Se desarrolla así un sistema que se extiende 
en múltiples personajes, historias y plataformas, incluyendo las apro-
piaciones, adaptaciones y aportes, canónicos o no, que pueden presentar 
hilos paralelos o contradictorios en universos similares como parte de la 
experiencia. El concepto más acotado se refiere al diseño de una narrativa 
donde la macrohistoria enlaza los diferentes relatos independientes y 
complementarios en una sola propuesta que muestra unidad diegética, 
coherencia e identidad narrativa a lo largo de cada uno de esos relatos. 
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Para este trabajo se ha optado por esta mirada acotada, abordando solo 
los aspectos relacionados con lo narrativo.

Analizando el campo de producciones multiplataforma en Argentina, 
se puso de manifiesto que son pocos los proyectos que apuntan a una 
producción transmedial, en el sentido acotado del concepto. Esta fue 
la razón que determinó la selección del corpus, centrada en los trabajos 
del equipo DCMTeam. En este sentido, la primera propuesta analizada, 
Tras los pasos del Hombre Bestia (DCMTeam, 2013), muestra una 
respuesta directa a los planteamientos teóricos. Mientras Mujeres en 
Venta (DCMTeam, 2012) y De barrio somos (DCMTeam, 2018), han 
tomado algunos aspectos del desarrollo del universo, pero adaptándolos 
a los intereses de los realizadores.

Si miramos las producciones analizadas, se puede decir que las mis-
mas parten de premisas temáticas fuertemente marcadas, que definen la 
manera en que el proyecto es abordado. Estas temáticas definen tanto 
la estética trabajada como la elección de las plataformas que integrarán 
la propuesta. Para ello es indispensable desarrollar una profunda inves-
tigación del campo a abordar. Con esa investigación desarrollada, se 
podrá comenzar a definir qué personajes, espacios y tiempos serán los 
principales a la hora de desarrollar la macrohistoria. Definiendo así los 
aspectos que conforman el mythos, topos y ethos de la propuesta. Con la 
macrohistoria clara se puede comenzar a definir el mapa de medios a 
trabajar. En este punto es fundamental decidir cuál será la estructura 
narrativa que se trabajará, puesto que permitirá decidir la forma en que 
se construirá el cronograma de lanzamiento de la propuesta, según la 
intención que tengan los creadores a la hora de pensar la experiencia 
que quieren para sus públicos. Luego, llega el momento de pensar en 
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la manera en que se considerará la participación de los prosumidores, 
lo cual estará marcado fuertemente por la definición de público meta 
que se haya desarrollado antes.

Es imposible decir que se ha llegado a un punto de cierre respecto 
a las estrategias que esta forma narrativa emplea en su desarrollo, 
puesto que cada nuevo realizador propondrá su propia y particular 
aproximación. Lo que se ha buscado en este trabajo es lograr desarrollar 
un instrumental teórico que permita abordar los diversos, múltiples y 
complejos aspectos que involucra el desarrollo de narrativas trans-
mediales. Es por ello que seguramente en los próximos años se verán 
nuevas propuestas, con formas novedosas de lograr esa experiencia. 
Sin embargo, sus fundamentos narrativos están fuertemente enlazados 
con la larga tradición comunicacional existente, por lo cual no podrán 
ignorar las bases que brindan el punto de partida para nuevas y cada 
vez más apasionantes propuestas.
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Como Westworld questionou a natureza da 
nossa realidade

Ingrid Schmidt1

Vicente Gosciola2

A modernidade foi marcada por uma série de transformações tec-
nológicas que foram implementadas em uma velocidade nunca antes 
vista pela humanidade. Dentre elas, podemos destacar o Cinematógrafo 
dos irmãos Lumière, em 1896, que figuram entre os responsáveis pelo 
nascimento daquilo que hoje chamamos de Cinema. Há divergências 
quanto a qual teria sido o momento do surgimento do cinema narra-
tivo – se os primeiros filmes experimentais já podiam ser considerados 
narrativos ou se foi preciso um esforço intencional de se contar estórias 
através da imagem em movimento – mas é fato que esse meio só pôde 
explorar seu real potencial no século XX, em termos de linguagem e 
de narrativa, após um período de consolidação.

O Cinema nasceu em um período “marcadamente mais rápido, caó-
tico, fragmentado e desorientador do que as fases anteriores da cultura 
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humana” (Aumont et al., 2012, p. 116). Essa fase final da modernidade 
foi marcada por um excesso de estímulos e, por mais que as estórias 
fictícias devam “apresentar algum grau de desvio do mundo real, ou, 
mais precisamente, do que geralmente entendemos como mundo real.” 
(Zipfel, 2014, p. 105), as angústias desse período se refletiam em mui-
tas obras. A ansiedade constante e a incerteza sobre o futuro frente às 
rápidas inovações tecnológicas já vinham resultando em obras de um 
novo gênero nomeado de “ficção-científica”, no qual se encontram livros 
como Somnium, de Johannes Kepler, publicado originalmente em 1634, 
New Atlantis, de Francis Bacon, publicado originalmente em 1627, 
Frankenstein, de Mary Shelly, publicado originalmente em 1818, e A 
Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, publicado originalmente em 1898.

Essas obras buscavam prever o rumo da sociedade nos anos que viriam 
caso a tecnologia continuasse se desenvolvendo na mesma velocidade 
que se vinha observando. No século XX, essas mesmas inseguranças 
resultaram em filmes como Metrópolis (1927), de Fritz Lang, Westworld 
(1973), de Michael Crichton, Blade Runner (1982), de Ridley Scott, 
e De Volta para O Futuro (1985), de Robert Zemeckis. O gênero de 
ficção científica se consolidou nas narrativas audiovisuais não só do 
cinema, mas também na televisão, permitindo o surgimento de obras 
como Stark Trek (1966), de Gene Roddenbery, Twin Peaks (1990), de 
Mark Frost e David Lynch, e Arquivo X (1993), de Chris Carter.

Essa mesma necessidade de prever os rumos da tecnologia e dos 
meios de comunicação podia ser observada também em estudos de 
antropólogos, sociólogos, filósofos e comunicólogos como Theodor 
Adorno, Max Horkheimer e Marshall McLuhan. Havia uma tendência 
pessimista nos estudos da área da comunicação, que ora destacavam 
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os perigos dos meios de comunicação em massa, ora apontavam para 
uma substituição dos meios antigos pelos novos meios. Entretanto, ao 
avançar para o novo milênio, a sociedade não viu uma extinção dos 
meios de comunicação mais antigos em favor dos mais recentes e mais 
modernos, mas sim uma reformulação do ecossistema midiático.

A sociedade de hoje está mais cercada de tecnologia do que em 
qualquer outro momento da história. Os limites entre o público e o 
privado estão turvos — nossos dados estão mais disponíveis do que 
nunca para empresas globais que prometem usá-los para nos fornecer 
os melhores serviços, mas também podem utilizá-los para, por exemplo, 
exercer controle sobre a população. Por conta disso, o medo da socie-
dade pós-moderna não é mais de ser substituído pela tecnologia, mas 
sim de se tornar dependente dela e de perder a noção de humanidade, 
transformando-se em apenas mais um número dentro de um algoritmo. 
Assim como ocorria na modernidade, essas angústias estão presentes em 
obras de ficção científica, a exemplo das séries televisuais Black Mirror 
(2011), de Charlie Brooker, The 100 (2014), de Jason Rothenberg, e 
Altered Carbon (2018), de Laeta Kalogridis.

Por outro lado, a comunicação se tornou mais democrática e menos 
concentrada nas mãos dos grandes conglomerados. Com a internet, as 
pessoas puderam pesquisar informações por conta própria e comparar 
diversas fontes a fim de criar uma opinião própria, não ficando mais 
dependentes dos grandes veículos de mídia.

A invenção da World Wide Web em 1991, quando Tim Berners-Lee 
conseguiu conectar a tecnologia de hipertexto à Internet, formou 
as bases para um novo tipo de comunicação em rede. Weblogs, 
servidores em lista, e serviços de e-mail ajudaram a formar comuni-
dades online ou a apoiar grupos off-line. Até a virada do milênio, a 
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mídia em rede eram basicamente serviços genéricos dos quais você 
poderia participar ou utilizar ativamente para construir grupos, mas 
o serviço em si não o conectava automaticamente com outros. Com 
o advento da Web 2.0, pouco a pós a virada do milênio, serviços 
online deixaram de fornecer canais para comunicação em rede para 
se tornar veículos interativos, de ida e vinda, para uma sociedade 
em rede. (Van Dijck, 2013)

Essa transformação permitiu que aqueles que antes apenas consumiam 
conteúdo pudessem passar a produzi-los também, o que reformulou a 
relação entre os realizadores e espectadores. Hoje, fãs de um determi-
nado conteúdo podem produzir suas próprias análises, interpretações e 
estórias não-canônicas e compartilhá-las com outros fãs. “A ubiquidade 
da internet permitiu que os fãs adotassem uma inteligência coletiva na 
busca de informações, interpretações e discussões narrativas complexas 
que convidam à participação e ao engajamento.” (Mittell, 2012, p. 35).

O modelo midiático que temos hoje se aproxima do conceito de 
Cultura da Convergência, definido por Bolter Jay e David Grusin em 
1999 como “uma remediação mútua de pelo menos três tecnologias 
importantes — telefone, televisão e computador — cada uma sendo 
um híbrido de práticas comerciais, econômicas e sociais e oferecendo 
seu próprio caminho para a imediaticidade.” (Jay & Grusin, 1999, 
p. 224). Mesmo no fim do século XX, esses autores já previam o cres-
cimento do uso dos computadores, o desenvolvimento das tecnologias 
de manipulação de vídeo e a maior aproximação dos diferentes meios 
de comunicação.

Jenkins (2009) caracteriza a Cultura da Convergência como um 
modelo no qual “as velhas e novas mídias colidem, onde mídia cor-
porativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 
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mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis.” 
(Jenkins, 2009, p. 30). Para Jenkins, os meios não mais competem entre 
si, e sim cooperam, incentivando que o público busque experiências 
de engajamento onde desejam. Nesse cenário, os fãs passam a ter um 
papel tão mais ativo que não se pode mais tomá-los como ocupantes 
de um papel separado dos produtores de conteúdo. “podemos agora 
considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo 
conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo.” (Jenkins, 
2009, p. 31).

Se os antigos consumidores eram passivos, os novos consumidores 
são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam 
onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são migrató-
rios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isola-
dos, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o 
trabalho dos consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os 
novos consumidores são agora barulhentos e públicos. (Jenkins, 
2009, p. 48)

Como podem, então, os produtores de conteúdo engajar esse novo 
público que é ativo, imprevisível e migratório? Como podem se beneficiar 
desse novo modelo, extraindo o melhor dele? Para isso, é preciso criar 
um modelo narrativo que dialogue com a nova realidade. Um modelo 
não mais restrito a um único meio, que se insere perfeitamente na Cultura 
da Convergência, alimentando os fãs em todas as plataformas em que 
eles estejam. Jenkins denominou esse modelo de narrativa transmídia 
(transmedia storytelling).
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A Narrativa Transmídia

O conceito de transmídia surgiu durante as primeiras feiras culturais 
hippies dos Estados Unidos nos anos 60, mas que passou a fazer parte 
dos estudos de Comunicação em 1989, quando David Bordwell criou 
o termo “símbolos transmídia”. Mais tarde, esse termo foi revisitado e 
adaptado por autores como Kinder (1991) e Laurel (2000). 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 narrativa, e 
ele continuou a utilizar a narrativa transmídia em seus futuros trabalhos. 
Para ele, na era da Convergência, os conteúdos não devem se restringir 
a seu meio original, utilizando outros meios para melhor engajar sua 
base de fãs. Ele apresenta, assim, o conceito de narrativa transmídia, 
que define como o processo de “comunicar diferentes tipos e níveis de 
informação narrativa, usando cada meio que melhor possa fazer para 
contar sua parte da história.” (Gosciola, p. 36). Não se trata apenas de 
ter a mesma estória contada em diferentes meios (como uma adaptação 
em filme de um livro, por exemplo), mas sim de partes de uma mesma 
estória em diversos meios que se complementam, mas que também 
podem ser consumidas isoladamente.

A narrativa transmídia se encaixa perfeitamente no modelo de con-
vergência no qual os fãs deixam de ser apenas consumidores de conte-
údo para serem também produtores e colaboradores. Uma vez que as 
estórias estão espalhadas nos diversos meios, cabe aos fãs encontrá-las, 
conectá-las e dividir suas experiências com outros fãs, em um modelo 
que se assemelha a um jogo virtual. Ainda assim, as obras televisuais 
demoraram a adotar esse estilo de narrativa, devido, em grande parte, “às 
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demandas industriais de um sistema televisual comercial que depende 
da receita de ‘vender globos oculares’ para anunciantes” (Mittell, 2014, 
p. 258). Nesse sistema, a narrativa transmídia costumava ser vista como 
algo prejudicial, uma vez que leva a audiência para outros meios além 
da televisão. É por isso que, para que esse modelo seja economicamente 
viável quando aplicado a obras televisuais, é necessário que a televisão 
seja o meio principal, no qual a narrativa se inicia, e atue como princi-
pal fonte de receita para os produtores. Todos os outros meios devem, 
portanto, operar de forma a levar os fãs de volta ao conteúdo original.

Para a indústria, extensões transmidiáticas podem promover uma fonte 
extra de receita, mas sua principal função é levar os espectadores 
de volta à série de televisão; para criadores, a narrativa transmídia 
deve sempre apoiar e fortalecer a experiência narrativa televisual. 
(Mittell, 2014, p. 255)

O conceito de narrativa transmídia também reinventa a forma 
como obras de ficção científica são elaboradas. Como já observado, a 
ficção-científica pós-moderna trata de universos futurísticos que refle-
tem o medo da dependência tecnológica e a perda da privacidade e da 
singularidade do ser humano. Quando se produz uma obra com esses 
temas através do modelo de narrativa transmídia, em que há uma maior 
interação dos fãs com o conteúdo, essa relação entre o universo fictício 
e o mundo real se intensifica. As mesmas pessoas que consomem um 
conteúdo que problematiza a dependência da tecnologia, interagem com 
ele por meio da tecnologia, e muitas vezes compartilham seus dados 
pessoais para tal, apesar do medo da perda da privacidade.

Justamente por isso, diversas obras de ficção científica vêm, nas 
últimas décadas, utilizando a narrativa transmídia para contarem suas 
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estórias e se conectarem com seus fãs. Entre essas, destaca-se Westworld 
(2016), de Jonathan Nolan e Lisa Joy, baseada no filme homônimo de 
1973. Trata-se de uma série de ficção-científica com uma narrativa 
complexa que gera diversos debates e especulações entre os fãs que, 
por sua vez, são fomentados pelos produtores pela narrativa transmídia.

Westworld: para além da televisão

Westworld, acompanha a estória robôs (conhecidos como “anfitriões”) 
que fazem parte de um parque de diversões com tema de velho-oeste 
até o momento em que adquirem consciência e decidem lutar por sua 
liberdade. Os anfitriões começam uma revolução sangrenta no parque 
e, ao final, se veem com duas opções: sair do parque e viver por conta 
própria no mundo humano ou fazer o upload de suas consciências em 
uma espécie de nuvem de dados, onde poderão viver sem os humanos, 
em um mundo criado para eles. A maioria dos anfitriões opta pela 
segunda saída, mas a protagonista, Dolores, escolhe deixar o parque 
sob um disfarce e enfrentar o mundo humano.

A série atualmente conta com três temporadas e, desde seu início, 
é possível observar que ela se enquadra no conceito de narrativa trans-
mídia. Em um dos primeiros episódios da série, Peter Abernathy, o 
anfitrião que exerce o papel do pai de Dolores, começa a “questionar 
a natureza de sua realidade” ao encontrar uma foto do mundo externo 
ao parque. Fãs atentos logo descobriram que a foto vinha de um banco 
de imagens e que havia sido submetida pelo autor Erik von Weber, que 
compartilhava o sobrenome com um dos personagens da série respon-
sáveis pela fundação do parque, Arnold Weber. Na trama, a mulher da 
foto foi revelada como sendo Juliet, a esposa do personagem William 
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que, na segunda temporada, viria a ser representada pela mulher que 
de fato estava na foto do banco de imagens.

Figura 1
Cena em que a foto de Juliet é mostrada pela primeira vez.

Abrams (2016)

Figura 2
Westworld, HBO, (2016). Foto de banco de imagens utilizada na série

Weber (s.d.).
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Ao pesquisar mais a fundo o perfil de Erik von Weber, durante a 
segunda temporada, alguns fãs perceberam que várias de suas fotos 
tinham semelhanças com cenários que vieram a aparecer depois na 
série, levando muitos a acreditar que o perfil havia sido criado intencio-
nalmente pela HBO para distribuir pistas sobre o andamento da trama. 
Quando consultada, A HBO não quis comentar o assunto e o fotógrafo 
Erik von Weber respondeu que não falaria com a imprensa.

Ao final da primeira temporada, foi lançado o site Discover Westworld 
(https://discoverwestworld.com/), que oferecia uma série de informações 
sobre o parque e a empresa responsável por ele, a Delos, Inc. O site 
funcionava como um elemento de dentro do universo da série, convi-
dando o visitante a conhecer o parque e agendar uma visita. Também 
era possível interagir com uma inteligência artificial chamada Aeden 
que respondia perguntas sobre o parque.

Para a estreia da segunda temporada, a HBO lançou ativamente 
uma série de “trailers que apontavam para websites secretos, websites 
que introduziam novos personagens, posts no Twitter que levavam a 
pôsteres secretos que, por sua vez, levavam a outros trailers secretos”. 
(The Verge, 2018). A campanha divulgação começou com um anúncio 
nos canais de televisão HBO e Cinemax, com uma espécie de defeito 
durante a programação que anunciava a data de lançamento do trailer 
da temporada. A ideia era passar uma mensagem que de os anfitriões, 
após terem tomado o controle do parque no final da primeira temporada, 
estariam agora tomando o controle da tecnologia.

https://discoverwestworld.com/
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Figura 3
Página inicial do site Discover Westworld

Nota. Adaptado de https://discoverwestworld.com/

Figura 4
Mensagem disponibilizada no site “Discover Westworld” durante a 
divulgação da terceira temporada

Nota. Adaptado de https://discoverwestworld.com/

Ao mesmo tempo, o site Discover Westworld foi completamente 
redesenhado, exibindo apenas uma mensagem que havia um “embargo 

https://discoverwestworld.com/
https://discoverwestworld.com/
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de comunicação.” Ao clicar na opção “recall”, o visitante era levado 
para uma mensagem sobre caos, liberdade e verdade. Várias mensagens 
semelhantes estavam espalhadas em diferentes partes do site, compondo 
mais um elemento que referenciava os anfitriões assumindo o controle. 
Mesmo a inteligência artificial Aeden foi reprogramada, se recusando a 
responder as perguntas feitas pelos visitantes. Mas ao digitar as palavras 
“Caos takes control” (o caos assume o controle) na caixa de diálogo 
com Aeden, os fãs obtinham o pôster da segunda temporada. Esse pôster 
continha um código hexadecimal que levava para um website (https://
discoverwestworld.com/findthedoor/) com um vídeo dizendo ao espec-
tador que era preciso “encontrar a porta”.

O trailer oficial da segunda temporada foi lançado em 4 de fevereiro 
durante o SuperBowl, e um fã da série identificou códigos binários em 
alguns frames do vídeo que levavam a um novo site, o Delos Destinations 
(http://delosdestinations.com/). Entre as revelações do novo site, estava 
a existência de outros cinco parque comandados pela Delos, entre eles 
o Shogunworld e o The Raj. O último já havia aparecido na série, e 
também ganhou seu próprio site (https://www.discovertheraj.com/). 
Já o site do Shogunworld (https://www.discovershogunworld.com/) só 
passaria a estar disponível no dia 20 de março de 2018. O site Delos 
Destinations oferecia aos visitantes a possibilidade de se cadastrar para 
receber e-mails com informações da série, que eram enviados conforme 
as novas revelações eram apresentadas nos episódios. Quando o local 
denominado “Berço” foi mencionado pela primeira vez, no terceiro 
episódio da segunda temporada, aqueles que se inscreveram receberam 
um e-mail assinado pela inteligência artificial Aeden com um link para 
uma intranet da Delos contendo informações sobre essa área do parque.

https://discoverwestworld.com/findthedoor/
https://discoverwestworld.com/findthedoor/
http://delosdestinations.com/
https://www.discovertheraj.com/
https://www.discovershogunworld.com/
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Junto ao Delos Destinations, foi lançado o Delos Incorporated (http://
www.delosincorporated.com/), o site corporativo da empresa fictícia. Ele 
continha informações importantes sobre os personagens que atuavam 
como investidores da Delos na série, incluindo o fundador da empresa, 
Jim Delos, um personagem introduzido na segunda temporada que teria 
grande importância na trama. O segundo trailer da série também con-
tinha códigos binários, dessa vez levando para um vídeo que mostrava 
Jim Delos perdendo o controle.

Figura 5
Código binário encontrado no trailer de Westworld

TheOracleOW (2018).

Nesse site, também havia uma área para login, cujo código de acesso, 
“XOMEGACH” aparecia no final do vídeo de Jim Delos. Essa área 
liberava uma parte secreta do site que continha uma única porta azul. 
Ao clicar na porta, o visitante entrava em uma experiência de vídeo 
360º com vários pontos de interação, mas apenas um ativo. Esse ponto 
levava o visitante a mais um vídeo secreto que revelava que a senha 
de login vinha sendo usada pela personagem Charlotte Hale, membro 

http://www.delosincorporated.com/
http://www.delosincorporated.com/
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do conselho da Delos. Ao longo da temporada, os outros pontos de 
interação ficaram ativos, revelando novas imagens e vídeos.

A terceira temporada de Westworld se passa fora dos parques, no 
“mundo real,” o que fez com que a narrativa transmídia da série se inten-
sificasse. A HBO já vinha liberando seus conteúdos de uma forma que 
os fãs se sentissem parte do universo da série, em um grande quebra-ca-
beças, mas as peças promocionais da terceira temporada aproximaram o 
universo real com o universo fictício. Em janeiro de 2020, foi revelada 
a data de estreia da terceira temporada por meio de um teaser que mos-
trava uma série de acontecimentos que impactariam significantemente 
a história da humanidade nos próximos anos até o momento em que a 
temporada se passa, em 2058. Os primeiros acontecimentos mostravam 
situações que já haviam ocorrido, como os protestos de Hong Kong em 
junho de 2019 e o impeachment do presidente Trump em dezembro do 
mesmo ano, acrescentando uma dose de realismo ao vídeo, e inferindo 
que as previsões listadas li aconteceriam também no mundo real, que 
iria evoluir até chegar ao mundo que vemos em Westworld em 2058.

Em seguida, foi lançado o primeiro trailer da terceira temporada, 
que contava com códigos secretos que logo foram desvendados por fãs, 
revelando vídeos e websites. Um desses era o site da empresa Incite, 
Inc. (https://inciteinc.com/) que viria a ser parte importante da trama 
da temporada. Ele apresentava os valores e os produtos da empresa, 
que prometia tomar as decisões no lugar de clientes para que eles não 
tivessem que se preocupar com o futuro. Nesse site, era possível se 
inscrever para uma newsletter da Incite, desde que você concordasse em 
compartilhar suas informações com a empresa. Essa condição é seme-
lhante à de muitos sites e aplicativos que pedem acesso a determinados 

https://inciteinc.com/
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dados dos usuários para fornecer uma “melhor experiência” a eles, o 
que mais uma vez dialoga fortemente com a realidade dos fãs da série.

Figura 6
Cena do teaser da terceira temporada de Westworld.

HBO (2020).

Figura 7
Imagem do website da Incite Inc

https://inciteinc.com/

https://inciteinc.com/
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A terceira temporada estreou no dia 15 de março de 2020, com 
uma premissa bem diferente das temporadas originais. Na nova trama, 
Dolores está no mundo exterior ao parque, mas em vez de encontrar 
a liberdade que esperava, ela descobre que a sociedade humana é tão 
controlada quanto a dela. O destino dos humanos é definido por uma 
inteligência artificial chamada Rehoboam, criada pela empresa apre-
sentada na pré-divulgação da série, a Incite, Inc. Recusando-se a viver 
sem livre arbítrio novamente, Dolores decide derrubar a empresa e 
expor a verdade para os humanos de que suas informações pessoais 
estão muito mais públicas do que eles acreditam e de que suas vidas 
são muito menos livres do que parecem.

Esse novo tema, introduzido na terceira temporada, dialoga com 
os debates de livre arbítrio dos anfitriões apresentados nas tempora-
das anteriores, mas propõe uma nova discussão sobre o assunto para 
os fãs da série. Até então, Westworld vinha se mostrando como um 
mundo futurista e distante da nossa realidade, mas a nova temporada 
o aproxima muito do momento atual e se relaciona com o medo pós-
-moderno da dependência da tecnologia e do limite turvo entre público 
e privado provocado pela coleta de dados por empresas. A Incite pode 
ser uma empresa fictícia criada para a série, mas possui características 
similares a várias empresas do mundo real, e muitos fãs concordaram 
em compartilhar seus dados com a empresa, através do website criado 
pela HBO, como fariam com empresas reais, o que intensifica a ideia 
de que nosso mundo não está tão distante assim do mundo de 2058 que 
vemos em Westworld.

Assim como as crianças em uma brincadeira de caubóis e índios 
acreditam, durante a duração da brincadeira, que algumas delas são 
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caubóis e outras são índios, ou que um pedaço de madeira é um 
rifle do qual o inimigo pode receber um tiro, a audiência de obras 
ficcionais engaja em uma forma similar de jogo de faz-de-conta no 
que diz respeito ao que estão lendo, ouvindo ou vendo durante seu 
período de engajamento com a obra. (Zipfel, 2014, p. 106)

Figura 8
Página inicial do website da RI¢O.

https://makemoneymotherfuckers.com

Durante a exibição do último episódio, a HBO realizou uma ação em 
seus perfis do Twitter e do Instagram, na qual encenava que a RI¢O, uma 
empresa de “justiça redistributiva” do universo de Westworld, os havia 
hackeado. Vários códigos foram liberados nesses perfis, levando ao site 
da RI¢O (https://makemoneymotherfuckers.com/). Até o momento da 
redação deste texto, a única interação disponível do site era a inserção 
da senha “freewill$$$”, que apenas mudava as cores da página inicial.

A narrativa transmídia de Westworld continuou mesmo após o fim 
da terceira temporada. Depois do episódio em que os dados da Incite 
foram divulgados para os personagens, o website começou a apresentar 
uma mensagem de manutenção. Ao final da série, após a destruição 
do Rehoboam e a queda da Incite, aqueles que haviam se inscrito na 

https://makemoneymotherfuckers.com
https://makemoneymotherfuckers.com/
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newsletter receberam um e-mail que anunciava o fim das operações da 
empresa e apresentava elementos de que o sistema havia sido hackeado. 
O site da Incite foi completamente redesenhado, exibindo agora apenas 
um áudio a ser decifrado pelos fãs. Até o momento final da redação 
deste texto, o áudio não fora decifrado.

Figura 9
Mensagem enviada por e-mail pela newsletter da Incite, Inc.

https://i.redd.it/v56atjxmunw41.jpg

Mesmo após o fim da Incite na trama, a HBO lançou um aplica-
tivo da empresa (http://iknowyou.app) que permitia que os usuários 
– mais uma vez, após concordar com o uso de seus dados – tivessem 
seus futuros previstos por meio da análise de seus perfis de Instagram. 
Além de entregar um texto para aqueles que quisessem participar da 
brincadeira, o aplicativo mostrava algumas coordenadas que aponta-
vam para o Capitol Theatre, em Singapura, o que pode ser uma pista 
de uma locação importante da quarta temporada de Westworld, já 
confirmada pela HBO.

https://i.redd.it/v56atjxmunw41.jpg
http://iknowyou.app)
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Considerações Finais

Por mais que possa parecer que os meios de comunicação mais 
novos substituam os mais antigos, a pós-modernidade se vê em um 
contexto em que os meios não competem entre si, mas, sim, convergem. 
Nesse cenário, para que uma obra engaje sua audiência e se mantenha 
de forma estável, é preciso que ela esteja presente em vários meios, e 
por isso Henry Jenkins (2007) encoraja o uso da narrativa transmídia, 
em todo conteúdo deve estar espalhado em vários meios que se com-
plementam, mas sempre contando com um meio centrando, onde a 
estória se origina, e sempre levando o espectador de volta a esse meio.

Em todos os períodos da história, as produções artísticas refletiram 
angústias e pensamentos da sociedade. Enquanto as intensas e rápidas 
transformações tecnológicas da modernidade provocavam um medo 
do futuro, que se refletiam em obras de ficção científica sobre futuros 
distópicos, a sociedade pós-moderna, totalmente envolta em tecnolo-
gia, teme a dependência dela e o uso inadequado de dados pessoais. 
Esse contexto é propício para o surgimento de obras que se utilizem da 
narrativa transmídia, uma vez que ele depende justamente do uso da 
tecnologia e permite que os universos fictícios se aproximem do mundo 
real, como é o caso de Westworld.

Desde sua concepção, a série vem mostrando utilizar da narrativa 
transmídia para contar sua estória, disponibilizando uma série de con-
teúdos extras que não só complementam a estória original e levam os 
fãs de volta a ela, mas também contribuem para criar uma experiência 
imersiva no universo fictício por meio de mistérios a serem desvendados 
e códigos a serem encontrados. A terceira temporada da série intensificou 
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essa experiência, mostrando um ano de 2058 fictício que se aproximava 
muito da realidade que a sociedade já está vivendo e convidando os 
espectadores a interagirem com seus conteúdos de forma a tomar deci-
sões parecidas com as que os personagens tomariam. Nesse sentido, 
pode-se dizer que a utilização da narrativa transmídia nas duas primeiras 
temporadas teria servido como uma preparação dessa base de fãs para 
que ela vivesse a real experiência imersiva na terceira temporada.

Os questionamentos enfrentados pelos personagens na terceira 
temporada — até que ponto o livre arbítrio é real? Quanto acesso as 
empresas realmente têm aos meus dados e o que estão fazendo com 
isso? Minhas escolhas são realmente minhas, ou foram premeditadas e 
influenciadas por algoritmos? — dialogam muito com as angústias da 
sociedade pós-moderna e fazem com que o espectador de fato “ques-
tione a natureza de sua realidade”, como propõe uma das frases mais 
famosas da série. Por meio da narrativa transmídia, a série colocou os 
espectadores na mesma posição que os personagens e fez com que eles 
se identificassem ainda mais com as angústias apresentadas na estória.
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A narrativa transmídia da fé: em estudo sobre 
a convergência cultural e midiática da Rede 

Aparecida de Comunicação

Vicente Gosciola1

Tatiane E. M. de Carvalho2

Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, sur-
giu o fenômeno conhecido como convergência cultural midiática. 
Jenkins (2009) contextualiza a cultura da convergência midiática dizendo 
que “as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e 
mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder 
do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (Jenkins, 2009, 
p. 29). A convergência midiática é definida como a união de tecnolo-
gias, sistemas e processos que incorporam e se adaptam à internet ou 
outro canal de comunicação com a intenção de utilizá-lo como meio 
de produção, distribuição e/ou consumo da notícia (García et al., 2008; 
Jenkins, 2009).

A convergência midiática acontece quando são produzidas diferentes 
narrativas de uma mensagem em uma mesma atmosfera com os seus 
meios de distribuição. Jenkins (2009, p. 29) apresenta a convergência 
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em Comunicação.
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como uma série de conteúdos por meio de múltiplas plataformas de 
mídia. A ação se realiza com a união entre os meios midiáticos e a ini-
ciativa do comportamento de migração do público, permitindo gerar 
novas experiências de entretenimento de acordo com a sua disposição 
e intenção de participar do fluxo de conteúdo, já que “convergência 
é a uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando 
e do que imagina estar falando” (Jenkins, 2009, p. 29).

A partir desta realidade da comunicação, originou-se as narrativas 
em múltiplas plataformas e a narrativa transmídia, que permite que o 
conteúdo seja oferecido e produzido por canais diferentes, aportando 
pontos distintos de acesso. Para Jenkins (2009), a narrativa transmídia 
é uma nova estética que surgiu junto à reprodução da convergência 
das mídias, “uma estética que faz novas exigências aos consumidores 
e que depende da participação ativa de comunidades de conhecimento” 
(Jenkins, 2009, p. 49). O autor (2009) explica que a transmídia pro-
porciona a extensões e desdobramentos de uma história, passando 
pela narração do público e outros autores e migrando de plataforma. 
É importante destacar que os meios de comunicação antigos (impresso, 
rádio e a televisão) não estão sendo substituídos, “mas suas funções e 
status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias” 
(Jenkins, 2009, p. 42). A tecnologia da comunicação, que evolui, é 
importante para que a convergência dos meios aconteça, porém, o que 
faz a narrativa transmídia acontecer é a ação do público e como ele se 
relaciona com o conteúdo.

Bolter e Grusin (1999) descrevem que cada novo meio de comuni-
cação é uma evolução de um ou mais meios anteriores, reprogramados e 
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readaptados, para assim se configurarem este novo meio. Com a internet, 
a virtualização das mídias e da convergência dos meios, os conteúdos 
audiovisuais são produzidos para múltiplas plataformas; não somente 
a televisão e o cinema; e são disponíveis a qualquer momento em que 
o público queira assistir e interagir. Vicente Gosciola (2012) esclarece 
que as novas formas de narrar histórias mediadas pelas tecnologias da 
comunicação passam da literatura para as telas de cinema, games ou 
sites da web, não necessariamente nesta ordem. Com a convergência dos 
meios, o processo de se criar conteúdo para multiplataformas (como TV, 
rádio ou web) demanda a atenção maior para o desafio da produção e da 
recepção do produto. Assim, é necessário adaptar e roteirizar a história 
para a plataforma à que será destinada. Além disso, ter consciência que 
em cada um dos meios pode existir um perfil de receptor diferente e que 
irá interagir de modo muito pessoal com o conteúdo. Gosciola (2010) 
lembra que os conteúdos de multiplataformas devem ser criados indi-
vidualmente, gerando links na percepção do conteúdo, experiências e 
estímulos diferentes em cada indivíduo, fazendo que ele interaja com 
a história narrada. Numa concepção mais ideal de convergência dos 
meios de comunicação, a audiência precisaria participar ativamente 
do processo, colaborar com a construção da história, especialmente no 
caso da narrativa transmídia.

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a Rede 
Aparecida de Comunicação

Em outubro de 1717, há 304 anos, três pescadores – João Alves, 
Domingos Garcia e Felipe Pedroso, encontraram, no rio Paraíba do Sul, 
uma pequena imagem da Nossa Senhora da Conceição e, de acordo com 
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a história, depois de a acharem os mesmos foram recompensados com 
uma grandiosa pescaria. Após o acontecido, propagou-se uma grande 
devoção à Nossa Senhora, na região do Vale do Paraíba, interior de São 
Paulo, e a pequena imagem de barro recebeu o nome de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida. Aparecida pelo fato de Nossa Senhora ter 
aparecido para eles num momento de tristeza e sofrimento.

A imagem encontrada pelos pescadores era de argila, terra das mar-
gens do Rio Paraíba. Contudo, a novidade vinha do achado inédito 
e dos milagres que projetam a conhecida e envelhecida imagem 
como grande novidade. O velho se renova de modo magnífico no 
coração do povo. A expressão cunhada para denominar o encontro 
é, de fato, reveladora do significado que foi dado pelos fiéis naquele 
momento: a imagem não foi encontrada, mas apareceu. (Passos & 
Moreira, 2017, p. 12)

De acordo com o Pe. Eugênio A. Bisinoto (2016), em 26 de julho de 
1745, o Pe. José Vilela, pároco da Paróquia de Guaratinguetá, inaugurou 
a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E entre os 
anos 1845 a 1888, foi construída uma Igreja maior, hoje conhecida como 
Basílica Histórica, popularmente chamada de Basílica Velha. No ano 
de 1895, a pedido dos bispos brasileiros, os missionários redentoristas3 
assumiram o atendimento pastoral daquela Igreja para, assim, melhor 
acolher aos devotos que passavam pelo local. E com tamanha devoção 
criada, em 1908 o Papa Pio X, concedeu o título de Basílica Menor, 

3. Os missionários redentoristas fazem parte da Congregação do Santíssimo Redentor, 
criada por Santo Afonso Maria de Ligório, em 1730, na Itália, que tem como meta 
de vida servir a Igreja e a sociedade de forma missionária, ou seja, se doando para 
ajudar quem precisa, como em casas de formação, paróquias santuários, missões 
estrangeiras, na área acadêmica, nas comunicações e nas missões itinerantes. 
Entre os carismas da Congregação, a evangelização por meio da comunicação 
é uma delas.
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para a igreja que foi construída para abrigar a imagem e receber seus 
devotos naquela vila de pescadores, no Vale do Paraíba4.

Tendo em vista a quantidade de pessoas que por ali transitavam, 
os padres resolveram construir um novo Santuário, para que se possa 
acolher um número maior de pessoas. No ano de 1955, deu início às 
obras do Santuário Nacional de Nossa Senhor Aparecida, que, atual-
mente, é considerado o segundo maior templo Católico do mundo5 e o 
primeiro maior Santuário Mariano do mundo. A igreja está localizado 
em Aparecida – SP, e em 20196, de acordo com a Secretaria de Pastoral, 
aproximadamente 12 milhões de pessoas passaram por lá.

É chamado de Basílica de Nossa Senhora Aparecida é título dado à 
igreja que abriga a imagem de Nossa Senhora e Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida é todo o complexo territorial que pertence 
àquele Santuário, como igreja e como uma empresa. No interior da 
Basílica está localizado o Nicho da Imagem, exposto num retábulo de 
37 metros de altura; o altar central e a Cúpula, onde são celebradas as 
missas, que chegam a receber cerca de 30 mil pessoas; as Capelas de 
São José e a Capela do Santíssimo. No seu subsolo encontra-se a Sala 
das Promessas, local em que os devotos deixam objetos, cartas, ex-votos 
como forma de pagar suas promessas; e a sala de confissão. E o complexo 
do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é composto por 
diversos espaços, devocionais e de entretenimento (Carvalho, 2021).

4. Na época, a cidade de Aparecida não existia, era um bairro da cidade vizinha de 
Guaratinguetá. No ano de 1928, a cidade foi emancipada.

5. De acordo com o Vaticano, o primeiro maior templo é a Basílica de São Pedro, no 
Vaticano, e o segundo maior é a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 

6. Dados consultados no Portal A12. http://www.a12.com

http://www.a12.com
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O Santuário Nacional se mantém das doações dos fiéis, que podem 
doar nos cofres da Basílica ou por meio da Família dos Devotos. A Família 
dos Devotos, que até 2020 era chamada de Campanha dos Devotos, foi 
criada em 1999, com o objetivo de organizar as arrecadações do Santuário 
Nacional. Para fazer parte a pessoa precisa fazer um cadastro e doar um 
valor livre estipulado por ela mesma. Aqueles que fazem parte da Família 
dos Devotos recebem em casa a Revista de Aparecida e outros brindes 
que o Santuário encaminha durante o ano (Carvalho, 2021).

Ao longo desses anos em que os missionários redentoristas são 
responsáveis pelo cuidado da imagem de Aparecida, sempre buscaram 
formas de se comunicarem com o povo brasileiro. Quando chegaram ao 
Brasil, se empenharam em aprender a língua oficial do país, a cultura 
e a religiosidade, e, pouco tempo depois, entenderam que os meios de 
comunicação são uma grande ferramenta para transmitir mensagens 
de fé, esperança, devoção e informações sobre a igreja e o Santuário 
Nacional. Sendo assim, viram nos meios de comunicação grande opor-
tunidade de cumprirem com a missão assumida por eles.

O Santuário Nacional tornou-se uma forte empresa de comunicação, 
formando a Rede Aparecida de Comunicação: Jornal Santuário, Rádio 
Aparecida, Revista de Aparecida, TV Aparecida , Revista Devotos 
Mirins, portal A12 , Revista Jovens de Maria e a Revista Apóstolo. 
Além do seu departamento de marketing de relacionamento e comuni-
cação institucional (comunicação interna e assessoria de comunicação). 
Além da Rede Aparecida de Comunicação, o Santuário Nacional conta 
um departamento de marketing de relacionamento, que dirige a Família 
dos Devotos. O marketing se correlaciona com toda a Rede Aparecida 
de Comunicação, desenvolvendo ações, comunicações e estratégias de 
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relacionamento com e para o devoto. O departamento é dividido entre a 
equipe de relacionamento (call center, atendimento presencial e internet), 
comunicação, publicações, infanto-juvenil e digital.

O primeiro veículo de comunicação é o Jornal Santuário, sua primeira 
edição publicada foi no dia 10 de novembro de 1900, que nasceu com o 
objetivo de propagar a devoção a Nossa Senhora Aparecida. O impresso 
nunca deixou de ser publicado, é a publicação católica mais antiga ainda 
em circulação e, hoje, é o veículo de comunicação oficial do Santuário 
Nacional, com distribuição gratuita para os visitantes.

A Rádio Aparecida entrou no ar depois de mais de 50 anos, em 8 de 
setembro de 1951, com uma programação religiosa, cultural e musical, 
com destaque para a transmissão da Consagração a Nossa Senhora 
Aparecida. E, em 10 de novembro de 1994, nasceu a Rede Católica 
de Rádio, com abrangência nacional e com mais de 140 emissoras 
conectadas via satélite. Em 2002 nasce a Revista de Aparecida, como 
um presente para agradecer os membros da Família dos Devotos por 
suas doações, com o objetivo de informar os devotos sobre as ações 
pastorais e de obras dos Santuário Nacional, além de conteúdos oracio-
nais e catequéticos. Atualmente, é a maior tiragem para uma publicação 
católica no país e sua tiragem chega a 650 mil por mês.

A TV Aparecida foi inaugurada no dia 8 de setembro de 2005, mesma 
data da Rádio Aparecida, com concessão educativa. Sua programação tem 
como objetivo transmitir celebrações e eventos realizados no Santuário 
Nacional, programas jornalísticos, culturais, educativos e religiosos. 
Hoje, a emissora está entre as 14 maiores redes de televisão do Brasil 
em abrangência e a 6ª de TV aberta mais vista no país por domicílios.
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Para criar uma comunicação com as crianças, o Santuário Nacional 
lançou a Revista Devotos Mirins, em 2006, a publicação conta com 
histórias em quadrinhos e passatempos, que levam a evangelização às 
crianças. Além disso, dentro do Santuário Nacional há o espaço Devotos 
Mirins, com teatros infantis e encontros com os personagens da narrativa.

Nos meios digitais, no dia 08 de setembro de 2010, fundou-se o 
portal A12.com. O portal reúne todo o conteúdo do Santuário Nacional, 
Editora Santuário, Rádio Aparecida, TV Aparecida, Revistas e Jornal 
Santuário. Além das atividades do Santuário Nacional, o portal veicula 
informações da Igreja no Brasil e conteúdos interativos. O A12 também 
é responsável pelo Aplicativo Aparecida, que concentra as informações 
do portal e mais a TV e a Rádio ao vivo.

A Revista Jovens de Maria. Nascida em 2016, a publicação traz 
entretenimento, atualidades, games e se estende a assuntos como 
espiritualidade e fé, para o público jovem. E o mais recente veículo 
de comunicação é a Revista Apóstolo foi lançada em janeiro de 2021. 
O veículo faz parte das estratégias para o público adulto da Família dos 
Devotos e seu público-alvo é o representante, que se apresenta como 
um voluntário mais engajado com o projeto, participa de forma mais 
ativa das ações do projeto.

O Universo transmídia da Imagem de Nossa Senhora Aparecida

O processo comunicacional do Santuário Nacional começa pela 
imagem de Nossa Senhora Aparecida, que traz simbolismos em sua cor, 
suas expressões e manto e também traz a devoção do povo brasileiro, 
que confia, agradece, reza e se comunica com ela. E, a partir, do contexto 
cultural e comunicacional presente na imagem nasce a Rede Aparecida 
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de Comunicação com objetivo transmitir mensagens de fé, esperança 
e devoção a Nossa Senhora e aproximar ainda mais o espectador do 
Santuário Nacional.

Na imagem abaixo, temos a construção que ilustra o universo da 
narrativa transmídia da imagem de Nossa Senhora:

Figura 1
Comunicação do Santuário Nacional

O mapa ilustrado da Comunicação do Santuário Nacional, sobretudo da Rede Aparecida 
de Comunicação, partindo como centro do universo midiático da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida (Carvalho, 2021)

Para compreender a construção da narrativa iniciamos pelo processo 
comunicacional do departamento de marketing e relacionamento Família 
dos Devotos, que está presente em todos os veículos de comunicação da 
Rede Aparecida. De acordo com Spalding (comunicação pessoal, 2020), 
diretor de marketing e negócios do Santuário Nacional, a Família dos 
Devotos representa o principal projeto de marketing de relacionamento 
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do Grupo Santuário e trata-se da mais relevante fonte de captação de 
recursos da organização, proveniente de doações espontâneas, tanto 
de pessoas físicas – em sua grande maioria, como também jurídicas. 
Na comunicação, em virtude desse papel enquanto marketing de rela-
cionamento, são inúmeras as ações e ferramentas de comunicação uti-
lizadas para alcançar a melhor percepção de valor perante o(s) seu(s) 
público(s)-alvo. E para realizar e produzir todas as ações estratégicas de 
marketing e relacionamento existe um planejamento de comunicação, 
como explica o coordenador de comunicação Barros (comunicação 
pessoal, 2021):

Antes de qualquer ação, existe uma reunião de diretrizes com a 
administração e reitoria do Santuário Nacional para que os temas 
que as coordenações, gerência e direção de marketing propõem 
possam ser aprovados, encorpados ou descontinuados, e assim pos-
samos seguir com o desenvolvimento deles. Com as informações, 
é criado um documento chamado Plano de Comunicação, que tem 
praticamente tudo que acontecerá no mês que estamos planejando, 
descrição as temáticas, as pautas, os anúncios e a capa da Revista de 
Aparecida, comerciais de TV, o material digital e de rádio. (Barros, 
comunicação pessoal, 2021)

A partir deste processo de comunicação, a Família dos Devotos se faz 
presente em toda a Rede Aparecida de Comunicação de diversas formas, 
além das suas próprias publicações que também pertencem à Rede Apa-
recida de Comunicação, como a Revista de Aparecida, a Revista Jovens 
de Maria, a Devotos Mirins, a Revista Apóstolo e o Jornal Santuário. Na 
TV Aparecida, a Família dos Devotos, consta na grade comercial com 
VTs (vídeos comerciais). Já na grade dos programas da TV Aparecida, 
são veiculados os quadros Santuário em Ação, Construindo Gente, Dicas 
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aos Pais, além de divulgação da Família dos Devotos por meio da ação 
direta promovida pelos apresentadores e a transmissão da ‘Missa Apa-
recida pelo Brasil’ e o programa ‘Prece a Maria’, ambos no dia 12 de 
cada mês. Ainda contemplando os conteúdos referentes à Família dos 
Devotos, a TV Aparecida produz e exibe, de segunda a sexta-feira, o 
programa com o mesmo nome do projeto. Na Rádio Aparecida, além 
dos comerciais, existem dois programas diários, o ‘Bom dia, Família’ e 
o ‘Tarde em Família’. No portal A12 existe o site do projeto Família dos 
Devotos, abrangendo ainda as páginas dos projetos Jovens de Maria e 
Devotos Mirins. Barros (comunicação pessoal, 2021) relata que quase 
todas as ações de comunicação envolvem a participação e interação com 
o público-alvo, levando em conta a estratégia. Além disso, a participação 
espontânea do devoto é muito comum, pois ele se sente à vontade para 
escrever uma carta, compartilhar uma história de fé na internet ou enviar 
uma mensagem para a produção de algum programa da TV, fazendo-se 
sempre presente na comunicação do Santuário Nacional.

Com 121 anos de veiculação e consolidado como primeiro meio 
de comunicação oficial do Santuário Nacional de Aparecida, o Jornal 
Santuário segue exercendo o papel como porta-voz e de um guia de 
informações religiosas e turísticas para o público visitante. Até junho 
de 2020, o Jornal Santuário pertenceu à Editora Santuário e tinha sua 
linha editorial focada na Igreja Católica, com assuntos gerais sobre a 
Igreja, sobre a Congregação Redentorista e sobre o Santuário Nacional. 
Após julho de 2020 o mesmo passou a ser de responsabilidade do depar-
tamento de marketing ‘Família dos Devotos’, tornando-se um jornal 
com informações específicas sobre o Santuário Nacional, bem como 
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sua ação pastoral e os atrativos do complexo turístico. Em setembro de 
2020, o veículo passou a integrar a Rede Aparecida de Comunicação.

A Revista de Aparecida desempenha um papel que consiste no 
diálogo direto com o devoto de Nossa Senhora Aparecida, cuja faixa 
etária do público-alvo é estipulada por pessoas acima de 22 anos que são 
cadastradas na Família dos Devotos, correspondendo à maior parcela 
de doadores. A revista é produzida por três jornalistas responsáveis pela 
redação, revisão e produção das pautas, bem como criação de textos 
para determinadas seções ligadas à Família dos Devotos e elaboração de 
produções fotográficas que farão parte da publicação. Grande parte dos 
textos são produzidos pelos articulistas ligados à Congregação Reden-
torista (padres e irmãos) e acadêmicos da área da ciência da religião. 
Já o projeto gráfico e a diagramação são terceirizados. A linha editorial 
aborda os eixos estratégicos que trabalham a temática central do respec-
tivo mês, apresentando conteúdos concomitantes às diretrizes gerais.

A publicação também tem um papel importante na estratégia do 
plano de comunicação da Família dos Devotos, pois toda a elaboração 
das ações inicia-se com a escolha das suas respectivas pautas e anún-
cios publicitários. A partir das definições são planejadas as produções 
audiovisuais - para a TV Aparecida e redes sociais, as ações para a 
Rádio Aparecida e as demais mídias impressas. A equipe de marketing 
elabora e desenvolve ações de interatividade ou participação, como 
por exemplo a campanha ‘Cartas para Mãe Aparecida’, que aconteceu 
em outubro de 2020, mês que celebra a novena e a festa da Padroeira 
do Brasil. Na reunião de diretrizes de comunicação foi definido que a 
campanha consistiria na escrita manual de uma carta, representando 
Nossa Senhora Aparecida escrevendo para o devoto, com o objetivo de 
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gerar uma experiência sensorial com o público ao receber este escrito 
enviado junto à Revista do mês de outubro. A carta também pedia para 
que o devoto a respondesse, estimulando-o a enviar sua carta para a 
Mãe Aparecida, seja para agradecer ou pedir algo. Nessa ação foram 
recebidas aproximadamente 8 mil cartas, de acordo com dados do setor 
de correspondência do Santuário Nacional. Simultaneamente, foi criada 
uma ação no A12, no qual foi disponibilizado um modelo da carta para 
que o devoto pudesse baixá-lo e participar escrevendo sua mensagem e 
enviando-a por e-mail. Tal movimentação nos meios digitais resultou em 
inúmeras matérias exibidas na programação da TV Aparecida7 enquanto 
a campanha esteve vigente, principalmente no programa Família dos 
Devotos8; na Rádio Aparecida, os locutores convidaram os ouvintes a 
participar, enviar sua carta ou acessar o portal; e as revistas Jovens de 
Maria e Devotos Mirins também participaram da estratégia, enviando 
a carta de Nossa Senhora e a carta resposta do público. Finalizando o 
mês e a ação, no dia 31 de outubro de 2020, foi realizada uma cele-
bração especial na capela dos Apóstolos9, com a presença da imagem 
original de Nossa Senhora Aparecida, transmitida pela TV Aparecida, 
para agradecer aos devotos por sua fiel participação em entregar à Mãe 
Aparecida suas cartas (Carvalho, 2021).

7. Neste link, é possível acessar uma reportagem sobre os bastidores da criação da 
campanha:(“Confira os bastidores da campanha ‘Cartas para a Mãe Aparecida’”, 
2020)

8. Neste link, é possível assistir uma reportagem do programa Família dos Devotos, 
que entrevistou devotos que enviaram cartas: Santuário Nacional de Aparecida. 
(2020)

9. Capela dos Apóstolos, também conhecida como capela reservada, pois só os 
padres têm acesso. Está localizada atrás do Nicho de Nossa Senhora e é o local 
em que se tem acesso à imagem original de Nossa Senhora Aparecida.
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No universo digital, a Revista está locada no site da Família dos 
Devotos, dentro do portal A12. Até o momento, não existe um site 
específico para a publicação, mas seu conteúdo pode ser acessado pelo 
link a12.com/revista, que direciona o internauta para uma plataforma 
de acervo da Revista de Aparecida, Jovens de Maria e Devotos Mirins, 
no arquivo o internauta encontra a revista no formato de áudio. Por fim, 
no aplicativo Aparecida o usuário também pode acessar a Revista por 
meio de um botão na área da Família dos Devotos que o direciona ao 
link do acervo.

A Revista Apóstolo, que tem como público-alvo é o representante 
chamado de ‘Apóstolo de Aparecida’, inspirado na fala do Padre Vítor 
Coelho de Almeida: “quem ajuda na pregação tem merecimento de 
pregador”. O conteúdo comunica diretamente com este nicho, tirando 
dúvidas sobre as tarefas durante as peregrinações com as capelinhas de 
Nossa Senhora, bem como reafirma a importância mística das missões 
populares e dos missionários. Há ainda textos catequéticos e oracionais. 
A revista tem tiragem bimestral e seu planejamento de pauta é anual. 
Já as ações on-line direcionadas a essa publicação ainda estão sendo 
desenvolvidas, por se tratar de um projeto totalmente novo.

O público infanto-juvenil é composto pelas vertentes Devotos Mirins 
e Jovens de Maria, que contemplam os devotos entre 0 e 12 anos e entre 
13 e 19 anos, respectivamente. Ambas as publicações são mensais e 
executadas por uma equipe específica, uma vez que elas compõem um 
universo à parte, extrapolando as publicações off-line. A revista ilustrada 
Devotos Mirins é um gibi em formato de história em quadrinhos cujos 
protagonistas são o Tijolinho, a Mãezinha do Céu, o cãozinho Pingo 
e sua turma. A publicação contempla conteúdos de evangelização em 
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uma linguagem acessível e lúdica para crianças e também se sugere 
como um guia de trabalho ao catequista, apresentando conteúdos de 
formação e recomendações de abordagem sobre a liturgia e a religião 
católica para o público infantil, bem como traz passatempos e jogos de 
raciocínio com temática bíblica. Além disso, seu processo de produção 
é diferenciado das demais publicações por ter seu formato de gibi e por 
ser toda terceirizada. Sua produção se inicia três meses antes, quando 
a equipe reúne e organiza todo o argumento, apresenta para a empresa 
que produz e o roteirista escreve todo o seu conteúdo e depois faz os 
desenhos.

Nos meios digitais, os Devotos Mirins têm seu próprio site, que traz 
interação com o público, histórias dos personagens em quadrinhos e a 
história do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em sua 
página, o projeto possui também jogos interativos, como o ‘jogo dos 
7 erros’ e o ‘jogo da memória’, bem como o ‘Espaço da Criança’, com 
orações, histórias bíblicas, vídeos educativos e desenhos para baixar e 
colorir; e diversos vídeos com contéudos de catequese e contextuali-
zação do projeto, e ao acessar os vídeos o usuário é direcionado para o 
YouTube, onde os vídeos são postados. A Turma também interage com 
os devotos por meio das redes sociais, por meio de postagens diárias e 
com conteúdo catequético e sobre o Santuário Nacional. Além disso, 
o projeto possui 8 aplicativos de jogos interativos, que podem ser bai-
xados nas lojas de aplicativos. Os jogos, porém, não dão continuidade 
em uma narrativa imersiva e não se vinculam aos conteúdos publicados 
na Revista e nas redes sociais. E, em setembro deste ano, foi lançado 
o programa Devotos Mirins Show, na TV Aparecida.
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A Revista Jovens de Maria é veiculada mensalmente aos adoles-
centes e jovens até 21 anos cadastrados na Família dos Devotos, e visa 
convidá-los para a atuação missionária em suas comunidades ou até 
mesmo para que busquem cada vez mais a sabedoria e vivência cristã. 
A premissa, assim como as demais publicações, é a evangelização e 
estímulo para a missão leiga, convidando o jovem a se tornar um agente 
de transformação espiritual no local onde vive. Assim como as demais, 
a Revista também dialoga com os devotos por meio das redes sociais, 
com conteúdos de evangelização e catequese, via redes sociais e portal 
A12.com.

Atualmente, a comunicação radiofônica do Santuário Nacional é divi-
dida entre a Rádio Aparecida e a Rádio POP. Padre Inácio de Medeiros 
(comunicação pessoal, 2020), diretor da Rádio Aparecida e POP, explica 
que, hoje, a produção de conteúdo da Rádio Aparecida é dividida em 
três pilares: evangelização, formação e informação. “É levar a palavra 
de Deus e a devoção a Nossa Senhora Aparecida a todos os lugares 
do Brasil e do mundo, por meio da internet” (Medeiros, comunicação 
pessoal, 2020). A Rádio Aparecida realiza suas transmissões por ondas 
curtas, tropicais e FM e seu público-alvo é adulto, acima dos 40 anos, 
predominantemente feminino. Já a Rádio POP caracteriza-se pela pro-
gramação mais musical, com jornalismo, entretenimento e enfoque no 
Santuário Nacional. Sua transmissão é a FM para toda a região do Vale 
do Paraíba, no interior de São Paulo, veiculada para um público-alvo 
mais diverso, porém sua audiência concentra-se, sobretudo, na parcela 
jovem e predominantemente masculina.

Padre Inácio de Medeiros (comunicação pessoal, 2020) explica 
que o objetivo de se ter duas rádios é atingir públicos diferentes, de 
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formas distintas e com uma linguagem específica para cada um. Apesar 
de distintas em linguagem, em ambas impera a comunicação cristã, 
abordando também a prestação de serviço e operando como exten-
são do Santuário Nacional. O diretor da rádio (2020) ressalta que em 
ambas as rádios, principalmente na seleção musical, tudo é realizado 
de forma muito criteriosa, o que exige uma avaliação de todo o conte-
údo que será veiculado, como, por exemplo, se as letras das músicas 
ou fala dos entrevistados estão de acordo com os valores e princípios 
da instituição. Medeiros (comunicação pessoal, 2020) explana que as 
rádios fazem parte da Rede Aparecida de Comunicação, “cabendo a 
elas toda a comunicação pela plataforma rádio e também no A12”. 
No universo on-line, atualmente, as rádios também estão no aplicativo 
Aparecida, com a transmissão ao vivo da programação no YouTube 
(Rádio Aparecida, s.d. -a; Rádio POP, s.d. -a), como programas ao vivo e 
conteúdos complementares, como vídeos de bastidores e a apresentação 
dos locutores. Já no Facebook (Rádio Aparecida, s.d. -b; Rádio POP, 
s.d. -b), com transmissão da missa do Santuário Nacional, divulgação 
da programação e videoscast. No Instagram (Rádio Aparecida, s.d. -c; 
Rádio POP, s.d. -c), há a divulgação da programação e das ações de 
programação. Além disso, para o A12 são produzidos podcasts, como 
séries especiais, reportagens e radiodocumentários.

A coordenadora de produção, Castro (comunicação pessoal, 2020) 
ressalta que as interações e participações com o público acontecem de 
forma muito ativa pelas redes sociais, como no Facebook, no YouTube 
e no aplicativo Whatsapp. O ouvinte tem o espaço aberto para enviar 
mensagens, fazer sugestões de pautas, registrar reclamações e pedidos de 
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oração, por exemplo, mas devido aos critérios de seleção das músicas, a 
direção achou por bem não abrir para o público fazer pedidos musicais.

A TV Aparecida posiciona-se como uma emissora católica, de abran-
gência nacional, que produz conteúdo em multiplataforma. Seu público-
-alvo caracteriza-se majoritariamente por homens e mulheres acima de 
50 anos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, de acordo com o diretor 
de produção, padre Mauro Vilela (comunicação pessoal, 2020), missio-
nário redentorista. A emissora também produz conteúdo infanto-juvenil. 
Atualmente, a emissora possui 47 programas, sendo 18 produções ter-
ceirizadas e 29 produções da casa. O programa com maior audiência é 
a Missa de Aparecida, “que é uma forte tradição que passa de geração 
em geração. Além da missa, em termos de audiência, o programa Terra 
da Padroeira costuma ficar entre as 4 principais audiências de TV aberta 
todos os domingos” (Chiaradia, comunicação pessoal, 2020).

Chiaradia (comunicação pessoal, 2020), diretora de núcleo da TV 
Aparecida, explica que, para partir das definições estratégicas de grade 
de programação, primeiramente define-se o que pode ser produzido 
internamente ou o que se pode terceirizar. Para ocupar os espaços que 
não podem ser preenchidos por produções internas, o departamento de 
Programação busca conteúdo externo, podendo ser filmes, séries, docu-
mentários ou programas. “Quando se trata de programas, o departamento 
Comercial busca patrocinadores para que o programa terceirizado possa 
ser viabilizado financeiramente” (Chiaradia, comunicação pessoal, 2020).

Em relação à participação e interação com o público, Chiaradia 
(comunicação pessoal, 2020) descreve que os programas possuem 
relacionamento com o público por meio de ligações telefônicas, envio 
de vídeos e de mensagens através do aplicativo e das redes sociais. 
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A participação ocorre também por meio de cartas que são enviadas pelo 
telespectador e lidas pelos apresentadores nos programas. O público 
também colabora enviando vídeos, fotografias e até mesmo cartas, 
conforme conteúdo e solicitação dos programas. “Há também o envio 
de sugestão de conteúdo através das redes sociais, e-mails e ligações” 
(Chiaradia, comunicação pessoal, 2020). A TV Aparecida, como parte 
da Rede Aparecida de Comunicação, está presente no portal A12, nas 
redes sociais e no aplicativo Aparecida, onde é disponibilizada grande 
parte do seu conteúdo. Dentro do portal, a emissora tem seu site, com 
conteúdos exclusivos criados pela equipe do A12, como por exemplo, 
vídeos de bastidores, curiosidades sobre os programas e seus apresen-
tadores e continuação de conteúdo no site dos programas, gerando uma 
integração de conteúdos crossmedia e transmídia.

As narrativas transmídias acontecem por meio das redes sociais: 
Youtube, Facebook e Instagram, quando uma determinada pauta 
de um programa gera um conteúdo diferenciado nas redes sociais 
e assim os conteúdos se completam. Já no APP, podemos conside-
rar narrativas crossmedia, uma vez que são os mesmos conteúdos 
produzidos para o formato da TV, sem alteração de conteúdo que 
são disponibilizados dentro do APP (Chiaradia, comunicação pes-
soal, 2020).

Além do site com conteúdos, a TV Aparecida está presente no YouTube 
e seu canal tem 2,5 milhões de inscritos10, o site teve 12.727.684 visu-
alizações na página11, já a página da TV Aparecida no Facebook tem 

10. Dados apresentados até o dia 28 de dezembro de 2020. 
11. Dados apresentados até o dia 28 de dezembro de 2020.
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2,5 milhões de seguidores12 e no Instagram, 500 mil seguidores13. 
Na Rede Aparecida, depois do portal, a TV é a mídia que tem a maior 
presença no meio digital.

O portal A12 tem como objetivo gerar toda a presença digital do 
Grupo Santuário Nacional. De acordo com Luana Correa (comunica-
ção pessoal, 2020), coordenadora do portal, desde 2018, toda a equipe 
assumiu a responsabilidade de planejar e executar os projetos digitais 
com foco no fortalecimento do grupo (estratégias digitais) no ambiente 
on-line. Atualmente, o A12 abriga 22 sites ativos e a mesma equipe é 
responsável pelo portal, redes sociais e aplicativo Aparecida. De forma 
geral, o público-alvo do A12 é o leigo católico, devoto de Nossa Senhora 
Aparecida, entre 24 e 25 anos.

Correa (comunicação pessoal, 2020) descreve que o A12 tem cinco 
principais editorias: Santuário Nacional, TV Aparecida, Rádios, Con-
gregação e Redação do A12. “Como atendemos os interesses de insti-
tuições, definimos que os principais sites deveriam ser nossas editorias 
e que cada site poderia trabalhar assuntos relacionados separadamente 
ou em conjunto” (Correa, comunicação pessoal, 2020). Para cada uma 
das editorias existem três regras para definir as pautas: 1. assuntos 
ligados à religião católica, de interesse da população ou prestação de 
serviço, sempre respeitando os valores cristãos; 2. a relação direta com 
o seguimento da editoria, como o Santuário Nacional, por exemplo, com 
informações sobre o mesmo. 3. análise de dados sobre determinado 
assunto, busca pelo público, tendências e inovações do mercado (o que 
é relevante para a editoria).

12. Dados apresentados até o dia 28 de dezembro de 2020. 
13. Dados apresentados até o dia 28 de dezembro de 2020.
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A coordenadora (2020) explica que as interações com o público 
acontecem por e-mail e pelas redes sociais.

Atualmente temos uma pessoa que acessa todas as redes sociais 
que cuidamos no A12 para responder e interagir com o público. 
É importante ressaltar que temos cuidado com a quantidade de ações 
(respostas), infelizmente as redes sociais (Facebook e Instagram) 
não interpretam bem muitas interações feitas pela fanpage, acham 
que podem ser robôs respondendo. Dentro do A12 organizamos o 
contato de todos os sites em uma só página – a12.com/contato – dessa 
forma temos vários destinatários, alguns são respondidos por outras 
equipes, como Família dos Devotos, e os demais são respondidos 
aqui no A12 (Correa, comunicação pessoal, 2020).

Por fim, o portal A12 é a presença digital de toda a Rede Aparecida 
de Comunicação, executando todas as ações de comunicação digital para 
TV, Rádios e Santuário Nacional, incluindo todas as redes sociais, sites, 
landing pages e aplicativo (hoje, toda a Rede está direcionada para o 
aplicativo Aparecida). Sendo o Santuário Nacional seu principal cliente, 
“o maior objetivo do A12 é fazer com que o devoto se sinta presente na 
Casa da Mãe sem sair de casa” (Correa, 2020). Unindo todos os veículos 
de comunicação do Santuário Nacional em um só lugar.

Em janeiro de 2021, foi lançado o app Aparecida, que reúne a 
Rede Aparecida de Comunicação e a Editora Santuário. Corrêa (2021), 
relata que o aplicativo foi criado com o objetivo de unir os serviços de 
comunicação e facilitar o consumo do devoto, que quer ter contato e se 
comunicar com o Santuário Nacional. A coordenadora (2021) explica 
que o aplicativo ainda está em sua primeira fase e por isso apresenta 
poucos recursos com ações interativas. Nessa primeira fase, o usuário 
encontra as principais notícias do portal A12; a Bíblia de Aparecida, 
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que é a bíblia católica completa; Deus Conosco, que é a liturgia diária; 
Santo do dia, história e oração; Transmissão ao vivo da Rádio Apare-
cida, Rádio POP e TV Aparecida; Santuário ao vivo, que são 6 câmeras 
ligadas 24h dentro e fora da Basílica; e Família dos Devotos, que o 
usuário pode doar, fazer novo cadastro e acessar as Revistas (Revista de 
Aparecida, Jovens de Maria e Devotos Mirins). Por fim, nessa primeira 
fase do app observa-se que ele tem uma função de crossmedia para a 
Rede Aparecida de Comunicação e Santuário Nacional.

Conclusão

Por meio da pesquisa foi possível compreender a construção da 
narrativa transmídia da Rede Aparecida de Comunicação, formada pelas 
mídias do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, entendendo 
que o universo narrativo nasce da iconográfica e da representatividade 
da imagem de Nossa Senhora para o seu devoto, público-alvo da 
Rede, e para as ações do Santuário Nacional. E ao longos dos anos, 
passando por todas as mídias e acompanhando evolução tecnológica e 
comunicacional – impresso, rádio, televisão e internet, acredita-se que 
a comunicação do Santuário Nacional realiza o processo, troca infor-
mações, mensagens e constrói diálogos com seu público-alvo e utiliza 
de diversas mídias para isso.

A partir da investigação, constatou-se que o processo comunicacional 
do Santuário consiste em formar um universo narrativo em expansão, 
por meio da Rede Aparecida de Comunicação e o seu departamento de 
marketing, construindo sua narrativa transmídiatica. A narrativa está 
presente em 10 plataformas midiáticas diferenciadas, com públicos espe-
cíficos para cada uma delas, com uma linguagem própria e estratégias 
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planejadas. O Santuário Nacional, administrado pelos missionários 
redentoristas, busca investir nos meios de comunicação como forma 
de propagar a devoção a Nossa Senhora Aparecida, possibilitando o 
aumento da fé do brasileiro na Santa e, além disso, sempre busca inovar 
com a tecnologias contemporâneas, exemplo é a própria história da 
Rede Aparecida de Comunicação.

Por meio da teoria cultura da convergência midiática, constatou-se 
a participação, interação e imersão do público, aquele que se diz devoto 
de Nossa Senhora Aparecida, que se esforça para estar presente em 
todas as mídias, seja por meio de uma carta que escreve, uma mensa-
gem que envia ou um compartilhamento em rede social. A migração 
pelas multiplataformas, permite assistir uma missa transmitida pelo 
YouTube, baixar o aplicativo, entre tantas outras possibilidades que lhes 
são proporcionadas para expressar sua fé e devoção a Nossa Senhora. 
Aquele que tem fé e acredita pode se permitir estar presente no Santu-
ário Nacional, diante da Imagem, onde e quando ele quiser a partir do 
momento que se dispõe na ação e tem recurso tecnológico para isso.

Referência

Bisinoto, E. A. (2016, setembro 27). Aparecida: Histórico e Mensagem. 
A12. http://www.a12.com/academia/artigos/aparecida-historico-e-
mensagem

Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding new 
media. MIT Press.

Carvalho. T. E. M. (2021). A convergência cultural e midiática na fé: 
Um estudo sobre a comunicação do Santuário Nacional de Nossa 

http://www.a12.com/academia/artigos/aparecida-historico-e-mensagem
http://www.a12.com/academia/artigos/aparecida-historico-e-mensagem


1437

meistudies

Senhora Aparecida [Tese de doutorado não publicada]. Universidade 
Anhembi Morumbi.

Confira os bastidores da campanha “Cartas para a Mãe Aparecida”. (2020, 
outubro 08). Recuperado de https://www.a12.com/tv/programas/
santa-receita/confira-os-bastidores-da-campanha-carta-para-a-mae-
aparecida-05-10-2020-17-35-29

García A., J. A., Salaverría A., R., & Masip M., P.. (2008).Convergencia 
periodistica en los médios de comunicación: Propuesta de definición 
conceptual y operativa [Trabalho apresentado em congresso]. 
Congreso Internacional Fundacional Ae-IC I+C Investigar la 
Comunicación. Santiago de Compostela, Espanha. https://ae-ic.org/
santiago2008/Congreso08/Actas/contents/pdf/comunicaciones/134.
pdf

Gosciola, V. (2012). A Máquina de Narrativa Transmídia: transmidiação 
e literatura fantástica. Revista Comunicación, 1(10), 131-139.

Gosciola, V. (2014). Narrativa transmídia: conceituação e origem. In C. 
Campalans, D. Renó, & V. Gosciola (orgs.), Narrativa Transmedia 
entre teorias y prácticas. Editorial UOC.

Gosciola, V., & Venancio, A. L. S. (2016). Cultura Transmídia: Definições 
e Prognósticos para a Era Digital. In A. C. Belo (org.), Comunicação 
Transmídia. EDIPUCRS: UCSC.

Gosciola, V. (2010). Roteiro para as novas mídias: do cinema às midas 
interativas. Senac.

https://www.a12.com/tv/programas/santa-receita/confira-os-bastidores-da-campanha-carta-para-a-mae-aparecida-05-10-2020-17-35-29
https://www.a12.com/tv/programas/santa-receita/confira-os-bastidores-da-campanha-carta-para-a-mae-aparecida-05-10-2020-17-35-29
https://www.a12.com/tv/programas/santa-receita/confira-os-bastidores-da-campanha-carta-para-a-mae-aparecida-05-10-2020-17-35-29
https://ae-ic.org/santiago2008/Congreso08/Actas/contents/pdf/comunicaciones/134.pdf
https://ae-ic.org/santiago2008/Congreso08/Actas/contents/pdf/comunicaciones/134.pdf
https://ae-ic.org/santiago2008/Congreso08/Actas/contents/pdf/comunicaciones/134.pdf


1438

meistudies

Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M.. Clinton, K.. & Robison, A. J. 
(2009a). Confronting the challenges of participatory culture: Media 
education for the 21st century. Mit Press.

Jenkins, H. (2009b). Cultura da convergência. Aleph.

Passos, J. D., & Moreira, C. (2017). Introdução. In M. A. de Aparecida 
(org), Aparecida: 300 anos de fé e devoção. Editora Santuário, 2017

Rádio Aparecida. (s.d. -a). Início [canal do YouTube]. Recuperado 
em 30 de janeiro de 2021, de https://www.youtube.com/channel/
UCdB5obv0acug-GcANICp_gA

Rádio POP. (s.d. -a). Início [canal do YouTube]. Recuperado em 30 de 
janeiro de 2021, https://www.youtube.com/user/909oficial

Rádio Aparecida. (s.d. -b). Início [canal do Facebook]. Facebook. 
Recuperado em 30 de janeiro de 2021, de https://www.facebook.
com/radioaparecida

Rádio POP. (s.d. -b). Início [canal do Facebook]. Facebook. Recuperado 
em 30 de janeiro de 2021, de https://www.facebook.com/
aradiopopoficial/

Rádio Aparecida [@radioaparecida]. (s.d. -c). Posts [canal do Instagram]. 
Instagram. Recuperado em 30 de janeiro de 2021, de https://www.
instagram.com/radioaparecida

https://www.youtube.com/channel/UCdB5obv0acug-GcANICp_gA
https://www.youtube.com/channel/UCdB5obv0acug-GcANICp_gA
https://www.youtube.com/user/909oficial
https://www.facebook.com/radioaparecida
https://www.facebook.com/radioaparecida
https://www.facebook.com/aradiopopoficial/
https://www.facebook.com/aradiopopoficial/
https://www.instagram.com/radioaparecida/
https://www.instagram.com/radioaparecida/


1439

meistudies

Rádio POP [@aradiopopoficial]. (s.d. -c). Posts [canal do Instagram]. 
Instagram. Recuperado em 30 de janeiro de 2021, de https://www.
instagram.com/aradiopopoficial/

Santuário Nacional de Aparecida. (2020, outubro 30). A emoção de 
escrever uma carta para Mãe Aparecida [Vídeo]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=fXfb4vTkBxk

https://www.instagram.com/aradiopopoficial/
https://www.instagram.com/aradiopopoficial/
https://www.youtube.com/watch?v=fXfb4vTkBxk
https://www.youtube.com/watch?v=fXfb4vTkBxk


1440

meistudies

O superman de ontem e o de hoje: uma análise de 
roteiro e da construção do personagem no cinema

Matheus Bosi1

As adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema não são 
novidade. Embora nunca tenha havido um número tão alto de filmes de 
super-heróis estreando como hoje – entre 2008 e 2020 foram lançados 
aproximadamente 40 longas produzidos por Marvel Studios e Warner 
Bros. (DC Comics) – esta não é uma prática nova. Nick Carter – Master 
Detective (1939) e Fantomas (1964) são apenas alguns dos exemplos 
mais antigos de comics2 que viraram filmes (Morin, 1972). Se formos 
olhar para as duas empresas citadas, veremos inúmeras adaptações 
audiovisuais de diversos personagens feitas ao longo das décadas, tais 
como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Wolverine, Hulk, Batman, 
Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde.

Com tantos quadrinhos sendo adaptados para as telas por tanto 
tempo, é de se imaginar que a forma como essas histórias são trans-
postas para roteiros cinematográficos pode ter mudado ao longo dos 
anos, devido à diferença de contexto em que essas adaptações foram 
lançadas – seguindo o pensamento de Benjamin (1968, p. 214), que 
diz que uma adaptação tem sua própria aura, “uma presença no tempo 

1. Mestrando em Comunicação na Universidade Anhembi Morumbi.
 matheus.bosi97@gmail.com
2. Termo em inglês para “quadrinhos”.

mailto:matheus.bosi97%40gmail.com?subject=
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e no espaço, uma existência única no local onde ocorre”. Mas de que 
forma elas mudaram do ponto de vista narrativo?

Um indicador dessa resposta surge com as recentes adaptações de 
super-heróis com tons mais sombrios, sérios e realistas que despontaram 
nos últimos três anos, como as séries The Boys (2019), Watchmen (2019) 
e O Legado de Júpiter (2021), indicadas para maiores de 16 anos3; e 
a animação Invencible (2021), recomendada apenas para maiores de 
idade. Uma situação bem diferente se formos olhar, por exemplo, para os 
longas do Batman dos anos 80 e 90 que, mesmo sendo protagonizados 
por um personagem considerado mais sombrio, tinham classificação 
indicativa Livre para todos os públicos.

Será então que os heróis amplamente conhecidos do grande público 
também estão sendo adaptados de forma diferente, seguindo essa 
tendência mais adulta e realista, ou é uma questão que cabe apenas a 
esses heróis mais alternativos? Para tentarmos chegar a uma resposta, 
este estudo irá focar em um famoso super-herói: Superman. Publicado 
pela primeira vez em 1938, na Action Comics #1, o personagem foi 
escolhido como objeto de análise por sua fama e, principalmente, por 
ter recebido dois longas-metragens de origem com um intervalo de 35 
anos – e que, à primeira vista, parecem se distanciar muito um do outro. 
Superman: The Movie, foi dirigido por Richard Donner e estrelado por 
Christopher Reeve, tendo estreado em 1978; enquanto Man of Steel, do 
cineasta Zack Snyder e que traz Henry Cavill no papel principal, foi 
lançado em 2013 – dois contextos extremamente diferentes

3. Usando como referência a classificação etária brasileira.
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Neste meio tempo tivemos outras encarnações em live-action4 do 
herói, como a interpretada pelo jovem Tom Welling na série de TV 
Smallville (2001) e a feita por Brandon Routh no longa Superman 
Returns (2006). Como a versão de Welling foi feita há muitos anos e a 
de Routh funciona mais como uma espécie de continuação dos longas 
das décadas de 70 e 80 (Weldon, 2013), sem se preocupar em recontar 
a origem do personagem, ambas as obras não serviriam para traçar o 
paralelo que estamos buscando aqui.

Serão referenciadas também as 12 primeiras HQ’s5 do super-herói 
que foram lançadas entre 1938 e 1939, as quais não continham nenhum 
super-vilão – na Action Comics #13 é apresentado o primeiro grande 
inimigo do Superman¸ o Ultra-Humanoide, um cientista malvado e 
careca que quer destruir o super-herói usando seu grande intelecto; 
quadrinhos lançados próximos à estreia dos longas-metragens também 
serão mencionados.

O estudo se dividirá da seguinte forma: primeiro tentaremos entender 
um pouco do surgimento do Superman e de sua história nos primeiros 
anos de publicação; depois faremos uma análise mais breve dos dois 
longas tentando encaixá-los na teoria da Jornada do Herói, de Joseph 
Campbell, para descobrir se a estrutura dos dois roteiros permanece 
a mesma; por último, haverá a comparação efetiva na forma como o 
Superman de Christopher Reeve e o de Henry Cavill foram construídos 
em seus respectivos filmes, analisando os seguintes pontos: motivação; 
conflito interno e externo; e desejo consciente e inconsciente. Para isso 
serão usados, principalmente, os seguintes referenciais teóricos: o 

4. Obras audiovisuais feitas com atores interpretando personagens em corpo e voz.
5. Abreviação para “história em quadrinhos”.
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manual de roteiro Story (2006) de Robert McKee, o livro Superman – 
Uma Biografia não Autorizada (2013) de Glen Weldon, O Herói de Mil 
Faces (1989) de Joseph Campbell e Uma Teoria da Adaptação (2011) 
de Linda Hutcheon.

O Superman das Primeiras HQ’s

“Enquanto um planeta distante era destruído devido à sua idade 
avançada, um cientista colocou seu bebê dentro de uma espaçonave 
construída às pressas, lançando-a em direção à Terra!”. Foi com essa 
abertura que a HQ Action Comics #1 (1938) apresentou ao mundo 
pela primeira vez o Superman. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, 
o super-herói do “S” no peito surgiu com uma história base de origem 
bem parecida com a difundida até hoje, porém alguns elementos famosos 
foram se moldando através das décadas.

Embora tenhamos desde o início a presença de Lois Lane6 e o 
jornalista Clark Kent como a identidade secreta do super-herói, outros 
elementos como o jornal Planeta Diário7, o chefe de redação Perry White 
e o fotógrafo Jimmy Olsen8 não dariam as caras tão cedo. Os poderes do 
Superman também seriam alterados no decorrer do trajeto. No início, 
suas habilidades eram congênitas a todo kryptoniano, e não causadas 
pelo Sol – como são hoje; ele também não tinha a capacidade de voar, 
podendo apenas “saltar 200 metros” (Weldon, 2013). Mas as diferenças 
entre esta versão inicial e a que se popularizaria no longa-metragem de 
1978 que mais nos interessam para a produção deste artigo estão rela-

6. Um dos principais interesses amorosos do Superman até hoje.
7. Local de trabalho de Clark Kent.
8. Colega de trabalho do herói.
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cionadas à personalidade do herói, os tipos de vilões que ele enfrenta 
e o seu modo de lidar com eles.

Para começar, nas 12 primeiras HQ’s (1938 – 1939) do Superman 
vemos o super-herói lutando contra bandidos comuns, em sua maioria 
assaltantes, golpistas ou ricos corruptos que tentavam tirar proveito de 
uma sofrida classe trabalhadora - como vemos em Action Comics #3 
(1938), quando o Superman decide ensinar uma lição ao dono de uma 
mina que não fornece boas condições de trabalho para seus funcionários, 
o prendendo nela por diversas horas e o fazendo achar que irá morrer. Este 
modo mais urbano de agir estava diretamente ligado à Crise de 19299, 
aproximando o personagem das massas que estavam tão fragilizadas 
naquele momento – na página 06 de Action Comics #1 o personagem 
é apresentado como “campeão dos oprimidos. A maravilha física que 
jurou dedicar sua existência a ajudar os necessitados”.

No geral, a forma com a qual o herói lidava com esses bandidos 
comuns era bruta e até mesmo vingativa. Este Superman, tido como 
uma espécie de irmão “mais velho: protetor e nervosinho” (Weldon, 
2013) não se importava em bater, amedrontar e até mesmo matar 
malfeitores. Em Action Comics 2# (1938), após ser recebido com uma 
alvejada de balas por um grupo de bandidos que nota que o herói não 
pode ser morto, Superman os responde afirmando “que bom que não 
posso dizer o mesmo de vocês” e logo após os arremessa de cabeça 
pela janela do prédio (dando a entender que os matou). Ainda assim, o 
senso de justiça do herói e sua implacabilidade estão presentes desde 

9. Também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica 
que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a 
decadência do liberalismo econômico, naquele momento, e teve como causas a 
superprodução e especulação financeira econômica que abalou os EUA em 1929.
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a sua criação, como é possível notar mais tarde em Action Comics 2# 
quando, a caminho do navio onde vai deixar Lois, o herói para e salva 
um prisioneiro que estava sendo torturado por um soldado (Weldon, 
2013) apenas porque essa é a coisa certa a ser feita.

Se o personagem não nasceu com todos os seus elementos principais 
já definidos, muito do que conhecemos do Superman também não foi 
originado nos comics. Apenas dois anos após seu surgimento, o Homem 
de Aço já alçava voo para fora das HQ’s e começava a ter sua mitologia 
expandida e alterada, influenciando os quadrinhos tanto quanto eles 
influenciavam as adaptações. O programa de rádio Superman (1940), 
por exemplo, foi responsável por criar a kryptonita, maior fraqueza 
do herói; a série de curtas-metragens Aventuras do Superman (1948) 
foi uma das primeiras a dar nome10 aos pais de Clark; já a série de TV 
Adventures of Superman (1953) foi uma das primeiras a trazer um tom 
mais leve e despretensioso para o herói (Weldon, 2013).

Podemos deduzir que essas alterações e inclusões ocorrem porque 
“cada adaptação representa o modo como as histórias [originais] evoluem 
e se transforam para se adequar a novos tempos e diferentes lugares” 
(Hutcheon, 2011). Ou seja, é presumível que uma obra adaptada crie 
ou modifique elementos de acordo com a sua necessidade, seja por 
questão da troca do meio (escrito para o interpretado, por exemplo) ou 
pelo contexto da época.

Superman passou por muitas transformações nos quadrinhos ao 
longo das décadas – afinal o Superman muda quando nossa cultura muda 
(Weldon, 2013) – e fora deles ainda teve algumas outras adaptações 

10. Na série os pais ganham o nome de Sarah e Eben Kent – anos mais tarde os 
nomes seriam alterados em definitivo para Martha e Jonathan Kent.
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até chegar em 1978 – como o musical da Broadway It’s a Bird! It’s a 
Plane! It’s Superman (1966) e o desenho animado Super Friends (1972). 
A única coisa que permaneceu intocada nele todas as vezes foi a sua 
motivação: ele é um herói, ele sempre coloca as necessidades dos outros 
acima das dele e ele nunca desiste (Weldon, 2013).

O primeiro longa-metragem, intitulado Superman: The Movie ou 
apenas Superman (no Brasil, Superman – O Filme), estrelado por 
Christopher Reeve, estreou em 1978. A obra, que ainda contaria com 
3 sequências: Superman II (1980), Superman III (1983) e Superman 
IV: The Quest for Peace (1987), seria responsável por definir a origem 
do herói nos cinemas pelos próximos 35 anos, até Man of Steel (2013) 
ser lançado.

O Superman de Richard Donner e Christopher Reeve

Durante os anos 60 e 70 a persona do Superman nas HQ’s havia 
mudado. Ele deixara de ser o protetor nervosinho do início para se tor-
nar um “tio confuso e inacessível” (Weldon, 2013, p. 12), uma versão 
menos poderosa, realista, e que passava por uma repaginação para se 
adequar aos novos tempos de Guerra Fria11 (Weldon, 2013). Essa, porém, 
não seria a versão cinematográfica do herói, conforme veremos mais à 
frente. Simultaneamente, os fãs dos quadrinhos estavam ficando cada 
vez mais exigentes, não permitindo atalhos na narrativa ou invenções 
malucas como solução (Weldon, 2013).

11. Confronto indireto que aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do 
mundo em dois blocos: um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. 
Essa polarização gerou um conflito político-ideológico entre as duas nações e seus 
respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e a sua ideologia.
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É em meio a este cenário que o longa-metragem hollywoodiano do 
Homem de Aço começa a ser desenvolvido. Preocupada com a forma 
como o personagem seria adaptado, a DC Comics exigiu que a adapta-
ção deveria ser fiel ao seu material fonte. Após um longo processo na 
escolha dos roteiristas, diretor e ator principal (Weldon, 2013), o filme 
estava pronto para começar a ser gravado.

Diretor e roteiristas estipularam uma estrutura narrativa com 4 pontos 
principais que viria a ser repetida incessantemente nos roteiros futuros 
de longas de super-heróis:

1)Origem: “Quem ele é e como surgiu?”; 2)Treinamento: herói 
desenvolve suas habilidades e se prepara para cumprir seu destino; 
3)Tcharan!: uma ampla coleção de vários superefeitos e resgates, 
quando o herói faz sua primeira aparição em público; 4)Confronto: 
a trama se desenvolve, o herói e o vilão se encontram, e nosso herói 
vive seu primeiro desafio real (Weldon, 2013, p. 215)

A forma como o roteiro se constrói está inserida na estrutura da 
Jornada do Herói (ou Monomito) apresentada por Joseph Campbell em 
O Herói de Mil Faces (1997):

Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as cir-
cunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, 
esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os produtos possí-
veis das atividades do corpo e da mente humanos. Não seria demais 
considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexauríveis 
energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. 
As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e 
histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os 
próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico 
e mágico do mito. (Campbell, 1997, p. 15)
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A trajetória do herói apontada por Campbell em seu livro foi sinteti-
zada por Thiago Sanches Costa em sua dissertação de mestrado O Salto 
Transmidiático dos Super-Heróis: HQ – Filme – Game (2012). Os pontos 
principais do seu esquema baseado na teoria de Campbell são:

Partida: 1) “O chamado da aventura”, ou os indícios da vocação 
do herói; 2) “a recusa do chamado” ou a temeridade de se fugir do 
Deus; 3) “O auxílio sobrenatural”; 4) “A passagem pelo primeiro 
limiar”; e 5) “o ventre da baleia”;
Iniciação: 1) “o caminho de provas” ou o aspecto perigoso dos deu-
ses; 2) “O encontro com a deusa”; 3) “A mulher como tentação”, a 
realização e agonia do destino de Édipo; 4) “A sintonia com o pai”; 
5) “A apoteose”; 6) “A benção última”.
Retorno: 1) “A recusa do retorno”; 2) “A fuga mágica”; 3) “O res-
gate com ajuda externa”; 4) “A passagem pelo limiar do retorno”, 
ou o retorno ao mundo cotidiano; 5) “Senhor de dois mundos”; e 
6) “Liberdade para viver”, a natureza e função da bênção última. 
(Costa, 2012, p. 26)

Superman: The Movie segue esta estrutura (e a de Donner) fazendo 
pequenas adaptações: Primeiro vemos a origem de Kal-El12 no planeta 
Krypton e como o personagem chegou à Terra. Anos mais tarde, Clark 
Kent (sua versão jovem, interpretada por Jeff East) tenta lidar com seus 
poderes (indícios de sua vocação), mas não sabe exatamente como agir 
(a recusa, a temeridade); a perda de seu pai terráqueo, Jonathan Kent 
(Glenn Ford), e o aparecimento de um misterioso cristal verde de seu 
planeta natal (auxílio sobrenatural) levam o jovem Kent até a Fortaleza 
da Solidão, onde ele encontra uma forma de conversar com seu pai 

12. Nome kryptoniano dado a Clark Kent/Superman por seus pais biológicos quando 
nasceu.
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alienígena, Jor-El (Marlon Brando), e fica recluso numa jornada de 
autodescobrimento e treinamento (o ventre da baleia).

Após renascer da Fortaleza, o agora Superman combate ao crime 
diversas vezes (o caminho de provas) numa coleção de superefeitos e 
resgates; ele se apaixona por Lois Lane (interpretada por Margot Kider 
– a mulher como tentação) e se depara com seu primeiro grande con-
fronto: o super-vilão Lex Luthor (Gene Hackman). O herói se recorda 
dos ensinamentos de suas figuras paternas (a sintonia com o pai) e parte 
para enfrentar Luthor, o vencendo (apoteose, a benção última).

Durante a batalha final, porém, Lois morre. Superman, não aceitando 
que este é o fim para sua amada (a recusa do retorno), gira ao redor da 
Terra para voltar no tempo e trazer Lane de volta a vida (a fuga mágica/o 
resgate). Com Lois viva em seus braços, nosso protagonista transcende 
e agora está livre para seguir em frente e viver sua vida tanto como 
Clark, quanto como Superman (senhor de dois mundos).

O longa foi um enorme sucesso de bilheteria e crítica, arrecadando 
300 milhões de dólares ao redor do mundo e sendo indicado a 3 Oscars. 
A história foi uma das primeiras a trazer o Superman “amigo” ao invés 
do irmão mais velho, pai ou tio (Weldon, 2013). Segundo os críticos da 
época, foi justamente a performance de Christopher Reeve, ao mesmo 
tempo heroica e engraçada, um dos grandes motivos do sucesso do 
longa (Weldon, 2013). O filme conta com 94% de aprovação da crítica 
especializada no Rotten Tomatoes13.

Já suas sequências alternam entre altos e baixos. Superman II (e 
todos os longas do herói a partir daqui) não contou com o retorno do 

13. Site de crítica especializada que mede a qualidade de um filme através de um 
índice de aprovação baseado na crítica de dezenas ou centenas de especialistas.
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diretor Richard Donner e, embora não tenha lucrado tanto quanto seu 
antecessor – em torno de US$30 milhões a menos – foi também um 
grande sucesso (Weldon, 2013), contando com uma elevada aprova-
ção de 86% no Rotten. A qualidade dos longas viria a cair a partir de 
Superman III - com uma arrecadação de apenas US$60 milhões e um 
Christopher Reeve que já dava sinais de estar cansado dos filmes (Wel-
don, 2013) – a obra possui uma aprovação de apenas 30% dos críticos. 
Superman IV: The Quest for Peace, o último da franquia, conta uma 
irrisória aprovação de apenas 11%.

Apesar dos altos e baixos, estes foram os únicos longas do Superman 
até os anos 2000, quando Superman Returns (2006), dirigido por Bryan 
Singer, estreou. O filme estrelado por Brandon Routh não se preocupou 
em recontar a mitologia do herói ou dar a ele uma nova abordagem, 
funcionando muito mais como um Superman V – uma vez que até mesmo 
o pai kryptoniano do herói, Jor-El, continua sendo interpretado por 
Marlon (Weldon, 2013). O longa foi categorizado como um “fracasso 
muito bem-sucedido” e, embora tenha arrecadado US$ 391 milhões e 
conte com uma aprovação da crítica de 75%, o retorno financeiro foi 
considerado baixo pela Warner Bros. (estúdio responsável). A planejada 
sequência foi adiada e nunca aconteceu, e a Warner preferiu fazer um 
reboot14 do super-herói nos cinemas mais tarde. (Weldon, 2013).

O Superman de Zack Snyder e Henry Cavill

A Warner estava decidida a começar do zero com o Homem de 
Aço nos cinemas. Em 2010 o cineasta Zack Snyder foi anunciado 

14. Ato de apagar uma série de histórias e começa-las do zero.
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como diretor e, tempos depois, o britânico Henry Cavill foi escalado 
para viver o novo Superman. O longa, intitulado Man of Steel (ou no 
Brasil, Homem de Aço), chegou aos cinemas em 2013, ano em que o 
herói completava 75 anos de existência.

O filme trouxe consigo o DNA visual escuro e frio de Snyder já 
visto antes em Watchmen (2009) e Suker Punch (2011). O uniforme do 
herói também passou por mudanças. Com uma textura de Neoprene, 
sem cinto e sem a famosa cueca por cima das calças (Weldon, 2013), 
ele se aproximava muito da versão mais jovem e taciturna do herói 
que havia estreado nas páginas dos quadrinhos em 2011 sob o selo 
d’Os Novos 5215. Mas é na estrutura narrativa que o longa surpreende.

Depois de inúmeros filmes terem usado a fórmula narrativa em 
4 pontos criada por Donner a partir da Jornada do Herói, é justamente o 
Superman quem aparece para se distanciar dela. O filme de 2013, como 
veremos a seguir, ainda pode ser encaixado dentro do Monomito, mas 
ele não pode ser considerado um filme de super-herói clássico, já que 
não se encaixa na estrutura de Donner, como diz Weldon em sua crítica 
ao filme publicada no site NPR16, de junho de 2013:

E quando digo que Homem de Aço não é um filme de super-herói, 
estou falando aqui de um rolo compressor de um gênero que muitos 
críticos passaram a desprezar como uma espécie invasora [...]. É um 
gênero, ironicamente, que o próprio Superman criou com Superman: 
The Movie, de 1978 – o primeiro de muitos filmes a mapear a jor-
nada do herói de Joseph Campbell em uma infraestrutura narrativa 
que emprestou o alcance do faroeste épico, o estalo da comédia 

15. Um reboot no universo dos quadrinhos da DC que foi responsável por reiniciar 
a história de diversos personagens, incluindo o Superman.

16. Quando o livro Superman – Uma Biografia Não Autorizada foi lançado, Man 
of Steel ainda não havia estreado nos cinemas.
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maluca e os danos materiais dos filmes de desastre. Esta fórmula de 
35 anos, com ajustes modestos, alimentou os motores narrativos do 
fedorento (Lanterna Verde) e do aclamado (Os Vingadores), filmes 
nos quais exaltados o herói valente e sibilamos o vilão desprezível. 
(Weldon, 2013, pars. 4-5)

Man of Steel começa novamente com o planeta Krypton sendo 
destruído, o bebê Kal-El viajando para a Terra e Jonathan e Martha 
Kent (Kevin Costner e Diane Lane) o encontrando e o criando como 
seu filho. A descoberta e evolução de seus poderes acontece de forma 
gradual, permeando sua infância e a vida adulta (os indícios da voca-
ção do herói). Clark (Henry Cavill) renega sua origem e seus poderes, 
querendo ser apenas normal (a recusa, a temeridade). Após a morte 
de seu pai, ele parte para uma jornada de autodescoberta, enfrentando 
diversos desafios pelo caminho (o primeiro limiar), até chegar à gélida 
e isolada Fortaleza da Solidão (o ventre da baleia. Lá, ele encontra seu 
pai biológico, Jor-El (Russel Crowe), que irá explicar a ele sua origem 
(o auxílio sobrenatural).

Aparentemente tendo se encontrado, o agora Superman (com direito 
a roupa e tudo) volta para casa de sua mãe. A chegada do kryptoniano 
Zod (Michael Shannon) na Terra, desafiando Kal-El, faz com que o 
herói se entregue para as autoridades (o caminho de provas, o perigoso 
aspecto dos deuses) para que o planeta seja poupado. Preso, ele conhece 
seu interesse amoroso, a repórter investigativa Lois Lane (interpretada 
por Amy Adams – a mulher como tentação).

Com o apoio do exército, Superman segue os conselhos de Jor-El 
(sintonia com o pai) e parte para enfrentar Zod, travando uma caótica e 
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destrutiva batalha pelas ruas de Metrópolis17 (a apoteose). Após inces-
santes tentativas de deter o antagonista, Clark o mata ao perceber que 
aquela é a única saída para parar o super-vilão. Ao salvar o planeta e 
assumir sua posição como super-herói (a benção última), Clark fica 
com Lois, entende seu papel como Superman (senhor de dois mundos) 
e começa um emprego no jornal da cidade, o Planeta Diário (liberdade 
para viver).

Embora traga acontecimentos bem semelhantes aos de Superman: 
The Movie, o longa não apresenta o treinamento do herói e nem a cole-
ção de atos heroicos (pontos 2 e 3 da estrutura de Donner), preferindo 
focar em questões mais internas do personagem e na sua autodescoberta. 
A recepção dos críticos à obra foi mista. No Rotten Tomatoes, Man of 
Steel possui uma aprovação de apenas 56% com base em 337 análises. 
Já entre o público comum, há uma aceitação de 75%, ficando atrás 
apenas de Superman: The Movie (86%) e praticamente empatando 
com Superman II (76%). A avaliação do público superou, inclusive, 
a de Superman Returns (61%), que foi melhor avaliado pela crítica 
especializada (75%).

O herói de Henry Cavill e Zack Snyder ainda apareceria em Batman 
V Superman: Dawn of Justice (2016) em Justice League (2017) e Zack 
Snyder’s Justice League (2021). Seu filme solo, porém, nunca teve uma 
continuação própria direta (até o momento).

Comparativo

17. Metrópole fictícia para onde o Superman se muda após deixar Smallville, sua 
cidade natal.
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Há uma diferença visual considerável entre o alegre e colorido 
Superman: The Movie e o escuro e desbotado Man of Steel, indicando 
que o segundo é mais sério e sombrio, mas será que isso se confirma? 
Ao compararmos a caracterização – isto é, todas as características visí-
veis do personagem, tais como idade, QI, sexo, sexualidade, vestimenta, 
educação, trabalho, valores (McKee, 2006) – do Superman de Reeve 
com o de Cavill, vemos que ambos são extremamente parecidos. A única 
diferença é o emprego, já que a versão de 2013 só irá se tornar jornalista 
nos minutos finais. E embora seja interessante observar, o que realmente 
define e revela o verdadeiro personagem não é a caracterização, mas 
sim suas escolhas feitas sob pressão (McKee, 2006), e é aqui que os 
dois heróis começam a se distanciar.

Ao enfrentar o vilão Zod e ouvi-lo dizer que jamais irá parar sua 
destruição, o herói de Henry Cavill vê na morte do antagonista sua 
única saída. Uma atitude drástica e que se distancia enormemente de 
Reeve, que nunca matou seus vilões18 e confiou na justiça ao entregar 
Lex Luthor para a polícia durante a conclusão de seu primeiro filme – um 
aceno ao patriotismo do personagem que se elevara durante a 2ª Guerra 
Mundial, anos antes. (Weldon, 2013).

Essa atitude do herói de Cavill se aproxima mais da primeira versão 
do Superman das HQ’s que, conforme vimos, matava sem maiores pro-
blemas. Mas nesse caso o herói sente o peso de suas atitudes. Ao matar 
Zod, o Superman cai em lágrimas, demonstrando sofrimento com a sua 
ação – uma característica que não fazia parte da sua contraparte dos 

18. Ao final de Superman II (1980) o herói arremessa o General Zod (Terence Stamp) em 
uma vala, dando a sensação de ter matado o vilão (que se encontrava sem poderes). 
Na versão estendida do longa, porém, é possível ver uma cena cortada onde o vilão 
é levado preso pela polícia, mostrando que o Superman não cometeu assassinato.
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primeiros quadrinhos. Esse sofrimento evidencia que Clark possui um 
nível de conflito interno mais evidente e profundo, diferente de Reeve.

No audiovisual há dois tipos de conflito, interno e externo. O interno 
aborda batalhas do personagem contra seus próprios pensamentos e 
sentimentos, consciente ou inconscientemente. Já o externo foca nas 
lutas do personagem contra as forças do mundo físico, as instituições 
sociais e os relacionamentos pessoais. E embora seja possível que um 
mesmo personagem apresente os dois tipos de conflito, normalmente 
um deles sempre receberá mais ênfase (McKee, 2006).

Em uma visão mais detalhada, os conflitos externos podem ser 
divididos em dois subgrupos, totalizando três níveis: internos, pessoais 
e extra pessoais, conforme infográfico da Figura 1.

Figura 1
Três Níveis de Conflito

McKee (2006, p. 144).
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Em Superman: The Movie, nosso protagonista é inicialmente guiado 
por seus conflitos internos relacionados ao seu corpo, sua mente e suas 
emoções. Clark não entende porque não pode mostrar seus poderes e 
ser um excelente jogador de futebol, mas é aconselhado por seu pai de 
que há um motivo para o jovem estar ali e poder fazer tudo aquilo, ele 
só não sabe ainda qual é. Nessa cena, que acontece por volta dos 30 
minutos do filme, podemos ver que o protagonista busca entender seu 
lugar no mundo e quem ele é.

Este conflito parece se resolver totalmente quando o personagem 
encontra a Fortaleza da Solidão, por volta dos 40 minutos de exibição, 
e conversa com o holograma de Jor-El, seu pai biológico. Ao questionar 
“quem sou eu?” para a grande cabeça flutuante19, vemos as questões 
existenciais do “eu profundo” que rondavam o jovem Clark até ali. 
Seu pai apresenta a ele tudo o que precisa saber, mas faz um aviso: 
“você está proibido de interferir na história dos humanos” – regra essa 
que será quebrada mais tarde.

 Agora Clark está pronto para ser o Superman e, a partir daqui, 
vemos o herói lidar quase exclusivamente com conflitos externos pes-
soais – sua paixão por Lois e esconder sua identidade secreta – e extra 
pessoais – salvar cidadãos da cidade diversas vezes, impedir acidentes 
urbanos, evitar desastres naturais e deter os planos do malvado Lex 
Luthor. Seus conflitos internos só voltam a aparecer (ainda que de forma 
sutil) no final, quando o herói se lembra do aviso de Jor-El sobre não 
interferir na história humana, mas mesmo assim decide ignorá-lo para 
voltar no tempo.

19. Jor-El, em sua versão holograma, é apenas uma grande cabeça flutuante – nesse 
caso, a cabeça do ator Marlon Brando.



1457

meistudies

Já o Superman de Henry Cavill é quase o oposto. O herói é guiado 
por seus conflitos internos até o terceiro ato do longa, quando finalmente 
decide agir em prol da humanidade. A grande questão envolvendo o 
super-herói aqui é que, ao contrário da versão de Reeve, este herói 
apresenta duas visões conflitantes dentro de sua cabeça vindas de seus 
dois pais. Se em 1978 Jonathan Kent diz a Clark que há um motivo 
grandioso para ele ter esses poderes e, na sequência, Jor-El mostra qual 
é este lugar, em 2013 não é bem assim.

Na adaptação mais atual da história, Jonathan Kent está decidido que 
Clark (interpretado pelo jovem Dylan Sprayberry) não deve se revelar 
ao mundo por ter medo de como a sociedade irá reagir. Quando o herói, 
ainda criança, salva seus amigos de se afogarem após o ônibus escolar 
cair em um lago e vê a sua cidade-natal reagir mal, ele é aconselhado 
por seu pai de que talvez fosse melhor ter deixado que todos morressem, 
pois manter esse seu lado em segredo é melhor (aproximadamente aos 
29 minutos).

No longa de Donner, Jonathan temia que revelação dos poderes 
de seu filho faria com que o governo o levasse embora, mas nunca o 
desencorajou a usar suas habilidades - apenas dizia que ele deveria 
saber como usá-las. Na versão de Snyder, Jonathan diz a Clark (por 
volta dos 35 minutos) que um dia ele terá que escolher entre se erguer 
com orgulho perante a raça humana ou não, logo após vermos o garoto 
renegar suas origens por querer ser apenas normal. Ao final, Jonathan 
completa afirmando que o kryptoniano foi enviado à Terra por alguma 
razão e que, algum dia, terá que descobrir o porquê. Ou seja, o discurso 
principal que irá guiar o Superman durante sua adolescência é o de que 
ele deve esconder seus poderes, ao mesmo tempo que deve aprender a ter 
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orgulho de quem é e descobrir porque veio para a Terra – sem qualquer 
menção a estar destinado a coisas grandes ou heroicas.

Este ensinamento irá entrar em conflito com o discurso do Jor-El 
de Russel Crowe, momentos depois. Ao encontrar seu pai biológico, 
o Superman de Henry Cavill conhece seu passado e descobre que está 
na Terra para guiar os humanos e dar esperança a eles, inspirando-os a 
serem pessoas boas (47 minutos de filme). Dessa forma temos um herói 
com um sério conflito interno, que não sabe ao certo qual caminho deve 
seguir e quais atitudes deve tomar.

Vale ressaltar que Jonathan Kent como guia do Superman faz parte 
da mitologia do herói desde 1948, uma das primeiras vezes em que a 
origem do herói foi recontada. O discurso original de seu pai terráqueo, 
feito aqui à beira da morte, incentivava Clark ser uma força do bem, 
combater os criminosos em colaboração com a lei (outro aceno para o 
patriotismo da 2ª Guerra) e esconder sua verdadeira identidade. Este dis-
curso seria revisitado muitas vezes por diversos escritores (Weldon, 
2013), mas quando Snyder o faz, o posicionamento de Jonathan Kent 
em Man of Steel parece ir contra o ideal consolidado por sua contraparte 
dos quadrinhos.

O Superman de Cavill também apresenta conflitos externos pessoais 
– envolvimento amoroso com Lois e os cuidados para com a sua mãe, 
Martha – e extra pessoais – seus pequenos atos em nome da justiça ao 
longo do filme e sua grande batalha final contra o General Zod. Mas são 
seus conflitos internos que o guiarão majoritariamente. O maior exemplo 
disso é que, após descobrir sua origem, Clark não parte para salvar o 
mundo. Isso só acontece quando Zod ameaça a Terra caso Kal-El não se 
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entregue a ele. É apenas a partir deste ultimato, visando salvar o planeta, 
que o Superman finalmente se revela para a humanidade.

O herói vivido por Cavill também pode ser apontado como mais 
complexo por possuir dois desejos, o consciente e o inconsciente. 
O desejo consciente é uma meta, um objetivo do qual o protagonista 
tem ciência. Já o inconsciente, muitas vezes contraditório ao consciente, 
é algo que o personagem não sabe que deseja, mas que o público sente 
(McKee, 2006).

A versão do herói interpretada por Christopher Reeve sabe a todo 
momento exatamente o que quer. Primeiro, ele busca saber quem é; 
depois quer colocar seus poderes em prática para proteger a cidade 
– enquanto realiza esse desejo, ele parte para tentar conquistar Lois. 
Por último, seu objetivo é deter Lex e salvar os EUA.

Já com Cavill as coisas não são tão claras. Como vimos, a versão 
jovem do herói não quer ter poderes, não quer ser diferente, só quer 
ser aceito. Mas inconscientemente ele parece ter noção de que suas 
habilidades extraordinárias trazem responsabilidades (já que salvou o 
ônibus da escola) e de que essa é a coisa certa a ser feita. Quando Clark 
atinge a maioridade, continuamos vendo esse dilema na cena em que 
ele tenta defender uma garçonete em um bar – porque isso é o certo a 
fazer, a implacabilidade por justiça do herói se mostra timidamente para 
sabermos que ela ainda está presente – e a vinga na surdina, destruindo 
o caminhão do sujeito que maltratou a garota sem que ninguém saiba – 
uma atitude que volta a flertar com o Superman das primeiras HQ’s, mais 
inconsequente e durão (como vimos), mas que também parece estar de 
acordo com a versão mais furiosa e ousada que havia sido apresentada 
em 2011 em Os Novos 52 (Weldon, 2013).
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A diferença de desejos fica clara quando, após deixar a Fortaleza da 
Solidão, o herói decide voltar para casa, para contar a sua mãe o que 
descobriu – sem esboçar qualquer atividade heroica ou dar sinais de que 
irá adotar essa vida, já que este não é seu desejo consciente. O oposto 
de Reeve que, ao descobrir seu passado, entende seu lugar no mundo e 
vai direto para a cidade cumprir seu destino de super-herói.

Nesse caso, a versão cinematográfica de Christopher Reeve, mais 
unidimensional, se aproxima mais da sua contraparte inicial dos quadri-
nhos, quando o personagem era muito mais voltado para a ação e pouco 
se questionava sobre seu papel. Já as camadas aplicadas ao Superman 
de 2013 o traz para um âmbito mais realista, bebendo não somente 
d’Os Novos 52, mas – como aponta Weldon em uma entrevista publicada 
em seu Tumblr – também da HQ Secret Origin (2009), responsável por 
recontar a história de origem do herói para o século XXI e levar o leitor 
para dentro da cabeça de Clark (Weldon, 2013).

As construções cinematográficas quase opostas resultam em dois 
personagens que conversam de maneira diferente com o público: um 
é simpático, o outro é empático. Um protagonista obrigatoriamente 
tem que ser empático para que o público identifique a humanidade 
compartilhada entre ele e o personagem – eles não são iguais em todos 
aspectos, mas algo dele atinge a audiência. Já o protagonista simpático 
(além de empático) é facilmente amável. Ele tem carisma e faz com 
que queiramos ser seus amigos, parentes ou amantes (McKee, 2006).

O Superman de Cavill, ao ser apresentado como um homem com 
conflitos internos e desejos inconscientes, é empático e se aproxima 
mais do ser-humano. Seus defeitos e dúvidas colocam o super-herói 
com poderes quase divinos ao lado do espectador, permitindo uma 
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identificação maior. Reeve, por outro lado, além de empático, é também 
simpático. Sua versão do herói, inclusive, foi uma das primeiras a ser 
vista como o amigo, ao invés do irmão mais velho, pai ou tio. Em uma 
analogia própria, podemos dizer que o Superman de 1978 ajudaria uma 
velhinha a atravessar a rua com um sorriso no rosto; o de 2013 talvez não.

Super Reeve vs. Super Cavill

O Superman pode ser apontado como um dos super-heróis mais 
conhecidos e antigos do planeta, e a sua sobrevivência e popularidade 
podem estar ligadas justamente às suas mudanças para se adaptar às 
transformações culturais. Durante as décadas, sua maneira de agir, seu 
humor, sua mitologia e até mesmo suas roupas foram alteradas diversas 
vezes para se encaixarem melhor em cada época. “Há apenas duas coisas 
nele que nunca mudaram: ele coloca as necessidades dos outros acima 
das dele e nunca desiste” (Weldon, 2013, p. 13). E ambas características 
podem ser vistas nas versões de Christopher Reeve e Henry Cavill.

Como ambos personagens respeitam essas duas regras, é passível de 
admitir que, numa forma ampla, ambos são o Superman e, com isso, a 
forma como o herói foi adaptado ao longo dos anos não mudou. Há dife-
renças entre as duas versões, mas quando voltamos nossa atenção para 
as diferenças entre eles, notamos particularidades em suas construções 
que parecem conversar diretamente com os quadrinhos que estavam 
sendo lançados em suas respectivas épocas.

O Superman de 1978 tinha um aspecto mais simpático, patriótico, 
sem desejos inconscientes e voltado para os conflitos externos – uma 
abordagem do herói semelhante à das primeiras 12 HQ’s, lançadas 
40 anos antes, onde praticamente não o vemos lidar com questões 
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pessoais, apenas extra pessoais. Este Superman, no entanto, apresenta 
– em menor escala, é verdade – conflitos internos sobre seu local no 
mundo, uma tendência que passara a ser desenvolvida nos comics desde 
1948, com Superman nº 53, quando a origem do herói passou pelo seu 
primeiro reboot, conforme relata Glen Weldon (2013, p. 94).

A versão de Cavill, embora diferente, também conversa com as publi-
cações da sua época – o reboot d’Os Novos 52 e a história de origem 
mais recente do herói, Secret Origin, de 2009. Com uma abordagem 
mais próxima da realidade, trabalhando questões internas e pessoais do 
herói, vemos um filme que parece se propor a responder à pergunta ‘se 
o Superman existisse na vida real, como seria a mente desse homem?’. 
É uma adaptação que foge do fantasioso visto com Reeve, onde o herói 
voltava no tempo voando ao redor da Terra, e se prende mais nas leis 
do possível - com um toque de ficção-científica.

Como diz Weldon (2013) em entrevista a Keith Phipp publicada 
em seu Tumblr, o Superman pode então ser dividido em dois tipos: 
o Superman ideia e o Superman personagem. Todos temos uma ideia 
imaginária de quem é esse herói – o sujeito certinho, respeitoso, que 
coloca a lei acima de tudo, que jamais mataria. Ele é um super-homem, 
de fato. Já o Superman personagem é uma das suas dezenas de versões, 
é o herói com as suas particularidades de determinada época. Este pode, 
sim, matar e fugir do ideal que temos em nossa mente. Obviamente, 
Reeve é a ideia, enquanto Cavill é o personagem.

Retornando para os filmes, a escolha de Snyder de tornar o perso-
nagem um pouco mais palpável e sério parece tornar o longa também 
mais adulto e sombrio – afinal vemos o herói quebrar o pescoço de Zod 
nos minutos finais. Essa mudança pode também ser evidenciada na 
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classificação etária de Man of Steel, que não é recomendado para menores 
de 13 anos nos EUA. Enquanto os quatro filmes das décadas de 70 e 80 
tinham classificação Livre para todo os públicos nos Estados Unidos – 
essa alteração, apesar de estar longe de filmes +16 ou +18, mostra uma 
leve maturação do público para quem a obra está sendo produzida.

Logo, olhando de forma mais minuciosa, temos dois Supermen dife-
rentes entre si que funcionam para suas eras. Por essa razão, comparando 
a construção do herói nos filmes de 1978 e 2013, podemos apontar 
que sim, a forma como adaptamos quadrinhos ao longo das décadas 
mudou. Mas quando paramos para olhar as HQ’s que estavam sendo 
lançadas no mesmo período dos longas, vemos que os filmes parecem 
refleti-las – então neste contexto, a forma de adaptar não mudou, pois 
os heróis transpostos para a telona continuam diretamente ligados às 
suas contrapartes momentâneas dos quadrinhos.

O que podemos notar, então, é uma mudança no universo dos 
comics (vide Novos 52) que parece busca uma abordagem mais série e 
realista – dentro do possível para uma HQ de super-heróis –, levando 
consequentemente essa abordagem para o cinema. Este movimento, 
podemos especular, pode ter feito com que adaptações de quadrinhos 
mais adultos como Invencible e The Boys, publicados originalmente 
em 2003 e 2006, se tornassem opções para o audiovisual apenas agora. 
Essas especulações, porém, não podem ser respondidas neste artigo.

Voltando nosso olhar para o Superman no audiovisual é possível 
concluir que a estrutura do roteiro do longa de 2013, embora siga fiel-
mente a Jornada do Herói, parece ter rompido com a fórmula criada pelo 
diretor Richard Donner 35 anos antes. Porém alguns acontecimentos da 
trama - principalmente até a cena da chegada de Clark à Fortaleza da 
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Solidão – são surpreendentemente semelhantes aos do primeiro filme. 
Dessa forma, a história do herói em ambas produções permanece muito 
semelhante, respeitando não somente a mitologia do personagem e seus 
pontos principais – como explosão de Krypton, chegada na Terra, seus 
pais, seu interesse amoroso e a Fortaleza da Solidão – como também 
a Jornada do Herói de Campbell. No aspecto estrutural, a forma como 
adaptamos o Superman quase não mudou.

É impossível fechar essa comparação em um pacote. Não há uma 
mesma sentença que englobe todos os aspectos analisados aqui. A essência 
do personagem se mantém, mas se insere dentro de um herói diferente 
a cada geração; a estrutura do roteiro muda ligeiramente, assim como 
a história, fazendo pequenas alterações que acomodem seus diferentes 
protagonistas, mas não se afastam da Jornada do Herói. Temos então 
dois Supermen diferentes que correspondem aos seus contextos e às 
suas contrapartes nos quadrinhos.
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O ato de contar histórias está presente na sociedade desde os pri-
mórdios, passando de civilização a civilização, a partir do surgimento 
da linguagem. Merege (2010) afirma que certamente no início da huma-
nidade havia algum tipo de relato fazendo uso não só de palavras, mas 
também através de sons, gestos e mímicas já que só depois a linguagem 
se tornaria mais elaborada. A respeito dessa tradição, a autora comple-
menta que não eram somente histórias, como também ensinamentos, 
cantos sagrados, genealogias de reis, heróis, enfim, tudo que fizesse 
parte da memória do povo.

As histórias narradas desde os primórdios partiam desde relatos 
do cotidiano até aos mitos e contos de fadas, literatura com elementos 
provenientes do imaginário ancestral, com seres mágicos, animais fan-
tásticos, feiticeiros, deuses, gênios e heróis em jornadas que possuíam 
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objetivos a serem alcançados, permeados de autoconhecimentos. Produtos 
de uma cultura que refletem costumes e mentalidade nas narrativas.

Na literatura, a partir das narrativas do era uma vez, aprende-se que 
o bem sempre vence o mal e que as personagens boas conquistam aquilo 
que, de certa forma estava predestinado, enquanto os malvados rece-
bem seus castigos. Quando crianças esses valores agregam-se, segundo 
Platão e Fiorin (2006) a partir do jogo da linguagem onde a personagem 
ganha vida e passa ser um norte para seus discernimentos entre o certo 
e o errado, um processo cultural mediado por um social que incide no 
moral por meio de ações orientadas, ou seja, o ato de contar histórias.

Entretanto, ao crescer todo e qualquer indivíduo pode observar 
que existe uma complexidade maior em ser bom ou mal. Afinal, seres 
humanos têm em suas ações reflexos de seus desejos, sentimentos, 
conquistas e perdas. Cada ação tomada por um indivíduo vem dos 
seus instintos que mesmo tomadas por seres singulares são, segundo 
Jung (2000) conteúdos e modos comportamentais “cum grano salis”, 
isto é, o mesmo em toda parte e em todo indivíduo e denominados de 
inconsciente coletivo, uma camada mais funda da psique humana, um 
receptáculo com predisposições para pensar, entender, agir e reagir 
herdadas dos ancestrais, denominadas de arquétipos.

O conto de fadas é uma conhecida forma de expressão de arquétipos 
transmitidos há um longo período pois é uma representação coletiva de 
ensinamentos que julga e avalia e através da conscientização assume 
nuances que vão de acordo com a consciência e expressões simbólicas 
do drama interno e inconsciente de cada indivíduo. Estes dramas, antes 
representados por personagens literárias planas (boas ou más) no con-
temporâneo são projetados em personagens de adaptações audiovisuais 
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complexas, ressignificando os arquétipos impressos pelos contos clássicos 
a partir de identificação do espectador com a personagem.

A relevância da temática sustenta-se considerando que o conto de 
fadas é uma das literaturas mais antigas, uma arte que emerge da pré-
-história e que ao longo de tanto tempo tem exercido papel de entrete-
nimento e instrução. Oportuniza-se trabalhar a adaptação seriada Once 
Upon a Time, a partir da inter-relação dos contos clássicos com novas 
perspectivas e complexidades, encetando um viés de mudanças.

O estudo utiliza-se revisão narrativa e estudo de caso tendo como 
objeto a personagem Rumplestiltskin da série norte-americana Once 
Upon a Time. Para este fim, este projeto utiliza da desconstrução dos 
episódios através da ação de assistir a série, entender e ordenar os 
acontecimentos vividos pela personagem de acordo com a jornada do 
herói para demostrar como Rumplestiltskin busca sua jornada de herói 
de si mesmo.

Os Contos de Fadas

A expressão “conto de fadas” pode ser discutida mediante perspec-
tivas, como a histórica, antropológica, psicológica e literária, cada uma 
com suas características de análises. Os historiadores e antropólogos 
estudam os contos de fadas a partir do contexto histórico, cultural e social 
baseado na relação sociedade versus época, podendo ser assimilado 
como resultado de costumes e mentalidade. Merege (2010) a partir de 
considerações de Ana Maria Machado (2002, p. 69) conceitua o conto 
de fada como “uma história popular [...] que surgiu anonimamente no 
seio do povo e foi sendo recontada durante séculos”. Ela acrescenta 
que “é também a história autoral escrita ou narrada [...] evocando a 
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mesma atmosfera de sonho, ideal e sobrenaturalidade”, sem deixar de 
associar os aspectos sociopsicológicos reconhecendo como “ligação 
de alguns de seus elementos-chave com os símbolos e arquétipos da 
memória coletiva”. Sendo assim a autora afirma que se pode compre-
ender os contos de fadas como: “parte do patrimônio cultural de toda 
humanidade [...] cujo significado está profundamente enraizado em 
nossas vidas e que, por nosso intermédio, irá se manter e perpetuar ao 
longo das gerações futuras”.

Essas histórias possuem dois cursos teóricos de propagação. A pri-
meira teoria é chamada de difusionismo e defende a transmissão das 
narrativas por fronteiras, através do contato entre diferentes povos e 
suas tradições ocasionando apropriações culturais. A segunda teoria diz 
a respeito aos arquétipos sendo a ideia-base universal e representativa 
dos indivíduos, afirmando que a imaginação e experiências humanas 
sociais influenciam explicações narrativas. Desta maneira, com os des-
critos acima, presume-se que o simbolismo dos contos de fadas, assim 
como os arquétipos que eles caracterizam são universais.

Apesar de ser denominado “contos de fadas” qualquer indivíduo 
pode encantar-se pelo mundo maravilhoso do “Era uma vez” que possui 
muito mais em seus enredos do que apenas “finais felizes”. Sobre essa 
afirmação, Hueck (2017), diz:

Por trás dos enredos simples estão narrativas sobre vida e morte, 
alegria e tristeza, conquista e derrota – que falam diretamente com 
o mundo interior dos leitores. Quem lê as histórias acredita que 
metamorfoses sejam possíveis e que mesmo o mais desajustado dos 
protagonistas possa encontrar a redenção. Escondidas nos contos de 
fadas estão inquietações que todos nós já sentimos e soluções para 
problemas que parecem enormes. Isso os torna universais. (Hueck, 
2017, p. 13)
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Os contos de fadas, como percebe-se, vem perpetuando gerações e 
nações com seus encantos e, certamente, ainda cativará os indivíduos 
das futuras sociedades.

Adaptações e Contos de Fadas

A adaptação é uma variedade de escritas mais comuns no mundo 
dos roteiristas e criadores. Segundo Comparato (2018, p. 446) “a adap-
tação é uma transcrição da linguagem que altera o suporte linguístico 
utilizado para contar a história. Isso equivale as transubstancias, ou 
seja, transformar a substância”, isto é, quando se mantém um conteúdo 
e o expressa em outra linguagem têm-se um processo de recriação e 
transubstanciação.

Adaptar, segundo Comparato (2018) implica na escolha de uma 
obra adaptável e possui certas limitações criativas, afinal recriar uma 
obra implica em um risco de que o novo produto perca para o original. 
Uma das grandes fontes de inspiração para esse tipo de produção são 
os contos.

Quando adaptamos um conto deparamos com um material básico 
bastante condensado, com base no qual se deve construir o restante: 
diálogo, ação dramática, plots etc. Devemos desenvolver o que está 
implícito. [...]. Enfim, a adaptação de um conto é um trabalho de 
extensão, de prolongar frases, descobrir intenções ocultas, perceber 
mudanças, imaginar concepções e captar emoções ocultas num texto 
curto. (Comparato, 2018, p. 449)

Segundo Comparato (2018), esse processo deve ser realizado com 
cuidado para se manter o espírito da obra. Embora o roteirista seja livre 
para mudanças de aspectos funcionais. Hutcheon (2011, p. 25) afirma 
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que “as adaptações nunca são simplesmente reproduções” e acrescenta 
que a adaptação busca, de forma geral, “equivalências” em diferentes 
sistemas de signos para os vários elementos da história: temas, even-
tos, mundo, personagens, motivações, pontos de vista, consequências, 
contextos, símbolos, imagens, e assim por diante, e que nos dias de 
hoje as adaptações se encontram em diversos lugares como “nas telas 
da televisão e do cinema, nos palcos do musical e do teatro dramático, 
na internet, nos romances e quadrinhos, nos fliperamas e também nos 
parques temáticos mais próximos de você” (Hutcheon, 2011, p. 22).

Diante disso, é possível observar que a tecnologia possibilita adap-
tações através da sua evolução e do surgimento de novas mídias que, 
constantemente, abrem portas para outras possibilidades.

A Estrutura dos Contos de Fadas

A literatura dos contos de fadas, como apresentada, tem envolvimentos 
socioculturais. Entretanto, alguns critérios podem ser constituídos na 
parte da análise textual. Existem modos clássicos, como por exemplo a 
abertura “Era uma vez...” e o desfecho “viveram felizes para sempre”. 
A estrutura narrativa habitualmente possui diretrizes básicas; nos registros 
mais tradicionais e populares das histórias. Propp (2001), dedica-se a 
estudar os contos de magia e com isso apresenta cinco pontos que não 
variam nesse tipo de histórias. São eles: aspiração ou desígnio (motivo 
que leva o herói à ação, ou seja, ponto de partida para a história); a 
viagem (jornada que o herói precisa passar, como por exemplo, sair de 
casa, deixar a família); desafio/obstáculo (essencial na jornada do herói, 
é a prova pela qual ele passa para merecer a sua recompensa ou receber 
a sua redenção); mediador (é quem ou algo que amparará o herói); a 
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conquista do objetivo (quando o herói cumpre com seu desígnio ele por 
fim pode usufruir do que tanto almejava).

Além desses elementos básicos existem diversos elementos, como 
funções exercidas por personagens, que devem ser definidas sem 
levar em consideração quem a executa. Segundo Propp (2001, p. 21) 
“as funções constituem os elementos [...] sobre os quais se constrói o 
curso da ação”. Dessa maneira, o conto de magia constrói-se através 
da continuidade ordenada das funções em divergentes delineamentos, 
com ausência de algumas e repetição de outras.

Campbell (1989), pesquisador sobre estrutura das narrativas e estudos 
míticos, estruturou “A jornada do herói”. Segundo Vloger (2015, p. 11) 
são “princípios que regem a conduta da vida e do mundo das narrativas, 
da mesma forma que a física e a química governam o mundo físico”. 
O autor é um discípulo de Campbell e criou a obra “A Jornada do 
Escritor” buscando auxiliar escritores a partir dos estudos de Campbell. 
Sobre a obra de Campbell e a jornada do herói, ele relata:

A Jornada do Herói é uma estrutura esqueletal que deve ser preen-
chida com detalhes e surpresas da história individual. A estrutura 
não deve chamar atenção, tampouco ser seguida com tanta precisão. 
A ordem dos estágios dada aqui é apenas uma das muitas possíveis 
variações. Os estágios podem ser excluídos, acrescentados e drasti-
camente embaralhados sem perder em nada sua força. A importância 
está nos valores da Jornada do Herói. As imagens da versão básica 
– jovens heróis buscando espadas mágicas de velhos magos, donze-
las arriscando a vida para salvar os amados, cavaleiros cavalgando 
para combater dragões maléficos em cavernas profundas e assim 
por diante – são apenas símbolos de experiências de vida universais. 
Os símbolos podem ser alterados ad infinitum para se adequar às 
histórias e às necessidades da sociedade. (Vloger, 2015)
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Campbell (1989), mostra-nos que toda narrativa parte de um estí-
mulo, um “chamado da aventura”, que significa que o destino convocou 
o herói para um lugar ou algo desconhecido. Sobre o chamado, Vloger 
(2015, p. 38) aponta:

O Chamado à Aventura estabelece as regras do jogo e deixa claro 
o objetivo do herói: conquistar o tesouro ou o amor, vingar-se ou 
corrigir um erro, realizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar 
sua vida.

Este herói pode agir independentemente ou ser levado por um inter-
mediário, seja ele benigno ou maligno. Em alguns casos este chamado 
pode não obter resposta, denominada como estágio do medo por Vloger 
(2015). Esta recusa transforma o sujeito em vítima a ser salva.

Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela “cultura”, o 
sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se 
transforma numa vítima a ser salva. Seu mundo florescente torna-se 
um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma impressão de falta de 
sentido. (Campbell, 1989)

A recusa à aventura pode acarretar uma espécie de castigo que acaba 
sendo o gerador de novos planos para a personagem. Campbell (1989) 
relata que “E assim, às vezes, o castigo que se segue a uma recusa 
obstinada ao chamado mostra ser a ocasião da providencial revelação 
de algum princípio insuspeitado de liberação”. Como o próprio termo 
designado por Campbell prediz, estes novos planos podem se tornar 
uma sentença ou infortúnios na vida desta personagem sendo neces-
sária uma “operação de milagre”. Ou seja, algo muito bom que faça a 
personagem ganhar de volta sua redenção.
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Aos heróis que não recusaram seu chamado, deparar-se-ão com um 
auxílio sobrenatural, frequentemente que é dado por uma figura de ancião, 
anciã ou até mesmo uma fada madrinha. Essa alegoria representa poder 
benigno e proteção do destino da personagem. É comum no mundo 
dos contos de fadas que o ajudante sobrenatural, aquele que aparecerá 
para fornecer os elementos mágicos que será o auxílio do herói, seja 
uma figura masculina. Entretanto, não só aos heróis que atenderam ao 
seu chamado recebem seu auxílio mágico. Aqueles que, pelas palavras 
de Campbell (1989) “mesmo àqueles que endureceram seu coração, o 
guardião pode aparecer”; afinal, como citado pelo autor, a personagem 
de herói que não atendeu seu chamado e recebeu um castigo precisará 
de uma “operação milagre”.

O herói tende a encontrar uma via de acesso que ampliará suas for-
ças, algo que marca o limite entre o que se conhece e o desconhecido.

Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói 
segue em sua aventura até chegar ao “guardião do limiar”, na porta que 
leva à área da força ampliada. Esses defensores guardam o mundo nas 
quatro direções — assim como em cima e embaixo —, marcando os 
limites da esfera ou horizonte de vida presente do herói. Além desses 
limites, estão as trevas, o desconhecido e o perigo, da mesma forma 
como, além do olhar paternal, há perigo para a criança e, além da prote-
ção da sociedade, perigo para o membro da tribo. A pessoa comum está 
mais do que contente, tem até orgulho, em permanecer no interior dos 
limites indicados, e a crença popular lhe dá todas as razões para temer 
tanto o primeiro passo na direção do inexplorado. (Campbell, 1989)

Esta passagem faz com que a personagem fique no limbo do des-
conhecido, simbolicamente com a função de renascer. Tendo cruzado 



1477

meistudies

o limite o herói é posto a provas e obstáculos que nem sempre são 
superados com facilidade. Além de adversidades físicas, há dificulda-
des no âmbito psicológico; questões que aprofundam os problemas. 
Pode, segundo Vloger (2015), resumir-se em três fases: A primeira é a 
decisão do herói de agir; a segunda trata- se da ação em si e a terceira 
revela as consequências da ação que “agora está comprometido com a 
jornada e não há caminho de volta”.

Neste processo o herói encontra diversos desafios em cenas que 
possibilitam o desenvolvimento de caráter. Após todas as barreiras 
vencidas há casamento místico da alma-herói com a rainha-deusa do 
mundo. Este, é o último passo que segundo Campbell (1989), “é o teste 
final do talento de que o herói é dotado para obter a bênção do amor 
(caridade: amor jaú), que é a própria vida, aproveitada como o invólucro 
da eternidade”. Vloger (2015) retrata de maneira mais simplória que 
este é o momento da recompensa.

Terminada essa busca do herói, agora cabe a ele retornar com seu 
“troféu”. Entretanto, pode haver uma constante recusa da parte da 
personagem.

Para sua volta, se o herói possuir uma benção de regresso ou se tiver 
a missão de retornar com um elemento em prol da sociedade, seu retorno 
será sustentado por todos os poderes ou auxílio sobrenatural. Todavia, 
se a sua volta não possui a benção, seu retorno pode ser complicado. 
Por este motivo, a personagem do herói pode vir a ser resgatada por 
outro sujeito, uma assistência externa. Isto leva ao nó final da trajetória.

Ele tem de enfrentar a sociedade com seu elixir, que ameaça o ego 
e redime a vida, e receber o choque do retorno, que vai de queixas 
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razoáveis e duros ressentimentos à atitude de pessoas boas que 
dificilmente o compreendem. (Campbell, 1989)

A jornada do herói pode findar-se ou ele pode perder-se. Quando há 
o retorno por benção e transcende-se os limites do sublime ele renasce, 
é um novo ser. Após sua volta o herói depara-se com a aceitação do 
real para viver com uma falta de completeza que lhe trazia satisfação 
à alma. Precisa remanescer a comoção para a completude. O sentido é 
liberdade para viver, transformado, deleitar-se com a vida que um dia 
desejou ou deixou. Em outros termos isto significa ter uma vida satis-
fatória, usufruindo das recompensas de sua batalha pessoal, àquela que 
compõe a jornada do herói, que traz altos e baixos, êxitos e perdas, mas 
que faz do indivíduo ser humano.

As Personagens: herói, anti-herói e herói de si mesmo

Nos tradicionais contos de fadas, a construção das personagens dá-se 
tipicamente de forma plana, ou seja, são construídas em volto de apenas 
uma ideia ou qualidade. Podendo ser particularmente boa ou má, sem 
trazer nenhum tipo de surpresa ao leitor ou espectador. Na atualidade 
esse modelo de personagem nem sempre agrada o público que cada vez 
mais é exigente. Por este motivo, constrói-se personagens redondas, 
mais conhecidas como complexas. Aquelas que trazem consigo uma 
variedade de qualidade e tendências e que costumam surpreender e se 
parecerem mais com o leitor ou espectador. Estas, são desenvolvidas 
para se criarem como um reflexo das características humanas ajudando 
a se consolidarem: a existirem em veracidade.
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Segundo Campbell (1989), “o herói, por conseguinte, é o homem 
ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e 
locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas”. Já Vlogger 
(2015), aprofunda-se mais no assunto e dizendo que:

Heróis têm qualidades com que todos podemos nos identificar e 
nas quais nos reconhecemos. São estimulados por impulsos universais 
que todos podemos entender: o desejo de ser amado, compreendido e 
bem-sucedido, de sobreviver, de ser livre, de se vingar, de consertar 
erros e injustiças ou de buscar a autoexpressão.

Perante a fala de Campbell (1989) e Vlogger (2015), o herói é um 
personagem semelhante a seres humanos, com aspirações, ações e 
reações. Sobre isso, este último autor ainda explana:

Heróis devem ter qualidades, emoções e motivações universais que 
todos experimentamos em um momento ou outro da vida: vingança, 
raiva, luxúria, concorrência, territorialidade, patriotismo, idealismo, 
cinismo ou desespero. Porém os Heróis devem também ser seres 
humanos únicos, em vez de criaturas estereotipadas ou deuses 
de mentira, sem máculas ou imprevisibilidade. Como qualquer 
obra de arte eficaz, eles exigem universalidade e originalidade. 
(Vlogger, 2015)

Sobre o personagem anti-herói, Vloger (2015) relata que é um termo 
que gera confusão:

Trocando em miúdos, o anti-herói não é o oposto do Herói, mas um 
tipo específico de Herói, que pode ser fora da lei ou vilão do ponto de 
vista da sociedade, mas que simplesmente ganha a simpatia do público. 
Nós nos identificamos com esses párias, pois todos nos sentimos párias 
em um momento ou outro. Existem dois tipos de anti-herói: 1) perso-
nagens que se comportam como os Heróis convencionais, mas que 
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têm um forte toque de ceticismo ou uma qualidade tortuosa, como os 
personagens de Humphrey Bogart em À beira do abismo e Casablanca; 
ou 2) Heróis trágicos, figuras centrais de uma história que podem não ser 
agradáveis ou admiráveis e cujas ações possamos até achar hediondas 
(Vlogger, 2015).

Ainda, segundo o autor, o anti-herói pode se aproximar de um 
herói fracassado que nunca superou demônios internos, tornando-se 
humilhado por estes.

Segundo Bacàro (2009) herói de si mesma representa qualquer ser 
humano que se cansa da vida de sofrimento ou de alma inquieta, que se 
cansa de não saber aceitar as dores e traumas que a vida traz. O herói de 
si mesmo é aquele que decide lidar com suas frustrações, que resolve 
remover do seu interior todo ressentimento e demais tendências odiosas, 
maléficas e vícios, rompendo o círculo vicioso da posição de vítima; 
usar do perdão e da coragem para curar a consciência e a alma. Amar a 
vida, ajudar a quem precisa sem interesses, ser grato, batalhar, aspirar 
reconstruir sua dignidade, crescer em todos os aspectos da vida a fim 
de renascer para a vida com a plenitude da humildade, amor, sabedoria 
e harmonia.

Em face de toda a explanação, percebe-se que herói e anti-herói 
são títulos estabelecidos socialmente para com imagens de indivíduos. 
Heróis e anti-heróis podem ser faces diferentes da mesma moeda, sím-
bolos de uma alma em transformação em estágios opostos e naturais da 
própria vida e do crescimento e o herói de si mesmo é aquele que decide 
enfrentar sem medo seu lado sombra para uma nova vida. Apesar disso, 
a jornada vivenciada pelo anti-herói na narrativa expande as possibilida-
des da história, denominadas como arco-dramático, dotando a recepção 
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de novos significados sociais e/ou ideológicos nos mundos realistas ou 
fantásticos como os contos de fadas.

Os Contos e os Arquétipos

Grande parte dos indivíduos adoradores dos contos de fadas, se não 
a maioria, concorda que as narrativas estão impregnadas de significados 
simbólicos que vêm sendo transmitidos desde sua origem. Marie-Louise 
Von Franz (1990), afirma que eles se compõem por significados psi-
cológicos manifestos a partir de figuras e eventos simbólicos pois são 
a representação dos processos psíquicos do inconsciente coletivo: são 
arquétipos em seu aspecto mais simples, pleno e conciso.

Arquétipos, segundo Carl G. Jung (2000), trata-se de imagens subs-
tanciais do nosso imaginário a respeito de alguém ou de algo que atua 
diretamente nas fantasias, sonhos e até mesmo no comportamento do 
indivíduo. Também podem ser tratados como símbolos das qualidades 
humanas de modo universal, ou seja, comuns a todos os povos e indi-
víduos que persistem com o decorrer do tempo. a respeito da ligação 
do arquétipo e do conto de fadas o autor diz:

Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encon-
trada no mito e no conto de fada. Aqui também, no entanto, se trata 
de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através 
de longos períodos de tempo. O conceito de “archetypus” só se 
aplica indiretamente às représentations collectives, na medida em 
que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não 
foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, 
representam, portanto, um dado anímico imediato. Como tal, o 
arquétipo difere sensivelmente da fórmula historicamente elaborada. 
Especialmente em níveis mais altos dos ensinamentos secretos, 
os arquétipos aparecem sob uma forma que revela seguramente 
a influência da elaboração consciente, a qual julga e avalia. Sua 



1482

meistudies

manifestação imediata, como a encontramos em sonhos e visões, é 
muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos, 
por exemplo. O arquétipo representa essencialmente um conteúdo 
inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e 
percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consci-
ência individual na qual se manifesta. (Jung, 2000, p. 17)

A partir da fala de Jung (2000) pode-se estabelecer que o leitor/
ouvinte dos contos de fadas recebem influência de um ensinamento 
através dessas narrativas, das quais seu inconsciente irá avaliar e jul-
gar sobre. Posto isto, o indivíduo estabelecerá uma relação de valores 
daquilo que ele acredita ser certo ou errado, trazendo para a sua vida o 
ensinamento simbólico, repleto de significados, que o enredo mágico 
manifesta através da imagem representativa de um arquétipo da perso-
nagem que traz a este indivíduo um valor emocional/afetivo.

Dentro das narrativas os arquétipos atuam intrinsecamente às fun-
ções de caráter que as personagens exercem, sejam funções fixas ou 
exercidas temporariamente para causar determinados efeitos dentro 
da história. Os arquétipos que se manifestam com mais regularidade 
nas narrativas são: Herói (aquele que se dispõe em favor dos outros), 
Mentor (velha sábia ou velho sábio, guia o herói), Guardião do limiar 
(obstáculos, neuroses), Arauto (desafios/mudanças significativas), 
Camaleão (ser ambíguo, poderoso e duvidoso), Sombra (lado obscuro, 
traumas, vulnerabilidade), Aliado (companheiro) e Pícaro (aquele que 
traz comicidade).

Sobre estes arquétipos, Vloger (2015) ainda diz que todos eles 
podem ser encontrados dentro de nós mesmos. A tarefa psicológica 
que os indivíduos devem enfrentar é a de integrar todas essas partes 
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separadas em uma entidade completa e equilibrada, pois são partes que 
formam uma personalidade completa.

Nelly Novaes Coelho (2012) em seu livro “O conto de fadas” que 
trata sobre origem, mitos, arquétipos e símbolos, explana que:

Entre as análises da matéria arquetípica encontrada nos contos 
de fadas (realizadas por Jung e sua maior discípula Marie-Louise 
Von Franz), ressalta a ligação à realização da alma humana, em 
busca de seu centro, sua unidade (self). Daí que as personagens, as 
situações ou os conflitos que provocam a efabulação, as peripécias, 
os desenlaces correspondam a imagens, ou melhor, ao processo de 
busca da unidade interior. Reis, rainhas, príncipes, fadas bruxas, 
duendes, objetos mágicos, profecias, obstáculos, ameaças, auxilia-
res, provas quase impossíveis de serem vencidas são símbolos de 
situações arquetípicas: vivências éticas, sociais, existenciais que vêm 
sendo revividas desde a origem dos tempos, sob diferentes formas, 
em virtude do desejo de autorrealização do eu em relação ao outro 
(mundo) que impulsiona o ser humano.

É possível relacionar os desejos da alma humana às projeções vividas 
pelas personagens de contos de fadas e desta maneira pode-se dizer que 
ver uma personagem com a projeção dos desejos humanos trilhar um 
caminho de erros e acertos faz com que o indivíduo enxergue para sua 
vida também uma luz no fim do túnel.

Método

A série, objeto de estudo deste trabalho, é uma estrutura roteirizada 
que conta a história de um grupo de personagens, que se desenvolve por 
seis temporadas fazendo uso de ganchos narrativos, veiculada semanal-
mente pela emissora norte-americana ABC e associada a Disney desde 
1996, que lançou em 23 de outubro de 2011 e encerrou suas transmissões 
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em 18 de maio de 2018. A série Once Upon a Time traz os clássicos 
contos de fadas por diferentes ângulos através dos criadores Adam 
Horowitz e Edward Kitsis. A história central da série exibe a narrativa 
de Branca de Neve recontada de uma maneira inédita.

A série ainda aborda adaptações de diversos contos de fadas com 
muito drama e fantasia. Através de uma maldição os personagens dos 
contos clássicos foram trazidos ao mundo real, mas sem as memórias 
originais de suas vidas, mostrando uma versão de fatos por trás das 
histórias tradicionais conhecidas num total de 154 episódios divididos 
por temporadas.

Este estudo busca estudar uma característica específica da adaptação 
audiovisual dos contos de fadas: como trabalhou-se a reelaboração da 
construção da personagem Rumplestiltskin.

O estudo utiliza-se revisão narrativa e estudo de caso tendo como 
objeto a personagem Rumplestiltskin da série norte-americana Once 
Upon a Time. Para este fim, este projeto utiliza da desconstrução dos 
episódios através da ação de assistir a série para compreender como 
sua história de vida é retratada e identificar os aspectos que compõe 
a jornada do herói descrito por Vloger (2015) para demostrar como 
Rumplestiltskin busca sua jornada de herói de si mesmo.

Discussão

Na literatura clássica, Rumplestiltskin é citado como um homen-
zinho, duende da floresta. Aparece para ajudar a filha do moleiro na 
missão de fiar palha em ouro; história que o pai da jovem inventa para 
se fazer de importante. Rumplestiltskin ajuda a moça por três dias: no 
primeiro recebe seu colar em troca do serviço, no segundo recebe seu 
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anel e no terceiro, quando a filha do moleiro já não tinha mais o que 
oferecer, pede em troca o filho primogênito que ela terá com o Rei. 
Pensando que o Rei só está explorando, ela firma o acordo. A jovem, 
que se torna esposa do rei, um ano depois dá à luz ao primogênito e é 
surpreendida por Rumplestiltskin, que cobra a promessa. Desesperada, 
ela pede a revogação do acordo; Rumplestiltskin dá a oportunidade caso 
descubra seu nome dentro de três dias. No terceiro dia, o mensageiro vê 
um homenzinho dançando na fogueira. Ao aproximar-se, ouve a canção 
que libertará a rainha. Rumplestiltskin fica tão bravo que se rasga ao 
meio, findando-se ali mesmo.

Na adaptação audiovisual Once Upon a Time, a personagem 
Rumplestiltskin, representa o que Propp (2000) denomina de mediador, 
uma vez que fornece elementos mágicos para todas as personagens. 
Esses recursos ora acontecem através da representação do arquétipo do 
camaleão, ora através do arquétipo do mentor, destacam-se as relações 
que Rumplestiltskin estabelece com Emma, a Salvadora. Entretanto, 
a oferta ou favor nunca acontece sem propósito: observa-se ao longo 
do desenvolvimento da narrativa que, ao auxiliar outras personagens, 
há na verdade um benefício próprio, seja na floresta encantada, como 
Senhor das Trevas, ou em Storybrooke, como Senhor Gold.

Nas duas primeiras temporadas, é possível encontrar alusões da his-
tória literária clássica “Rumplestiltskin”. A primeira referência acontece 
na primeira temporada, quando Rumplestiltskin ajuda Cinderela em troca 
de seu primogênito. Acordo realizado na floresta encantada é quebrado 
por Emma em Storybrooke. A segunda referência encontra-se na segunda 
temporada, esta revela a ligação das tramas entre as personagens dentro 
do universo narrativo da adaptação: Cora, a filha do moleiro, é vítima 
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de humilhação realizada pelo rei Leopold e sua filha Eva. Não aceitando 
a situação, Cora vai ao baile dado pela família real, com o intuito de 
encontrar uma esposa para o príncipe Henry. Cora, ao ser reconhecida 
pelo rei, diz que pode transformar palha em ouro. Duvidando, o rei 
impõe o desafio: transformar toda a torre de palha em ouro, em troca 
o rei garante que Cora tornar-se-á esposa do príncipe. Cora, desespe-
rada dentro da torre não sabe como realizar a mágica prometida, neste 
momento recebe a visita de Rumplestiltskin, que oferece ajuda em troca 
de sua filha primogênita, afirmando a importância da menina para seu 
futuro. Cora não aceita a ajuda, pede a Rumplestiltskin que lhe ensine 
a realizar a transformação. Assim, Cora envolve-se amorosamente com 
Rumplestiltskin e parte seu coração ao casar-se com o príncipe. Toda 
a ajuda de Rumplestiltskin tem uma segunda intenção em benefício 
próprio: garantir que sua futura filha Regina seja, um dia, rainha, que 
mais tarde tornar-se-á a Rainha Má.

A narrativa da série é digressiva: ora narrada em tempo presente 
na cidade de Storybrooke, ora conta o passado na Floresta Encantada. 
Entre a primeira e a segunda temporada, é possível observar alguns 
aspectos da história e da jornada de Rumplestiltskin. No início era um 
aldeão casado e muito simplório, representação de status quo, ou seja, 
o mundo comum. Certo dia, recebe do arauto o chamado à aventura 
através de um pergaminho. Rumplestiltskin é convocado para a batalha 
dos ogros, isto o agrada, já que se trata da oportunidade de não ser visto 
como covarde, status de seu pai.

O chamado à aventura é aceito e, já servindo na batalha dos ogros, 
Rumplestiltskin é designado para cuidar de uma jaula sem saber que 
nela estava presa uma vidente. Esta revela que Rumplestiltskin é filho 
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de um covarde, criado por mulheres solteiras e que teme terminar como 
seu pai. Também anuncia que Mila, sua esposa, está grávida, e que o que 
ele fizer no campo de batalha deixará seu filho sem pai. Rumplestiltskin 
desespera-se e, tendo indícios de que a vidente fala a verdade, toma 
a decisão de machucar-se para voltar para casa e ser um pai presente. 
Mas ao tomar essa atitude, se estabelece o que dentro da Jornada do 
Herói intitula-se como recusa ao chamado, o que gera um castigo e 
leva a personagem para novos rumos. O castigo de Rumplestiltskin 
em decorrência de suas ações foi ser pretenso covarde, mesmo título 
carregado pelo seu pai. Além disso, sua esposa Mila julga-o e deixa 
de amá-lo. Ainda, aproveita-se da chegada de um navio de piratas para 
abandonar marido e filho e seguir sua vida.

Anos depois, Baelfire, filho de Rumplestiltskin, está prestes a 
ser convocado para a batalha dos ogros. Buscando evitar a partida, 
Rumplestiltskin encontra o mentor que se configura como tradicional-
mente nas narrativas de elementos mágicos: um homem com aparente 
figura de ancião que o instiga invadir o castelo e roubar a adaga do 
Senhor das Trevas, para que tenha poder sobre o mesmo. Esse men-
tor vem representando a figura do arquétipo do arauto, trazendo uma 
mudança significativa. Rumplestiltskin aceita o desafio imposto e, ao 
conseguir a posse da adaga, descobre que esse era o plano de Zoso para 
livrar-se da condição de “Senhor das Trevas”. Assim, Rumplestiltskin 
torna-se o novo “Senhor da Trevas”, realizando a travessia do primeiro 
limiar, ou seja, o limite daquilo que era conhecido para o desconhecido.

Após tornar-se o Senhor das Trevas, Rumplestiltskin passa por testes 
que provocam a alteração do seu caráter. Ao perceber que seu pai está 
se tornando outra pessoa, Baelfire encontra uma solução com a fada 
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azul e, adotando o arquétipo de arauto, apresenta a saída ao seu pai, 
propondo a mudança para um mundo sem magia. Nesse momento, há 
o que se denomina como aproximação da caverna secreta, preparação 
para uma nova e grande mudança. Rumplestiltskin, que anteriormente 
havia concordado com a solução de Baelfire, recua no momento decisivo 
e acaba separado de seu filho. Nesse momento, surge o objeto de sua 
missão: recuperar seu filho.

Todas as ações seguintes de Rumplestiltskin são tomadas com tal 
propósito. Está sempre em busca de aliados, como a Regina. Porém, 
como tudo é para um único objetivo, Rumplestiltskin ora adota arquétipo 
do camaleão, ora o da sombra, vingando-se de quem o fere ou atravessa 
seu caminho. A própria maldição lançada por Regina, que fez com que 
todas as personagens dos contos de fadas perdessem suas memórias e 
fossem viver no mundo real, faz parte dos planos de Rumplestiltskin 
para encontrar Baelfire e se enquadra dentro da aproximação da caverna 
secreta que, como mencionado anteriormente, são momentos de prepa-
ração para grandes mudanças.

Após a espera de 28 anos, Emma Swan, filha de Branca de Neve 
e Príncipe Encantado e mãe de Henry, quebra a maldição, colocando 
Rumplestiltskin novamente diante da aproximação da caverna secreta. 
Com o fim da maldição, Rumplestiltskin finalmente pode tentar recuperar 
seu filho. Exige a ajuda de Emma para realizar o objeto de sua missão, 
como parte de um acordo, e juntos acabam encontrando Baelfire em 
Nova Iorque, alcançando o que até então pressupõe-se que era o objeto 
da sua missão. O que não se esperava era que Baelfire era Neal, pai de 
Henry. Sendo assim, Rumplestiltskin é avô de Henry, e a partir dessa 
revelação lembra-se de uma das profecias da vidente: “o menino o levaria 
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até seu filho, e isso seria sua anulação”. Logo depois, Capitão Gancho 
chega a Nova Iorque e, ao localizar Rumplestiltskin, o fere com seu gan-
cho envenenado, colocando o herói em uma provação, uma experiência 
de quase morte. Para escapar dessa provação, Rumplestiltskin, Emma, 
Henry e Neal voltam para Storybrooke, onde a mágica pode ajudar 
Rumplestiltskin a sobreviver, marcando a característica do regresso 
do herói. Deixando a provação ainda mais difícil, Cora e Regina estão 
em posse da adaga do Senhor das Trevas, o que deixa Rumplestiltskin 
ainda mais vulnerável. Para salvar-se, ele toma uma atitude persuasiva 
para com Branca, e ela se deixa levar. Nesse momento, Rumplestiltskin 
deixa novamente de portar-se como herói e assume a representação 
do arquétipo da sombra, tomando decisões em benefício próprio para 
superar a provação. Atormentado pela profecia da vidente a respeito 
do menino Henry. Mas, ao final da segunda temporada, sofre uma nova 
perda de seu filho: Neal leva um tiro e cai em um portal. Em seguida, 
Henry é sequestrado e levado por outro portal. Nesse momento, o até 
então inimigo Killian diz que sabe para onde foram e torna-se um 
aliado. Emma, Regina, Branca, Encantado e Rumplestiltskin decidem 
ir atrás do garoto na “Terra do Nunca”. Rumplestiltskin se vê, conforme 
os escritos da jornada do herói diante da aproximação de mais uma 
caverna oculta, prepara-se para uma grande mudança ao ter seu filho 
e neto afastados Rumplestiltskin e adota a representação do arquétipo 
do herói para ir em busca de Henry.

Até este momento da narrativa observa-se que Rumplestiltskin 
exerce o papel de mediador e que a personagem passa pelos seguintes 
elementos da jornada do herói: mundo comum (status quo), chamado 
para a aventura, recusa do chamado + castigo decorrente da recusa, 
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encontro com o mentor, cruzamento do limiar, testes, aliados e inimi-
gos, aproximação da caverna secreta e provações. Nota-se que alguns 
destes elementos repetem-se com o intuito de uma linha narrativa com 
mais ações e desenvolvimento de complexidade. Além, percebe-se que 
Rumplestiltskin traz consigo a representação dos arquétipos de mentor, 
camaleão, sombra e herói, afirmando o que Vloger (2015), declara que 
no processo de tornar-se um ser humano completo, todos os indivíduos 
são heróis que enfrentam guardiões, monstros e ajudantes internos.
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Nota sobre assédio sexual: quando o discurso 
empresarial encontra os anseios dos stakeholders

Marta Cardoso de Andrade1

Vive-se, na atualidade, um momento único: o mundo está globa-
lizado, concretizou-se a profecia, feita nos meados do século XX, da 
“aldeia global” de McLuhan (McLuhan & Fiore, 1969, p. 95), bem 
como muitos direitos foram conseguidos no século passado e no início 
deste. Saber e lutar por essas e outras conquistas é uma atitude tida 
como politicamente correta. Isso se tornou mais fácil para o homem, 
uma vez que esse está inserido numa sociedade de comunicação, na 
qual as informações circulam com uma velocidade assustadora, pode-se 
dizer simultânea ao acontecimento.

Nesta arena de debates, surge a necessidade de expressão e defesa 
de ideias e pontos de vistas, bem como do agradar, do seduzir, do per-
suadir e do convencer os outros membros do grupo ao qual se faz parte. 
Os textos, bem como os discursos circulantes, aparecem igualmente 
redarguindo a esses temas circulantes e inquietantes existentes no seio 
da sociedade. Também em resposta a essa hodierna demanda, regatam-se 
conhecimentos da Retórica, legada pelos gregos na Antiguidade Clássica. 
Um dos seus mentores, Aristóteles, conceituava esse campo do saber 
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como sendo responsável pela “arte da comunicação, do discurso feito 
em público com fins persuasivos” (Aristóteles, 1998, p. 22), outrossim, 
também pode ser entendida como a capacidade de descobrir o que é 
adequado a cada caso em específico cuja finalidade seja persuadir.

Na visão de três estudiosos da Retórica, Meyer et al. (2002, p. 50), a 
maior inovação impressa por Aristóteles está na “sistematicidade através 
da qual ele integra três elementos fundamentais do discurso ”: o ethos 
– quem fala –, o lógos – argumento apresentado – e o páthos – a quem 
se dirige. Cada um desses desempenha um papel fundamental, que se 
complementa com o dos outros numa articulação complexa. A partir 
desses componentes, Aristóteles igualmente afirmou que a persuasão 
fornecida pelo discurso pode ser de três espécies: a que reside no caráter 
moral do orador, ou seja, no ethos; a advinda do modo como se dispõe 
o ouvinte, ou seja, focalizadas no páthos; e, por fim, a centrada no pró-
prio discurso devido àquilo que este demonstra ou parece demonstrar, 
ou seja, no lógos.

Deter-se-á a atenção, neste estudo, apenas no primeiro desses casos de 
persuasão, por se entender que para atender as demandas contemporâneas 
da sociedade o orador/escritor deve embutir-se de certas qualidades, ou 
melhor, para se conseguir persuadir pelo caráter, o discurso deve ser 
montado/proferido de tal forma a passar a impressão de que o orador é 
digno de fazê-lo. Aristóteles acreditava que o ser humano está sempre 
mais propenso a acreditar com maior firmeza e convicção e de maneira 
mais rápida em pessoas tidas como de bem e honestas – usando-se os 
valores de hoje em dia, essas seriam classificadas como competentes 
naquilo que elas fazem – ou seja, um dos segredos da persuasão está 
no orador passar uma imagem favorável de si mesmo, imagem essa 
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que deve seduzir o auditório e captar a benevolência e a simpatia deste. 
Essa representação do orador é o próprio ethos, já citada, equivalendo 
ao caráter que o orador atribui a si mesmo pelo modo como exerce sua 
atividade retórica. Não se trata deste fazer afirmações auto elogiosas 
sobre a sua pessoa mesma no conteúdo do seu discurso, declarações 
essas que podem, ao contrário, causar uma impressão desagradável 
no auditório, mas da aparência que lhe confere a fluência, a entonação 
calorosa ou severa, a escolha das palavras, dos argumentos (o fato de 
escolher ou de negligenciar um argumento em específico pode parecer 
sintomático de uma qualidade ou de um defeito) e até daquilo que 
não foi dito. O ethos funcionaria como um elemento que reforçaria a 
plausibilidade da argumentação exposta, o que, não se deve tanto aos 
aspectos morais do orador, mas sim àquilo que é resultado do próprio 
discurso desse. Portanto, o que é vital, neste tocante, é que a confiança 
imputada no orador seja um “efeito” do discurso desse.

Para que o ethos seja bem construído, a outra noção que lhe é correlata 
deve ser considerada, essa é o páthos, ou melhor, o auditório. Este e o 
orador sevem para se referir, respectivamente, aos polos de produção 
e de recepção dos discursos. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002, p. 7) 
advertem que “se quiser agir, o orador é obrigado a adaptar-se a seu 
auditório”. Portanto, sobre os conteúdos do discurso, o orador deve ter 
conhecimento sobre aqueles que ouvirão para conseguir ter sucesso no 
seu intento persuasivo. “Mudando o auditório, a argumentação muda 
de aspecto e, se a meta a que ela visa é sempre a de agir eficazmente 
sobre os espíritos, para julgar-lhe o valor temos de levar em conta a 
qualidade dos espíritos que ela consegue convencer” (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca, 2002, p. 7).
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Acerca da argumentação, pode-se afirmar que esta termina por, como 
o conhecimento do auditório, auxiliar na construção do ethos e igualmente 
foi foco de estudo da Antiga Retórica. Entretanto, no século XX, este 
tópico foi resgatado por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, no 
seu Tratado da argumentação: a nova retórica, publicado pela primeira 
vez em 1958. Philippe Breton (1999, p. 26), outro teórico que se debruça 
igualmente sobre esse assunto, advoga que “argumentar é raciocinar, 
propor uma opinião aos outros dando-lhes boas razões para aderir a 
ela”. Ao se partir desse pressuposto, o orador pode utilizar mais esse 
componente que terminará por auxiliá-lo no seu intento persuasivo.

Passa-se a seguir a compreensão do que sejam dois tipos relevantes 
de argumentos para a análise que se pretende empreender.

Iniciar-se-á com os argumentos conservadores, que são “todas as 
formas argumentativas que se apoiam na busca de elementos pree-
xistentes no auditório”. Para tanto, “a argumentação se faz (...) pela 
encenação de uma ressonância entre o que já é conhecido e o que é 
proposto” (Breton, 1999, pp. 75-76), baseando-se no já adquirido pelos 
ouvintes e no previamente existente na sociedade, enfim, na tradição. 
Nesses argumentos, quase não há novidade no exposto. Consistindo, 
portanto, “em reavivar circuitos antigos (...), mesmo que a argumentação 
neste caso consista no estabelecimento de um novo vínculo entre a tese 
e o já aceito” (Breton, 1999, p. 76).

Acerca do argumento de autoridade, segundo Breton (1999, p. 76), 
esse tem uma forma constante: “o real descrito é o real aceitável porque a 
pessoa que o descreve tem a autoridade para fazê-lo. Esta autoridade deve 
ser evidentemente aceita pelo auditório para que ele, por sua vez, aceite 
como verossímil o que lhe é proposto”. Há três construções possíveis 
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para esse tipo de argumento: “ou o orador apóia (sic) o enquadramento 
do real sobre sua própria autoridade, ou ele convoca uma autoridade 
exterior”, ou ainda a apoia “em aspectos pouco conhecidos do próprio 
auditório para fazê-lo aceitar uma opinião” (Breton, 1999, p. 77).

Ainda alguns conceitos da Análise do Discurso devem ser expostos 
para que melhor se abarque o discurso / texto que foi analisado a seguir.

Todo discurso tem condições de produção específicas e estas são 
denominadas de enunciações, quando igualmente determinam a elocução 
de um discurso e não de outros, uma vez que se referem a “determinadas 
circunstâncias, a saber, o contexto histórico-ideológico e as represen-
tações que o sujeito, a partir da posição que ocupa ao enunciar, faz de 
seu interlocutor, de si mesmo, do próprio discurso etc.” (Mussalim, 
2001, p. 116).

Num discurso, também se deve identificar alguns personagens as 
quais se reportam ao orador. Partindo-se da visão de Ducrot (1987, 
p. 193), pode-se identificar o “sujeito falante” ou “autor empírico do 
enunciado” (produtor exterior ao sentido do enunciado), o “locutor” 
(“ser que, no próprio sentido do enunciado, é apresentado como seu 
responsável”, equivalendo ao “ser de discurso”) e há ainda o “enuncia-
dor” (ser de pura enunciação, que determina o ponto de vista a partir 
do qual os acontecimentos são apresentados, podendo ser denominado 
de “sujeito da enunciação”). Vale a pena ressaltar que se o enunciador 
é, aqui, um efeito do enunciado.

Se há figuras que são responsáveis pela produção do discurso, exis-
tem as que respondem pela recepção desses, são elas: “co-enunciador” 
(correlativo de enunciador, uma vez que a enunciação é igualmente uma 
coenunciação, na qual dois indivíduos desempenham papéis ativos), 
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“alocutário” (refere-se ao que poderia denominar de “destinatário direto” 
do discurso, a eles o locutor atribui um “lugar” enunciativo) e “leitor” 
( seria um co-enunciador virtual, uma vez que o diálogo deste com o 
“escritor”/sujeito falante é mais da ordem informativa do que da ordem 
do linguístico-comunicativo). Este último ainda pode ser considerado a 
partir de dois ângulos diferentes: (1) como o público efetivo de um texto, 
ou (2) como o público que esse texto implica por suas características, 
ou seja, os traços textuais permitem reconstruir uma representação que 
o “escritor” teve de criar daqueles que iriam ler o seu texto.

Sobre a subjetividade, Benveniste (1995) advoga que ela “é a 
capacidade do locutor para se propor como ‘sujeito”. Também aponta 
as formas disponibilizadas pela língua para esse fim: o pronome “eu” 
– que é a própria consciência de si mesmo–; o pronome “tu” – que 
advém do contraste com o “eu” – (esses dois constituem a denominada 
“intersubjetividade”); as formas temporais; as indicadoras da dêixis e 
os verbos modalizadores conjugados na primeira pessoa.

Kerbrat-Orecchioni (1993) amplia esse inventário de marcadores de 
subjetividade ao acrescentar, aos já existentes, uma classificação que 
divide os adjetivos em “objetivos” – aqueles que visam apenas descre-
ver – e “subjetivos” – formas indicadoras da subjetividade enunciativa, 
que se subdividem em: “afetivos”, os quais são elementos que terminam 
por enunciar, simultaneamente, uma propriedade do objeto que deter-
minam e uma reação emocional do sujeito falante frente a esse objeto; 
“avaliativos axiológico”, que implicam uma dupla norma, relacionada 
ao objeto a que se aplicam e ao sistema de avaliação do enunciador, 
tendo o caráter valorativo mais destacado do que as características 
desse objeto;  e “avaliativos não-axiológicos”, cujo emprego depende 
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da ideia que o enunciador faz da norma de avaliação adequada àquela 
categoria de objetos. Sendo que, dos três tipos de adjetivos subjetivos 
supra descritos, esse último é o que tem o menor caráter subjetivo.

Sabe-se ainda que toda enunciação pressupõe uma situação de 
enunciação, que se refere “ao conjunto de condições que organizam a 
emissão de um ato de linguagem” (Maingueneau & Charaudeau, 2004, 
p. 450), ou seja, “todo enunciado se realiza numa situação definida pelas 
coordenadas espaço-temporais: o sujeito refere o seu enunciado ao 
momento da enunciação, aos participantes na comunicação e ao lugar 
em que o enunciado se produz” (Dubois et al., 1999, p. 168). Sobre 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 produto. 
Porém, só algumas características desses são levadas em consideração, 
aquelas que são definidoras da situação de enunciação linguística, que 
são: enunciadores e co-enunciadores, o momento e o lugar da enun-
ciação. Esses elementos formam a denominada embreagem textual à 
situação de enunciação, sendo apresentadas comumente pelo “EU” e 
“TU” – embreagem de pessoa –, pelo “agora” – embreagem de tempo 
–, e pelo “aqui” – embreagem de espaço.

Sobre a questão do tempo, Benveniste (1989) apresenta a ideia de 
“tempo linguístico”, cuja singularidade está nesse ser

organicamente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e 
de se organizar como função do discurso (...) Cada vez que um 
locutor emprega a forma gramatical do ‘presente’ (...), ele situa o 
acontecimento como contemporâneo da instância do discurso que 
o menciona (pp. 75-76).
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Pode-se dizer que todo discurso instaura um “agora”, que equivale 
ao momento da enunciação, o qual transcorre no tempo presente lin-
guístico, em que existe uma “concomitância” entre o evento narrado e 
o momento da narração e o em que acontece a “não-concomitância”, 
que se divide em “anterioridade” e “posterioridade” ao “agora”.

Fiorin (2002, p. 145) afirma ainda que a temporalidade instaurada 
pela língua se refere também às relações de sucessividade entre esta-
dos e transformações representados no próprio texto. Com isso, como 
chama atenção esse mesmo teórico, pode-se notar que existem na língua 
dois sistemas temporais: o enunciativo - “relacionado diretamente ao 
momento da enunciação” (ME), organizado em função do presente que 
já está implícito na enunciação - e o enuncivo, “ordenado em função 
de momentos de referência (MR) instalados no enunciado”. A esses 
dois sistemas se devem aplicar as categorias de “concomitância” X 
“não-concomitância” (“anterioridade” X “posterioridade”) do “agora”, 
com isso tem-se três momento de referência: o concomitante, o anterior 
e o posterior ao instante da enunciação (p. 146). Sabe-se que quando 
o momento de referência e o de enunciação são coincidentes, usa-se o 
sistema enunciativo. Mas, quando a produção e a recepção de um texto 
não acontecem simultaneamente, esse momento de referência tem de 
ser explicitado. Além dos momentos de enunciação e o de referência, 
tem-se ainda o do acontecimento (MA), o qual refere-se aos estados e 
transformações e está ordenado em relação aos diferentes momentos 
de referência.

Para observar a construção do ethos e da argumentação usada com 
fins de convencimento discursiva, escolheu-se, como produção textual a 
ser analisada, uma nota de uma revista empresarial do Banco do Brasil 
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S.A.  – a bb.com.você – por se tratar de um texto jornalístico noticioso, 
de utilidade dentro e até fora da empresa, escrito de maneira impessoal e 
publicado sem assinatura, referente a um assunto tido como importante 
e relevante. Sento a notícia um tipo de matéria que, segundo Rabaça e 
Barbosa (1987, p. 418) refere-se a um “relato de fatos ou acontecimentos 
atuais, de interesse e importância para a comunidade, e capaz de ser 
compreendido pelo público. (...) tudo que o público necessita saber; 
tudo aquilo que o público deseja falar; quanto mais comentário suscite, 
maior é o seu valor”. Também foi escolhido esse perfil de texto jorna-
lístico por se tratar de um texto comum na vida cotidiana das pessoas.

A Nota

A nota escolhida foi publicada na revista empresarial intitulada de 
bb.com.você, sendo essa uma publicação do Banco do Brasil (2005), 
voltada para o público interno dessa organização.

Imagem 1

Revista empresarial do Banco do Brasil S.A.  – a bb.com.você
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A Análise Propriamente Dita

O ethos construído, na nota da revista bb.com.você, é o de um setor 
da área da comunicação social – a Ouvidoria Interna – competente e 
ciente da sua responsabilidade junto ao seu público leitor, bem como 
mostra-se preocupada com os problemas que esse auditório pode atra-
vessar no seu cotidiano como profissional. Observar-se-á a seguir como 
essa construção se processa tanto em nível lingüístico como em nível 
argumental. Inicia-se essa análise com os dados lingüísticos encontrados 
na própria produção textual.

Os enunciadores, neste texto, sofreram um quase total apagamento, 
quase porque, na linha 10, aparece um pronome possessivo (“nossa”) 
que o revela. No resto do texto, o locutor se expressa de modo impes-
soal, como um narrador que se utiliza da terceira pessoa para apresentar 
os fatos.

Quanto aos co-enunciadores, são interpelados em várias partes do 
texto a partir do “você” (l. 6, 7, 20, 22), que equivale hodiernamente 
ao TU, e os possessivos correlatos a esse pronome (“seu”, l. 8, e “sua”, 
l. 9). Esses também podem ser entendidos como alocutários ou como 
os leitores propriamente ditos.

Notou-se que há um apagamento dos embreantes de pessoa do “EU” 
enunciativos. Isso ocorre de maneira proposital e se dá para conferir uma 
maior autenticidade à notícia. O uso desse recurso é muito difundido nas 
redações jornalísticas, bem como no meio científico, uma vez que isso 
confere às matérias uma maior credibilidade junto ao público leitor por 
parecer que foi realizado um relato independente de quem o apresenta, 
transparecendo, assim, uma pseudo-neutralidade em relação ao fato que 
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está sendo apresentado. Esse fato ainda é mais reforçado ao se chamar 
a voz legal para atestas a veracidade do que está sendo exposto.

Sobre os embreantes de espaço, ou seja, as palavras ou expressões 
que ancoram a situação enunciativa em nível espacial, tem-se o “aqui” 
(l. 21) que faz uma referência ao lugar que tanto o redator / locutor 
quanto alocutário estão, isto é, no solo brasileiro, isso se pode deduzir 
pela citação de uma Lei desse país (l. 10-13).

Pensando-se agora nos embreantes de tempos, aquelas palavras 
ou expressões que ancoram a situação enunciativa em nível temporal, 
apenas os tempos verbais o marcará.

Acerca desses tempos verbais plenos (tabela 1), pode-se igualmente 
afirmar que os enunciados foram produzidos no presente dêitico que 
permite situar a enunciação entre passado (fatos anteriores àqueles 
que estão sendo apresentados) e o futuro (acontecimentos posteriores 
àqueles que estão sendo relatados). Esse presente organiza a situação de 
enunciação como se essa transcorresse no ato de enunciação, ou seja, 
os tempos verbais, neste texto, estão relacionados ao sistema enuncia-
tivo, o qual remete diretamente ao momento da enunciação, mas esses 
verbos foram instaurados no momento de referência presente que vai 
do momento do acontecimento em que o enunciador escreve o editorial 
até o momento em que o co-enunciador o lê. O momento de referência 
é mais longo que o da enunciação, entretanto, é simultâneo também a 
este, em algum instante dessa prolongada faixa de tempo.

Vale salientar também que foram colocados numa tabela (a número 2) 
os semitempos que só expressam aspecto quando ligados aos tempos plenos 
que lhes determinam a situação comunicativa (Koch, 2000, pp. 41-42). 
Com isso, igualmente, contribuem para a embreagem temporal do discurso, 
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reforçando o mesmo resultado da tabela 1. Deve ser dito ainda que para 
representar essa situação peculiar, foi usado o seguinte procedimento: a 
forma plena entre colchetes e a linha citada é a do semitempo.

Uma ressalva deve ser feita, no período “Por isso, caso (...) Ouvi-
doria Interna” (l. 20-21) há três verbos conjugados no presente do 
subjuntivo: neste enunciado, eles exprimem uma apreciação hipotética 
sobre a situação de que se fala, não estando ligados, em termos de limite 
sentencial, a nenhuma forma verbal plena, pois a oração principal não 
foi atualizada. Esses semitempos se ligarão à forma plena do enunciado 
anterior, o que não prejudica o entendimento do parágrafo.

Quadro 1
Tempos Plenos – Sistema Enunciativo

Concomitância MR Presente Linhas

Concomitância MA Presente
parte (7); é (8, 9, 10, 18); vira (8); insiste (9); diz 
(10); indicam (14); são (14, 19, 22); denunciam (15); 
repelem (19); precisa (22)

Não-
Concomitância

Posterioridade 
MA Futuro será (22)

Elaborado pela autora.

Quadro 2
Semitempos – Sistema Enunciativo

Concomitância 
MR Presente Linhas

Concomitância 
MA Presente

[é] abordado (6); [pode] estabelecer (7); [insiste] obter (9); 
[é] constranger (11); [é] obter (11); [é] prevalecendo-se (12); 
[denunciam] serem ridicularizadas (15-16); [denunciam] temerem 
(16); [denunciam] saberem (16); [denunciam] fazer (16-17); [é] dada 
(18); [é] configurar (19); [é, são] seja (20); [é, são] necessite (21); [é, 
são] hesite (21); [é, são] procurar (21); [são] encontre (22)

Elaborado pela autora.
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Feitas essas ponderações sobre a embreagem de tempo, pode-se 
concluir que, apesar da aparente objetividade existente neste editorial, 
há um “EU” representando a voz da Ouvidoria Interna que se dirige 
a um “TU” apontado como o público leitor dessa publicação, a qual 
mobiliza um dêitico espacial – “aqui” (l. 21) – e as marcas de tempos 
presente dos verbos (quadros 1 e 2).

Sobre os adjetivos e as locuções adjetivas encontradas (quadros 3 e 
4), observou-se a não existência de ambos os componentes gramaticais 
mencionados com valoração afetiva, provando mais uma vez a tentativa 
de suprimir a subjetividade enunciativa. Notou-se também que há cinco 
registros de adjetivos avaliativos axiológicos e dois dos não-axiológi-
cos. Essas marcas qualificadoras demonstram a presença subjetiva do 
enunciador, uma vez que esses tipos de qualificadores estão diretamente 
relacionados ao sistema avaliativo desse sujeito. A presença maciça de 
locuções adjetivas descritivas e a de nove registros de adjetivos com esse 
valor apontam para a tentativa de impessoalizar o enunciador textual 
como já foi ressaltado, ou seja, tenta-se apresentar o discurso da forma 
mais objetiva possível, mesmo que essa meta seja traída minimamente 
pelo uso de algumas palavras ou expressões.

Quadro 3
Classificação dos Adjetivos

CLASSIFICAÇÃO DOS ADJETIVOS LINHAS

Objetivos / Descritivos sexual e variações (4, 6, 8, 11, 15, 19); não 
(9); Penal (13); alvo (20) 

Avaliativos não-axiológicos interna (2, 21); assédio (9); mais 
vulneráveis (14); claras (19)
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Avaliativos axiológicos grosseira (6); importante (18) 

Elaborado pela autora.

Após essa análise dos dados linguísticos, passa-se a dos argumen-
tos e a das estratégias comunicativas utilizadas para a construção do 
sentido e do ethos.

Quadro 4
Classificação das Locuções Adjetivas

CLASSIFICAÇÃO DAS LOCUÇÕES 
ADJETIVAS LINHAS

Objetivos / Descritivos

de constrangimento (10); de superior 
hierárquico ou ascendência (12); [de] 
ascendência (12); de emprego, cargo ou 
função (13); [de] cargo ou função (13); [de] 
função (13); de conduta (19) 

Elaborado pela autora.

No primeiro enunciado do texto, os locutores expressam a sua preocu-
pação com o seu auditório, ou seja, com o seu público-alvo – funcionários 
do Banco do Brasil -, ao definirem o que é assédio sexual. Para solidificar 
essa “preocupação”, utilizam um argumento conservador, o qual se apóia 
em elementos preexistentes no próprio auditório, baseando-se em uma 
idéia já aceita sobre o assunto, prestando-se assim apenas em reativar 
o circuito de pontos de vista antigos, uma vez que as pessoas em geral 
concordam com o que é exposto. Neste mesmo parágrafo, há a voz da 
lei, citada ipsis litteris, a qual representa a autoridade máxima de um 
país, constituindo assim uma argumentação por autoridade. Também é 
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solicitada outra autoridade da sociedade contemporânea: as pesquisas, 
que apresentam dados que não são questionados.

No segundo parágrafo, retorna-se ao argumento conservador apenas 
para esclarecer a posição do Banco frente ao assunto.

Notou-se que esse texto, em sua totalidade, é construído de forma 
hipotética. Isso é facilmente comprovado ao se verificar os três registros 
de conjunções com caráter condicional (“se”, l. 6-7, e “caso”, l. 20) e 
os verbos no modo subjuntivo (l. 20-21) já citados.

Tudo foi colocado nesta produção para tornar os funcionários con-
victos da sua importância na empresa, bem como convencê-los de que 
são o público razão desta revista existir e do melhoramento pelo qual 
essa está passando para atender ainda mais as suas necessidades. Com 
isso, chega-se ao discurso das Relações Públicas, o qual é uma mescla 
do jornalístico com o administrativo, o qual termina por construir um 
ethos mais adequado a um gestor administrativo na atualidade, ou seja, 
o de um profissional preocupado com o bem-estar dos seus colabora-
dores internos. 

Considerações Finais

Após a análise empreendida, observou-se que, na produção textual 
escolhida, foi construído o ethos que encarna o perfil de um profissio-
nal da área da Comunicação Social (CS) competente e ciente da sua 
responsabilidade junto ao seu público leitor, bem como também foi 
edificado o ethos de uma empresa (instituição que está por trás do dis-
curso apresentado no editorial em questão) que se preocupa com o seu 
colaborador interno. Buscando a valorização e o acesso a informações 
deste através de um veículo de comunicação que os administradores da 
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empresa e o Comitê Editorial, junto com a equipe de reportagem, acham 
que é o melhor que a organização pode disponibilizar no momento.

Portanto, o que foi observado é que o ethos do Banco do Brasil é o 
de uma organização que recruta profissionais que estejam conscientes 
de suas funções, como é o caso da equipe de jornalistas que produzem 
esta revista institucional, bem como é também uma empresa cujo traço 
predominante seria o senso de equipe, de corporação, não desprezando 
o indivíduo como um ser que possui uma família e que está inserido 
numa comunidade e, consequentemente, esses também seriam e são 
segmentos que a publicação pretende alcançar. Ampliando o público-
-alvo deste veículo de comunicação, sem perde de vista o seu principal 
objetivo que é o su funcionário.

Pode-se ainda afirmar que esse ethos que foi construído serve de 
forma preponderante para persuadir o co-enunciador do discurso, 
sendo elaborado a partir tanto das escolhas lingüísticas quanto da dos 
argumentos.

Conclui-se igualmente que análises deste porte podem auxiliar os 
profissionais do Curso de Letras – uma vez que esses lidam com a 
produção e recepção de textos em geral –, como também os da área da 
Comunicação Social (CS) – já que conferem, aos que desempenham 
essa atividade, uma maior consciência do uso adequado de ferramentas 
que possibilitem uma persuasão às idéias apresentadas em suas produ-
ções textuais.

Pode-se, então, afirmar que os textos da área empresarial, como o 
que foi analisado neste artigo, são um rico material de estudo não só 
para os profissionais da CS como também para os de Letras. Saber como 
eles são elaborados e como devem ser lidos, principalmente, usando-se 
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as pistas neles deixadas pelo enunciador, deve ser tarefa desses dois 
profissionais – um tendo consciência do que está produzindo e o outro 
tendo capacidade de ler este tipo de material – e essa é a pequena con-
tribuição deixada por este breve estudo.
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Articulação e textualidades na “banca digital” 
da Mynd

Breno da Silva Carvalho1

Apresentando-se como um “grupo especializado em música, entre-
tenimento e cultura digital”, a Music 2!/Mynd – doravante designada 
Mynd – dedica-se a conectar “pessoas, fãs e comunidades às marcas 
através de suas paixões e interesses” (Sobre, s.d.). Fundada em 2016, a 
empresa brasileira é hoje liderada pela cantora Preta Gil, sócia-diretora; 
Carlos Scappini, Chief Operating Officer (COO) e Fatima Pissarra, Chief 
Executive Officer (CEO), os quais gerenciam uma equipe de diretores 
e heads de diversas áreas: artística, elenco e dramaturgia, audiovisual/
below the line (BTL), fotografia/técnica, produção, comercial, financeiro, 
planejamento, licenciamento, business intelligence, inovação, projetos 
especiais, curadoria e comunicação corporativa.

Estes profissionais dedicam-se a fazer da Mynd um “hub de soluções 
para as marcas que querem ampliar a comunicação com seus públicos 
em diferentes plataformas digitais” (“CONTENT LAB”, s.d., par. 1). 
Vale salientar que esta ampliação visa a difusão de informações, con-
teúdos e fatos noticiosos de distintas naturezas; daí, o propósito do 
presente texto: provocar uma reflexão sobre as narrativas midiáticas 

1. Doutor em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (PPGA/UFBA, 2017). 
Professor Adjunto-A do Departamento de Comunicação Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (DECOM/UFRN).

 brenosc@uol.com.br
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(Carvalho, 2016) que a Mynd opera a partir de um dos seus braços 
estratégicos – os perfis comerciais do Instagram que compõem a Banca 
Digital, os quais operam na condição de vetores de sentido (Norberto, 
2003) para a atuação estratégica empresarial diante da atual contexto 
de convergência midiática que o digital protagoniza (Jenkins, 2009). 
Assim, torna-se imprescindível conhecer melhor a empresa em questão.

A Mynd e sua Banca Digital: premissas de atuação

A atuação no digital exige da Mynd um conjunto de diretores “espe-
cializados em criar e produzir nos mais diferentes formatos, utilizando 
um processo criativo multiplataforma” (“CONTENT LAB”, s.d., 
par. 1), a saber: Alê Garcia, diretor, escritor e publicitário; Cleo Pires, 
atriz; Felipe Didonih, diretor de projetos para YouTube, Instagram e 
TikTok; Fred Siqueira, diretor de videoclipes e produtor de vídeos para 
Instagram e YouTube; Iude Richele, fotógrafo; Kíria Meurer, especialista 
em storytelling e na criação de webséries e webdocs; Matheus Coutinho, 
diretor audiovisual para o digital; Mauro Nakada, filmmaker e Raul 
Aragão, diretor. Assim, a empresa responde a demandas de “criação, 
roteiro e direção em diferentes formatos: publicidade, branded content, 
web docs, web séries, IGTV, roteiros focados em brandstorytelling e 
copywriting, textos digitais, lives interativas, below the line (BTL), 
videoclipe e realities” (“CONTENT LAB”, s.d., pars. 2-3).

As terminologias empregadas delineiam os novos contornos da 
publicidade digital, especificamente, no que se refere à produção de 
conteúdo, designada pela Mynd como “content lab”. A redução lab para 
referenciar “laboratório” evoca a natureza “experimental” do serviço, 
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voltado a empreender propostas criativas e originais capazes de atender 
às expectativas dos anunciantes, aproximando-os de seus consumidores.

Tais soluções materializam-se na criação e desenvolvimento de 
conteúdos para marcas a partir de textos originais, roteiros exclusivos, 
produções audiovisuais e digitais, incluindo mídias digitais, além de 
below the line (BTL) – o que corresponde a canais de comunicação diri-
gidos, impactando públicos menores a fim de gerar maior recordação e 
efeito surpresa na audiência (Zambrano Narváez & Herrera Bartolomé, 
2019), ações que o meio digital opera com precisão.

Além do citado conjunto de profissionais, a empresa possui amplo 
um squad formado por 78 artistas e 126 digital influencers de distintos 
perfis, atuantes no show business nacional. Desde 2019, possui parce-
ria exclusiva com a Sony Music Brasil, para “comercializar projetos 
artísticos e especiais para o mercado brasileiro e projetos proprietários 
da gravadora” (Mynd8, 2021).

Em janeiro de 2020, a Mynd lançou a Banca Digital constituída como 
uma revista virtual, ou seja, perfis no Instagram dedicados a noticiar 
informação, humor cotidiano e memes, ostentando, em sua maioria, 
representativo número de seguidores – normalmente, igual ou superior 
à faixa dos milhões. Em matéria sobre o projeto, Pissarra (Propmark, 
2020) deu o seguinte depoimento:

Analisamos a forma de consumir conteúdo nas redes e as similari-
dades de linguagem de alguns perfis para chegar nessa fórmula que 
agrega vários deles, possibilitando uma sensação de que a mensagem 
da marca está em todos os lugares na rede, em todas as conversas. 
(Propmark, 2020)
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De acordo com a perspectiva da CEO da plataforma, a iniciativa 
alimenta a própria dinâmica de disseminação da publicidade ao dispo-
nibilizar ao anunciante usuários, pertencentes ao time da companhia, 
capazes e interessados em transformar “campanhas em postagens no 
feed e nos stories” (Propmark, 2020) dos perfis. Assim, “com a Banca 
Digital, as ações publicitárias são mescladas com memes, piadas, fofocas 
[e] acabam se tornando mais orgânicas, além de totalmente viralizadas 
na rede social” (Redação Popline, 2020).

A suposta natureza orgânica da postagem deriva da interseção com 
outros conteúdos, combinada a outros recursos: ausência de investi-
mento de mídia para o impulsionamento da publicação na rede social 
e crescimento de seguidores baseado em usuários reais e não robôs 
(Castro, 2019; Peres & Karhawi, 2017). A viralização é uma das for-
mas de demonstração da elevada adesão do público a uma determinada 
mensagem, refletindo o índice de engajamento – termo caro ao âmbito 
digital uma vez que é tradutor da “intensidade da conexão ou participa-
ção de um indivíduo com uma marca ou organização”, como propõem 
Tamura e Karhawi (2020, p. 14) ao debater sobre as configurações do 
sistema de métricas do meio digital.

Nesse sentido, a Banca Digital reveste-se de nomes diversos em 
seu acervo: em sua maioria, perfis no Instagram (apenas um deles per-
tence ao Facebook – a página Diferentona) com conteúdos de comédia 
e notícias sobre o universo da indústria midiática, incluindo fofocas. 
A seguir, listam-se os perfis em ordem decrescente do número de segui-
dores (levantamento em 05 de outubro de 2021), parâmetro relevante 
para análise do alcance da difusão da mensagem postada, e o link de 
acesso para a mídia digital:
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1. Sincero Oficial (s.d.): 19,8 milhões de seguidores

2. Alfinetadas dos famosos (s.d.): 19,2 milhões de seguidores

3. Sou Eu na Vida (s.d.): 16,1 milhões de seguidores

4. Choquei (s.d.): 12,1 milhões de seguidores

5. Gina Indelicada (s.d.): 9,5 milhões de seguidores

6. Nazaré Amarga (s.d.): 8,9 milhões de seguidores

7. Moda para Meninas(s.d.): 8,6 milhões de seguidores

8. Diferentona (s.d.): 6,2 milhões de seguidores

9. Artur Moreno e Radamés Keller (s.d.): 6,1 milhões de 
seguidores

10. Central da Fama (s.d.): 4,6 milhões de seguidores

11. Tricotei (s.d.): 4,2 milhões de seguidores

12. Alfinetei Teen (s.d.): 3,7 milhões de seguidores

13. Subcelebrities (s.d.): 3,5 milhões de seguidores

14. Humor & Entretenimento (s.d.): 3 milhões de seguidores

15. Otariano (s.d.): 3 milhões de seguidores

16. Fuxiquei (s.d.): 2,8 milhões de seguidores

17. Perrengue Chique (s.d.): 2,8 milhões de seguidores

18. Nana Rude (s.d.): 2,1 milhões de seguidores

19. Cutucadas (s.d.): 2 milhões de seguidores

20. Instaousado (s.d.): 1,9 milhões de seguidores

21. Garoto do Blog (s.d.): 1,8 milhões de seguidores



1516

meistudies

22. Rainha Matos (s.d.): 1,8 milhões de seguidores

23. Babados (s.d.): 1,7 milhões de seguidores

24. Hotel Mazzafera (s.d.): 1,6 milhões de seguidores

25. Surreal (s.d.): 1,5 milhões de seguidores

26. Memes Twitter (s.d.): 1,5 milhões de seguidores

27. Xuxa Nave (s.d.): 1,5 milhões de seguidores

28. POPline (s.d.): 1,4 milhões de seguidores

29. Fofocas no Instagram (s.d.): 1,2 milhões de seguidores

30. Deprê Universitária (s.d.): 1,1 milhões de seguidores

31. Genilson Show #RatodoBBB (s.d.): 1,1 milhões de seguidores

32. Miro Malacrida (s.d.): 1,1 milhões de seguidores

33. Lacerda (s.d.): 1 milhão de seguidores

34. Vem me Buscar Hebe (s.d.): 1 milhão de seguidores

A apresentação desta listagem é fundamental, pois tem-se a oportu-
nidade de formular esboços compreensivos acerca da interface entre a 
indústria midiática nacional e a constituição de um segmento de mer-
cado em âmbito digital, voltado à comercialização de influenciadores 
e de notícias do shows business – dinâmica que faz o mercado digital 
engendrar (re)configurações a partir de temáticas como engajamento 
(Tamura & Karhawi, 2020), cancelamento (Hora & Martins, 2021) 
entre outras.

O intuito desta proposta analítica é configurar um ponto de partida 
para que se problematize a forma de atuação empresarial no segmento 
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digital, assim como a presença de influenciadores e o impacto da estru-
turação de canais midiáticos por parte da própria companhia, como 
realiza a Mynd com a criação a Banca Digital.

Figura 1

Nota. Copiado de postagem do Instagram da Ânima Educação (2021)

Os perfis acolhidos por este braço estratégico da companhia dedi-
cam-se também a disseminar conteúdos dos artistas e influenciadores 
digitais integrantes do seu squad, o que reforça o cunho persuasivo da 
mensagem publicitária (Carrascoza, 2014) e contribui, diretamente, para 
a disseminação da mensagem no meio digital junto aos consumidores.

O exemplo a seguir ilustra esta costura estratégica por parte da Mynd: 
a presença de Gilberto Nogueira (Gil do Vigor, s.d.), digital influencer 
da empresa, como porta-voz em ação de publicidade digital veiculada no 
Instagram da Ânima Educação (s.d.) ganha projeção com a divulgação 
do próprio conteúdo publicitário em um dos perfis da Banca Digital – na 
página Sou Eu na Vida (s.d.).
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Figura 2

Nota. Copiado de postagem do Instagram do perfil Sou Eu Na Vida (2021)

A postagem do perfil Sou Eu na Vida utiliza o meme só acredito 
vendo para noticiar Gil do Vigor como garoto-propaganda, enfatizando 
a surpresa que a ação enseja. A legenda descreve a Ânima Educação, 
como também valoriza a escolha do influencer para o anúncio:

Com licença meus consagrados, tão sabendo da novidade? Gil do 
Vigor foi escolhido pela @anima.educação, o maior ecossistema de 
educação do Brasiiillll, para anunciar a chegada de 10 novas insti-
tuições de ensino. E digo mais, a Ânima já possui 25 instituições 
de ensino de altíssimo nível espalhadas em 12 estados! Abre espaço 
aí, que o Vigoroso chegou! #Publicidade. (Sou Eu Na Vida, 2021)

Refletindo sobre as características dos agentes aqui envolvidos iden-
tificam-se três atores sociais: Gil do Vigor, economista, ex-participante 
do Big Brother Brasil 2021 com boa participação no reality show e 
capacidade de diálogo junto ao público – no site da Mynd (2021), ele é 
descrito como “doutorando em economia, gay, nordestino e destaque 
no BBB 21 como um dos personagens mais marcantes e memoráveis do 
programa”; o perfil Sou Eu Na Vida (da Banca Digital), representativa 
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página de humor no Instagram com mais de 16 milhões de seguidores; 
Ânima Educação, robusto anunciante do segmento educacional privado, 
presente em 12 estados do país com um total de 27 instituições.

A Mynd, por meio de sua Banca Digital, consegue promover um 
engendramento entre sujeitos e dispositivos midiáticos com base na 
natureza pervasiva do ambiente digital. A partir desse entendimento, 
percebe-se a expansão da publicidade nesse meio, considerando as 
articulações mercadológicas que seus atores – anunciantes, empre-
sas de tecnologia, consultorias especializadas etc. – operacionalizam 
contemporaneamente para fortalecerem sua presença (e atuação) no 
online, manejando diferentes textualidades na elaboração de narrativas 
midiáticas (Carvalho, 2016).

Cultura Organizacional e Dinâmica Digital

Um organização pode ser reconhecida como resultado de um pro-
cesso civilizatório próprio e particular em diálogo com comportamentos 
e hábitos que ora são estimulados, ora são inibidos (Norberto, 2004). 
Logo, a tomada de decisão por parte dos integrantes de uma empresa 
reflete as premissas da cultura organizacional vigente (Chanlat, 1996), 
o que afeta, diretamente, os modos de agir ou reagir, assumir postura 
mais competitiva ou protetiva na esfera empresarial.

É consensual que uma sociedade pode dar origem a culturas cor-
porativas inteiramente distintas (Chanlat, 1996), marcada fortemente 
pelos valores socioculturais do país onde surgiu, como pelo estilos de 
gestão organizacional mais praticados, como, por exemplo, a predo-
minância por relações hierarquizadas, horizontais ou que valorizem o 
comportamento individualista.
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Olivier Meier (2004) destaca ainda outros aspectos contribuintes 
à formação da cultura empresarial, sem dispensar as diferenciações 
decorrentes do seu pertencimento a uma mesma região: (a) o eventual 
protagonismo de uma determinada cultura profissional e (b) a possível 
existência de uma cultura de base, assim como de particularidades 
individuais de seus dirigentes.

Este preâmbulo sobre o contexto empresarial faz-se necessário, pois 
a análise em curso dedica-se à Mynd, organização com atuação especí-
fica na área da comunicação digital. Os avanços e a dinamicidade desse 
segmento têm gerado representativas modificações no campo midiático, 
trazendo efeitos diretos para a esfera jornalística e publicitária, ao con-
frontar-se com questões relativas à Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGDP (Lei nº 13.709, 2018), no que concerne a apresentação, exposição 
e divulgação de anúncios ou ainda acerca do processo de compra de 
espaço publicitário para divulgação de anúncios digitais por meio de 
mídia programática ou o uso de softwares de conversação automatiza-
dos por inteligência artificial – os chatbots (Carrera & Krüger, 2020).

Tais renovações evocam os desdobramentos da ação midiática – e, 
consequentemente, publicitária – em âmbito mundial a partir da emer-
gência dos panoramas globalizantes de Appadurai (1990): o etnopano-
rama (aumento das paisagens étnicas), o finançopanorama (hegemonia 
do capital financeiro), o tecnopanorama (difusão de tecnologias), o 
midiapanorama (habilidade eletrônica de produção e disseminação de 
informações e imagens da mídia) e o ideopanorama (concatenação de 
ideias e visões de mundo).

A prática empresarial da Mynd alicerça-se a partir do envolvimento 
destes panoramas: veiculação de conteúdos em mídia digitais globais 
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– Instagram, Facebook, Twitter etc.; parceria com um conglomerado 
do segmento musical (Sony Music Brasil); alinhamento aos referen-
ciais socioculturais vigentes e pleno domínio do aparato tecnológico 
contemporâneo.

Disso deriva, por exemplo, o interesse da empresa por dados obti-
dos na internet – sejam eles do público, de segmentos estratégicos 
para a companhia entre outros, articulados ao seu tratamento analítico 
de ordem qualitativa e/ou quantitativa. Isso enuncia a fluência na lin-
guagem das novas mídias, como referencia Manovich (2006) ao tratar 
dos princípios constitutivos do digital e suas características, como: 
(a) representação numérica manipulável por algoritmos e, por isso, 
programável; (b) modularidade, dada sua estrutura fractal, adequa suas 
dimensões ao mudar de escala; (c) automação, decorrente da junção entre 
a codificação numérica e a estrutura modular; (d) variabilidade, fruto 
da combinação entre a manipulação e a modularidade, gerando novas 
versões; (e) transcodificação, permitindo a formação de um sistema de 
processamento e arquivamento de dados.

Nesse sentido, compete à Mynd articular permanentes esforços 
de renovação e atualização do exercício publicitário com produção 
de estudos originais e específicos, mobilizados de modo condizente 
com as camadas computacionais (corresponde à linguagem maquinal 
com suas funções, variáveis e estrutura dos dados) e culturais (à luz 
do acervo comportamental da sociedade) presentes no universo digital 
(Manovich, 2006).

A Mynd demonstra domínio no manejo dessas camadas (compu-
tacional e cultural) ao fortalecer a organização a partir do domínio de 
protocolos de informática (Bezerra, 2017) em diálogo e consonância às 
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mudanças que as condutas socioculturais manifestam. Destaca-se, por 
exemplo, o lançamento do Mynd Data Lab, em junho de 2021 (Marcas 
Pelo Mundo, 2021), apresentado ao mercado de comunicação como um:

núcleo de análise de dados voltado para atender às novas demandas 
de números e projeções com maior acuracidade, [reunindo] inteli-
gência empresarial (business intelligence), ferramentas avançadas 
de pesquisa e mais de 10 anos de experiência em marketing de 
influência que consolidam a Mynd como uma das agências com 
maior expertise na área. (Marcas Pelo Mundo, 2021)

A fluência com a língua digital traduz-se em segurança para os 
anunciantes, ou seja, minimização de riscos e assertividade na atividade 
publicitária digital. Fatima Pissarra reforça as credenciais do Mynd 
Data Lab ao declarar: “Somos a primeira agência a criar um Índice de 
Rentabilidade que garante retorno de investimento com influenciadores 
no Instagram. Queremos que as marcas se sintam ainda mais seguras 
e confortáveis ao direcionar seus investimentos para o nosso casting”. 
(Marcas Pelo Mundo, 2021)

A adição desse projeto a um percurso organizacional que demons-
tração atenção e vigilância à necessidade de oferta e lançamento de 
novos dispositivos de articulação, como a Banca Digital, legitima por 
parte da Mynd o entendimento da internet – e, consequentemente, do 
digital como uma mídia (Fragoso et al, 2011).

Assim, a empresa absorve e maneja conceitos como cultura digital, 
convergência, mídias digitais e conteúdos multimídia (Jenkins et al, 
2014; Lemos & Lévy, 2010), além de explorar como objetos de estudo 
as criações realizadas por consumidores e cidadãos na internet, sem 
dispensar os eixos transversais de abordagem para algumas dessas 
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temáticas, como questões ligadas a classes sociais, gêneros, etnicidade, 
idade, capacitismo etc. – assuntos cadentes para a atividade publicitária 
contemporânea com grande repercussão e debate profícuo no meio digital.

Emerge a curadoria de conteúdo (Corrêa & Bertocchi, 2012) como 
um ativo de ação estratégica digital da companhia – o que leva à nome-
ação de Thaís Mara como Head de Curadoria e o estabelecimento do 
Mynd Data Lab como uma “plataforma de curadoria [que] abrange tanto 
projetos com macro influenciadores quanto médios e micros” (Marcas 
Pelo Mundo, 2021). A curadoria assume relevância para a publicidade 
online contemporânea quando se reconhece a funcionalidade algorítmica 
na implementação de protocolos de informática para a navegação em 
plataformas digitais (Bezerra, 2017; Corrêa & Bertocchi, 2012).

A trajetória aqui descrita expõe a Mynd como empresa hábil na 
produção de narrativas para os dispositivos midiáticos que opera. Isso 
se reflete na permanente expansão de seu raio de atuação no ambiente 
digital, como se constata com os esforços de lançamento do Mynd 
Data Lab, tratado anteriormente, e as articulações promovidas pela 
Banca Digital. Este realização, especificamente, encarrega-se de gerar 
textualidades à medida que seus perfis profissionais nas mídias digitais 
correspondem a canais midiáticos com múltiplas formas de manifes-
tação e presença na dinâmica publicitária nacional – comportamento 
que reitera a perspectiva de Carvalho (2016) ao tratar a mídia como 
formadora de uma metáfora narrativa.

Textualidade na Vida Simbólica das Mídias Digitais

Segundo Carvalho (2016), a compreensão das mídias como nar-
rativas exige perceber a sua dimensão metafórica e, por conseguinte, 
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a multiplicidade dos seus modos de manifestação e presença na vida 
social. Isso se materializa, por exemplo, nas ações praticadas pelos dis-
positivos midiáticos (emissoras de televisão, veículos de rádio, jornais 
impressos, perfis digitais etc.) no estabelecimento de “estratégias de 
alcance do maior espectro possível de públicos” e na disponibilização 
de “conteúdos [que] apresentem diferenças significativas” (Carvalho, 
2016, p. 262). Tais variações evidenciam as textualidades que foram os 
produtos e processos comunicativos midiáticos, além de contemplar a 
própria mediação dos dispositivos de mídia.

A dinâmica descrita pelo autor repousa no reconhecimento de matizes 
de conteúdo e na capacidade de diálogo (e rejeição) do público em relação 
a determinada abordagem comunicacional. Elabora-se um entendimento 
da textualidade que envolve os esforços midiáticos em atenção ao que 
Sahlins (1997) denomina de fenomenologia da vida simbólica.

A proposta do antropólogo americano ancora-se no sentido da 
mudança cultural para as sociedades. Em sua acepção, a convenção é 
submetida à revisão por meio de experiências empíricas, o que leva a 
alocar a práxis em um campo de negociação. Assim, a noção de rup-
tura ou alternância de determinada prática social, o exercício da vida 
simbólica (individual ou coletiva) e a constituição de dinâmicas de 
saberes delineiam relações fractais de mútua projeção. Afinal, há um 
permanente fluxo de reavaliações práticas de significados culturais 
diante da vivência de conceitos convencionais em contextos empíricos.

A compreensão fenomenológica de Sahlins (1997) busca retratar a 
conduta prática dos atores sociais, alicerçada em uma experiência social 
humana concebida a partir da arbitrariedade e da historicidade com a qual 
a sociedade ordena a si e aos objetos, submetendo-se constantemente 
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a revisões e renovações práticas de significados, como ocorre hoje na 
relação entre os indivíduos e o digital (e a internet).

O atual midiapanorama (Appadurai, 1990) sustenta-se no caráter 
pervasivo do digital com seus protocolos tecnológicos, sua curadoria 
performativa e sua vigilância algorítmica. A proposição de uma fenome-
nologia da vida simbólica digital requer a identificação dessas premissas 
de atuação corporativa – inclusive, a da Mynd – e a compreensão (e 
decodificação) das textualidades envolvidas nesse processo.

Como metáforas narrativas, as mídias podem dar a ver e/ou ocultar 
os jogos socioculturais, as diferenças econômicas, as estratégias 
de visibilidade/invisibilidade de grupos sociais, os preconceitos 
raciais, étnicos, sexistas, dentre uma gama de temáticas de que 
temos, no campo dos estudos em Comunicação, nos ocupado. 
Abertas às múltiplas leituras, as mídias como metáforas narrativas 
são textualidades cuja tessitura deve ser laboriosamente escrutinada. 
(Carvalho, 2016, p. 263)

O impacto da lógica algorítmica e os efeitos da curadoria na exposi-
ção de conteúdo por parte de empresas de tecnologia digital deflagram 
novas diretrizes para a publicidade online em sua dinâmica de mediação 
e, consequentemente, a formulação de novas metáforas narrativas.

A Banca Digital da Mynd, por exemplo, operacionaliza um conjunto 
de esforços a fim de alcançar o público a partir da exposição de textu-
alidades que lhe são valiosas: os conteúdos exibidos para a audiência 
derivam da análise de dados no digital através de business intelligence, 
refletindo seu perfil comportamental.

A diversidade de perfis profissionais da Banca Digital leva ainda à 
construção de distintas textualidades, as quais buscarão identificação com 
seu público mais representativo – principalmente, quando se considera 
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a atuação dirigida e assertiva da mídia programática por parte de anun-
ciantes no processo de compra e veiculação de anúncios publicitários.

O diagnóstico da articulação corporativa da Mynd e a promoção 
de textualidades por parte de sua Banca Digital expõem um crescente 
processo de mediação informacional. Seus efeitos refletem-se no for-
talecimento de uma cultura digital (e algorítmica) capaz de selecionar, 
monitorar e categorizar a apresentação de conteúdos ao público neste 
ambiente.

Decerto, o escrutínio proposto por Carvalho (2016) projeta-se no 
devido enfrentamento de desafios sociais que o universo digital impõe à 
sociedade contemporânea, como: (a) acessibilidade ao digital com uma 
efetiva implementação de política de inclusão digital (Lemos, 2007); 
(b) estímulo a uma economia da atenção, concentração (e descontra-
ção) para o digital por meio de habilidades interpretativas e subjetivas; 
(c) domínio da práxis do digital com o devido reconhecimento da cons-
trução situacional, condicionada à capacidade de operacionalização 
prática através de plataformas e aplicativos.

Estas iniciativas ultrapassam a tessitura das textualidades. Mesmo 
assim, reforçam a importância da adoção do protagonismo do usuá-
rio no meio digital: elas são contribuintes para novos exercícios de 
navegabilidade online, a melhor compreensão das textualidades que 
revestem as mídias e o reconhecimento sobre o domínio algorítmico. 
Com isso, visa-se manter em aberto as possibilidades de indeterminação 
do consumo de conteúdo publicitário ao se criar artifícios capazes de 
driblar as normas de vigilância e monitoramento na internet. Quiçá, 
uma alternativa genuína para uma nova interação com o digital – ou 
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melhor, uma proposição de uma fenomenologia da vida simbólica 
humanamente conectada.
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Sr. Bacana: uma marca influenciadora digital local

Tatiana Cristina Molini1

Lucilene dos Santos Gonzales2

A Internet modificou a vida social na contemporaneidade. A maioria 
das atividades são midiatizadas e, principalmente, reconfiguradas pela 
possibilidade até então inédita de interação entre pessoas e marcas. 
As mudanças na cultura e na sociedade estão entrelaçadas com as 
transformações na mídia e na comunicação, uma vez que a tecnologia 
se adapta à cultura e vice-versa. A Internet quebrou barreiras físicas 
e abriu possibilidades para que empresas de todos os portes e lugares 
realizassem suas relações comerciais.

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo refletir sobre a comu-
nicação mercadológica utilizada pela marca bauruense Sr. Bacana, 
desde a sua criação até o alcance do status de marca influenciadora 
digital local, quando se reinventou na pandemia da Covid-19, período 
em que foi lançada na mídia social Instagram e, para se diferenciar no 

1. Mestranda em Comunicação na UNESP Bauru, graduada em Jornalismo pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005) e em Letras pela Universidade de 
São Paulo, bacharelado (2007) e licenciatura (2008).

 tatimolini@gmail.com
2.  Doutora, mestra e graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (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

mailto:tatimolini%40gmail.com?subject=
mailto:lucilene.gonzales%40unesp.br?subject=


1537

meistudies

mercado de commodities, apostou na memória afetiva do avô acolhedor 
e bem humorado.

Para alcançar esse objetivo, o percurso metodológico inicia-se 
com a fundamentação sobre marca, publicidade e Instagram para uma 
descrição analítica da história e comunicação da marca. Além de uma 
análise netnográfica, o estudo apresenta fundamentação teórica sobre 
comunicação mercadológica pós-massiva, o cenário cultural, social e 
tecnológico, no contexto da cultura da conexão.

Pretendeu-se com esse estudo refletir como a comunicação pode 
alçar uma micro marca local, como a Sr. Bacana, de commodity a nano 
influenciadora, alcançando a categoria de micro influenciadora digital 
(C. Terra, 2021). Pretendeu-se contribuir com o registro da comuni-
cação local de Bauru, valorizando microempreendimentos brasileiros 
que movimentam a economia do país que são pouco pesquisados, 
principalmente durante a pandemia da Covid-19, retratando cultural e 
socialmente como esta fatia da sociedade dialogou e se relacionou em 
um momento tão peculiar da humanidade.

O período de observação e análise compreendeu 12 meses - de 
8 março de 2020 a 8 março de 2021. Ao longo da pesquisa, foi possível 
identificar três fases : 1) lançamento e identidade da marca; 2) conexão 
com o público; 3) a marca como influenciadora digital.

Cultura Digital: participação e interação

O surgimento e a popularização da Internet são um fenômeno cultural, 
social e não meramente de substituição de uma tecnologia por outra: a 
cibercultura cria uma nova relação com a vida social que se reflete em 
diversos aspectos da vida humana.
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Na cibercultura, observa-se um modelo mais participativo de cultura 
(Jenkins, 2009), embora se deva destacar que essas novas ferramentas 
disseminam informações como indicações boca a boca, contação de 
histórias e compartilhamento de conteúdos que fazem parte da natureza 
humana e são impulsos que há tempos mobilizam as interações entre 
as pessoas. Kotler (2010) enfatiza que as redes sociais contribuíram 
para o crescimento dessa forma de relacionamento, o que ampliou a 
comunicação entre as empresas e o público.

Em concordância, C. Terra (2021, p.23) descreve a cibercultura 
como sendo a “era da transmissão das marcas”. A mudança é que elas 
agora já não têm mais o controle total, pois agora estão competindo 
com o poder coletivo dos consumidores (Kotler, 2010).

Essa mudança – de distribuição para circulação – sinaliza um movi-
mento na direção de um modelo mais participativo de cultura, em que o 
público não é mais visto como simplesmente um grupo de consumidores 
de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão comparti-
lhando e remixando conteúdos de maneiras que não poderiam ter sido 
imaginadas antes. E estão fazendo isso não como indivíduos isolados, 
mas como “integrantes de comunidades mais amplas e de redes que 
lhes permitem propagar conteúdos além de sua vizinhança geográfica” 
(Jenkins, 2015, p. 20).

Em concordância, Manovich (2001, p. 66) destaca:

A nova mídia é interativa. Ao contrário da mídia tradicional onde a 
ordem de apresentação era fixa, o usuário pode agora interagir com 
o objeto da mídia. No processo de interação, o usuário pode escolher 
quais elementos mostrar ou quais caminhos seguir, gerando então 
um único trabalho. O usuário se torna, então, coautor do trabalho.



1539

meistudies

Cultura da Conexão e do Marketing 4.0

Na contemporaneidade, as empresas assumem novas posturas que 
incluem se preocupar mais com as relações sociais e os acontecimentos 
políticos e econômicos (Kunsch, 1997). Nesse contexto, a comunicação 
é cada vez mais um fator estratégico.

Para a autora, a qualidade dessa comunicação passa pela autenti-
cidade, pela utilização de novas tecnologias, por um gerenciamento 
feito por pessoas especializadas e pelo equilíbrio das necessidades da 
empresa com as dos principais públicos.

A internet evidencia a reputação das organizações, “o que acarreta 
cuidados redobrados com a imagem corporativa, visto que por um 
simples mecanismo de busca é possível verificar o que a organização 
diz sobre si própria e o que dizem dela” (Terra, 2011, p. 16).

Na cultura de conexão, o público tem um papel ativo na ‘propaga-
ção’ de conteúdos, em vez de somente servir como portador passivo 
da mídia viral: suas escolhas, seus investimentos, seus interesses e 
propósitos, assim como suas ações, determinam o que ganha valor. 
(Jenkins, 2015, p. 46)

Nas redes sociais digitais, não apenas marca e consumidor traba-
lham para que determinado conteúdo se torne ou não ‘propagável’. 
A característica interativa das novas tecnologias põe o poder coletivo 
dos consumidores no controle da comunicação (Reis, 2008). Trata-se 
do algoritmo que percebe a popularidade de determinado conteúdo for-
temente compartilhado, o coloca nos primeiros lugares de visualização, 
trabalhando em prol da disseminação cada vez maior do que compreende 
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como relevante, buscando mostrar conteúdos que combinem com os 
interesses da audiência.

No entanto, não é apenas o algoritmo que detém essa influência, o 
consumidor atual é informado, conectado, exigente não somente quanto 
à qualidade, mas sobre a coerência entre os valores que a marca defende 
e o que faz na prática. Também é impactado pelas opiniões positivas e 
negativas advindas de amigos, familiares e desconhecidos que admira, 
influenciadores das suas decisões de compras. De acordo com Kotler 
(2017, p. 41), as empresas precisam ser criativas para despertar o 
interesse dos consumidores que são “distraídos, relacionando-se com 
multitelas e um excesso de informações e estímulos”.

A principal moeda da era digital é a atenção das pessoas. Não à 
toa, é dito que vivemos na era da economia da atenção. Portanto, 
vá contando sua história em partes e estimulando que as pessoas 
acompanhem seu Instagram para conhecer o desfecho do seu con-
teúdo relevante. (R. Terra, 2021, p. 121)

A comunicação, o marketing e a publicidade on-line, portanto, devem 
atingir pessoas, seus corações e suas mentes, e não seus computadores. 
Trata-se de pessoas, não de números (Torres, 2009).

A Origem e Função das Marcas

Para Costa (2016), “a marca é mais do que o pontapé inicial para 
a construção da identidade, é a conexão simbólica entre a empresa, os 
seus produtos, além do que oferece de intangível e aspiracional”.

Ruão e Farhangmer (2000, como citado em Costa 2016) reforçam 
que “a comunicação está na base da construção e transmissão da iden-
tidade da marca”. E Costa (2016) complementa não se pode supor uma 
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imagem positiva sem que haja uma comunicação que construa uma 
relação proveitosa, amistosa e humana com o público.

A autora completa que sendo a marca o principal ativo das empresas, 
é genuína a apreensão quanto a imagem que os consumidores têm dela. 
Consequentemente, é possível perceber que essa preocupação aumenta 
o empenho para a manutenção da imagem da marca nas interações que 
acontecem nas redes sociais digitais.

As Marcas nos Meios Pós-Massivos: as mídias sociais

As redes sociais na internet surgiram com o propósito de conectar 
pessoas. Os usuários estão nelas para serem vistos, relacionarem-se, 
inspirarem-se, e explorarem novas informações e entretenimento. 
O sujeito busca fazer parte da sociedade em rede ao se representar 
nelas (Recuero, 2009). No entanto, conforme o seu uso foi se popu-
larizando, as empresas perceberam que essas mídias poderiam ser 
excelentes canais.

Terra (como citado em Sgorla, 2009) complementa que a comuni-
cação organizacional nas redes sociais digitais, além de se caracterizar 
pela conectividade e heterogeneidade das informações, também se des-
taca pela comunicação não-linear (todos para todos), instantaneidade, 
velocidade, presença 24 horas por dia, alcance mundial e busca rápida.

A publicidade, neste cenário midiático complexo, é fundamental 
para difundir os símbolos marcários, principalmente nas mídias sociais, 
onde se apela ao engajamento dos consumidores através dos recursos 
da própria plataforma como curtir, comentar e compartilhar.

Considerando que os consumidores têm maior poder de emissão e 
produção de conteúdos, a relação entre as marcas e consumidores pede 
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mais do que publicidade e propaganda, pede comunicação e relaciona-
mento (Costa, 2016).

Para isso, segundo a autora, é interessante manter um relacionamento 
baseado na credibilidade e quebra de hierarquia, interagindo como os 
usuários de igual para igual, com uma comunicação rápida e transpa-
rente. Todas essas ações humanizam a marca.

Instagram: plataforma de comunicação e vendas

O Instagram, é uma mídia digital em ascensão, como comprova 
a pesquisa Covid-19: O que o Brasil está assistindo nas plataformas 
digitais (2020), tem no país o maior número de engajamentos durante 
o isolamento social: aumento de 93% e o de visualizações dobrou, 
quando comparado ao mesmo período do ano anterior na plataforma.

Possui público bastante diversificado e é ideal para o engajamento 
de marcas que se relacionam com nichos como as microempresas. 
O Instagram não é para informar. O Instagram é para se relacionar. 
A grande métrica é a conversa dos seus usuários (R. Terra, 2021).

A construção de marca e relacionamento na plataforma é de longo 
prazo, requer constantes estudos sobre o nicho do negócio por mais que 
seja especialista em sua área. Atualização constante quanto às novidades 
e tendências, análise da concorrência e diálogo com a audiência permi-
tem oferecer conteúdos relevantes, reforçar a autoridade e defender um 
posicionamento claro e objetivo. “O Instagram para negócios faz parte 
de uma maratona e não de um sprint” (Munhoz, 2020, p. 21).

Como se trata de uma ferramenta com muitas funcionalidades pró-
prias, o Instagram se apresenta como a plataforma ideal para as peque-
nas empresas se comunicarem com seu público e venderem, pois torna 
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o custo baixo para a produção, mantendo o alcance e o engajamento 
orgânicos (sem patrocínio) relativamente elevados.

A Estratégia de Comunicação da Micro Marca Sr. Bacana no 
Instagram

Optou-se pela metodologia descritiva do objeto por meio da obser-
vação e do levantamento de dados, paralelamente à pesquisa bibliográ-
fica e documental (Barros & Aparecida, 1990 em Nunes et al., 2016). 
A pesquisa descritiva, aquela que analisa, observa, registra e correla-
ciona as variáveis que envolvem fatos, sem manipulá-los, relacionou a 
documentação das postagens no Instagram e das mídias espontâneas.

Para Gil (2008), a pesquisa descritiva está relacionada às técnicas 
padronizadas de coleta de dados. A ênfase metodológica dessa descri-
ção foi mais quali do que quantitativa com o objetivo de proporcionar 
novas visões sobre a construção de micro marcas no Instagram. Por isso, 
elegeu-se a entrevista semi-estruturada com o idealizador da marca, o 
designer Kelvin de Almeida. Com essa técnica, foi possível obter dados 
não encontrados nas postagens, mídias locais e nacionais, trazendo 
resultados mais fidedignos.

Também foi utilizada a netnografia, método interpretativo e inves-
tigativo para o comportamento cultural e de comunidades on-line 
(Kozinets, 1997) que analisa as interações que resultam das conexões na 
internet ou por meio de comunicações mediadas por computador como 
uma fonte focal de dados (Kozinets, 2007). Essa análise trouxe dados 
quali e quantitativos das interações e do perfil da comunidade on-line, 
informações públicas obtidas pela pesquisadora na página.
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Dessa maneira, foram coletadas e exploradas todas as postagens 
do Instagram Sr. Bacana, seguindo a cronologia das ações e comuni-
cação mercadológica de 8 de março de 2020 até 8 de março de 2021. 
Nesse período, a marca publicou 131 posts, sendo 18 vídeos de IGTV 
e 28 vídeos Reels e 142 stories de destaque. A inovação da estratégia 
gerou oito notícias espontâneas e gratuitas na imprensa local e a parti-
cipação no Caldeirão do Huck.

Sr. Bacana: origem e estratégias de comunicação

Almeida (comunicação pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 
2021) enfatiza que antes de apresentar a marca, é preciso identificar 
o Seu Waldemar. Um senhor de 87 anos que, após 27 anos dedicados 
à antiga Estrada de Ferro Noroeste, viu-se desempregado e com seis 
filhos para criar. Foi em 1989, ano em que decidiu comercializar caldo 
de cana no centro de Bauru.

Para a identidade conceitual da marca, Almeida criou um layout 
“premium” (comunicação pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 
2021), segundo o próprio designer, que incluiu logotipo, papelaria, 
rótulos, embalagens, aventais, personalização da Kombi e um carrinho, 
além da definição da personalidade da marca.

Kelvin (2021) relata que a origem do nome do Sr. Bacana está ligada 
a três características: alguém com dinheiro (alusão a um apelido cari-
nhoso entre avô e neto, “milionário”, que Waldemar deu por conta do 
Kelvin trabalhar demais e ele acreditar que isso o deixaria rico); uma 
pessoa legal, agradável e remete à cana, o principal produto.

Quanto à identidade visual, a cor verde faz alusão aos elementos 
da natureza (a cana e o coco) e significa o poder da transformação da 
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natureza que permite uma semente crescer, se renovar e se transformar 
em uma planta (comunicação pessoal concedida a Tatiana Cristina 
Molini, 2021).

O designer explica que a logomarca é uma analogia a uma parte 
da casa do avô que tem uma parede que se assemelha a um portal, é 
um desenho estilizado dele nessa parede, fumando um cachimbo e 
segurando uma cana.

Reapresentar essas bebidas, o caldo de cana e a água de coco, mas 
principalmente o caldo de cana que é uma bebida nostálgica e barata 
sem valor agregado e o posicionamento da marca é mostrar que existe 
sim um valor intangível, uma memória afetiva, [...] então a ideia é 
reapresentar esse produto contando uma história que é a do meu avô. 
(comunicação pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 2021)

Neste período de um ano de coleta de dados, foram divulgados 
131 posts no feed, com uma média de 553 curtidas e 35 comentários 
cada. Com exceção do Reels “Para Tudo” que obteve 9.225 curtidas e 
o post do sorteio que obteve mais de 500 comentários.

Tabela 1
Evolução de seguidores no Instagram da marca Sr. Bacana

Data Quantidade de seguidores

21 de abril de 2020 221

7 de maio de 2020 1.000

24 de maio de 2020 2.000

23 de junho de 2020 3.000

31 de outubro de 2020 4.130
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26 de fevereiro de 2021 4.529

27 de fevereiro de 2021 30.100

25 de abril de 2021 29.700

Elaborada pelas autoras

A tabela 1 comprova a evolução contínua dos seguidores; os dados 
em 21 de abril de 2020 registraram o número de seguidores no dia do 
lançamento do delivery. As outras datas são marcos do alcance de 1, 2, 3 
e 4 mil, até os quase 30 mil em abril de 2021. A data de 26 de fevereiro de 
2021 é a véspera da participação do neto do Seu Waldemar, no Caldeirão.

A estratégia é remeter à memória afetiva, imaginário coletivo que 
desperta recordações emotivas, sentimentos e momentos que, de alguma 
forma, nos formam como indivíduos (Rochneski, 2018). O Sr. Bacana, 
um avô que mói cana e fura coco nos transporta ao passado, aconchego 
da família, à nostalgia de um tempo bom.

A habilidade de ressignificar os modelos tradicionais de publicidade 
e escolher essa abordagem para comunicar a marca pretende fazer com 
que seja fixada na memória do público, ativando o viés emocional e 
afetivo que leva à ação de consumo. Desta forma, vincular informação à 
emoção faz com que o público a recorde com mais facilidade, apreenda 
sua mensagem e a reproduza de forma fiel no futuro.

O foco da marca é a figura do meu avô, não a comunicação dos 
produtos que são commodities (cana e coco), a estratégia é adicionar 
significado ao produto e como ele era apresentado, trazendo a figura 
do avô como elemento principal da marca, por conta disso trazer a 
memória afetiva e transformá-lo em avô de todo mundo, mostrá-lo 
como um cara acolhedor, uma pessoa simpática que é como ele é. 
(comunicação pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 2021)
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O objetivo da Sr. Bacana destaca-se quanto a sua conexão emocional 
com o público.“O que gera emoção engaja. Quando você consegue vin-
cular a sua marca a algo emocional, o engajamento é incrível” (R. Terra, 
2021, p. 116) já que “pessoas se conectam com histórias e propósitos 
parecidos com os seus” (R. Terra, 2021, p. 54).

Em concordância, Martins (1999, p. 20) afirma que “o trunfo das 
marcas bem-sucedidas é associar à essência do produto a emoção que 
existe no imaginário coletivo”. Assim, ao atingir e criar uma identifi-
cação afetiva do consumidor com a marca, as decisões de compra são 
filtradas pelo pensamento racional, deixando essa decisão de compra 
mais fácil. “Não há nada mais poderoso do que uma pessoa virar uma 
marca. (...) Isso porque, pessoas gostam de se conectar com pessoas” 
(R. Terra, 2021, p.55).

Apesar de a marca postar conteúdo nas mídias sociais Facebook e 
Youtube, a mídia social com maior engajamento é o Instagram.

Primeira Fase: lançamento e identidade

A identidade visual da marca tem como essência a relação de amor 
do neto pelo avô e vice-versa, além da sua gratidão e orgulho pela luta do 
garapeiro para manter a família com seu trabalho honesto, valores com os 
quais o público se identifica. O avô alegre e trabalhando são os destaques 
dessa primeira fase que se inicia em 8 de março e vai até 5 de maio de 2020.

No início, Seu Waldemar se identifica como garapeiro desde 1989, 
agora um Sr. Bacana. A marca está lançada, informando a identidade 
visual e seu posicionamento: 30 anos de tradição na cidade vendendo 
caldo de cana e água de coco. Uma história de luta, perseverança e 
amor pela família.
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A marca apresenta informações com argumentos racionais sobre seus 
produtos, água de coco e caldo de cana, as novas embalagens, seu valor 
nutricional, a kombi com novo layout, o cartão de visitas, endereço dos 
pontos-de-vendas, cardápio com preços, a entrega em domicílio, além 
de seduzir o consumidor com argumentos emocionais com sugestões de 
consumo dos produtos, o brinde de palitos de cana-de-açúcar. A essência 
vem nas imagens do Seu Waldemar, o avô, na sua perua, esperando os 
clientes, sempre de bom humor. No fim dessa primeira fase, a Sra. Bacana 
é apresentada ao público, a avó que ajuda no negócio, mas que, acima 
de tudo, com o Sr. Bacana forma um casal feliz.

Ao divulgar a nova identidade visual, a marca cria expectati-
vas, apresentando cada novidade. Para anunciar os novos uniformes, 
Seu Waldemar provoca a interação do público para que o ajudem a 
escolher o novo modelo. É uma forma de humanização da publicidade 
que rompe com a hierarquia entre a empresa e os clientes, pois agora 
o consumidor tem poder de decisão sobre a marca.

Menos de dez dias após o lançamento, o mundo se viu surpreendido 
pela pandemia do novo coronavírus. Foi decretada a quarentena no 
estado de São Paulo e os planos de negócios tiveram que ser reformu-
lados. A marca então precisou se reinventar e inovar em sua estratégia: 
lançou o delivery, sistema de entrega em casa. Das ruas de Bauru, seu 
Waldemar, integrante do grupo de risco para a Covid-19, instalou sua 
perua Kombi para moer cana-de-açúcar e furar coco na garagem de 
casa. Em 21 de março de 2020, a página menciona a pandemia pela 
primeira vez e prevê que logo tudo voltará ao normal com novidades.

Em entrevista, Almeida (comunicação pessoal concedida a Tatiana 
Cristina Molini, 2021) relata que
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a pandemia foi a oportunidade perfeita porque meu avô estava parado, 
como ele era muito ativo e teve que parar completamente, minha 
avó o percebeu triste, aí a ideia foi criar um modelo de negócio que 
permitisse que ele trabalhasse de casa.

Esta fase destaca-se pela apresentação da marca e do Seu Waldemar, 
sendo interrompida pela declaração oficial da pandemia da Covid-19. 
No entanto, apesar dos tempos incertos, a marca manteve a constância 
em suas postagens e continuou apresentando identidade visual, produtos, 
pontos-de-venda e o seu propósito de valor, convidando desde o seu 
início, o público para construir esta história em conjunto.

A aceitação foi ótima e a marca alcança 1.000 seguidores com dois 
meses de existência, sendo esta a fase de maior engajamento do público 
(4.39), demonstrando a receptividade positiva, bem acima da média 
total de engajamento da página de 2.56.

Segunda Fase: conexão com o público

Decorridos dois meses do lançamento da página, os números indi-
caram que o público se identificou com a marca. A marca alcança mais 
3 mil seguidores: parcerias com o chef Moacir e Kaito Casagrandi, assim 
como conteúdos com participação de nutricionista, alcance de mídia 
espontânea local na TV Tem (Revista de Sábado e Tem Notícias), na 
TV Record Paulista, no Jornal da Cidade e no portal Solutudo, além do 
primeiro evento e comentários positivos dos seguidores sobre o produto 
e o propósito da marca.

A estratégia da marca de conquistar ‘lovemarks’ e moldar a sua repu-
tação constrói-se pela soma de interações, por meio de uma comunicação 
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humanizada, sem hierarquias, com um ator da marca que remete a uma 
memória afetiva, a do avô que conta sua história.

Essa ação com “celebridades” locais confere credibilidade aos produ-
tos e oferece conteúdo de interesse ao público como diferentes receitas 
com novos sabores. Os conteúdos postados seguem ensinando sobre 
as características dos dois produtos como tempo de validade, instrução 
para o congelamento sempre finalizando com o apelo à compra. Tal 
estratégia vai ao encontro do que R. Terra (2021, p. 22) define como 
um dos principais papéis desta mídia social: “O Instagram é para se 
relacionar com pessoas, não é apenas para informá-las. (...) Relacionar-se 
é transformar o conteúdo em geração de valor na vida do seu cliente. 
Costumo dizer que cada post deve ensinar alguma coisa”.

O atributo simbólico da marca, a história de Seu Waldemar, além de 
inspiradora, gera empatia e desperta nostalgia. Apesar de haver novas 
configurações de família da contemporaneidade, não demorou para 
que o Seu Waldemar se tornasse um sucesso, construindo sua narrativa 
como alguém que personifica o homem ético, alegre que, mesmo depois 
de idoso, gosta de trabalhar, enfim, um exemplo de vida, qualificações 
positivas transferidas à marca. Em total sinergia com a plataforma Ins-
tagram que se baseia em relacionamento e storytelling, o ato de contar 
boas histórias (R. Terra, 2021).

Marcas com alma contam histórias e geram engajamento (Telles, 
2010). Para se diferenciar de outros vendedores desses dois produtos 
commodities - caldo de cana e água de coco - a marca apela às emoções 
dos clientes.

A persuasão emotiva está ligada aos sentimentos e emoções. 
Os sentimentos representam aspectos, estados afetivos complexos 
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que existem em todas as pessoas, sem que se saiba, com certeza, 
como se formam, mas que influenciam o comportamento das pessoas. 
(Moderno, 2000, p. 2)

O apelo emocional estabelece o contato com os consumidores e o 
melhor é que a emoção é um recurso ilimitado (Jenkins, 2009). A história 
de Seu Waldemar com a sua esposa, de um casamento feliz e duradouro, 
remete à mitologia moderna do amor e do happy end (Morin,1977), 
imagens concernentes à vida prática e imaginária.

Com o lançamento do sistema de entrega em casa, o lucro com 
as vendas aumentou 400% em três semanas, tendo de contratar um 
entregador e, em três meses, passou a 1.200%, resultado do trabalho 
de desenvolvimento da marca, o início das entregas em abril de 2020 
e a intensificação da comunicação no Instagram.

A fase dois destaca-se pela conexão com o público, as pessoas 
enviam depoimentos e aumenta o recebimento de comentários, sendo 
a maioria deles sobre elogios ou relatos do quanto a marca remete à 
infância e à relação com os avós; a média de comentário por postagem 
mais do que triplica (de 7 para a 22).

Terceira Fase: marca como influenciadora digital

Seu Waldemar torna-se um influenciador digital, assim como a 
Sra. Bacana. Com 4.130 seguidores em 31 de outubro de 2020, os posts 
dessa fase apresentam o lifestyle do casal, suas recordações, sua união 
feliz, ambos tomando as doses da vacina contra a Covid-19. É a fase 
que mostra a marca como influenciadora digital na figura dos seus dois 
maiores representantes.
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Brandcast é a nomenclatura que convencionamos usar para nos 
referirmos às disseminações de conteúdo via mídias sociais relativas 
às marcas que vêm se aproximando dos modelos utilizados pelos 
influenciadores digitais. Por isso, acreditamos nas marcas como 
agentes influenciadores no ambiente digital. (C. Terra, 2021, p. 25)

Essa fase ocorre de 31 de outubro de 2020 a 8 de março de 2021, 
chegando a 30.100 seguidores, e é marcada por divulgações de mídia 
local espontânea e a participação no Caldeirão do Huck, em 27 de 
fevereiro de 2021.

O Sr. e a Sra. Bacana se tornam nano influenciadores; a marca alcan-
çou tal reputação que passa a divulgar marcas locais como a empresa 
Massas Dona Thereza, pastifício de Macatuba, região de Bauru. Como 
os demais produtores de conteúdo, o casal demonstra facilidade em 
dominar tanto a linguagem, quanto às técnicas e formatos relacionados 
à formação da sua audiência cativa em torno da marca, contemplando 
interações, respostas e atendimentos (C. Terra, 2021, p. 101).

Para se tornar referência é preciso ter um público assíduo nas redes 
sociais, para que os seguidores se sintam representados e criando o 
sentimento de identificação. Nesse processo de representatividade 
que as empresas fazem parcerias com os influenciadores, buscando 
um meio entre o consumidor e um porta-voz da marca, facilitando 
a maneira de negociar. (Assis & Ferreira, 2019, p. 7)

Engajamento, alcance e relevância são os aspectos principais para 
caracterizar um usuário da rede como influenciador digital. A audiência 
os categoriza. Para Piza (2016), “um indivíduo torna-se influenciador 
quando consegue manter uma audiência cativa por um período constante, 
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ou seja, quando as variáveis alcançam relevância e ressonância e arti-
culam-se entre si”.

Figura 1
Sr. Bacana: uma marca influenciadora digital local

Sr. Bacana (s.d.).

De acordo com a classificação proposta pelo portal Kuak, neste 
estágio a marca está classificada como nano influenciadora, com 
alcance regional, possui grande confiabilidade. São mais próximos a 
seu público e por isso, mais acessíveis, o que proporciona a eles um 
maior engajamento.
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Figura 2
Categoria de influência de acordo com o número de seguidores

Nota. Adaptado de Marketing de influência (s.d.). Redesenho de Tulio Carvalho.

A linguagem humanizada aproxima o público que dialoga e interage 
com o Seu Waldemar como se ele fosse um amigo. O portal Kuak explica 
esta relação ao apresentar a tríade influenciador-marca-consumidor e, 
por ela é possível perceber que ora Seu Waldemar age e é percebido 
como marca, ora como influenciador, seja na promoção de hábitos sau-
dáveis, seja na disseminação do seu bom humor e valores familiares ou 
até mesmo na divulgação da própria marca Sr. Bacana e mostra como a 
linha onde termina o Seu Waldemar e começa o Sr. Bacana é tênue, ou 
muitas vezes inexistente, a marca é vista, observada, seguida e amada 
tal qual um influenciador digital.

Em diversos posts o humor resulta da fala de Seu Waldemar que se 
apropria da metalinguagem da sua própria estratégia de comunicação 
e seu consequente sucesso para dar dicas de como obter êxito com o 
Instagram. O garapeiro se posiciona como autoridade não só na arte 
de produzir caldo de cana, mas como empreendedor de sucesso e na 



1555

meistudies

comunicação mercadológica no Instagram. Ele, porém, é o avô generoso 
que compartilha como alcançou o feito com seu público.

Figura 3
Relacionamento mercadológico digital

C. Terra (2021, p. 21). Redesenho de Tulio Carvalho.

A Sra. Bacana mantém as atividades como nano influenciadora, dessa 
vez para o Confiança Supermercados, rede bauruense que possui sete 
unidades na cidade e mais cinco no interior de São Paulo. Ela reclama 
do preço alto de um produto popular, e indica o supermercado como 
opção de preço baixo. Essa comunicação mercadológica do Confiança, 
que anuncia sua marca por meio de uma marca nano influenciadora 
local, é uma estratégia para alcançar um segmento de público próximo 
à influenciadora que tem milhares de seguidores que nela confiam. 
Trata-se de mais um movimento da publicidade para se relacionar 
de forma inovadora e não intrusiva. Afinal, os nano influenciadores 
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conseguem ter um alto engajamento e proximidade com seus seguidores 
a um ótimo custo-benefício.

Figura 4
Impacto da influência

Nota. Adaptado de Marketing de influência (s.d.). Redesenho de Tulio Carvalho.

O casal comemora bodas de platina, 65 anos de casados, imagem 
que remete ao mito do happy end (Morin, 1977), “a prova de que a 
felicidade é possível”, como no dito popular, confirmando a sua iden-
tificação/projeção em seus mais de 4.200 seguidores.

Jung define arquétipos como “formas ou imagens de natureza coletiva, 
que ocorrem em praticamente toda a Terra como componentes de mitos 
e, ao mesmo tempo, como produtos individuais de origem inconsciente” 
(Jung, 1942, como citado em Mark & Pearson, 2001, p. 18).

Considerando esses arquétipos, pode-se dizer que a marca Sr. Bacana 
é arquetípica, pois capturou o significado essencial da sua categoria 
e comunica isso de forma sutil. De acordo com uma breve análise, a 
persona da marca, Seu Waldemar é uma mistura de 4 dos 12 arquétipos 
junguianos: do inocente (natural e bondoso), do bobo da corte (tem um 
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espírito extrovertido e ri de si mesmo), do sábio (experiência de vida e 
vivência) e da pessoa comum (bem humanizado e acessível).

Percebe-se uma maior ênfase no inocente pelo fato do Seu Waldemar 
apresentar um estilo de vida simples, assim como esse arquétipo que, 
quando é apresentado como persona de uma marca, estimula em seus 
consumidores otimismo, nostalgia e esperança.

Essa percepção de que o arquétipo do inocente é o mais forte na pessoa 
do Seu Waldemar foi confirmada na entrevista com Almeida (comuni-
cação pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 2021) que relata a 
estratégia da marca sobre dois arquétipos: o inocente e o bobo da corte, 
a personalidade da marca está relacionada a pessoas que gostam de 
simplicidade, enxergam valor nas coisas simples, que não precisa ter 
uma mega estrutura, a casa deles do jeito que é, a forma como os avós 
se vestem, nada é produzido, mantendo a inocência deles.

E o bobo da corte é o lado que mostra como é uma marca engraçada, 
“assistirem aos meus avós e sentirem a alegria que eles carregam com 
eles e verem as pessoas darem risada” (comunicação pessoal concedida 
a Tatiana Cristina Molini, 2021). É o arquétipo do inocente que busca o 
bem dos seus clientes, acredita na lealdade deles e compartilha coisas 
boas e naturais.

Mesmo em uma sociedade materialista e competitiva o arquétipo 
do inocente está associado aos prazeres simples, aos valores básicos 
e a um atributo saudável que faz dele o significado a ser escolhido 
para produtos naturais [...] O café Folgers, por exemplo, veio para 
incorporar o Éden domesticado pelo qual anseia o inocente - um 
lar alegre e confortável, o aroma do café no coador, a promessa de 
um novo dia. (Mark & Pearson, 2001, p. 66)
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O Seu Waldemar traz leveza e humor para o Instagram, em plena 
pandemia e, assim como o arquétipo do bobo da corte, tem como meta 
divertir-se e alegrar o mundo rendendo-se às danças viralizadas na Inter-
net. O desejo básico, aqui, é ser espontâneo e recuperar aquele espírito 
brincalhão que todos tínhamos quando pequenos (...). O arquétipo do 
Bobo da Corte nos ajuda a viver a vida no presente e ser impulsivos e 
espontâneos (Mark & Pearson, 2001, p. 207).

E, novamente, o casal Bacana atua como nano influenciador. Agora, 
apresentando com orgulho seus cartões de vacinação, mostram-se 
responsáveis ao divulgarem a importância de se vacinar. Imunizados 
com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, os atores usam de 
sua credibilidade para levar seu público a uma atitude construtiva 
socialmente, ou seja, essa marca promove produtos e serviços próprios 
e de outras empresas locais, mas se preocupa com o bem-estar coletivo, 
demonstrando terem características completas como influenciadores 
digitais: “dominar a narrativa no ambiente digital é requisito para que 
a organização consiga ser publisher de si mesma, contar boas histórias, 
envolver, promover engajamento e prestar serviço à sua audiência” 
(C. Terra, 2021, p. 102).

A Sra. Bacana também se torna um exemplo do arquétipo do bobo 
da corte, fazendo referência a um bordão que ficou famoso no reality 
show Big Brother Brasil “a mamacita tá on”. A personificação da idosa 
feliz, bem humorada, com seu esposo, remetem ao mito do casal feliz, 
atributos transferidos à marca.

Desta vez, é o Seu Waldemar que publiciza a marca parceira Massas 
Dona Thereza, enfatizando como os ingredientes utilizados na elaboração 
dos produtos são naturais de verdade, como os produtos Sr. Bacana.
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Com bom humor, utilizando o bordão “o pai tá on”, a novidade é 
anunciada: o Sr. Bacana estará no Caldeirão do Huck, programa líder de 
audiência nacional da TV Globo nas tardes de sábado. Essa participação 
é um divisor de águas para a marca.

Aproveitando o aumento de sua audiência que está curiosa acompa-
nhando, Seu Waldemar continua anunciando as melhorias da empresa. 
Ainda no mesmo sábado da participação, o Sr. Bacana volta a mostrar 
o seu lado irreverente com uma dança bastante disseminada no aplica-
tivo Tik Tok e ainda desafiou o apresentador Huck a dançar. Essa é a 
postagem com mais curtidas (9.225), comentários (717) e visualizações 
(101.000) de toda a página até 8 de março de 2021.

Mantendo sua proximidade com o público, o ‘casal Bacana’ grava 
uma live para contar como foi a experiência. Neste 27 de fevereiro de 
2021 a página saltou de 4.529 seguidores para 30.100, passando de marca 
nano a micro influenciadora digital. Em entrevista, Almeida (comunica-
ção pessoal concedida a Tatiana Cristina Molini, 2021) complementa:

Com certeza essa participação aumentou o número de seguidores, 
engajamento e se refletiu em vendas, surgiram pessoas interessadas 
em franquia, em saber mais sobre a marca e parcerias, meu avô 
começou a ganhar mais ‘recebidos’ em casa, refletiu positivamente 
para a marca e para o Seu Waldemar.

A terceira fase é marcada pela consolidação não apenas dos seus 
representantes, Sr. e Sra. Bacana, como influenciadores digitais, mas 
da própria marca como influenciadora, seja produzindo conteúdo, seja 
influenciando o seu público a adotar hábitos saudáveis ou a tomar a vacina.
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Considerações Finais

A marca Sr. Bacana que nasceu para se destacar no negócio commodity 
bauruense de venda de caldo de cana e água de coco, com a vantagem de 
ter 30 anos de tradição nesse mercado, se reinventou no mês de março 
de 2020 para dar continuidade aos negócios da empresa. O idealizador 
da marca, designer Kelvin de Almeida, transformou a atividade do seu 
avô, Seu Waldemar, um senhor de 87 anos, em uma marca com alma 
digital entranhada em sua gestão, tendo como principal canal de comu-
nicação e vendas o Instagram.

O estudo desta marca ensina às micro marcas locais que para se 
construir uma marca conhecida e com altos índices de engajamento é 
preciso criar uma identidade visual única que reflita as características 
do negócio, personifica-la na figura de uma pessoa que reflita os valores 
e a personalidade e é importante definir qual é a alma da marca.

Também é preciso analisar o público e encontrar formas de se conectar 
genuinamente com ele, assim como o Sr. Bacana encontrou a memória 
afetiva, os valores familiares e o bom humor, além de ressignificar a 
comunicação mercadológica tradicional.

A marca desenvolveu estratégias de diferenciação, ações criativas e 
conteúdos verdadeiros que exploraram as funcionalidades da plataforma, 
principalmente os meios digitais com recursos áudio visuais, efeitos e 
permitem mesclar a divulgação de materiais educativos, comerciais e 
institucionais que tornam a marca admirada.

Neste caso, a alma da marca é um gesto de amor e gratidão do neto 
ao Seu Waldemar pela sua luta para cuidar da sobrevivência da família 
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e perpetuar essa tradição cultural. É genuína, com propósitos bem defi-
nidos, e com os quais o público se identifica, se diverte e se encanta.

Em uma experiência inédita, a marca é personificada por um avô 
que ainda trabalha e tem muita história para contar com um lifestyle 
simples e um casamento longevo. Esse avô remete à memória afetiva 
do avô de todos que sempre aconchega e está de bom humor.

Essa sensação de nostalgia, ouvir histórias de um tempo em que a 
vida era mais tranquila, aproxima os clientes da marca porque ele é uma 
pessoa inocente, transparente ao dialogar com seu público, informando 
sobre a condução do seu negócio, pedindo opinião sobre decisões da 
empresa e aceitando desafios engraçados.

E essas intenções convergem com o Instagram, já que essa mídia 
social oferece funcionalidades como os stories e os reels cuja linguagem 
audiovisual é perfeita para despertar sensações sentimentais.

Com espírito digital e produtos que remetem à infância, a marca 
representa uma fusão entre o tecnológico e o tradicional, tem rosto, voz 
e história de vida. Sua comunicação mercadológica é humana, empática, 
dialógica, fugindo aos cânones tradicionais da publicidade intrusiva e 
apelativa. Os clientes optam por seguir a marca, querem se relacionar 
e se divertir com as “artes” e progressos do negócio do Seu Waldemar.

A página no Instagram conseguiu tamanho destaque a ponto de 
gerar mídias espontâneas em veículos de comunicação bauruenses e 
participação no Caldeirão do Huck. A trajetória de um ano da marca 
abrangeu ações criativas de marketing e comunicação, sempre buscando 
a colaboração dos seguidores para propagar a marca como parceria 
com chefs e nutricionistas locais para educar para o consumo desses 
produtos naturais.
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Tornou-se promotora de várias marcas do comércio local alçando o 
status de marca influenciadora digital de produtos alinhados com sua 
proposta de uma alimentação saudável e natural devido à credibilidade 
e reputação alcançada em um ano de vida.

Em tempos de economia afetiva, os consumidores querem imergir 
no universo das marcas através de narrativas que instiguem a busca por 
experiências, ao mesmo tempo que se envolvem emocionalmente com 
os produtos que consomem. O público busca autenticidade e verdade, 
como o Sr. e a Sra. Bacana, avós como nossos avós.

Enfim, a marca Sr. Bacana no Instagram é um exemplo da oportu-
nidade de consolidação das mídias sociais como ferramenta de comu-
nicação publicitária com estratégias digitais criativas e diversificadas. 
Na cultura pós-massiva, o paradigma é a conexão entre marcas e pessoas 
e, para se manter sustentável nesse cenário, é preciso inovar e ter uma 
identidade, imagem e reputação humana, flexível, ética e verdadeira.
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Nano influenciadores e publicidade digital: a marca 
arno no perfil da influenciadora Thais Maria 

no Instagram

Fernando Wilson de Lima Soares França1

Lucilene dos Santos Gonzales2

Todas as pessoas, desde a infância, são influenciadas de alguma 
forma por outras pessoas próximas a elas e também por grandes nomes 
da música, jogadores de futebol, lutadores, jornalistas, atores, escrito-
res, diretores de cinema, celebridades entre tantos outros que, com sua 
credibilidade, são capazes de influenciar alguém de algum modo.

As marcas, acompanhando essa dinâmica, sempre recorreram a 
pessoas influentes para conquistar seu público: inicialmente, às grandes 
celebridades do cinema e, posteriormente, às da televisão. Os garotos-
-propaganda das marcas são lembrados até hoje por suas campanhas e 
slogans, até chegarmos, nos dias de hoje, às celebridades da internet.

A utilização de formadores de opinião para alavancar a imagem e, por 
conseguinte, a venda de produtos ou serviços de uma marca é, portanto, 
uma ação já existente que precede a internet e as mídias sociais, espaço 

1. Mestrando em Comunicação na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru - SP.

 f.franca@unesp.br
2. Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática na FAAC/

Unesp – Bauru e líder do grupo de pesquisa Estudos Publicitários (GEP) certificado 
pelo CNPq. Orientadora desta pesquisa.

 lucilene.gonzales@unesp.br

mailto:f.franca%40unesp.br?subject=
mailto:lucilene.gonzales@unesp.br


1568

meistudies

que possibilita e amplia as possibilidades inovadoras de inserirem a 
comunicação mercadológica em seus conteúdos.

Dentre as estratégias do marketing digital, está o Marketing de 
Influência que insere num mesmo contexto, marcas e pessoas, para 
transmitir a mensagem da propaganda de uma forma próxima e impes-
soal. “O Marketing de Influência é a arte e a ciência de envolver pes-
soas on-line influentes para compartilhar mensagens da marca com 
seus públicos-alvo na forma de conteúdo patrocinado” (Sammis et al., 
2015 p. 22).

As tradicionais campanhas publicitárias, portanto, dividem seu lugar 
com novas formas de divulgação de produtos e serviços na internet e 
principalmente nas mídias sociais e emerge a figura do Influenciador 
Digital, novo ator nesse processo de divulgação, dirigido a públicos 
locais, nacionais ou internacionais.

Assim, este artigo pretende fundamentar teoricamente os conceitos 
de marketing de influência para apresentar a estratégia mercadológica da 
marca Arno, de alcance nacional, divulgada pela Nano Influenciadora 
Digital, Thaís Maria, da cidade de Ourinhos, SP, nos dias 23 a 25 de 
agosto de 2020.

Para tanto, a metodologia incluiu a pesquisa bibliográfica, documen-
tal dos vídeos postados na mídia social Instagram pela Influenciadora 
Digital Thais Maria, da cidade de Ourinhos-SP, descritiva das postagens 
sobre a marca e analítica dessas estratégias de marketing utilizadas pela 
marca nesta ação.
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Marketing de Influência e Comunicação Publicitária

Desde que a publicidade inseriu marcas e produtos, em novelas, 
programas de televisão - merchandising -, em conteúdo de interesse de 
seu público sem a quebra da programação, já se fazia o marketing de 
influência que, de acordo com Enge (2012), é baseado no processo de 
desenvolvimento e cultivo de relacionamentos entre marcas e pessoas 
influentes que possibilitam uma maior visibilidade de seu produto ou 
serviço para um público em potencial.

O marketing de influência é bem-sucedido porque os consumidores 
confiam nas recomendações de seus amigos e conhecidos mais do 
que confiam nas mensagens das marcas. Influenciadores podem não 
ser “amigos” no sentido tradicional, mas os leitores desenvolvem 
fortes afiliações com seus influenciadores favoritos e confiam neles 
mais do que os anunciantes. (Sammis et al., 2015, pp. 244 - 245)

Diante do cenário da cultura de convergência (Jenkins, 2009), novas 
plataformas rompem com o tradicional sistema unidirecional emissão-
-recepção, que na comunicação digital, agora interativa, é bidirecional. 
As mudanças tecnológicas, sociais e culturais reconfiguram o fluxo da 
comunicação e, consequentemente, o discurso publicitário reestrutura-se 
e readapta-se a partir de novas visões de mundo em que o público tem 
voz, opina, cria conteúdo. Para Camargo et al. (2017, p. 115), “A cultura 
da participação trouxe a possibilidade de produzir nas mais diferentes 
áreas: no jornalismo, na publicidade, nas artes, na música”.

A cultura da comunicação de nicho e a criação de estratégias de 
conteúdo por meio da cultura da participação e da convergência 
de mídia passam a ser premissas da atuação dos influenciadores, 
que por sua vez criam uma lógica de valor de conteúdo a ponto 
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de torná-lo relevante, compartilhável e engajado, reforçando os 
laços entre as comunidades de fãs ao redor desses sujeitos na rede. 
(Camargo et al., 2017, p. 116)

Teixeira (2018) define marketing de influência como a parceria entre 
marcas e pessoas. A relação do influenciador digital com a marca, define, 
portanto, sua influência perante sua audiência, e utiliza das técnicas do 
marketing para engajar conteúdos, geralmente pagos, em parcerias com 
marcas ou empresas.

Com a chegada das plataformas de mídias sociais digitais, por volta 
de 2004, os públicos passaram a ter mais importância para as orga-
nizações. A partir daí, qualquer sujeito com acesso a essa tecnologia 
poderia criar conteúdo e tornar-se “visível” aos olhos de muitas 
outras pessoas e das próprias empresas. O resultado disso foi que os 
indivíduos passaram também a poder persuadir e, principalmente, 
influenciar outros indivíduos. Aqueles que demonstraram afinidade 
com o ambiente digital e mais habilidade para expor seus gostos 
e intimidades publicamente começaram a ganhar destaque diante 
de um nicho de público que se identificava com o tema e conteúdo 
publicados. (Dreyer, 2017, p. 70)

E neste cenário,

Esse sucesso Digital Influencer está relacionado diretamente com os 
métodos do Marketing de Influência que se constitui em um campo 
do marketing que aborda atos voltados em pessoas que desempe-
nham liderança e influência para futuras vendas. O digital trouxe 
uma nova percepção do papel do consumidor, não apenas voltada 
para compra e consumo, mas, um papel simbólico e emocional de 
pertencimento. (Assis & Ferreira, 2019, p. 1)

Muitas celebridades já conhecidas são também Influenciadores 
Digitais, como: artistas de televisão, cinema, esportistas, cantores etc., 
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mas nosso recorte neste trabalho são os pequenos influenciadores, 
que têm audiência localmente em suas cidades ou regiões e tem sido 
canais de propagação de marcas nacionais para campanhas publicitá-
rias. O marketing de influência, portanto, migra para a mídia digital 
para atingir um nicho de público e, nas mídias sociais, o influenciador 
digital se consolida como um indivíduo com grande popularidade pelo 
número expressivo de seguidores. Esse ator é, então, enxergado pelas 
marcas como uma forma inovadora de alcançar seu segmento de público 
na internet. O influenciador digital é definido por Terra (2010) como:

Um heavy user tanto da internet como das mídias sociais e que 
produz, compartilha, dissemina conteúdos, próprios e de seus pares, 
bem como os endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, 
fóruns de discussão on-line, comunidades em sites de relacionamento, 
chats, entre outros. (Terra, 2010, p. 53)

Terra (2009) criou o termo “usuário-mídia” para reforçar a impor-
tância do usuário - ou influenciador - que ganhou voz e coopera com 
empresas com conteúdo próprio nas redes sociais em um fluxo bidire-
cional e instantâneo. Ele conquistou autoridade e poder de persuasão, 
fazendo os processos e modelos vigentes serem repensados em detri-
mento de uma comunicação viral em tempo real e por diversos atores.

Os influenciadores emitem opiniões, endossam, criticam ou reco-
mendam conteúdos, marcas, produtos e serviços (...) eles próprios 
entenderam que são um canal relevante de comunicação e relaciona-
mento entre as organizações e as audiências que pretendem atingir. 
Isso tudo com legitimidade e autoridade, uma vez que se transforma-
ram em fontes críveis de consumo de conteúdo. (Terra, 2017, p. 89)
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Politi (2019) propõe que a influência digital se constrói a partir de 
três pilares: alcance, ressonância e relevância.

Alcance seria a popularidade do perfil e seu poder de propagação, 
como, por exemplo, visitas a um blog ou site e impressões de um 
post no Instagram. Ressonância seria a expectativa da audiência 
com o conteúdo do perfil, ou seja, frequência e identificação do 
público com o influenciador, como interações do público com o 
conteúdo ou usuários “retornantes” em um blog. E relevância seria 
a autoridade reconhecida do influenciador perante sua rede, podendo 
ser via recomendações espontâneas nas redes sociais ou conversões 
geradas no site ou blog do influenciador. (Politi, 2019, p. 1)

A publicidade é uma das áreas mais impactadas pelo influenciador 
digital já que eles trouxeram uma nova roupagem para a propaganda. 
Com veracidade, originalidade e naturalidade eles utilizam o marketing de 
influência para expor produtos para seu público na rede, o que faz com que 
sejam cada vez mais requisitados para campanhas publicitárias. Quando se 
identificam com uma marca por meio da divulgação de um influenciador, 
os consumidores criam um relacionamento de lealdade à empresa.

O Nano Influenciador: maior proximidade com o público e maior 
engajamento

A classificação proposta pelo portal Kuak, parte dos Everyday 
Influencers (influenciadores cotidianos, em tradução livre para o portu-
guês) e vão até as celebridades. Os nano influenciadores - nosso objeto 
de estudo - partem de um mil e vão até 10 mil seguidores. Esses influen-
ciadores já possuem credibilidade e popularidade nas mídias sociais e, 
apesar de seu alcance não ter números tão elevados, são detentores de 
grande confiabilidade e relevância local e regionalmente.



1573

meistudies

São mais próximos a seu público e por isso, mais acessíveis, e têm 
maior engajamento. De acordo com Karhawi (2017), “o que as pesqui-
sas de mercado têm apontado é que cada vez mais os formadores de 
opinião serão os microinfluenciadores digitais; pessoas que conversam 
com nichos cada vez mais específicos e menores”.

Figura 1
Influenciadores de acordo com o número de seguidores

 Marketing de Influência. (s.d.).

Este gráfico mostra como os nano influenciadores conseguem ter um 
alto engajamento e proximidade com seus seguidores, diferencial que 
atrai as grandes marcas a buscá-los para publicizarem seus produtos.

Figura 2
Impacto da Influência

Marketing de Influência. (s.d.).
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Para Terra (2017), o que distingue um influenciador de um microin-
fluenciador é, em tese, a quantidade de audiência que um tem em 
detrimento do outro ou a sua especialização temática, o nicho que 
explora”. Além de terem alta credibilidade entre seus seguidores, os 
microinfluenciadores:

se dedicam a temas ou regiões específicas [e] conseguem ter maior 
domínio sobre o assunto relacionado à sua marca. Médios e grandes 
influenciadores acabam se associando com diversas outras marcas. 
Um relacionamento com microinfluenciadores pode fazer que você 
alcance objetivos mais reais. (Terra, 2017, p. 38)

Engajamento, alcance e relevância são os aspectos principais para 
caracterizar um usuário da rede como influenciador digital. Para Terra 
(2017), um fator que potencializa o engajamento e, consequentemente, 
agiliza o crescimento do número de seguidores é a produção de con-
teúdo de nicho”.

Os nano influenciadores são o menor nível de influenciadores digitais 
de todos, mas suas vantagens são muitas: são acessíveis, geram alto 
engajamento e se empenham mais em qualquer parceria com uma 
marca. Em termos estratégicos, é recomendado que você encare seus 
melhores clientes como não influenciadores. A ideia não é atingir a 
base de seguidores deles, que é muito pequena, mas sim usar a sua 
mão de obra para expressar de forma original e autêntica a relação 
deles com a sua marca. (Gabriel & Kiso, 2020, p. 455)

A audiência, ou seja, o número de seguidores os categoriza. Para 
Piza (2016), um indivíduo torna-se influenciador quando consegue 
manter uma audiência cativa por um período constante, ou seja, quando 
as variáveis alcançam relevância e ressonância e articulam-se entre si.
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Alcance é o número de pessoas que o influenciador atinge, podendo 
ser calculado através do número de seguidores e compartilhamento 
do seu conteúdo. Já o engajamento é o envolvimento com a publi-
cação, podendo ser mensurado pelas curtidas e comentários. A rele-
vância é o quanto o influenciador entende sobre aquele assunto e 
como as pessoas reagem a ele e acreditam no mesmo. Podem ser 
divididos levando-se em consideração o número de seguidores ou 
categorizados de acordo com algumas características específicas. 
(Teixeira, 2018, p. 9)

Em virtude dos grandes custos para parcerias com grandes influen-
ciadores, marcas mais experientes percebem os Nano Influenciadores 
como veículos mais acessíveis para a veiculação de seus produtos. 
Avelar (2020) destaca que os Nano e Micro influenciadores agora são 
vistos como recursos de alto valor, trazendo alto impacto sem o grande 
preço dos macro e mega influenciadores.

O alcance inicialmente é limitado, muitas vezes até regional, mas o 
contato é muito mais próximo com seus seguidores, interagindo e 
produzindo conteúdo ainda mais específico, quase que on demand 
em alguns casos. A relação com essas microcomunidades é pautada 
por credibilidade, valores, engajamento e acesso, o que torna essa 
personalidade uma fonte confiável, mais próxima à sua realidade, 
deixando as ações de mídia mais humanizadas. (Santos, 2018, p. 1)

Santos (2018) atenta para o fato de que “para marcas com verbas 
reduzidas que querem implementar estratégias de comunicação digital 
segmentada, a vantagem do micro influenciador é que ele fala com o 
público certo e, por isso, a taxa de conversão é maior.” Desta forma, 
estratégias de marketing voltadas a alguns pequenos influenciadores 
podem surtir efeitos muito favoráveis a marcas com um menor custo.
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Os nano influenciadores são o menor nível de influenciadores digitais 
de todos, mas suas vantagens são muitas: são acessíveis, geram alto 
engajamento e se empenham mais em qualquer parceria com uma 
marca. Em termos estratégicos, é recomendado que você encare seus 
melhores clientes como não influenciadores. A ideia não é atingir a 
base de seguidores deles, que é muito pequena, mas sim usar a sua 
mão de obra para expressar de forma original e autêntica a relação 
deles com a sua marca. (Gabriel & Kiso, 2020, p. 455)

Neste escopo, a importância dos nano e micro influenciadores 
enquanto estratégias de comunicação é extremamente relevante já que 
as pessoas são expostas a uma grande quantidade de informação dia-
riamente no ambiente digital (Bertocchi & Saad, 2011). Poder recorrer 
a autoridades humanas – em nosso caso de estudo, os influenciadores 
– que fazem essa curadoria, torna o processo de compra mais fácil e 
confiável pois, a influência do marketing usado por essas autoridades 
nos leva a confiança na marca.

Os influenciadores digitais representam uma alternativa para se criar 
conteúdo que correspondam ao verdadeiro DNA de uma marca. 
Por meio de uma publicidade paga ou orgânica, o influencer pode 
ajudar a desmistificar produtos e trazer a ideia de credibilidade aos 
serviços oferecidos por uma empresa. (Oliveira, 2019, p. 63)

Terra (2019) fala dessa curadoria humana como a prática de usar 
influenciadores digitais, por exemplo, como uma estratégia para emplacar 
um conteúdo de interesse de uma organização diante de seus públicos 
de interesse, em outras palavras, o influenciador é quem é o “filtro” que 
passa das grandes propagandas para a propaganda intimista, de certa 
forma “mais real” e “mais próxima” do espectador.
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Os Nano Influenciadores no Brasil e a Mídia Social Instagram

A plataforma YouPix, criada em 2006 por Bob Wollheim e Bia Granja, 
discute a cultura da internet e como o jovem usa a internet para criar 
movimentos culturais, sociais e informação, segundo informações de seu 
próprio site. A plataforma transformou-se em referência no que tange 
aos Influenciadores Digitais, com a realização de diversas pesquisas 
em todo Brasil.

Em 2016 o YouPix divulgou numa conferência, sua primeira pes-
quisa sobre Influenciadores Digitais no Brasil - realizada em parceria 
com duas agências de pesquisa e inteligência na internet - com o intuito 
de mapear os influenciadores e melhor direcionar as empresas para os 
investimentos nessas pessoas.

Segundo a pesquisa, em 2016 existiam 230 mil Influenciadores 
Digitais no Brasil, distribuídos majoritariamente entre as mídias sociais 
Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, segundo a figura abaixo apre-
sentada na pesquisa.

Figura 3
Influenciadores nas Redes Sociais

Marketing de Influência. (s.d.).
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Além de mapear os Influenciadores, esse estudo teve como objetivo 
nortear as marcas sobre o trabalho e a figura do influenciador, suas for-
mas de atuação, buscar entender os desafios e tendências deste mercado 
e mapear a dinâmica dos stakeholders3 envolvidos.

Além dessa visão mais quantitativa, o estudo também foi fundo na 
análise a fim de identificar os papéis de cada stakeholder dentro 
desse ecossistema. Como se trata de um cenário muito novo, existe 
uma nebulosidade entre todas as partes envolvidas no processo de 
contratação de um influenciador que representa um baita empecilho 
para o crescimento do mercado. (Granja, 2016, par. 12)

Os influenciadores digitais brasileiros continuam segmentados por 
temas, tais como fitness, decoração, moda, viagem, culinária, no entanto, 
uma nova categoria chamada de life style (do inglês, estilo de vida na 
tradução literal) que abarca algumas dessas categorias e permite que 
o influenciador amplie sua audiência. Neste escopo, o influenciador 
mostra seu dia a dia, com postagens sobre seus treinos na academia, 
os restaurantes que frequentam, os produtos que usam, as viagens que 
fazem, numa maior amplitude.

Para se tornar referência é preciso ter um público assíduo nas redes 
sociais, para que os seguidores se sintam representados e criando o 
sentimento de identificação. Nesse processo de representatividade, 
as empresas fazem parcerias com os influenciadores, buscando um 
meio entre o consumidor e um porta-voz da marca, facilitando a 
maneira de negociar. (Assis & Ferreira, 2019, p. 7)

3. Conceito criado na década de 1980, pelo filósofo norte-americano Robert Edward 
Freeman, o stakeholder é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma 
forma, é impactado pelas ações de uma determinada empresa. Em uma tradução 
livre para o português, o termo significa parte interessada.
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O Instagram, mídia social em estudo nesta pesquisa, conta, ale-
gadamente, com 1,22 bilhões de usuários desde o seu lançamento, 
em 2010, sendo acessado diariamente por 500 milhões de pessoas 
(Gonçalves, 2021).

Especificamente no Brasil, é no Instagram que formadores de opinião 
exercem o papel de influenciadores digitais ao reunirem seguidores 
em torno de um perfil individual, onde anunciam produtos e serviços. 
O fenômeno parece ter se iniciado no segmento de moda, onde perfis 
de modelos ou personalidades reúnem até 4,7 milhões de seguidores, 
mas se espalhou para outras áreas. (Almeida et al., 2017, p. 117)

As várias possibilidades de ferramentas que a rede social disponibi-
liza para seus usuários são utilizadas pelos influenciadores digitais para 
propagar seus conteúdos e alcançar novos seguidores. Além do próprio 
Feed, uma ferramenta muito usada para publicidade no Instagram é o 
Stories (história, em inglês).

Os usuários amam ver conteúdo em tempo real e o dia a dia de 
pessoas e marcas (...) nos stories, estamos mais livres para mostrar 
quem realmente somos, sem a necessidade de uma edição maravi-
lhosa, de um vídeo perfeito, de uma arte incrível. Mais livres, mas 
obviamente com estratégia. (Terra, 2021, p. 61)

Neste cenário, as marcas passaram a buscar influenciadores digitais 
na rede social Instagram para divulgarem seus produtos a públicos 
nichados e os nano influenciadores são canais/perfis para divulgar 
alcançar a audiência local. “A tendência é que celebridades e macro 
influenciadores se tornem menos utilizados pelas marcas devido ao 
aumento dos custos e à diminuição das taxas de engajamento”. (Gabriel 
& Kiso, 2020, p. 18)
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Isso acontece porque adoramos ser influenciados. Porque nos poupa 
tempo, ainda mais quando alguém nos conhece bem! Gostamos 
de seguir pessoas e marcas no Instagram que nos ajudam a poupar 
tempo, tomar decisões acertadas, e a nos conhecer melhor. Tudo o 
que facilita e melhora nossa vida é muito bem-vindo! (Terra, 2021, 
p. 87)

Eles usam das mídias sociais para expor seu cotidiano e sua opinião, 
o que, segundo Gomes (2018) transmite confiança aos seus seguido-
res. Por conseguinte, as pessoas criam identificação com eles, passam 
a seguir seus passos nas redes e tão logo começam a chamar atenção 
das empresas e marcas para a divulgação de seus produtos para essa 
audiência.

Os Stories do Instagram e o IGTV

O Instagram surgiu nos Estados Unidos em 2010 criado pelo brasileiro 
Mike Kiegrer e o norte americano Kevin Systrom. Seu propósito foi ser 
uma rede exclusivamente dedicada às fotos e imagens, com uma alusão 
à clássica câmera fotográfica Polaroid, que “revelava” as fotos assim 
que eram disparadas. Assim como o Facebook e o Twitter, o Instagram 
faz parte do que chamamos de Redes Sociais Digitais, que são sites e 
aplicativos que permitem a conexão, interação e compartilhamento de 
conteúdo entre os usuários.

Sendo uma rede dedicada exclusivamente às fotos e vídeos, o 
Instagram classifica-se como uma Rede Social de Mídias Visuais 
(Chu et al., 2019), onde o usuário pode ter uma conta gratuita, seguir e 
ser seguido por outros usuários e postar de modo público ou privado, 
fotos e vídeos, além de poder realizar transmissões ao vivo.
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O Instagram ultrapassou a marca de 1 bilhão de contas ativas em 
2018, sendo o Brasil o segundo país em número de usuários, perdendo 
somente para os Estados Unidos (Wakka, 2018). Os stories (histórias, 
na tradução livre para o português) do Instagram surgiram em 2016, 
uma clara cópia do aplicativo Snapchat, lançado em 2012, que foi o 
primeiro aplicativo a usar o recurso das ephemeral messagings (men-
sagens efêmeras, na tradução livre para o português). A ferramenta 
permite a publicação de fotos e vídeos curtos – gerados e gravados direto 
no aplicativo – que desaparecem após 24 horas a partir da publicação.

O recurso, conhecido como ephemeral messaging, permite que 
seus usuários compartilhem de forma instantânea imagens de seu 
cotidiano, com a possibilidade de aplicação de alguns filtros ou de 
inscrições sobre as imagens ou vídeos divulgados, como caracteres 
de texto e rabiscos a mão livre. (Ferreira et al., 2017, p. 152)

Desde seu surgimento, a ferramenta vem inovando em suas pro-
postas. Acrescentou funções como o zoom, boomerang, stickers, men-
ção de outros usuários, mensagens diretas e filtros. Também tem sido 
muito procurada por empresas para divulgarem suas marcas através de 
influenciadores e também na forma de anúncios pagos diretamente em 
seus próprios perfis comerciais.

O IGTV (ou TV do Instagram e nossa própria definição) é mais 
recente no aplicativo. Foi criado em 2018 e é uma seção de vídeos ver-
ticais. Essa funcionalidade, que compete com o Youtube, é o foco dos 
influenciadores para conteúdos mais elaborados e também das marcas 
para publicidade.
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Entre as atualizações mais recentes, incluem a transmissão ao vivo, a 
criação do direct, que funciona como um chat e o IGTV, lançado em 
2018, que consiste em uma plataforma nova para vídeos verticais. 
Funciona de maneira similar ao YouTube, onde se permitem publi-
cações de no mínimo 15 segundos e de no máximo de 10 minutos 
de duração, além da possibilidade de interação entre a pessoa que 
publica e os demais usuários que a visualizam. (Covaleski e Silva, 
2019, p. 6)

O recurso prioriza a verticalização dos vídeos, que é o modo como 
enxergamos a tela do celular, ao invés do modo horizontal como 
estamos acostumados a ver outras telas, tais como as das televisões e 
computadores.

A Influenciadora Digital Thais Maria (@aquelamaria)

A influenciadora selecionada para este trabalho é Thais Maria 
(@aquelamaria), advogada, classificada como Nano Influenciadora 
(na data de observação deste trabalho 9994 mil seguidores). Ela reside 
em Ourinhos, no interior de São Paulo, cidade com 114 mil habitantes 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) 
perfil no Instagram, segundo nossa observação, classifica-se como life 
style, pois ela mostra seu cotidiano de trabalho como influenciadora, 
advogada, viagens, treinos esportivos e gastronomia.

A escolha da influenciadora se deu a partir de uma pesquisa reali-
zada em três cidades com número semelhante de habitantes, Ourinhos, 
Assis e Avaré, ambas no interior do estado de São Paulo. Foram sele-
cionadas seis nano influenciadoras, duas de cada cidade e observadas 
no período de 30 dias (de 20 de agosto de 2020 a 20 de setembro de 
2020). Destas apenas Thais Maria recebeu um produto de uma marca 
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de alcance nacional, vindo da própria fabricante, as demais divulgaram 
produtos e parcerias locais, de suas próprias cidades, ou mesmo da 
região onde habitam.

Durante a observação da influenciadora escolhida no período sele-
cionado, foi possível ver publicações, stories e vídeos sobre sua rotina 
diária, bem como a indicação de produtos, posts patrocinados para lojas 
e restaurantes, e também identificamos o perfil do seu público seguidor 
na coleta de dados com a influenciadora.

Figura 4
Perfil do Instagram Thais Maria

Maria (s.d.).
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Figura 5
Perfil do Instagram Thais Maria

Maria (s.d.).

Figura 6
Público da influenciadora por gênero

Elaborado pelos autores.

Identificamos algumas características do público da influenciadora 
através da análise das informações coletadas no Instagram. Seu público 
é predominantemente feminino - com quase três terços de seguido-
ras mulheres -; é predominantemente jovem - quase a metade dos 
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seguidores com idade entre 25-34 anos -; são os jovens chamados de 
geração millennials (Howe & Strauss, 2000) também conhecidos como 
Geração Y, que compreende os nascidos entre os anos de 1980 e 2000.

Figura 7
Público da influenciadora por faixa etária

Elaborado pelos autores.

Observamos que a influenciadora insere as marcas divulgadas por 
seu perfil em seu conteúdo diário, criando uma espécie de proximidade 
e singularidade em falar, muitas vezes, da sala de sua própria casa. Rela-
tamos ainda, algumas técnicas usadas por ela, como o Merchandising, o 
Publi-editorial e também o Testemunhal, formato originalmente usado 
no rádio (Sant’ana, 1998).

Por ter proximidade com seu público, a taxa de engajamento da 
influenciadora é bastante relevante. Percebemos que, no período acom-
panhado, ela realizou 189 postagens abordando 15 marcas diferentes. 
O engajamento diz respeito à interação entre cliente e empresa e também 
entre outros usuários em uma rede (Brito et al., 2015) e, segundo o grá-
fico apresentado na Figura 3, os Nano e Micro Influenciadores tendem 
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a ter um maior engajamento das marcas, justamente por serem mais 
próximos de sua audiência, serem mais acessíveis e interagirem mais.

O engajamento, ainda, é um dos fatores mais apreciados pelas 
empresas para fortalecer a sua marca no ambiente digital (Farris et. al, 
2006). Podemos dizer então que o grau de confiabilidade e confiança 
dos Nano Influenciadores é maior entre seus seguidores, justamente pela 
forma como o conteúdo é divulgado, sendo mais similar aos usuários 
comuns, criando uma identificação.

Campanha da Arno

A influenciadora Thaís Maria foi uma das selecionadas pela empresa 
Arno, tradicional marca de eletrodomésticos brasileira, para a realização 
de uma ação publicitária nas mídias sociais. A empresa enviou para 
influenciadores uma panela de pressão elétrica digital, lançamento da 
marca no ano de 2020. O que nos chamou a atenção nesta campanha 
foi justamente a marca escolher a nano influenciadora para divulgar seu 
produto (em geral, as grandes marcas usam macro, mega influenciadores 
e até celebridades para lançamentos). Diante do pesquisado e apresen-
tado neste artigo, podemos dizer que a marca procurou apresentar seu 
produto pensando num maior engajamento (Brito et. al, 2015) através 
dos nano e micro influenciadores, e sua habilidade de mobilizar um 
maior número de seguidores nas mídias sociais.

A influenciadora divulgou a marca em seu Instagram de diferentes 
formas. Primeiro observamos que ela falou que havia recebido uma 
“caixa grande” em seus stories, pedindo aos seguidores que tentassem 
adivinhar do que se tratava. Dias depois ela revelou o conteúdo da caixa 
em um vídeo do IGTV com o título: “Unboxing – Panela de Pressão 
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elétrica digital control ARNO”. No vídeo ela fala sobre a panela deta-
lhadamente, explica sobre seu funcionamento e convida os seguidores 
a acompanharem algumas receitas que ela própria irá fazer.

Figura8
IGTV sobre a panela Arno

Maria (2020a).

Figura8
Stories sobre a panela Arno

Maria (2020b).
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Também divulgou a panela em alguns stories, onde fez receitas com-
pletas utilizando a panela. Ela mostrou o passo a passo da receita, deu dicas 
de como utilizar a panela e também postou o resultado do prato pronto.

Figura9
Stories sobre a panela Arno

Maria (2020b).

Considerações Finais

Com a popularização das Mídias Sociais Digitais, da internet e dos smar-
tphones, emerge neste cenário a figura do Influenciador Digital, um sujeito 
que consegue influenciar sua audiência no Instagram com seu life style. 
É também neste cenário que surge o Marketing de Influência Digital, cada 
vez mais procurado pelas empresas para divulgação de produtos e marcas.

Nesta pesquisa verificamos que as grandes marcas começam a notar 
o poder de influência e engajamento dos nano e micro influenciadores 
na plataforma Instagram, e exemplificamos com a marca Arno sendo 
divulgada pela influenciadora digital Thais Maria (@aquelamaria), com 
cerca de 10.000 seguidores na cidade de Ourinhos e região.
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Essa nano influenciadora ao ser escolhida por uma marca nacional 
de eletrodomésticos para o lançamento de um produto, usou como estra-
tégia de comunicação o stories e o IGTV para abrir a caixa da panela 
elétrica ARNO, assim como para fazer receitas em formato de vídeo.

Conclui-se com este trabalho, que o alto engajamento é a principal 
motivação para que as grandes empresas procurem os nano influencia-
dores para divulgação de seus produtos, bem como um menor custo em 
relação aos grandes e mega influenciadores. O Marketing de Influência 
torna possível a relação entre publicidade e influenciadores com um 
estreitamento ainda maior através das mídias sociais.

Como apontam Silva e Tessarolo (2016, p. 4)

através de um conteúdo de interesse, a marca é exposta ao consumidor 
de forma agradável e natural. É uma prática capaz de gerar empatia e 
tornar-se parte do cotidiano do indivíduo, não como uma propaganda 
invasiva e cansativa, mas como informação e entretenimento. É um 
mecanismo que colabora para a construção da imagem das marcas.

Essa comunicação da Arno com uma nano influenciadora revelou-
-se uma estratégia da marca para alcançar um segmento de público 
próximo à influenciadora que tem milhares de seguidores que nela 
confiam, credibilidade esta emprestada à marca Arno. Trata-se de mais 
um movimento da publicidade contemporânea para relacionar-se com 
seu público de forma inovadora e não intrusiva.
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Publicidade on-line em sites de revistas: um estudo 
dos formatos banner e pop-up
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Na cibercultura, a convergência midiática (Jenkins, 2009) advém 
de transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais 
que conectam os consumidores dos veículos de comunicação de massa 
tradicionais com os meios digitais, em que o fluxo de conteúdos são 
transmitidos em múltiplas plataformas de mídia, com a cooperação entre 
múltiplos mercados midiáticos e os públicos buscam diversos meios de 
comunicação em busca de experiências de entretenimento.

E essas contínuas transformações reconfiguraram o jornalismo e 
suas práticas, com substanciosa migração de publicações impressas ao 
meio digital. Como parte desta revolução comunicacional - juntamente 
com os seus consumidores-, as web revistas passam a produzir seu 
próprio conteúdo e transmitir para seu “público” ativo nesse processo 
de transformação cultural e inovação tecnológica.
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Entendendo os interesses e demandas desse público específico-
-especializado das revistas digitais, observa-se nas web revistas uma 
capacidade desenvolvida e adquirida graças ao meio em que se inserem: 
hipertextos (Candello, 2006), transmidialidade e hibridismos de gêne-
ros, formatos e linguagens garantem a essa mídia novas possibilidades 
de comunicação multimídia consideradas essenciais ao público, que 
demanda diferentes estímulos sensoriais para ser atraído.

Jornalismo e Publicidade novamente se encontram no ambiente 
digital, já que esta migra para as web sites de revistas, agora com a nova 
estratégia: o compartilhamento de referências culturais comuns entre o 
anunciante e o consumidor, identificação que só se torna possível devido 
ao público estar imerso na cultura das mídias. É um público iniciado, 
expert, que, de certa forma, sabe do funcionamento das mídias e tem 
acesso aos seus meios de produção, ou, pelo menos, os conhece.

Nesse cenário de transformação cultural, o objetivo desta pesquisa é 
contextualizar a migração da mídia revista para o ambiente digital para 
verificar a reconfiguração da publicidade nos sites de cinco revistas - 
Veja, Caras, AnaMaria, Superinteressante e Todateen - nos seus formatos 
predominantes: banner e pop-up, visualizados em desktop e mobile.

Para isso, o percurso metodológico incluiu a pesquisa bibliográfica 
para a fundamentação teórica sobre sites de revistas e publicidade 
on-line; a exploração de sites das cinco revistas - no desktop: de 1 a 
28 de fevereiro de 2021, e mobile - de 1 a 31 de maio de 2021- e sua 
documentação, visando explicar de forma empírica os formatos de 
banner e pop-up nesses sites.

Optou-se também por esses dois formatos de publicidade on-line 
por serem peças gráficas como os anúncios de revistas impressas com 
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composição visual e verbal semelhantes, pesquisadas por Gonzales 
(2019).

A Mídia Revista e a Migração para o Digital

Com a evidente a crise do jornalismo nos meios tradicionais (Souza, 
2017) e a urgência da migração para o digital a fim de que a comuni-
cação continue cumprindo seu papel social de informar, conscientizar 
e, no caso das revistas, também entreter, o jornalismo teve de encarar 
novos modelos de negócio para garantir sua sobrevivência, uma vez 
que grande parte dos conteúdos on-line passaram a ser acessados de 
forma gratuita.

O meio digital garantiu ao mundo das informações um leque muito 
maior de possibilidades e, desde então, as revistas encontraram na 
internet o suporte necessário para um único meio que concentra toda 
a multimidialidade (Palacios, 2003) inerente ao seu papel de informa-
ção, entretenimento e lazer: imagem, som e texto, ocasionando novas 
práticas “de consumo e de agregação social, (...) novos protocolos de 
participação e práticas culturais” (Natansohn et al., 2010, p. 13).

O consumidor da informação, influenciado pela internet e principal-
mente pelas novas possibilidades de interação, exige que o jornalismo 
tenha abertura para que o leitor não seja apenas um leitor, mas co-pro-
dutor da notícia. Através da internet e suas inúmeras possibilidades de 
pesquisa, personalização das notícias, o leitor tem o acesso e o prota-
gonismo inéditos facilitados pelos meios digitais.

No jornalismo em formato de revistas impressas, predomina comu-
nicação massiva (um-todos), na qual o receptor é passivo e não produz 
conteúdo colaborativo ou discordante da informação recebida. Quando 
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migrada para o ambiente digital, na imprensa dos meios pós-massivos, o 
internauta é ativo e manifesta sua produção de informação colaborativa, 
por meio de comentários nos portais eletrônicos das revistas e em seus 
perfis de mídias sociais, traços próprios dessa mídia segmentada e em 
rede (todos-todos) (Lévy, 1999).

A periodicidade que sempre caracterizou a revista dos demais 
veículos (Azubel, 2013) conferiu a ela mais tempo – de apuração, de 
maiores desenvolvimentos, de mais profundidade, de mais visões e 
fontes. Entretanto, a internet findou em grande parte essa característica 
do jornalismo de revista: num mundo virtual onde as respostas estão a 
milésimos de segundo de distância, muitas revistas digitais veiculam 
suas pequenas matérias, notas e chamadas de forma rápida, objetiva e 
sem grandes traços de análises profundas e diversidade documental.

Um exemplo disso é a versão on-line e única versão atual da Revista 
Todateen, marcada pela agilidade em noticiar e por adicionar hiperlinks 
para mídias sociais dos protagonistas das matérias, geralmente algum 
jovem famoso, cantor, atriz, esportista. As imagens, também, das mes-
mas mídias sociais tornam-se as fontes documentais necessárias para 
comprovar o que está sendo notícia no momento.

O leitor de revista é um nômade, difícil de domesticar. Se o jornal 
online fideliza leitores através da rapidez, a revista o faz nos inters-
tícios das presas do cotidiano, através do lazer e do prazer estético, 
da diversão ou do entretenimento, assegurado por uma periodicidade 
maior. Se o jornal é eficiente na superficialidade dos fatos, revistas 
oferecem análise e opinião, e, por cima de tudo, beleza. E em se 
tratando da web, a fidelização se vê desafiada pelo constante apelo 
a percorrer os caminhos da hipertextualidade (Natansohn et al., 
2010, p. 2).



1599

meistudies

A maioria das revistas do mainstream possuem sites com vários 
objetivos como: alimentar a atenção do público leitor, durante o inter-
valo da periodicidade da edição impressa, como um meio para apro-
fundar o assunto tratado ou explorar os recursos multimidiáticos, com 
áudio, vídeo, infográfico interativo ou galeria de fotos; para delimitar 
o espaço da publicação no ambiente virtual; para abrir canal de partici-
pação e interação do público ou de produção de conteúdo colaborativo 
(Dourado, 2014).

Nesse âmbito, é importante que seja analisado que, apesar de tan-
tas transformações no processo de se entregar uma notícia, seja por 
meio de tantas diferentes possibilidades de revistas on-line, jornais 
digitais, com auxílio de mídias sociais ou por uma curadoria pessoal 
de interesses, o jornalismo em si permanece seguindo o compromisso 
com a verdade, trazendo fontes variadas, checagem de fatos, apuração 
e compromisso com a ciência social complexa que é a comunicação. 
Muita coisa mudou pelo caminho, entretanto, a essência do informar 
segue a mesma, contando, é claro, com a otimização que as tecnologias 
e a internet permitem.

Os Novos Formatos das Web Revistas

Esses modelos servem de paradigmas para entender que o produto-
-revista, na perspectiva do jornalismo, é um conceito, e ele não se esgota 
na materialidade impressa, sendo impulsionado na contemporaneidade 
como “parte ativa do processo contemporâneo de convergência cultural” 
(Natansohn et al., 2010).

A revista no ciberespaço inova na sua produção, distribuição e no 
consumo, com publicações nos seguintes formatos (Barros et al., 2010) 



1600

meistudies

e (Dourado, 2014): sites de revistas, webzines, revistas portáteis, revistas 
expandidas, revistas nativas digitais, revistas sociais.

1) sites de revistas: na sua grande maioria, caracterizam-se pela 
disposição vertical do conteúdo, construído a partir da linguagem HTML. 
Os sites de revistas ou web revistas, são segundo Dourado (2014), uma 
das plataformas digitais de revistas em que são disponibilizados os 
conteúdos e, quando há a versão impressa ou em formato digital em 
flip-page ou pdf, complementam essa produção fechada.

Scolari (2013) classifica os sites das revistas através de nove ele-
mentos centrais: fluxo contínuo de informação/portalização; seções 
temáticas/eixo temporal; conteúdo mais especializado que generalizado; 
financiamento gratuito, com menos publicidade; mais profissionais for-
mados do que amadores; distribuição por meio de rede digital e de site 
na web; consumo fixo (PC) ou ubíquo (notebooks, netbooks, mobiles), 
texto menos informativo e mais opinativo; e web 2.0, principalmente 
por meio de blogs.

Além disso, esse autor optou por designar este primeiro modelo 
como site, em vez de portais, entendendo ser a expressão mais apro-
priada à realidade prática do produto. O pesquisador utiliza o termo 
“portalização” para indicar o processo de digitalização das revistas 
por entender que ocorre com o produto a mesma lógica noticiosa dos 
grandes portais de notícias, principalmente em relação à atualização 
constante do plantão. “Em outras palavras: as revistas online, como os 
diários digitais, terminaram convertendo-se em portais de notícia cujo 
ritmo informativo se dá por minuto” (Scolari, 2013, p. 4).

Os websites de revistas, diferente de outros modelos de revistas 
digitais e do modelo impresso, possuem a capacidade de levar a seu 
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público o conteúdo de maneira considerada “gratuita” - ainda que de 
forma limitada3 - , podendo acessá-los por meio de busca no navega-
dor pelo nome da revista; navegação do internauta no próprio site da 
revista; perfis institucionais no site da revista em mídias sociais como 
o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Barros, 2013), Pinterest, 
e-mail divulgando a revista; busca no Google News ou Google Notícias, 
e aplicativos das revistas (Torres, 2018).

Assim, as mídias sociais no contexto da web assumem o papel de 
propagadoras de conteúdo (Forechi et al., 2020), pois permitem a cria-
ção e o compartilhamento de informações, nas quais o consumidor é 
produtor e consumidor da informação ao mesmo tempo num ambiente 
aberto à colaboração e interação (Torres, 2009).

A “propagabilidade” se refere aos recursos técnicos que tornam 
mais fácil a circulação de algum tipo de conteúdo em comparação 
com outros, às estruturas econômicas que sustentam ou restringem 
a circulação, aos atributos de um texto de mídia que podem des-
pertar a motivação de uma comunidade para compartilhar material 
e às redes sociais que ligam as pessoas por meio da troca de bytes 
significativos (Jenkins et al., 2014, pp. 26-27).

Esses perfis profissionais em sites de mídias sociais adaptam os 
conteúdos da revista de acordo com as características de cada espaço 
envolvendo o mesmo fato. “Da mesma forma que podem circular por 
vários perfis de uma mesma rede social, sendo comentada, replicada e 
reconfigurada por vários atores” (Sousa, 2015, p. 200).

3. De acordo com o site da revista Veja, usuários não anunciantes possuem liberação 
de visualização de até dez notícias, posteriormente o internauta é bloqueado. 
Detalhes das informações em (“FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES”, s.d.).
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A circulação de notícias dos sites de revistas acompanhou a revolu-
ção digital e cultural e se pode considerar que a dinâmica das notícias 
em mídias sociais envolve as organizações noticiosas que divulgam o 
conteúdo noticioso e os internautas comentam, compartilham, replicam 
e propagam a informação.

De acordo com Sousa (2015), as mídias sociais permitem que as 
publicações que divulgam as notícias dos sites de revistas possuam texto, 
imagem, áudio, vídeo e links. Há também as hashtags que como links 
conduzem o internauta a outros espaços da rede, agregando conteúdo.

Segundo Torres (2018), a publicação de conteúdo em mídias sociais 
aumenta a sua visibilidade e o seu alcance, de modo que o autor classi-
fica as mídias sociais digitais como extensões dos sites.

2) webzines: têm “cara” de revista impressa: possuem capa, contra-
capa, mas são distribuídas digitalmente, para serem “folheadas” com o 
mouse e em telas tácteis de polímeros dos e-readers em tablets, smar-
tphones e dispositivos móveis (Freire, 2013), pois possuem tecnologia 
flip page e Flash (Natansohn, 2013) e estão disponíveis na internet 
exclusivamente para assinantes da revista ou assinantes de aplicativos 
de catálogos de revistas4. Esse modelo fechado de revista digital tem 
as mesmas publicidades da revista impressa. Segundo Freire (2013), 
este modelo de revista on-line, mesmo com a inovação no formato de 
circulação, é fiel às limitações da revista impressa.

De este cuadro comparativo se desprende que la mayoría de las 
innovaciones introducidas por la web (flujo informativo contínuo, 
organización temporal de las noticias, acceso gratuito, apertura a 

4. A exemplo do aplicativo GoRead (https://www.goread.com.br/), que de acordo 
com seu site, é o maior aplicativo de revistas do Brasil.

https://www.goread.com.br/
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redes sociales, etc.) se han perdido en las eMagazines. Por este 
motivo podemos decir que las eMagazines se encuentran más cerca 
de una revista impresa tradicional que de una publicación en la web. 
(Scolari, 2013, p. 201)

3) revistas portáteis: são os aplicativos de revistas que podem ser 
baixados pela Play ou App Store em celulares e dispositivos móveis e 
assim o usuário assinante adquire a edição digital fechada da revista. 
Natansohn (2013) apontam que os aplicativos de notícias estão entre 
os mais “baixados” e a própria comercialização de exemplares avulsos 
trouxe à discussão os novos modelos de negócio para o jornalismo.

4) revistas expandidas: são as revistas digitais que disponibilizam 
sua versão impressa na íntegra e acrescem novos conteúdos multimidiá-
ticos, em Flipboard com o mesmo formato da revista impressa. Segundo 
Natansohn (2013), a revista Veja disponibilizou alguns de seus exem-
plares antigos com o apoio do Banco Bradesco em uma plataforma de 
experimentação de seu acervo para que o usuário possa folhear algumas 
páginas e caso queira fazer o contrato de assinaturas.

5) revistas nativas digitais: são as publicações já nascidas no cibe-
respaço e, portanto, valem-se de artifícios interativos e experimentam 
novos formatos.De acordo com Quinn (2008, citado por Natansohn, 
2013), foi em 2006 o surgimento de revistas interativas somente digitais, 
trazendo como exemplo a revista Monkey da editora Dennis, que foi 
considerada a primeira revista digital masculina no mundo. Segundo 
Dourado (2014), são publicações desenvolvidas exclusivamente para 
tablets.

6) revistas sociais: seriam softwares que a partir dos dados cole-
tados dos perfis de mídias sociais dos usuários, fazem algo como uma 
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curadoria de conteúdo direcionado e personalizado aos interesses da 
pessoa. O conteúdo é direcionado pelos algoritmos de acordo com as 
palavras-chave de busca de informações na web. Segundo Forechi et al. 
(2020) os algoritmos podem ser tanto um código de computador complexo 
quanto uma fórmula matemática relativamente simples, que tornam de 
acordo com os autores uma “ditadura do algoritmo”.

A personalização do conteúdo é uma realidade que cria as bolhas que 
nos permitem acesso àquilo que nos interessa e que está de acordo 
com as nossas crenças. Isso não ocorre apenas com a publicidade 
e o marketing digital, mas também com todo tipo de informação 
que recebemos. Logo, não são apenas empresas anunciantes que 
se beneficiam da ação dos algoritmos; o mundo das notícias é afe-
tado por essa lógica, que alguns chamam de ditadura do algoritmo 
(Forechi et al., 2020, p. 208, grifo dos autores)

Reitera-se que, apesar de constituir uma grande mudança no processo 
jornalístico, o jornalismo on-line de revistas não propõe uma integral 
ruptura com as práticas tradicionais:

Neste contexto, percebe-se que quatro dos seis modelos se mantêm 
atrelados à estruturação convencional do produto, fruto da tradição 
impressa, tendo a capa como principal representação simbólica e 
identitária da revista, e com conteúdo disponibilizado de modo 
sequencial, algumas com simulação do folheio, como as Webzines, 
que são pensadas para leitura em computador, note ou netbook. O 
folheio é adaptado – não simulado – nas Revistas Expandidas e 
Nativas Digitais, ambas consumidas em tablets, com navegação 
por conteúdo e orientação de leitura dinâmica, aspectos previstos 
na especificidade tecnológica do aparelho. (Dourado, 2014, p. 123)

O objeto de estudo desta pesquisa foram os sites de revista, dispo-
níveis para desktop e dispositivos móveis “de forma gratuita”. Segundo 
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Dourado (2014), é o modelo de revista digital mais popular e é usado 
como lócus complementar à produção fechada (revista impressa ou em 
formato digital em flip-page, flash, pdf ou html).

Web Site de Revista e Publicidade

A relação entre publicidade e consumidor nos web sites de revistas 
se instala em um ambiente lúdico, de entretenimento, de jogo, lem-
brando que, em um jogo, todos os participantes agem em determinado 
momento, e as mídias digitais possibilitam a ação do receptor, o que 
as torna mídias para serem potencialmente exploradas por essa nova 
fase da publicidade. O objetivo não é mais buscar a identificação do 
consumidor com marcas ou pessoas, ideais, e sim fazer com que ele 
passe momentos de lazer e diversão agradáveis, proporcionados por 
sua marca (Assis & Carniello, 2009, p. 7).

Isso é nítido principalmente em marcas dirigidas para jovens, os 
primeiros a absorverem as características da cultura digital, que não bus-
cam convencer o receptor a consumir determinado produto diretamente, 
mas estabelecem elos de cumplicidades, revelando que o anunciante 
sabe exatamente o que o consumidor pensa, do que ele gosta e do que 
não gosta (Assis & Carniello, 2009, p. 6).

Da mesma forma que as práticas jornalísticas, as práticas publici-
tárias, num primeiro momento, apoiaram-se nas como referências da 
mídia impressa para a produção de conteúdo, principalmente no caso 
dos banners, fazendo a transposição de suas referências estéticas e de 
linguagem de outros veículos, até esse novo meio encontrar sua própria 
linguagem e função.
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Aos poucos, em função também dos avanços tecnológicos, que no 
caso da internet ocorrem com velocidade impressionante, passaram 
a ser exploradas potencialidades como interatividade, simultanei-
dade de uso de sons e imagens em movimento, intertextualidade e 
concisão. (Assis & Carniello, 2009, p. 9)

Naquilo que se costuma chamar de web 1.0, cada web site era 
responsável por comercializar e publicar seus próprios anúncios em 
banners digitais. Este movimento se dava em função de uma transpo-
sição da lógica dos modelos de publicidade atrelados à mídia impressa 
ou tradicional. Ou seja, acreditava-se que expor a marca num formato 
que se assemelha a um “outdoor digital” seria suficiente e eficaz para 
a conquista da atenção dos consumidores. A web – e seus resultados 
sobre os processos produtivos e criativos –, se configurou como uma das 
principais transformações da atualidade. Na publicidade ela vai chegar 
entre o fim dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, ainda sofrendo 
todas suas limitações (Silveira & Morisso, 2018, p. 72).

A partir dos anos 2000, a transformação se acentuou com o desen-
volvimento da tecnologia, e principalmente dos processos interativos, 
especialmente os potencializados pelas plataformas de mídias sociais 
on-line que geraram novas ferramentas e novos espaços de mídia, o que 
pulverizou a verba publicitária, antes focada em espaços que mimeti-
zavam formatos anteriores.

A evolução da publicidade digital acabou trazendo novos formatos 
que eram capazes de superar esses problemas oferecendo audiência seg-
mentada e opções mais personalizadas e eficientes. Alguns exemplos são: 
anúncios em mídias sociais, links patrocinados e formatos mobile. Com 
o desenvolvimento tecnológico dos mecanismos de troca de informação 
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entre web sites e empresas, é possível hoje trabalhar com targets (alvos) 
específicos de audiência para que anunciantes entreguem suas mensagens 
direcionadas não apenas pelas clássicas divisões demográficas, mas 
também se utilizando do comportamento do usuário e informações em 
tempo real, como a temperatura da cidade onde o usuário está e qual 
hora do dia ele está navegando pela rede.

Segundo Lévy, o exercício da democracia passará, cada vez mais, 
pelo acesso à programação dos algoritmos, no que convencionou chamar 
de democracia algorítmica.

Hoje, os algoritmos dizem o que devemos ler, assistir e até avaliam 
o nosso desempenho profissional. Mas, ao mesmo tempo que somos 
manipulados por eles, não sabemos como esses códigos são formados. 
Isso é justo? Eu não sei se somos manipulados pelos algoritmos, 
porque somos nós que manipulamos os algoritmos. Mas você está 
certo quando diz que eles não são transparentes, então não sabemos 
o que há dentro desses algoritmos que nós mesmos manipulamos. 
O que eu acho é que eles deveriam ser muito mais transparentes e 
abertos e que deveríamos poder participar da criação desses códi-
gos. Mas, é claro, isso vai de encontro a segredos comerciais. Essa 
é nossa situação hoje. (Lévy, 2014, pars. 9-10)

A receita de uma revista está na assinatura de seus consumidores 
e na veiculação de campanhas publicitárias, mas, no ambiente virtual, 
com a democratização do acesso a conteúdos na internet, é possível 
acessar informação de forma aparentemente “gratuita”. O preço que o 
consumidor “paga” pelo conteúdo das revistas é o uso que as marcas 
fazem com as informações dos seus dados e perfil de consumo, seu 
comportamento, gostos por determinadas matérias, assuntos, sua busca 
por conteúdos e produtos na mídia digital, monitoramento que embasa 
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as estratégias de comunicação mercadológica on-line para alcançar mais 
eficientemente seu segmento de público.

Diferente das revistas impressas, o espaço publicitário nos sites de 
revistas é negociado segundo um sistema automatizado de big data que 
permite que marcas (predominantemente varejistas) licitem o privilégio 
de publicar publicidade on-line personalizada no lugar certo, para as 
pessoas certas, no momento certo. Com isso, a publicidade programá-
tica interrompeu o ecossistema de publicidade, poupando despesas e 
riscos da publicidade de comunicação de massa, que muitas vezes é 
criticada por seu desperdício. É elogiada como um instrumento de baixo 
custo que oferece mais ‘estrondo por dólar’ e pode ser uma vantagem 
competitiva distinta para marcas que entendem seu ecossistema técnico 
(Samuel et al., 2020).

Programmatic advertising (PA) is a contemporary, yet poorly 
understood technology-enabled data-driven system that enables the 
cost-effective, real-time dissemination of select marketing materials 
to target audiences via the internet. It has quickly emerged as a vital 
communication tool for a significant number of consumer-facing 
organisations, most notably in retailing (Benady, 2015, pp. 13-19), 
(…) of the many buzzwords and trends that float around the industry, 
Programmatic Advertising may be the most prevalent and one of the 
most disruptive developments to media buying in the last 10 years”. 
(Stevens et al., 2020, p. 2)

Esse fenômeno resulta do acesso aos dados dos usuários da comu-
nicação digital, que pode segmentar o público-alvo das mensagens 
através dos algoritmos, que emergem na sociedade de controle do 
século XXI (Domingues, 2015). A mídia programática é uma modali-
dade de compra e venda digital que ocorre de forma automatizada, por 
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meio de plataformas e softwares, em que a automação torna o processo 
mais rápido, automático e inteligente, pois se baseia no comportamento 
do consumidor, possibilitando, assim, que as campanhas cheguem ao 
público específico, no momento oportuno e com a abordagem adequada. 
(Almeida & Ishihara, 2019).

Neste cenário, a publicidade teve de se reinventar para se adequar 
ao novo contexto digital. Essa mudança paradigmática das estratégias 
publicitárias também gerou a criação de novos formatos publicitários, 
tanto para as mídias existentes quanto para as mídias digitais (Assis & 
Carniello, 2009, p. 8).

Formatos de Publicidade On-Line em Sites de Revistas

Fundamentados na pesquisa bibliográfica5 e cruzamento de dados com 
a observação empírica em 140 páginas iniciais nos cinco sites de revista 
em desktop no período de 1 a 28 de fevereiro de 2021 e 155 páginas 
iniciais em mobile no período de 1 a 31 de maio de 2021, os formatos 
de publicidade on-line identificados no desktop e mobile foram: banner, 
pop-up, hotsite, game marketing (advergame), publieditorial (native 
advertising), link patrocinado, videocast e landing page.

1) Banner
Os banners são o formato mais simples de publicidade na web. Podem 

ter diversos tamanhos e se apresentarem em posições definidas no site. 
O leitor do site da revista acessa a página da web e quando vê o banner 
recebe a mensagem publicitária. No geral, um clique no banner leva o 

5. Torres (2018), Canesso (2004), Luzzi et al. (2007), Garcia (2012), Trevisan et al. 
(2020), Galhardi & Trevisan (2020). 
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consumidor ao site, porém existem banners que só fornecem endereço 
e telefone da marca anunciante (Torres, 2018).

No contexto tecnológico, Zeff & Aronson, citados por Canesso 
(2004), classificam os banners em três categorias:

a) estáticos (jpeg): a imagem é fixa, sua produção é rápida e 
fácil e sua visualização é possível nos computadores mais 
simples. Pode se tornar entediante, gerando um número 
menor de respostas do que os animados e interativos.

b) animados (gif): reproduzem a sensação de movimento e, 
portanto, conseguem veicular mais informação e causar 
maior impacto visual.

c) interativos (rich media): Tom Hespos, gerente de mídia da 
K2 Design (citado por Zeff & Aronson, 2000, p. 39), define 
rich media como qualquer tecnologia nova que faculta a 
apresentação de uma mensagem publicitária mais detalhada, 
com uma interatividade maior. Banners que utilizam as 
tecnologias Rich Media podem disponibilizar animações 
complexas, sons, capturando a natureza da publicidade na 
televisão e permitindo a interatividade própria da Internet. 
O banner rich media pode ser criado com HTML, Shockwave 
e Flash. O banner HTML é considerado uma boa opção 
com baixa tecnologia. Permite ao usuário inserir dados ou 
fazer escolhas. Pode ser visualizado em conexões de baixa 
velocidade e com browsers de versões mais antigas. Permite 
ao usuário, por exemplo, digitar uma palavra e efetuar a 
busca. Geralmente, o usuário é remetido ao site da empresa, 
onde encontrará o resultado desejado. O tempo gasto para 
confecção, atualização ou fazer um banner rich media fun-
cionar pode ser grande, quando comparado aos demais tipos 
citados acima. Apesar disso, o banner rich media aumenta 
o volume de respostas e, por este motivo, invadiu a web e 
é facilmente encontrado nos principais portais brasileiros.
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Figura 1
Exemplo de banner

https://caras.uol.com.br

2) Pop-up
Um outro formato de publicidade on-line é pop-up que, conforme 

Torres (2009), são telas que abrem automaticamente, ferramentas que se 
instalam na máquina do usuário sem sua solicitação, pulam do browser 
sem o internauta querer.

Figura 2
Exemplo de pop-up

https://super.abril.com.br/

https://caras.uol.com.br
https://super.abril.com.br/
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As posições podem variar, mas no geral aparecem com a medida de 
300 pixels x 250 pixels (Garcia, 2012). São comercializados por dia ou 
por faixa horária e tendem a ter um custo maior do que a veiculação em 
banner, pois proporcionam uma visualização ao anunciante.

3) Hotsite

Figura 3
Exemplo de hotsites

Neilpatel

Os hotsites, como apontam Torres (2018) e (Assis & Carniello, 
2009), são sites pequenos e temporários, criados para fins específicos, 
como uma campanha promocional com tempo determinado, que após 
o fim da promoção desaparecem. Os hotsites buscam se aproveitar do 
uso intuitivo da URL. São considerados microsites ou promopages 
com características interativas e que são um dos maiores investimentos 
de estratégia publicitária (Luzzi et al., 2007). Torres (2018) utiliza o 
exemplo www.queroeconomizar.com

4) Game marketing
O game marketing ou advergame é um formato de publicidade on-line 

que expõe a marca, produto ou serviço dentro de um jogo, podendo ser 

http://www.queroeconomizar.com/
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aplicado a jogos realizados em tempo real pela web de forma remota. 
O ideal é que a inserção da marca esteja relacionada ao ambiente do jogo 
ou que haja adequação entre o produto e o ambiente (Trevisan, 2020).

Figura 4
Exemplo de game marketing (advergame)

https://todateen.com.br/

5) Native Advertising (Publieditorial)
Segundo Trevisan (2020), é a publicidade nativa ou versão do que era 

chamado de conteúdo patrocinado, conteúdo editorial ou publieditorial. 
São conteúdos publicitários apresentados na página em formatos diver-
sos, como dicas, receitas, reportagens, comparativos de desempenho, 
entre outros. São chamados conteúdos de marcas (branded content). 
Esse autor ressalta que, mesmo estando em formato diferente, precisa 
ser identificado pelo usuário como conteúdo publicitário para atender 
às normas da lei - para isso, segundo a autora, normalmente deve vir 
acrescida de “informe publicitário” ou similar. A publicidade nativa deve 
ofertar conteúdo de qualidade e que seja relevante com a assinatura de 

https://todateen.com.br/
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uma marca, produto ou serviço e muitas vezes é a própria marca que 
oferece a informação.

Figura 5
Exemplo de Native advertising

https://todateen.com.br/

6) Link patrocinado
São anúncios pagos em forma de link (hiperligação) que aparecem 

nas páginas de resultados - (SERP) apresenta o que são considerados 
áreas quentes, nas quais a visualização é maior - por ferramentas de 
busca. As vantagens de anunciar por esse meio são as configurações 
rápidas e mensurabilidade imediata através de ferramentas de análise 
(Trevisan, 2020). Esses links, de acordo com Torres (2018), são geren-
ciados por intermédio da ferramenta Google Ads, na qual permite criar 
campanhas em que as marcas definem anúncios em textos e os relacio-
nam a palavras-chave.

Para o autor, existe a possibilidade de inserção de links patrocina-
dos em outros sites ou blogs além da Google, devido à parceria com o 

https://todateen.com.br/
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programa Google Ads, que permite que qualquer site incorpore os anún-
cios de links patrocinados em suas páginas e seja remunerado por isso.

Figura 6
Exemplo de links patrocinados em sites de revistas

https://veja.abril.com.br/

7) Videocast

Figura 7
Exemplo de videocasts

Site do G1

https://veja.abril.com.br/
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São publicidades em vídeos hospedados na plataforma YouTube 
que aparecem nos sites de revistas, antes ou durante o vídeo da matéria 
jornalística. Com características diferenciadas da TV, essa publicidade 
audiovisual on-line Youtube cresceu de forma significativa pelas pos-
sibilidades de divulgação em diferentes suportes como mídias sociais 
Facebook, Instagram, portais (Torres, 2018).

8) Landing page
É uma página que possui todos os elementos voltados à conversão 

do visitante em lead, oportunidade ou cliente, ou por outras formas de 
cadastro, como direcionar ao carrinho, obter maiores informações que 
permitam ao usuário concretizar uma ação (Trevisan, 2020). Podem 
ser utilizados para cadastramento de usuário, assinaturas, contatos, 
chats ou para oferecer benefícios ao usuário, como e-books, acesso 
temporário a conteúdo exclusivo. Também conhecidas como páginas 
de aterrissagem ou páginas de conversão, as landing pages são muito 
usadas em campanhas de Marketing Digital, pois costumam ter altas 
taxas de adesão do cliente.

Figura 8
Exemplo de landing pages

Site da revista Caras
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Como o objeto de estudo desta pesquisa são o banner e o pop-up, 
será apresentado abaixo os diferentes tamanhos de banner e posições 
de pop-up veiculados tanto no suporte em desktop quanto em mobile.

Tamanhos de Banner em Sites de Revistas - Desktop

De acordo com mídia kit das cinco web revistas estudadas nesta 
pesquisa6 ,com a Google (2020, citada por Trevisan, 2020) e o manual 
de formatos Uol Ad Lab (“formatos”, s.d.), há os seguintes tamanhos 
de banner comercializados para sites de revistas acessados por desktop:

1) half page: com forma retangular, aparece de forma vertical na 
página do site. Se apresenta com a mesma altura do skycraper, porém a 
sua largura corresponde mais que o dobro do skycraper. Suas medidas 
são de 300 x 600 pixels (Brandão, 2006, p. 152) (ver Figura 1)

2) arroba fullscreen: na medida de 300 x 250 pixels, são banners 
com uma mensagem verbal e visual seguidos de vídeos de até 15 segun-
dos em formato de tag e com ativação de áudio após clique, além de 
um botão call action (“Manual de Formatos”, s.d.).

Figura 9
Exemplos de Arroba Fullscreen

https://anamaria.uol.com.br/

6. Último acesso em 08 de fevereiro de 2021.

https://anamaria.uol.com.br/
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3) arroba pushdown: também com as medidas em 300 x 250 pixels, 
(Brandão, 2006, p.157) se localizam no topo do site podendo ser em 
Gif ou Jpeg ou no canto superior direito;

Figura 10
Exemplo de Arroba Pushdown

https://caras.uol.com.br/

4) billboard: retangulares, horizontais, em formato de 970 x 
250 pixels que aparecem no topo do site, segundo o site Predicta (2021);

Figura 11
Exemplo de Billboard

https://veja.abril.com.br/

https://caras.uol.com.br/
https://veja.abril.com.br/
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Publicidade on-line em sites de revistas: um estudo dos formatos 
banner e pop-up

Figura 12
Exemplo de Footer

https://veja.abril.com.br/

6) super banner: no formato de 728 x 90 pixels (Predicta, 2021), 
são um pouco maior que o banner padrão (Garcia, 2012, p. 59).

Figura 13
Exemplo de Superbanner

Site da revista Caras.

7) superbanner ROS (Run Of Site): publicidade veiculada em um 
site específico, porém não é alvo desse site (Brandão, 2006, p. 136). 

https://veja.abril.com.br/
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Run Of Site significa veiculação indeterminada, ou seja, os anúncios são 
veiculados aleatoriamente, sem áreas predefinidas de inserção. É como 
comprar mídia em uma rede de televisão, com presença nas principais 
regiões do Brasil e capacidade para transmitir a mensagem publicitária 
para milhões de pessoas em diferentes áreas. O anunciante determina 
o período e a quantidade de impressões e os anúncios serão veiculados 
em qualquer página de um site.

Figura 14
Exemplo de Superbanner (ROS) (Run Of Site):

Google Imagens

8) welcome ad: segundo o Mídia Kit do portal Terra (2021), for-
mato full page exibido antes do carregamento do site, apresentando um 
temporizador de 15 segundos, porém com a possibilidade de o usuário 
pular o anúncio e ir direto para a página que estava sendo direcionado. 
O formato de anúncio é composto por dois elementos: cabeceira do portal 
e criativo do anunciante. Isso significa que a medida desse formato de 
banner é de 1260 x 400 pixels.
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Figura 15
Exemplo de Welcome Ad

site do portal Terra

9) interstitial: São anúncios apresentados sobre a tela inteira do 
browser, enquanto o conteúdo do site está sendo carregado. É muito 
difícil de ser executado de forma conveniente e a impressão que causa 
para o usuário é que aumenta o tempo de carregamento da página do 
site (Brandão, 2006, p. 139).

Figura 16
Exemplo de Interstitial

Rockcontent
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10) Banner (display): conforme a Google (2020, citada por Trevisan, 
2020), é um formato chamado simplesmente de banner, pois permite a 
inserção da publicidade em espaços menores onde o cabeçalho não se 
encaixa e possui as medidas de 428 x 60 pixels.

Figura 17
Exemplo de Banner (display)

Google Imagens

11) Skyscraper (arranha céu): banner com medidas de 120 x 600 
pixels que permite a inserção de publicidade em espaços mais estreitos 
na página, porém este tipo de fornecimento de anúncios é limitado, pois 
pode comprometer o desempenho em termos de visibilidade.

Figura 18
Exemplo de Skyscraper (arranha céu)

Google Imagens
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12) Skyscraper largo(arranha céu): banner com medidas de 160 
x 600 pixels, cujo formato é mais disponível, contribuindo para uma 
performance melhor, o desempenho dele é ampliado quando o anúncio 
é exibido junto às barreiras laterais das páginas.

Figura 19
Exemplo de Skyscraper largo (arranha céus)

Google Imagens.

13) Portrait ou retrato: é exibido nas medidas de 300 x 1050, sua 
exibição é recomendada em formato não invasivo ao lado do conteúdo 
da página à esquerda ou à direita. Se apresenta com uma boa integração 
com o conteúdo e layout do site e dá espaço para conteúdo criativo e 
de qualidade (Google, 2020, citada por Trevisan, 2020).

Figura 20
Exemplo de Portrait ou retrato

Google Imagens
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14) Cutting Edge: conforme o manual de formatos da Uol Ads Lab 
(2021)7, é um anúncio display para ações de maior impacto e segue nas 
medidas de 1190 x 250 pixels e em seu tamanho expandido em 1190 
x 460 pixels.

Figura 21
Exemplo de Cutting Edge

Uol Ads Lab (2021).

15) Super Leaderboard: consiste no formato padrão para desktop 
com 970 x 90 pixels.

Figura 22
Exemplo de Super Leaderboard

Uol Ads Lab (2021).

7. A partir deste formato de banner, todos os demais são retirados do manual Uol 
Ad Lab.
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16) Half Page Expansível: é o formato expansível do banner em 
half page para desktop, com as medidas de 940 x 600 pixels.

Figura 23
Exemplo de Half Page Expansível

Uol Ads Lab (2021).

17) Super Banner Expansível: é o formato expansível do super-
banner para desktop, que seguem com as medidas de 728 x 300 pixels 
(Uol Ad Lab, 2021).

Figura 24
Exemplo de Super Banner Expansível

Uol Ads Lab (2021).
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Tamanhos de Banner em Sites de Revistas - Mobile

Figura 25
Exemplo de Mobile Banner 320 x 250 pixels

Site da revista Caras.

Segundo o mídia kit das cinco web revistas estudadas8, a Google 
(2020, citada por Trevisan, 2020) e a Uol Ads Lab (2021), os banners 
veiculados em sites de revistas - acessados por navegador de internet - ou 
em aplicativos nos dispositivos móveis denominam-se mobile banner, 
os quais se apresentam em sete tamanhos: 320×250, 320×50 pixels, 
320×480 pixels, 320×320 pixels,300× 50 pixels (“Mídia display o que 
é e quais formatos usar”, 2019), 320 x 100 pixels e 300 x 250 pixels.

8. Último acesso em 08 de fevereiro de 2021.
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Figura 26
Exemplo de Mobile Banner 320 
x 50 pixels

Google Imagens

Figura 27
Exemplo de Mobile Banner 320 
x 480 pixels

site da revista Caras

Figura 28
Exemplo de Mobile Banner 320 
x 320 pixels

site da revista Caras

Figura 29
Exemplo de Mobile Banner 300 
x 50 pixels

Google Imagens
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Figura 30
Exemplo de Mobile Banner 300 
x 100 pixels

https://todateen.com.br/

Figura 31
Exemplo de Mobile Banner 300 
x 250 pixels

Uol Ads Lab (2021).

Posições de Pop-Up em Sites de Revistas

Para Trevisan (2020), os pop-ups são definidos como espaços inde-
pendentes e podem aparecer de três formas diferentes: 1) em primeiro 
plano sobre a página que está sendo visualizada, conforme mostra o 
exemplo da figura 2; 2) em segundo plano, sob (embaixo) a página (o 
pop-under) e 3) abre a página e ficam flutuando sobre ela (floater).

Canesso (2004), aponta que o floater é uma versão mais dinâmica do 
pop-up. normalmente é do tamanho de um botão (120 pixels x 90 pixels) 
e cada inserção dura 24 horas.

https://todateen.com.br/
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Figura 32
Exemplo de pop-up em segundo 
plano (pop-under)

https://todateen.com.br/

Figura 33
Exemplo de pop-up em terceiro 
plano (floaters)

Google Imagens

Considerações Finais

Esta pesquisa verificou que a mídia revista migrou para o ciberespaço 
para atender ao comportamento do público prosumer que consome e 
produz conteúdos, demanda fluxo contínuo de informações em múltiplas 
formas de comunicação lúdica, interativa, e principalmente de relacio-
namento com a revista e com os usuários da internet. Esse ambiente foi 
propício para a inserção da publicidade, em que a marca assim como a 
revista, oferece entretenimento ao público.

Como o jornalismo, a publicidade também não rompeu com seus 
códigos tradicionais ao inserir anúncios gráficos nos sites de revistas, 
transportando para esse ambiente digital uma composição gráfica seme-
lhante aos anúncios de revistas impressas.

Verificou-se que o banner e o pop-up são os formatos mais comuns 
nos sites de revistas, formas de comunicação reconhecidas culturalmente 
pelo público como mensagens mercadológicas, seja no desktop ou mobile.

https://todateen.com.br/
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Esses formatos de publicidade on-line contemporaneamente têm como 
aliados os algoritmos que os direcionam ao público-alvo, cumprindo 
mais objetivamente a função da marca de manter contato com seu target.
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Velhice feminina na publicidade: Uma amostra da 
invisibilidade nos anúncios da revista Claudia

César Augusto Sampaio1

Lucilene dos Santos Gonzales2

Os anos que se ganham de vida colocam as pessoas também mais 
próximas da velhice, o que não deixa de ser um incômodo ante uma 
sociedade ainda pautada nos valores da juventude. Quando, a toda hora, 
se é lembrado de que o belo continua sendo o jovem, com suas formas 
perfeitas, seu vigor e entusiasmo, no dizer de Lipovetsky (2016).

E esse ponto da questão exerce forte pressão sobre o gênero femi-
nino, haja vista que o seu constructo social sempre esteve associado ao 
universo da beleza, sedução, da boa forma e feminilidade. A verdade 
é que ser julgada e avaliada pela aparência é uma constante na vida da 
mulher, algo que estaria ligado inclusive com as suas próprias demandas 
por mais autonomia feminina e igualdade de direitos.

Avanços na conquista do voto, e no uso da pílula anticoncepcional que 
abriu caminho para o maior controle sobre sua sexualidade e reprodução, 
além da entrada no mercado de trabalho, legitimando a sua emancipa-
ção através da sua própria renda salarial, por exemplo, ampliaram as 
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liberdades da mulher. Porém, fizeram-na também “enclausurar-se no 
próprio corpo sob a égide do mito da beleza”, segundo Andrade e Bosi 
(2003, p. 121).

Mais independentes financeira e profissionalmente, elas passaram 
a cuidar mais da sua estética corporal, fazendo com que os aparatos 
midiáticos viessem a construir uma nova imagem da mulher a partir 
da banalização do ideal de corpo perfeito. Influenciadas ao longo dos 
anos pelas ideologias da imprensa, do cinema, da publicidade e da 
internet, as mulheres começaram “a se tratar como objetos, a ver seu 
corpo como algo separado delas mesmas - algo que poderia traí-las, 
se não o aplacassem com produtos anti-idade” (Karpf, 2015, p. 128).

Como se nota, se os direitos sociais, políticos e trabalhistas alcança-
dos até aqui ainda não eliminaram o fosso das disparidades de gênero, 
certamente eles vêm sendo bem utilizados para aprofundar a tirania da 
beleza. “As mulheres, mais e mais, são impelidas a identificar a beleza 
dos corpos com juventude, a juventude com saúde” (Priori, 2013, 70).

Morin (2002) já alertava, lá nos idos da década de 60, para a implan-
tação de uma indústria do rejuvenescimento e a consequente consumação 
da velhice numa categoria desvalorizada. E como se não bastasse, em 
plena era da revolução da longevidade, a velhice estaria prestes a ser 
categorizada como doença pela Organização Mundial da Saúde a partir 
de janeiro de 2022 (Portal do Envelhecimento, 2021).

Tudo indica que há uma aversão pela velhice que não só reforça 
os seus estigmas sociais, mas também ressoa na própria comunicação 
mercadológica. Levantamento recente constatou que 92% das brasilei-
ras, entre 55 e 74 anos, não se sentem representadas na comunicação 
de marcas e anunciantes, além de não se reconhecerem como idosas e 
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recusarem estereótipos e preconceitos, conforme pesquisa da Hype 60+ 
“Beleza Pura - Mulheres Maduras” - divulgada pelo portal de notícias 
Globalizado (Lins, 2019).

Diante de todo esse contexto, a finalidade do artigo foi verificar a 
presença (ou não) da mulher idosa nas publicidades da revista impressa 
Claudia, bem como também os valores que estariam sendo representados 
nesse tipo de comunicação mercadológica. Assim, a metodologia teve 
caráter bibliográfico e descritivo-analítico de sete edições do periódico 
durante o ano de 2020: janeiro, março, maio, agosto, setembro, outubro 
e dezembro.

Não à Velhice Feminina na Cultura do Consumo

Que hoje o envelhecimento está cada vez mais representativo no 
cenário populacional não há como negar. Basta verificar que os idosos 
já superaram o número de crianças no mundo: são 705 milhões de pes-
soas acima de 65 anos contra 680 milhões entre 0 e 4 anos, conforme 
a Organização das Nações Unidas (ONU, 2019). O momento é de uma 
reconstrução dessa categoria social por intermédio de estilos mais sau-
dáveis de se viver, cobrando do idoso comportamentos e atitudes mais 
proativas de socialização.

Porém, por trás desse novo olhar para as questões do envelhecimento, 
o que estaria em jogo seria mesmo um processo de reprivatização da 
velhice atrelada a lógicas capitalistas, de acordo com Debert (2004). 
Ou seja, transferir do Estado para os indivíduos a responsabilidade de 
se autopreservarem nos cuidados com a sua própria saúde e bem-estar, 
evitando a negligência corporal.
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A suposição de que a boa aparência é igual ao bem-estar, de que 
aqueles que conservam seus corpos através de dietas, exercícios e 
outros cuidados viverão mais, demanda de cada indivíduo uma boa 
quantidade de hedonismo calculado, encorajando a autovigilância 
da saúde corporal. (Debert, 2004, p. 21)

Trata-se de uma realidade que passa a ser abundantemente explo-
rada pela cultura do consumo atual. Cria-se um universo povoado por 
imagens e receitas do bem viver: os conselhos de amor e de higiene em 
que “se misturam a preocupação estética e a preocupação de saúde, a 
vitamina e a juventude do corpo, as defesas contra o câncer e as defesas 
contra a velhice” e, principalmente, “um tipo ideal de homem e de mulher, 
sempre sãos, jovens, belos e sedutores”, explica Morin (2002, p. 103).

Nesse contexto, predominariam os valores dos modelos olimpianos 
midiáticos, os ídolos e celebridades de todos os segmentos sociais. 
Através deles, a sociedade projetaria suas aspirações, seja mediante seus 
comportamentos, gestos, seja por suas palavras, penteados, tudo passa-
ria a ser imitado e desejável como estilo de vida. Sem dúvida que isso 
desembocará em novas maneiras de orientar e estruturar as identidades.

A preocupação em convencionar um estilo de vida e uma consciência 
de si estilizada não se encontra apenas entre os jovens e abastados; a 
publicidade da cultura de consumo sugere que cada um de nós tem 
a oportunidade de aperfeiçoar e exprimir a si próprio, seja qual for 
a idade ou a origem de classe. (Featherstone, 1995, p. 123)

O fato é que o atual estágio da sociedade neoliberal já estaria tomado 
pela mais completa estetização do consumo. Beleza, sedução, elegância, 
estilização de vida, refinamento, encantamento, renovação, juventude, 
seriam as palavras de ordem que abarcariam todos os elementos da 
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vida cotidiana: objetos, mídia, cultura, alimentos, centros urbanos e, 
inclusive, a própria aparência individual de cada um.

Agradar a si e a aos outros, melhorar-se fisicamente se tornaram 
atitudes e aspirações legítimas [...] os valores individualistas e 
consumistas levam a querer o que há de melhor para si, a aceitar 
menos o inato, a recusar desgraciosidades físicas e as marcas da 
idade. (Lipovetsky & Serroy, 2015, p. 249)

Seria a partir da segunda metade do século passado, mediante a 
intensificação da sociedade de consumo, que essa cultura estética de 
massa ganharia força para fincar os novos valores a serem celebrados: 
hedonismo, ludismo, divertimento, moda, num cenário em que bens 
materiais passariam a ser cada vez mais carregados de significações 
simbólicas e emocionais, conforme os autores supracitados.

Chega-se, assim, ao patamar em que a produção da fantasia em torno 
de uma mercadoria passa ser mais importante do que a utilidade que esta 
possa vir a ter, explica Fontenelle (2017). Quando surge a possibilidade 
para novas formas de anunciar um produto, criando histórias que visam 
vender, por exemplo, mais que o sabonete em si, um sonho de beleza 
acima de tudo. É a consagração do valor da mercadoria como signo que 
vai ressignificar não só o uso dos objetos, mas também hábitos, valores, 
desejos, paixões e ilusões de toda uma época (Fontenelle, 2017).

Eis aqui uma guinada em massa para a dimensão sociocultural do 
consumo, cuja publicidade se tornará parte integrante fundamental 
na formação das consciências. Ligando as esferas da produção e do 
consumo, Casaqui (2011) vai dizer que ela terá a função mediadora 
de traduzir toda a racionalidade econômica corporativa para o campo 
sensível das afetações dos sujeitos, num discurso que se tornará a voz 
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representativa da estética da mercadoria. Nesse tipo de estratégia, não 
haveria prescrições impostas, mas um tom de intimidade, educativo e 
sugestivo: imagens ou palavras que fazem apelo à imitação, a conselhos, 
além de incitações publicitárias a uma crescente erotização feminina.

A mulher modelo desenvolvida pela cultura de massa tem a aparência 
da boneca de amor. As publicidades, os conselhos estão orientados 
de modo bastante preciso para os caracteres sexuais secundários 
(cabelos, peitos, boca, olhos) para os atributos erógenos (roupas de 
baixo, vestidos, enfeites) para um ideal de beleza delgada, esbelto 
- quadris, ancas, pernas. (Morin, 2002, p. 141)

Em última instância, a proposta é a estimulação sedutora com fins de 
afirmação individual e social em que o lema seria um só: sejam belos, 
sejam amorosos, sejam jovens. Uma temática que, aliás, não diria res-
peito apenas aos jovens, mas também a todos aqueles que envelhecem. 
Debert (2004) chega a dizer que a juventude já teria perdido a sua ligação 
com um grupo específico, deixando de ser um estágio de vida para se 
transformar em valor, em um bem a ser conquistado em qualquer idade 
através de estilos de vida e formas de consumo adequadas. Seria a tal 
era da pós-modernidade “[...] que operaria uma desconstrução do curso 
da vida em nome de um estilo unietário (2004, p. 56).

Nessas circunstâncias, para se manter socialmente relevante, restaria então 
à mulher idosa adaptar-se aos apelos do mercado estético e erótico como forma 
de eternizar uma aparência juvenil ao longo de toda a vida (Castro, 2018).

A Representação da Mulher na Trajetória da Revista Claudia

O seu surgimento ocorreu em 1961, numa época em que a sociedade 
passava por grandes transformações sociais, políticas e econômicas. 
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Entre elas, o fomento da indústria nacional que teve início na era Vargas 
e foi consolidado na gestão de Juscelino Kubitschek. O que incrementou 
o processo de urbanização e fortaleceu a classe média, estimulando a 
arquitetura, a decoração e a produção de utilidades domésticas. A casa 
passou a ser o principal cenário na vida das mulheres, de acordo com 
Portilho (2009).

Claudia, da editora Abril, é considerada por muitos um marco da 
história da imprensa por ter introduzido o estilo ‘magazine moderno’ 
feminino. Recheada de propagandas, elaboradas com vistas às 
possibilidades abertas pela urbanização crescente e a expansão das 
classes médias, seu público alvo são as mulheres destas classes 
capazes de consumir os produtos anunciados. (Bassanezi, 1996, 
p. 37, grifo da autora)

Tendo como slogan “a revista amiga”, desde o seu lançamento, 
essa ideia de mais intimidade com suas leitoras foi consubstanciada em 
seções de cartas de aconselhamento, horóscopo, dicas de moda e beleza, 
boas maneiras, decoração e culinária, contos e crônicas, cuidados com 
animais domésticos, sugestões de livros e educação dos filhos, bem 
como encartes de moldes e roupas, além de alguma outra reportagem 
mais informativa.

Claudia surgiu em tempos marcados pela efervescência do movi-
mento feminista na Europa e EUA, da reivindicação por mais liberdades 
à mulher e ainda da popularização da pílula anticoncepcional. Fatos estes 
que contribuiriam para a eclosão de novos comportamentos que entra-
riam em choque com o establishment social da época. Embora a revista, 
nesse contexto, procurasse se apresentar como moderna e dinâmica, ela 
não deixava de sustentar um discurso conservador, “aconselhando suas 
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leitoras a manter o papel tradicional (boas esposas e mães) e, na visão 
da revista, adequado à mulher” (Baseggio, 2010, p. 8).

Os reflexos de tal posicionamento da revista acabavam também por 
nortear os anúncios divulgados em suas páginas que, não raro, apre-
sentavam mulheres sempre tratadas com doçura e passividade. Aliás, 
esse era um traço típico da propaganda dos anos 60: retratar mulheres 
deslumbradas com a excelência na cozinha, preocupadas mais com a 
casa do que com qualquer outra coisa. Essa conjuntura perduraria ainda 
por muitos anos, tanto que o primeiro anúncio, exibindo a mulher com 
características de quem trabalhava fora, só iria ser publicado pela revista 
em 1990. Ou seja, com um atraso de duas décadas depois da entrada da 
mulher no mercado de trabalho, conforme relatos de Rossini et al. (2011).

O que não foi diferente também com a representação da velhice 
feminina, invisibilizada até a década de 90 nos conteúdos de Claudia. 
Pires (1998) conta que a diretora de redação do periódico considerava 
necessário afastar o público de mais idade da revista. É que os produ-
tos de beleza eram os seus principais financiadores e, na década de 90, 
mulheres com mais de 50 anos já se achavam velhas demais para usá-los.

Assim, quando o assunto se referia à corporalidade, o que predomi-
nava majoritariamente nos conteúdos de moda da revista eram mulheres 
ou homens brancos, magros e jovens. Mas, com a implantação do Estatuto 
do Idoso, o processo de significação da velhice adquire novo sentido, 
sobretudo depois da maior promoção do envelhecimento ativo a partir 
dos anos 2000. Cresce o estímulo por estilos de vida mais saudáveis e 
surge então a imagem de um velho mais disposto, autônomo, indepen-
dente, com mais vigor físico e no pleno controle de suas capacidades 
funcionais.
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Esse novo discurso da velhice ganha destaque na revista e chega 
a ocupar uma seção intitulada de “Reportagens de capa”. A matéria 
trazia a imagem de duas mulheres velhas famosas no mundo da moda: 
Glória Kalil e Constanza Pascolato, ambas, na ocasião, com idades de 
61 e 64 anos, respectivamente. No entanto, Teixeira e Farias (2019) 
ponderam que a representação dessas duas mulheres teve como premissa 
básica o perfil magro, branco e de classe superior, sem contar que elas 
foram retratadas sem rugas ou flacidez aparentes, além de terem os 
cabelos tingidos.

Após todos esses aspectos arrolados, o próximo tópico analisará 
as publicidades contidas na revista em relação à representação da 
mulher idosa.

Sem Marcas da Velhice nas Publicidades de Claudia

Conforme documento Mídia Kit (2020), a audiência da revista é 
composta por 81% de mulheres, sendo 41,6% leitoras a partir dos 55 anos 
- atingindo a fatia de público da terceira idade. Além da circulação em 
massa dentro do território nacional, a revista se apresenta também como 
conectada com as grandes transformações da sociedade e aberta a novas 
temáticas, com uma visão de mundo diferente e um novo olhar para os 
fenômenos. Essas considerações supracitadas foram relevantes para a 
escolha da revista no tocante à investigação de publicidades direciona-
das para a mulher idosa, mesmo porque o avanço do envelhecimento 
é também um fenômeno sem precedentes na história da humanidade.

De cunho analítico, a metodologia consistiu na seleção de sete edi-
ções do ano de 2020: janeiro, março, maio, agosto, setembro, outubro e 
dezembro. A escolha levou em conta também datas significativas como 
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mês das mulheres, mês das mães, outubro rosa e a celebração do mês 
do idoso. A seleção se baseou ainda em matérias-destaque de capa e 
suas imagens que tivessem alguma relação com a temática. O passo 
seguinte foi classificar os anúncios em formatos tradicional e publie-
ditorial, quantificar o número de cada um deles, além de identificar os 
segmentos dos produtos anunciados. Por fim, partiu-se para verificar a 
presença ou não de mulheres idosas nesses tipos de comunicação mer-
cadológica, assim como os valores que estariam sendo representados 
em suas mensagens.

JANEIRO: A capa dessa edição chamou a atenção para uma matéria 
com Youtubers idosas, cujo título era “Olá, futuro!”. Seis brasileiras 
comuns, na faixa dos 62 aos 91 anos, foram apontadas como ícones 
de um novo nicho de influenciadoras digitais. Segundo a reportagem, 
ao ocuparem um espaço que há tempos esteve restrito a gerações mais 
novas, elas estariam praticando um ato quase que revolucionário. Apesar 
disso, a imagem destaque de capa da revista trouxe a jovem artista e 
apresentadora de TV Sabrina Sato com a sua filha Zoe (Figura 1).

Figura 1
Sabrina Sato e filha Zoe

Revista Claudia, nº 700, janeiro/2020. Foto de capa
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Quantidade de publicidades no Formato Tradicional (9), Segmentos 
de produtos (4) (Gráfico 1).

Gráfico 1
Edição Janeiro. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelo autores

Presença da mulher no Formato Tradicional (3). Perfis adolescente, 
jovem e adulto-jovem sem rugas ou manchas visíveis (Figuras 2, 3 e 4);

Figura 2
Mulher adolescente

Figura 3
Mulher jovem

Figura 4
Mulher adulta/jovem

Revista Claudia, nº 700, janeiro/2020, p. 7, p. 140, p. 12, respectivamente.
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Quantidade de publicidades no Formato Publieditorial (5), Segmentos 
de produtos (4) (Gráfico 2).

Gráfico 2
Edição Janeiro. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Publieditorial (4). Primeiro: leitora 
da revista que tem 44 anos, de aparência jovial (Figura 5). Ela passou 
por uma transformação para realçar a sua beleza visual. Os produtos 
usados durante esse processo aparecem no final da matéria, com os 
devidos preços e nomes de suas marcas. Segundo: relato pessoal da 
editora de beleza da revista a respeito de como cuidar dos cabelos. 
Ela deu conselhos e orientações sobre maneiras de combinar vários 
produtos para se alcançar melhores resultados. Todo esse cenário foi 
ilustrado por uma mulher jovem de semblante meigo, em semiperfil, 
pele lisa e corpo magro (Figura 6).
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Figura 5
Mulher aparência jovial

Figura 6
Mulher jovem semiperfil

Revista Claudia, nº 700, janeiro/2020, p. 109 e p. 111, respectivamente.

Terceiro: aparece na seção Moda e Beleza e trata-se de uma exposi-
ção com vários produtos de moda praia para o verão. Os preços foram 
divulgados no final da apresentação. Por fim, essa edição da revista 
apresentou as tendências do verão para uso de esmaltes, além de brincos, 
colares, pulseiras e anéis de marcas famosas, cujos nomes apareciam 
na lateral das páginas. As mulheres desses anúncios eram modelos ora 
morenas, ora loiras, com silhuetas entre magras, magérrimas e até gorda, 
mas todas indiscutivelmente jovens.

Em suma, pôde se constatar que a publicidade manteve-se indiferente 
em retratar a mulher idosa nessa edição. O que não deixa de ser um 
paradoxo, na medida que a humanidade vive o momento da chamada 
revolução da longevidade em que a força do consumo tende a ficar 
cada vez mais nas mãos desse segmento populacional. Principalmente 
entre as mulheres que estão redefinindo essa categoria social com mais 
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vitalidade, novos comportamentos, atitudes e estilos de vida como bem 
mostrou a reportagem de capa da própria revista.

O fato é que a referência de beleza continua baseada na jovialidade, 
incutindo a ideia de que, a partir dos 60 anos de idade, as pessoas já 
estariam velhas, afirma Ferreirinha que finaliza dizendo: “as marcas 
brasileiras precisam entender que a população envelheceu e agora tem 
outras demandas” (2020, p. 10).

MARÇO: foi o mês em que se comemorou o dia internacional das 
mulheres. Nesta edição, a revista trouxe uma temática voltada à diver-
sidade de mulheres no âmbito cultural, étnico, etário, sexual. A imagem 
de capa trouxe uma cantora trans - de perfil adulto/jovem - com o título 
“Especial mulheres que impactam o amanhã”. Entre os assuntos abor-
dados no interior da revista, o foco no envelhecimento com histórias de 
três mulheres comuns, de 56, 70 e 80 anos, que estariam se reinventando 
na maturidade a partir de novas experiências de vida sem se importar 
com estereótipos ou preconceitos.

A ênfase da reportagem para a velhice feminina, no entanto, não 
teve a mesma reciprocidade por parte dos anúncios publicitários vei-
culados. Embora haja um mercado potencial a ser explorado, o público 
60+ continua negligenciado por muitos publicitários, pesquisadores e 
empresários, desperdiçando oportunidades de negócios e de diálogo 
e, o que é pior, ignorando o futuro, esclarece Jenkins (2020). Caberia 
aqui até ponderar sobre a influência da própria formação do quadro de 
colaboradores desse setor de atividade. Ao examinar a indústria publi-
citária, por exemplo, Castro (2018) observou que parcela significativa 
desses profissionais se situaria abaixo dos 40 anos de idade.
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Quantidade de publicidades no Formato Tradicional (4), Segmentos 
de produtos (4) (Gráfico 3).

Gráfico 3
Edição Março. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Tradicional: (2). Perfis: adolescente 
(o mesmo da Figura 2, vista anteriormente); e adulta, magra, de pele 
sem rugas ou manchas naturais. (Figura 7).

Figura 7
Mulher adulta, magra

Revista Claudia, nº 702, março/2020, p. 144.
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Essa edição não teve o Formato Publieditorial.
MAIO: Mês de celebração dos dias mães que é a segunda data 

comercialmente mais significativa do ano. A matéria de capa trouxe 
destaque para a pandemia da COVID-19, estampando a imagem de 4 
mulheres profissionais da saúde com o seguinte título: “As mulheres 
contra a COVID-19”. Entre elas, havia uma médica de 61 anos. A repor-
tagem relatou o dia a dia dessas e de outras profissionais da área que 
também eram mães na sua vida familiar.

Quantidade de publicidades no Formato Tradicional (4), Segmentos 
de produtos (3) (Gráfico 4).

Gráfico 4
Edição Maio. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Tradicional (2). Primeiro, perfil 
era o mesmo da Figura 2, já citada anteriormente. O Segundo era o da 
modelo Gisele Bündchen.

Quantidade de publicidades no Formato Publieditorial (3), Segmentos 
de produtos (3) (Gráfico 5).
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Gráfico 5
Edição Maio. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Publieditorial (3). Primeiro anún-
cio: quatro influenciadoras digitais opinavam, sinteticamente em um 
parágrafo curto, sobre seus gostos pessoais quanto aos looks para o 
dia a dia de isolamento social. Apenas uma das modelos tinha cabelos 
grisalhos e idade de 45 anos - Valeria Rossati (Figura 8). Seu corpo, no 
entanto, mantinha-se no padrão esguio sem marcas aparentes de rugas 
na pele. As outras mulheres, embora também de perfil adulto, eram 
bem mais jovens.

Segundo anúncio: a editora de beleza da revista fez um desabafo 
sobre seus dias de isolamento social por causa da pandemia, contando 
como estava agindo para aliviar a tensão emocional. A suas leitoras, 
ela recomendava um tipo de óleo corporal que teria funções relaxantes 
para restabelecer o equilíbrio entre corpo e mente. Juntamente com a 
imagem desse produto na página, uma mulher, com suas costas semi-
despidas, deixava à mostra seu corpo jovem, belo e livre de quaisquer 
marcas do tempo (Figura 9).
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Figura 8
Valéria Rossati

Figura 9
Jovem costas semidespidas

Revista Claudia, nº 704, maio/2020, p. 77 e p. 88, respectivamente.

Terceiro anúncio: fez um resgate do movimento hippie da década 
de 60 e seus ideais de liberdade, sem rótulos e julgamentos. Um estilo 
de vida que acabou influenciando a moda nos anos 70 com elementos 
de muito brilho, glamour e extravagância. Sônia Braga, Farraw Fawcett, 
do seriado As Panteras, e a cantora Aretha Franklin, foram algumas das 
celebridades mostradas ainda quando eram jovens, vestindo os looks 
daquela época.

O curioso é que, ao trazer de volta essa moda retrô do passado, 
as marcas anunciantes não utilizaram mulheres idosas, que viveram 
esse período, e que poderiam fazer a exposição de venda desse tipo de 
vestuário. Ao invés disso, a modelo que ilustrou o cenário foi a de uma 
bela jovem de silhueta magra e alta (Figura 10). Também pudera, com 
a degradação imposta pelo avançar da idade, corpos envelhecidos - em 
particular os femininos - costumam inchar, deformar-se e até mesmo 
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despencar estrepitosamente, o que seria inadmissível numa sociedade 
regida pela moral da boa forma, pondera criticamente Sibilia (2012).

Figura 10
Bela jovem magra e alta

Revista Claudia, nº 704, maio/2020, p. 83.

AGOSTO: edição cuja imagem de capa foi a da cantora Elza Soares, 
de 90 anos. Apesar da idade, seu rosto não apresentava sinais de rugas 
aparentes (Figura 11). Com o título “Sonhar para mudar”, o conteúdo 
da revista destacou ainda a vida das artistas Zezé Motta (76 anos) e 
Laura Cardoso (93 anos).

Figura 11
Cantora Elza Soares

Revista Claudia, nº 707, agosto/2020, Foto de capa.
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Nessa edição, quantidade de publicidades no Formato Tradicional 
(5) e Segmentos de produtos (4) (Gráfico 6).

Gráfico 6
Edição Agosto. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Tradicional (3). Primeiro: era a 
mesma da Figura 2, já vista anteriormente. Segundo: também era jovem 
e magra. Terceiro: modelo Gisele Büdchen.

Quantidade de publicidades no Formato Publieditorial (4) e Seg-
mentos de produtos (3) (Gráfico 7).

Gráfico 7
Edição Agosto. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores
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Presença da mulher no Formato Publieditorial (3). Primeiro anúncio: 
a editora de beleza da revista sugere o uso de produtos para as pálpe-
bras e os lábios. Segundo: trouxe uma matéria sobre o crescimento do 
e-commerce na linha de produtos para banho, pele e cabelo. Terceiro: 
ocorreu dentro da seção intitulada de Vitrine. Tipo de espaço semelhante 
a catálogos de produtos, onde apareciam nomes de pequenas e grandes 
marcas nacionais e internacionais que abrangiam uma gama de peças e 
acessórios do vestuário feminino.

Ou seja, é a revista se colocando como uma espécie de magazine cujos 
produtos, geralmente, são apresentados de forma educativa e no tom de 
intimidade, orientando a mulher a se renovar diariamente. “Da roupa, da 
maquilagem, dos cabelos, passa-se ao corpo: faça plástica, é preciso ser 
totalmente nova” (Rosa, 2019, p. 65). E nada mais bem representativo 
desse espírito inovador do que belos corpos de mulheres jovens, que 
emolduravam todos os anúncios do formato publieditorial desta edição.

SETEMBRO: edição que trouxe como imagem de capa a cantora 
idosa Rita Lee, de 72 anos, uma legítima representante do rock and roll 
do Brasil. A artista foi uma das mais perseguidas na ditadura militar 
por causa da rebeldia de suas letras que, entre outras coisas, falava de 
sexualidade, prazer no sexo e menstruação, temas considerados tabus 
naquela época. Mas isso já faz parte do passado e, para o discurso publi-
citário vigente, tudo indica que o que importa mesmo é a busca pelo 
moderno, o novo e atual. Até porque “o homem pós-moderno é aberto, 
criativo, não preso a formas tradicionais identificadas como ‘velhas’ e 
ultrapassadas”, ironiza Barth (2007, p. 96).

É um contexto em que, para Lipovetsky e Serroy (2015), caberia à 
publicidade distrair, fazer sonhar, seduzir e encantar, criar mitologias, 
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ser inovadora à maneira das artes, divertida como uma festa e descolada 
como a moda. E isso parece não combinar muito com velhice pois, como 
salientam os próprios autores (2011), o espírito dos novos tempos se 
recusaria a agir segunda a idade e imporia a juventude como o centro 
da cultura do consumo.

Quantidade de publicidades no Formato Tradicional (5) e Segmentos 
de produtos (4) (Gráfico 8).

Gráfico 8
Edição Setembro. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher nesse formato tradicional (1). De perfil adulta 
e corpo esguio (Figura 12).

Figura 12
Mulher adulta, corpo esguio

Revista Claudia, nº 708, setembro/2020, p. 110.
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Quantidade de publicidades no Formato Publieditorial (4) e Seg-
mentos de produtos (3) (Gráfico 9).

Gráfico 9
Edição Setembro. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher nesse Formato Publieditorial (4). Primeiro anún-
cio: tratava de cosméticos livres de matéria-prima orgânica e destacava 
o gradual crescimento no número de marcas nesse mercado. Segundo: 
referia-se à moda vegana. Nos dois anúncios, as modelos femininas 
seguiram o perfil jovem, ilustrando a matéria entre roupas, acessórios 
e cosméticos limpos que não agridem a natureza e nem a saúde.

Terceiro anúncio: foi uma matéria produzida pela editora de beleza da 
revista. Ela compartilhava com suas leitoras os inconvenientes de sempre 
estar mudando a cor de seus cabelos, o que, nem por isso, eliminava 
a importância de cuidar mais da saúde dos seus fios. Para tanto, a sua 
indicação era utilizar xampus, condicionadores e esfoliantes capilares 
que estavam expostos na página. Completando o cenário, a imagem de 
uma bela jovem esbelta, sentada com as pernas cruzadas numa cadeira 
de secador de cabelos (Figura 13).
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Figura 13
Jovem pernas cruzadas

Revista Claudia, nº 708, setembro/2020, p. 89

O quarto anúncio foi a divulgação de produtos do segmento de bre-
chós, mostrando roupas e acessórios do vestuário feminino que eram 
expostas nos corpos de algumas mulheres adultas. Brancas, loiras ou 
morenas, todas elas se apresentaram sem marcas de rugas na pele.

OUTUBRO: mês muito significativo para as mulheres em virtude da 
campanha do Outubro Rosa que visa conscientizar e prevenir contra o 
câncer de mama, principalmente entre o público de 50 a 69 anos, segundo 
preconiza o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2019). Outubro é ainda 
o mês em que se comemora o dia internacional do idoso. Esse também 
foi o mês de aniversário da revista que completou 59 anos de existência. 
Foi realizado um retrospecto sobre o que mudou ao longo dessas quase 
seis décadas em relação às conquistas das mulheres.

Para começar, a edição trouxe como destaque de capa a artista 
Xuxa Meneguel: com seus 57 anos, ela falou, entre outras coisas, sobre 
a autoaceitação da idade. Interessante observar que, ainda não tendo 
cruzado a faixa dos 60, a sua imagem foi exibida em preto e branco. 
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O que contribuiu para produzir um efeito de esmaecimento de quaisquer 
manchas naturais do tempo ou rugas mais visíveis da pele (Figura 14).

Figura 14
Xuxa Meneguel

Revista Claudia, nº 709, outubro/2020, foto de capa.

O envelhecimento também foi assunto da editora de beleza e moda 
da revista, que trouxe uma matéria na qual relatava o seu medo de 
envelhecer. Ela dizia que procurava se espelhar em mulheres maduras 
de cabelos brancos, autênticas de si, para poder conviver com as mudan-
ças do corpo e, assim, se reencontrar com a beleza através do tempo. 
Como modelo referencial de uma dessas mulheres, ela exibiu fotos da 
influenciadora digital canadense Grece Ghanem, 55 anos, uma personal 
trainer que conserva suas formas corporais bem delineadas, fazendo 
jus ao estilo da velhice performática e ativa (Figura 15).
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Figura 15
Influenciadora Grece Ghanem

Revista Claudia, nº 709, outubro/2020, p. 115

Quer dizer, um tipo de envelhecer sem aparentar idade que, para 
Terenzo (2017), prima por uma manutenção corporal esteticamente 
arrojada e fundamentada, predominantemente, na aparência jovem 
e no condicionamento físico. É o que também se poderia chamar de 
ideal ageless, um imperativo de apelo mercadológico que vem sendo 
difundido principalmente entre marcas globais de luxo do mundo da 
moda. Entre elas, Lancôme, Céline, Fenty (marca da Rihanna), Chanel 
e Lanvin, por exemplo, já estariam apostando nesse público feminino 
acima dos 60 como ícones representativos de suas campanhas publici-
tárias, conforme estudo sobre longevidade da Fundação Dom Cabral 
(FDC, 2020). E, com isso, lançando tendências para uma ressignificação 
da velhice feminina bem-sucedida a partir de comportamentos, atitudes 
e estilos de vida sedimentados na conservação da aparência juvenil.
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Gráfico 10
Edição Outubro. Publicidade Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos autores

Como se vê, essa edição da revista trouxe boas razões para que a 
publicidade pudesse ter retratado a mulher idosa em seus anúncios. 
Afinal, está se falando de um grupo que mais cresce não só no Brasil, 
mas também nos países desenvolvidos. Que está vivendo vidas mais 
longas, saudáveis e mais produtivas. E seu consumo também está indo 
além dos gastos com saúde, cada vez mais viajam, investem, namoram, 
empreendem, voltam à faculdade, sem descuidar da aparência e da saúde 
(FDC, 2020). Mesmo assim, para Vallias (2020), consultora de marketing 
e especializada no consumo sênior, esse mercado ainda é invisível para 
as marcas, pois haveria uma mistura de ageísmo - preconceito etário 
- e também de cegueira mercadológica. Labarre (2020), por sua vez, 
é categórica em dizer que os marqueteiros estariam errados, porque o 
grupo mais importante já não seria mais o de jovens entre 18 e 24 anos, 
como ensina o senso comum, mas o dos maduros.

Publicidades encontradas no Formato Tradicional (5) e Segmentos 
de produtos (4) (Gráfico 10).Presença da mulher no formato tradicional 
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(2). Primeiro: o mesmo da Figura 12, já visto. Segundo: tratava-se de 
uma criança.

Ainda nessa edição: Quantidade de publicidades no Formato Publie-
ditorial (4) e Segmentos de produtos (3) (Gráfico 11).

Gráfico 11
Edição Outubro. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores

Presença da mulher no Formato Publieditorial (3). Na seção de 
Moda e Beleza, na seção Vitrine e também na seção Beleza. As modelos 
eram de mulheres jovens e magras que vestiam e combinavam trajes 
de diferentes estilos, compondo looks dos mais variados e acessórios 
como bolsas de luxo, joias, óculos etc.

DEZEMBRO: com o título “O que vamos levar de 2020”, a man-
chete chamava a atenção para atitudes de seis brasileiras que brilharam 
no ano impactado pela pandemia da COVID-19. Entre essas mulheres, 
a idosa e empresária Luíza Trajano que foi destaque na imagem de capa 
dessa edição.

Na faixa etária entre seus 38 e 69 anos, todas eram mulheres comuns, 
desprovidas da beleza estética padrão normatizada pela sociedade 
midiatizada, bem diferentemente das publicidades desta edição que 
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traziam, como contraponto, os signos do desejo aspiracional da cul-
tura mercadológica: o modelo social do corpo jovem, esbelto e firme. 
Críticos não faltam a esse modelo despótico de beleza, antinômico à 
valorização da diferença, da pluralidade e singularidade individual, 
segundo relatam Lipovetsky e Serroy (2015). Contudo, salientam os 
autores, ele não pode ser encarado como se fosse algo arbitrário impul-
sionado apenas pelas imagens publicitárias. Razões de fundo resultantes 
do próprio desenvolvimento da sociedade neoliberal sustentariam tal 
normatização estética.

A começar pelo princípio do sujeito que detém o controle de si, capaz 
de se autogerir e ser o dono de suas próprias decisões. Isto é, aquela 
categoria social de indivíduo que refuta o fadado destino e passa a ser 
guiado pela razão prometeica. Depois, a ideologia da saúde com seus 
preceitos medicinais inovadores, regras de comportamento da boa forma 
corporal, dietas e exercícios físicos de combate ao envelhecimento. 
E, em seguida, o exacerbado individualismo narcisista atrelado aos 
avanços das intervenções tecnológicas para lapidar a aparência. Assim, 
continuam Lipovetsky e Serroy (2015), todo esse conjunto de fatores, 
somados, estaria fazendo com que agradar a si mesmo e melhorar-se 
fisicamente se tornassem atitudes e aspirações legítimas, levando cada 
vez mais a não aceitação das desgraciosidades impostas pela idade.

 Difícil não se render a esses valores culturais vigentes. Muitas 
mulheres até podem rejeitar a beleza irreal exaltada pelas imagens 
midiáticas, mas como, secretamente, não sonhar com elas?, concluem 
provocativamente os autores supracitados (2015). A verdade é que, no 
final das contas, permanecer jovem constitui o ideal de existência das 
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pessoas. O que acaba também sendo assimilado pela produção industrial 
publicitária, como se pôde verificar nesta edição da revista.

Publicidades em Formato Tradicional (5) e Segmentos de produ-
tos (4) (Gráfico 12).

Gráfico 12
Edição Dezembro. Publicidades Formato Tradicional e Segmentos

Elaborado pelos Autores

Presença da mulher no Formato Tradicional (3). Perfis: jovem ado-
lescente e as outras duas eram de artistas famosas: Marina Rui Barbosa 
e Gisele Bündchen.

Ainda nesta edição: Formato Publieditorial (6) e Segmentos de 
produtos (4) (Gráfico 13).

Gráfico 13
Edição Dezembro. Publicidades Formato Publieditorial e Segmentos

Elaborado pelos autores
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Presença da mulher no Formato Publieditorial (4). Em todos elas, a 
divulgação dos produtos esteve sempre acompanhada por modelos de 
mulheres jovens, adolescentes ou adultas, ora loiras, ora morenas, mas 
sem sinais de rugas, sempre magras e em poses sensuais.

Considerações Finais

Apesar da revista Claudia ter trazido matérias com idosas e abor-
dado a questão da velhice, isso não foi suficiente para garantir um único 
anúncio sequer com a imagem dessas mulheres. A velhice feminina não 
foi contemplada nas publicidades nem em meses significativos para a 
temática como o mês de homenagem ao dia internacional da mulher, 
o da celebração ao dia das mães, além do outubro rosa (da prevenção 
contra o câncer de mama) e também o da comemoração pelo dia inter-
nacional do idoso.

As mulheres já são maioria dentro do grupo de idosos, mas se 
deparam ainda com uma sociedade patriarcal, misógina e machista, 
cuja comunicação mercadológica continua priorizando modelos este-
reotipados do establisment social: corpo jovem, belo e firme. É claro 
que a publicidade, nesse contexto, como agente produtora de discursos, 
tem a sua parcela de influência na idealização corporal para as mulhe-
res. Como se sabe, as expressões midiáticas oferecem subsídios para 
que os sujeitos sociais possam formar a sua imagem e simbologias da 
realidade (Wolf, 1997).

Entretanto, cumpre lembrar que a busca pela beleza e fonte da 
juventude não vem de hoje, sempre fez parte da história da humanidade. 
Vestergaard e Shroder (2004) relatam que o ideal feminino costuma 
rejeitar os traços naturais da mulher sejam eles o cabelo, os olhos, sejam 
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a pele, dentes, unhas, lábios, etc. E que a estima social pela boa forma, 
o belo e a juventude, é uma busca generalizada entre as pessoas.

Haveria então uma aspiração que já existe e é reinante no cotidiano, 
cabendo à publicidade convertê-la em representações simbólicas que 
possam dialogar com o imaginário desse público, no caso da revista 
Claudia, com os anseios, desejos e necessidades de suas leitoras. O que 
acabaria “confirmando mais uma vez que a publicidade não pretende 
instituir novos comportamentos, e sim retratar aqueles já instituídos”, 
explica Gonzales (2018, p. 567). Dessa forma, “a ênfase dada aos jovens 
não deve ser encarada como uma distorção de um fato social, mas como 
indicador da pouca consideração que a nossa cultura tem pela velhice 
(Vestergaard & Shroder, 2004, p. 188).

Daí, pode-se inferir que a problemática ganha uma complexidade 
maior que perpassa o próprio modo de produção capitalista e suas 
lógicas de consumo impetradas pelos mecanismos da Indústria Cul-
tural. Trata-se de um processo em que todas as instâncias da vida já 
passaram a ser absorvidas pelos mesmos princípios da racionalidade 
econômica em que “o padrão maior de avaliação tende a ser a coisa, o 
bem, o produto, tudo é julgado como coisa, portanto se transforma em 
coisa - inclusive o homem” (Coelho, 1993, p. 6). Isto é, nada escaparia 
das leis mercadológicas que são calcadas na obsolescência, no novo e 
no descartável.

De todo o exposto até aqui, tudo leva a crer que esse mercado de 
consumo estaria voltado para a negação da velhice feminina. Mais do 
que isso até, ele seria apoderado discursivamente pelos aparatos midi-
áticos, cujos apelos teriam como finalidade transformar a mulher num 
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mero objeto depreciável, enfim, em um produto que precisa ser renovado 
constantemente antes que saia de moda ou tenha a sua validade vencida.
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Educar e informar: a fotografia nos processos 
comunicacionais via Instagram sobre o COVID-191

Denis Renó2

Andréa Versuti3

Teresa Piñeiro-Otero4

Xabier Martínez Rolán5

A sociedade contemporânea vivencia transformações expressivas 
em diversos setores, especialmente a partir do advento das tecnologias 
digitais. Os cidadãos, imersos em comportamentos líquidos (Bauman, 
2001) e conectados por redes de relacionamento (Castells, 2000), com-
põem um cenário cada vez mais imagético, como já esperava McLuhan 
(1964) ao analisar a televisão à época. Entretanto, com o surgimento da 
internet e de dispositivos móveis, o uso da imagem como linguagem 
comunicacional entre pessoas (P2P) foi potencializado, e as redes sociais 
passaram a valorizar ainda mais esse tipo de recurso. Nesse aspecto, a 
narrativa imagética vivencia processos mutantes expressivos desde o 
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advento da tecnologia digital, tornando-se importante protagonista nos 
processos comunicacionais em espaços participativos, como o Instagram.

Neste cenário, e diante da perplexidade que o COVID-19 provoca, 
a sociedade passou a manifestar-se em redes sociais, onde o Instagram 
ocupa uma posição privilegiada de audiência, atualmente. Além disso, a 
imagem, linguagem base do Instagram, possui poder de convencimento 
e interação, o que justifica a busca por dados quantitativos e qualitati-
vos que possibilitem o desenvolvimento de um manual para adotar-se 
a fotografia em casos como esse. Na pandemia, o Instagram vive um 
crescente protagonismo entre as redes de relacionamento sustentadas 
pelas mídias sociais. Segundo o Digital 2021 global overview em janeiro 
de 2021 situava-se como a quinta plataforma social mais popular, com 
uma comunidade global de 1.221 milhões pessoas (WeAreSocial & 
Hootsuite, 2021).

Através do Instagram os utilizadores têm ocupado um papel destacado 
no sentido de expor seus sentimentos, desejos, opiniões e aflições sobre 
a pandemia. O seu componente visual facilitou o seu papel na cons-
trução das narrativas de pandemia, possibilitando o contato e conexão 
das pessoas utentes, além do seu efeito emocional (Cho et al., 2018) e 
motivacional (Kamel et al., 2016; Chung et al., 2017).

Porém, no mesmo cenário em que a imagem ganha protagonismo, 
encontramos a desinformação disseminada pelas mesmas redes de 
relacionamento, algo que em um momento de pandemia torna-se ainda 
menos desejável. Conjuntamente à crise sanitária, instituições públicas 
e organismos de saúde tiveram que fazer frente à infodemia para a 
contenção do vírus (Aleixandre-Benavent et al., 2020).
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Para o estudo, foram escolhidos dois casos específicos para a análise: 
Brasil e Espanha, por serem países que se relacionam de maneira seme-
lhante com as redes sociais. A pesquisa tem como objetivo geral desco-
brir o papel da fotografia na construção discursiva e do conhecimento 
coletivo sobre o COVID-19 em português e espanhol, proporcionando, 
a partir dos resultados, a publicação de um manual de uso da fotografia 
social no Instagram em situações de pandemia. No conjunto de objetivos 
específicos, destacam-se a compreensão, a partir de uma investigação 
bibliográfica, sobre as relações existentes entre a fotografia social e as 
possibilidades de construção do conhecimento. Também temos entre 
os objetivos específicos o levantamento quantitativo das publicações 
sobre o COVID-19 no período determinado pela metodologia definida 
para a pesquisa, assim como a análise qualitativa das 10 publicações 
que tiveram maior interação nos dois idiomas. Com isso, será possível 
conhecer os potenciais da imagem na construção discursiva contempo-
rânea e a sua utilização na educomunicação em saúde, em especial na 
construção do conhecimento sobre o COVID-19 e outras pandemias, 
tendo como base o Instagram.

A Narrativa Imagética na Contemporaneidade

O processo de transformação das linguagens é dinâmico. Transfor-
ma-se em paralelo às próprias transformações sociais e, por sua vez, às 
mudanças do ecossistema midiático. Isso pode ser observado em uma 
breve observação antropológica. Sobre as mudanças, para Levinson 
(2015, p. 167), “todos os meios evoluem até uma gradual réplica do 
mundo real”.

http://www.riaeditorial.com/
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Nos primórdios da humanidade, a comunicação era, basicamente, 
suportada pela oralidade. Ainda que as pinturas rupestres fizessem 
parte dos processos de linguagem, o protagonismo comunicacional era 
ocupado pela transmissão de informações pela oralidade. Mesmo com 
o desenvolvimento da escrita, o processo “midiático” da Idade Média 
era sustentado pelas cartas noticiosas (Briggs & Burke, 2004), quando 
representantes da coroa dirigiam-se aos burgos e, sobre um púlpito ou 
uma colina, liam as mensagens do rei constantes nas tais cartas.

Com o passar do tempo, e décadas depois da invenção da prensa 
por Johan Gutenberg (Briggs & Burke, 2004), a escrita ganhou prota-
gonismo. Isso não aconteceu diretamente após a invenção da prensa, 
pois as pessoas não sabiam ler. O aprendizado da leitura foi gradativo 
e atendeu a uma necessidade. Enquanto isso, os livros, entre eles a 
Bíblia impressa por Gutenberg, não tinham nenhuma importância social. 
Porém, quando ganhou importância, a escrita passou a ser protagonista 
no quesito linguagem. Isso não significou o fim da oralidade, mas um 
maior uso da escrita para transmitir mensagens.

Entretanto, nos últimos séculos, a humanidade presenciou invenções 
que nos levaram a linguagens iconográficas, visuais. A primeira delas foi 
a fotografia, capaz de congelar instantes cotidianos. Inicialmente pensada 
como uma experiência nos campos da física e da química, a fotografia 
foi rapidamente “capturada” pela arte e pela comunicação, transfor-
mando-se em ferramenta popular no início do século XX. Na escalada 
imagética, desenvolveu-se o cinema, a televisão e, nas últimas décadas, 
a internet, que construiu um ambiente para transmissão de imagens 
com maior alcance. Somou-se a essa linha cronológica a invenção de 
dispositivos portáteis para registro de imagens digitais, com especial 
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atenção ao telefone celular, o que facilitou a comunicação a partir de 
linguagens imagéticas. Chegamos, então, à era imagética, definida por 
Fontcuberta (2016) como o momento da fúria das imagens. De igual 
forma, Scolari (2018) reforça que vivemos em uma sociedade cada vez 
mais conectada por interfaces, ou seja, representações imagéticas de 
possibilidades cognitivas e/ou instrumentais. Continuamos a escrever 
e a contar histórias oralmente, mas podemos observar uma crescente 
adoção de imagens na estrutura de mensagens.

Com o olhar neste momento linguístico, e sem pensamentos apo-
calípticos referentes ao fim das outras linguagens, desenvolvemos a 
investigação aqui descrita, que contou com um complexo metodológico 
apresentado a seguir. As transformações do ecossistema midiático têm 
como característica a absorção de uma mídia ou linguagem por outra, 
sem destruí-la. Trata-se de uma evolução dos meios,

Metodologia

Para essa pesquisa, uma metodologia é insuficiente para a obtenção 
de êxito, dada a diversidade da temática resultante do comportamento 
social contemporâneo. Por essa razão, optou-se por desenvolver um 
pacote metodológico no intuito de contemplar os objetivos propostos 
pela investigação.

Neste complexo procedimental, a estratégia inicial, identificada 
pela etapa 1 - “A fotografia social em ambientes digitais“, será a pes-
quisa bibliográfica. A partir deste procedimento, será possível aclarar 
ou resgatar conceitos relacionados aos temas envolvidos no projeto, 
especialmente sobre fotojornalismo social e redes sociais. Com esse 
resgate, será possível aprofundar-se em tais temas que colaborarão 

http://www.riaeditorial.com/
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com o desenvolvimento dos demais procedimentos metodológicos aqui 
apontados. O método bibliográfico, segundo Ida Stumpf (2006, p. 51), 
“é o levantamento global inicial de qualquer trabalho de investigação 
que resulta a identificação e obtenção da bibliografia pertinente sobre 
o tema, até a apresentação de um texto sistematizado”.

O segundo procedimento metodológico adotado, que observará espe-
cificamente o comportamento social no Instagram sobre o COVID-19 no 
Brasil e na Espanha, é denominado “A fotografia social e o Instagram” e 
será composto por pesquisa etnográfica, atualmente adotada para com-
preender e explicar os fenômenos sociais e culturais contemporâneos. 
O método etnográfico, segundo Agrosino (2009, p.31), “é baseado na 
pesquisa de campo (conduzido no local onde as pessoas vivem e não em 
laboratórios onde o pesquisador controla os elementos do comportamento 
a ser medido ou observado)”. No projeto em questão, propõe-se o uso 
do método multifatorial, que tem como essência o uso de duas ou mais 
técnicas de coleta de dados. Para isso, definimos uma pesquisa netnográ-
fica, que consiste na coleta de dados da pesquisa etnográfica na internet.

Para a realização da pesquisa netnográfica, adotou-se a ferramenta 
Crowdtangle para colher os dados com hashtags específicas e num 
período previamente definido. O uso da ferramenta permitiu a análise 
das fotografias da plataforma, observando os metadados associados 
a cada uma das fotografias: hora de publicação, tipo e dimensões da 
publicação, volume de interações e o texto (caption) que acompanha 
a cada uma das publicações. Esta ferramenta foi adotada com êxito 
em estudos anteriores desenvolvidos pelos proponentes deste projeto 
(Martínez-Rolán et al., 2019).
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O recorte da pesquisa é composto pelas publicações no Instagram 
durante sessenta dias, a contar de 20 de março de 2020, quando o 
Senado Federal do Brasil aprovou o Decreto de Calamidade Pública, 
e igual período de sessenta dias a partir de 13 de março de 2020, 
quando o Governo da Espanha decretou o Estado de Alarma. O corpus 
da pesquisa é composto pelas publicações no Instagram oriundas de 
usuários do Brasil e da Espanha que adotaram as hashtags #COVID19 
e #CORONAVIRUS. A partir dessa seleção, foram obtidos resultados 
quantitativos e qualitativos dos dois grupos, que terão os fluxos analisa-
dos, obtendo uma curva de crescimento e estabilização das publicações. 
Também serão realizadas análises qualitativas das 10 publicações com 
mais interação de cada país para compreender a narrativa imagética de 
cada uma das publicações.

A partir dos resultados obtidos, será desenvolvida a terceira etapa 
do projeto, intitulada “manual de saúde pública por imagens”. Na etapa, 
será redigido e publicado o manual de uso da fotografia social na cons-
trução do conhecimento sobre o COVID-19 e outras pandemias, que 
servirá não somente para a disseminação de informações imagéticas 
relacionadas ao tema por órgãos governamentais de saúde, como tam-
bém organizações não-governamentais e de qualquer outra natureza. 
Para tanto, justifica-se a combinação dos conceitos de comunicação 
e educação em busca de uma mesma finalidade: a educomunicação 
voltada à saúde pública.

Primeiros Resultados

Com o auxílio do software CrowdTangle, encontramos, entre 13 de 
março e 20 de maio, encontrou-se o total de 103.775 publicações de 
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13.051 autores diferentes. Destes, aproximadamente metade dos uti-
lizadores aparecem com uma única publicação: 6.326. Por outro lado, 
os demais 6.587 utilizadores que foram selecionados pela mostra são 
responsáveis pelas 97.449 publicações restantes. Vale-nos destacar 
que a distribuição desta participação é irregular e não respeita a média 
(14,7 publicações por utilizador), como observado na figura 1.

Figura 1
Distribuição quantitativa de publicações

Elaboração própria.

Primeiramente, deve-se comentar que um reduzido número de 
utilizadores (apenas 13) são responsáveis por mais de 500 publica-
ções. Além disso, existem 159 utilizadores que publicaram entre 100 e 
500 posts e 1.230 utilizadores são autores de uma faixa entre 10 e 
100 publicações. A maior parcela dos utilizadores localiza-se na faixa 
de 2 a 10 publicações, representando um total de 5.185.
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Um resultado importante com as cifras específicas para cada tipo de 
linguagem-forma adotada. Na seleção, observa-se uma predominância 
de fotografias que com 66.642 publicações (64% dos post são imagens 
únicas). Essa cifra faz jus às origens da rede social. As fotografias cons-
tituem a forma mais singela de comunicar-se no Instagram e a favorita 
dos utilizadores quem compartilham ideias, pensamentos, inquietudes 
condensados em uma única imagem que, acompanhada de um texto, 
criam um discurso multimodal sobre o que se estabelecem interações.

Os 36% das publicações restante (um total de 37.133 post) se dis-
tribuem de forma mais homogênea entre os outros tipos de linguagem-
-forma próprios do Instagram. Assim, com 13% da amostra, pode-se 
assinalar o equilíbrio prático entre as publicações com álbuns de fotos 
(uma expansão das fotografias presente em 13.387 publicações) e aquelas 
que utilizam vídeos para contribuir a sua perspetiva à narrativa coletiva 
da pandemia no Instagram (13.706 publicações).

As cifras encontradas demonstram uma expressiva atividade no 
Instagram, especificamente com as hashtags definidas pela pesquisa. 
A rede social em questão ganha cada vez maior notoriedade e representa 
um crescimento concreto da imagem como linguagem, com ênfase à 
fotografia, como podemos confirmar através das cifras seguintes.

Predominância da Fotografia

Os resultados alcançados reforçam a percepção de que a fotografia 
ocupa um importante papel no ecossistema midiático contemporâneo. 
Ainda que tenhamos a realidade de que isso não é um reflexo social, tendo 
em vista que observamos apenas um canal midiático e com hashtags 
específicas, trata-se de um importante indício. A fotografia oferece um 
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fascínio que outras linguagens, inclusive imagéticas, não são capazes. 
Através da fotografia, congela-se um momento, um ângulo, uma luz. 
A limitação existente na própria fotografia, incapaz de contar uma 
história completa e sem diversidade de interpretações, acaba por ser 
apropriada para o Instagram. Afinal, também escolhe-se uma imagem 
para transmitir uma mensagem, para expressar-se, e não somente para 
expressar detalhadamente sobre um tema.

Como defende Levinson (2015, p. 168), a fotografia capturou um 
aspecto fundamental de comunicação dentro do mundo real. Um aspecto 
que, apesar de estar longe da linguagem natural (Renó, 2011) – o audio-
visual , alcança um teor de subjetividade que colabora com a transmissão 
ou construção de sentido. Além disso, há uma contemporânea mistura 
de linguagens imagéticas, algo visível no Instagram. Para compreender 
este cenário, apoiamo-nos em Fontcuberta (2011), quem apresentou 
os primeiros conceitos sobre pós-fotografia. Para o autor, o ambiente 
de mediação contemporânea tem como característica a associação de 
diversas linguagens imagéticas como a fotografia, o audiovisual, o 
infográfico e a iconografia. Neste contexto, e revisando Scolari (2018), 
deve-se agregar a interface como coautora dos discursos midiáticos 
imagéticos. Segundo Fontcuberta (2011, par. 3):

vivimos en la imagen, y la imagen nos vive y nos hace vivir. Ya en 
los años sesenta Marshall McLuhan vaticinó el papel preponderante 
de los mass media y propuso la iconosfera como modelo de aldea 
global. La diferencia es que en la actualidad hemos culminado un 
proceso de secularización de la experiencia visual: la imagen deja 
de ser dominio de magos, artistas, especialistas o profesionales al 
servicio de pode- res centralizados. Hoy todos producimos imágenes 
espontáneamente como una forma natural de relacionarnos con los 
demás, la postfoto- grafía se erige en un nuevo lenguaje universal.
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A ideia de pós-fotografia é a que sustenta a própria plataforma. 
De igual maneira, podemos observar o potencial existente no Instagram 
para a construção de narrativas híbridas e complexas de interesse a 
projetos educomunicacionais. Esses resultados fortalecem os objetivos 
desta pesquisa e permite que seja dada continuidade na mesma.

Conclusões Iniciais

Os primeiros olhares acerca da investigação demonstram que tanto as 
publicações em português quanto em espanhol oferecem comportamentos 
semelhantes. Ainda que em português observa-se uma predominância 
maior de publicações oriundas do Brasil, na língua espanhola encon-
tra-se uma expressiva diversidade de origem, o que amplia o espectro 
de realidades. Entretanto, a linha temporal da pandemia foi semelhante 
tanto na península Ibérica quanto na América Latina, com um pequeno 
atraso de uma semana entre ambas.

Outra característica está presente no perfil de usabilidade nas duas 
regiões. Ainda que consideremos uma maior desigualdade digital na 
América Latina, a população brasileira acaba por compensar essa dife-
rença. Além disso, tratamos de uma rede social, que encontra menor 
dificuldade de penetração nos hábitos midiáticos dos latino-americanos. 
Isso pode ser observado pela forca da desinformação existente na região, 
onde a crença nos meios digitais tem provocado decisões coletivas que 
vão contra a lógica humana. Esperemos que a conclusão da pesquisa, 
especialmente a partir do manual de boas práticas em processos de 
educomunicação em saúde coletiva, que pretende apoiar os órgãos 
competentes na construção de uma opinião pública coletiva e com um 
efetivo benefício social.

http://www.riaeditorial.com/
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Análise da comunicação dos chefes de governo das 
Américas no Twitter sobre Covid-19 e vacinas

Rita de Cássia Romeiro Paulino1

Marina Lisboa Empinotti2

No ano de 2020 se vivenciou uma situação de calamidade pública na 
saúde com a propagação da covid-19. Uma catástrofe de escala mundial 
vivenciada em ondas sucessivas, distintas variantes virais e desafios 
nas restrições de circulação globais. A propagação do vírus gerou, em 
2020, 1,8 milhão de mortes (Grasso, 2020) e embates por parte dos 
governantes para estabelecer regras próprias para combater a doença.

As vacinas segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são 
um instrumento poderoso contra a Covid19, mas a organização afirma 
que não são os únicos meios de combate (Poder 360, 2021). Outras 
medidas, como distanciamento social e lavagem constante das mãos com 
álcool gel, necessitam de muita divulgação por parte dos governantes. 
Boa governança na comunicação ajudam a atenuar o drama mundial.

As vacinas contra a covid-19 surgiram em 2020, mesmo em escala 
insuficiente, por diferentes empresas. A partir da aprovação em testes, 
governos e consórcios passaram a comercializar doses e iniciaram a 
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vacinação em locais como Israel, Estados Unidos e Reino Unido ainda 
no final do ano, prolongando para o ano corrente. A logística que envolve 
a distribuição das vacinas se tornou um grande desafio mundial, que 
começa com as negociações para compra e produção, se estendendo 
para a distribuição, até chegar ao convencimento da população de que 
é um ato necessário e seguro.

Neste cenário, cresce a necessidade por informações confiáveis e a 
atenção às fake news. As redes sociais se tornaram um espaço significa-
tivo para atividade cívica e política, além de criarem oportunidades para 
governantes influenciarem as opiniões dos seus públicos (Malinen et al., 
2020). Complementando, Alhayan et al. (2020) afirmam que a mídia 
social se tornou uma importante fonte de informação sobre a saúde graças 
à sua capacidade de distribuir conteúdos rapidamente em comparação 
à mídia tradicional.

As plataformas de redes sociais estão entre as fontes de informação 
mais utilizadas no mundo, o acesso fácil e econômico à Internet e o 
elevado número de utilizadores registados nestas plataformas tornam-
-nas uma das formas mais fáceis e eficazes de divulgar a informação. 
Durante grandes eventos, a resposta geral é geralmente uma busca maior 
por informações, seja um evento esportivo, uma doença ou um desastre 
natural (Gonzalez-Padilla & Tortolero-Blanco 2020).

Além disso, a versatilidade dessas redes prova ser benéfica em 
várias formas, como em marketing digital de produtos, análise de dados, 
divulgação de informações úteis vinculadas com medidas preventivas, 
atualizações diárias em relação ao número de casos e contagem de perda 
de vidas no curso da situação da pandemia (Kaur et al., 2020). Um bom 
exemplo pode ser visto com o pico de pesquisas por informações na 
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Internet e plataformas de mídia social na China precedendo o pico de 
incidência em casos de covid-19 por 10-14 dias, com os quais pesquisas 
na Internet e em redes sociais têm uma correlação demonstrada com a 
incidência da doença (Abd-Alrazaq et al., 2020).

Algumas das características mais relevantes das plataformas de mídia 
social nesta pandemia tem sido a rápida disseminação de protocolos em 
níveis regional, nacional e internacional. Compartilhar protocolos sobre 
tratamento, equipamentos de proteção individual ou mesmo propostas 
para alocação justa em ambientes de recursos médicos escassos agora 
se tornou o novo normal (Emanuel et al., 2020).

O papel cada vez mais importante das mídias sociais no discurso polí-
tico torna essencial que se melhore a compreensão do impacto destas nos 
complexos mecanismos associados ao sucesso político (Yang et al., 2016). 
Isso faz com que as atividades políticas, incluindo campanhas políticas 
e coberturas de notícias, mudem cada vez mais para as plataformas de 
mídia online, com isso, os candidatos estão cada vez mais utilizando seus 
perfis nas redes sociais, como o Twitter, como fonte direta de informações 
a respeito das medidas e ações adotadas pelos seus governos.

Frente às distintas ações tomadas por líderes governamentais em 
seus esforços de combate à pandemia, nesta pesquisa analisamos perfis 
do Twitter de chefes de estado, buscando entender como divulgaram 
informações sobre vacinas e os planos de vacinação em seus países. 
O acompanhamento foi feito durante todo o ano de 2020 (janeiro-de-
zembro) através de tweets publicados em suas contas oficiais, sendo os 
países selecionados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Canadá, 
Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Selecionamos 
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líderes atuantes no Twitter, com posições políticas distintas e que apre-
sentassem diferentes estratégias de combate à pandemia.

Assim, este artigo busca analisar os perfis do Twitter de governan-
tes na rede social Twitter durante a pandemia, tendo foco na questão 
das vacinas contra a covid-19. Entendemos que reunir as informações 
transmitidas pelos líderes selecionados e fornecer um panorama amplo 
de sua atuação fornece ao público dados não contemplados pelas mídias 
ditas tradicionais. Para esse fim, o artigo é estruturado da seguinte 
forma: em Trabalhos Correlatos é fornecida uma visão geral de estudos 
de redes sociais e covid-19. A seção de Metodologia fornece métodos 
detalhados sobre a forma como foram coletados os dados e as análises 
léxica e de sentimentos. Em Resultados e Discussões são apresentados 
os elementos que culminam na análise deste artigo, a partir das análises 
realizadas e dos dados obtidos.

Trabalhos Correlatos

Estudos recentes consideram as redes sociais como fonte estratégica 
de apoio à vigilância em saúde durante a covid-19. Segundo Xavier et al. 
(2020) a desinformação é o grande gargalo na comunicação, visto que há 
um grande esforço dos órgãos de saúde nas atividades de comunicação 
com a população e combate às notícias falsas que são publicadas em 
diversos meios e disseminadas especialmente via Internet.

Além disso, Malavé (2020) afirma que no período da pandemia, 
durante o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), foi potencializado o uso das redes sociais, sendo o 
principal canal de comunicação entre as pessoas na segurança de suas 
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casas, uma vez que, para o indivíduo é essencial se comunicar e ter o 
contato com o mundo.

De acordo com Almeida et al. (2020), há pesquisas que apontam 
efeitos positivos das redes sociais, como o aumento da participação 
dos eleitores no debate político, contribuindo para o consenso sobre o 
poder que essas plataformas exercem como ferramentas para promoção 
da democracia e do engajamento cívico, quando utilizada de forma a 
salutar. Neste sentido, Dodds et al. (2019) dizem que as comunicações 
presidenciais são um tópico oportuno, visto que dinamicamente evi-
denciam como o executivo se comunica com o público. Além disso, 
usuários influentes do Twitter, como os presidentes dos EUA, produzem 
sinais no meio que transcende amplamente o social dinâmico da rede.

De forma contemporânea, é sabido que quando um presidente posta 
algo no Twitter, a mensagem é quase instantaneamente amplificada e 
espalhada por fontes oficiais e não oficiais na plataforma. Além disso, 
muitos pronunciamentos são primeiramente feitos via redes sociais, 
antes mesmo de plataformas consideradas oficiais.

O uso efetivo das Mídias Sociais por governantes vem sendo 
percebido por pesquisadores diversos, por exemplo, Mergel (2013) e 
Groshek e Koc-Michalska (2017). Para os últimos, os sucessos eleitorais 
da campanha de Barack Obama, em parte foi devido à sua experiência 
em mídias sociais, em 2008 e em 2012. Ele é considerado o primeiro 
governante a usar efetivamente as mídias sociais no governo . O poten-
cial das mídias sociais no engajamento do público chamou a atenção 
do governo do ex-presidente Barack Obama em 2009, o que sinalizou 
o uso de novas tecnologias na época - as mídias sociais - para colocar 
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informações sobre suas operações e decisões online e prontamente 
disponíveis para o público (Mergel, 2013)

Para Dodds e Minot (2020) outro presidente que foi muito efetivo 
nas Redes Sociais foi o ex-presidente Donald Trump que em seus 
tweets experimentou um aumento notável na atividade de resposta, 
como retweet e curtidas, após sua declaração de candidatura de 16 de 
junho de 2015. Antes deste ponto, os tweets de Trump acumularam 
menos atividades do que durante o auge de sua campanha e seu tempo 
subsequente no cargo.

Com isto, é constatada a notória importância das postagens de um líder 
político, pois além de serem fontes de informações direta do governo, 
podem criar discussões políticas e até manifestações entre seus eleitores. 
O Twitter oferece um ambiente rico para examinar práticas sociais e 
materiais dentro da esfera digital e gera dados públicos e privados que 
podem ser analisados usando uma variedade de métodos e abordagens 
metodológicas (Stewart, 2016).

A Análise de Sentimentos, também chamada de Mineração de Opi-
niões, é definida por Liu (2012) como a área de estudo que analisa as 
opiniões, sentimentos, avaliações e atitudes das pessoas com relação a 
diferentes entidades - que podem ser produtos, serviços, organizações, 
individuais, eventos, tópicos, problemas e seus respectivos atributos. 
A Análise de Sentimentos evidencia principalmente opiniões que expres-
sam ou implicam sentimentos positivos ou negativos (Corrêa, 2017). 
Estudos desta natureza são importantes para se entender os comentários 
dos perfis analisados.

Nesse contexto, foram coletados e analisados tweets relacionados 
à covid-19 do perfil de líderes políticos de onze países das Américas. 



1695

meistudies

Assim, se baseando nos trabalhos correlatos e de maneira diferenciada, 
este trabalho analisa a forma como cada líder utiliza sua conta para 
informar e mostrar sua gerência durante a pandemia, tendo um foco 
mais específico nas vacinas. A partir da análise de sentimentos, foram 
observados se os tweets sobre são positivos ou negativos.

Procedimentos Metodológicos

Figura 1
Fluxograma da metodologia.

Elaborado pelos autores

No processo metodológico, utilizamos uma abordagem mista de 
ferramentas e etapas que proporcionam uma visão quali-quantitativa 
das declarações sobre os assuntos abordados. As técnicas escolhidas 
foram: Visualização Bibliométrica3, Técnicas de Análise de Redes 

3. A bibliometria é o estudo dos aspectos quantitativos da produção e disseminação 
e uso da informação registrada com a utilização de métodos matemáticos e 
estatísticos. (Frascareli & Pimentel, 2012). 
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Sociais (ARS)4 e Análise de Sentimentos5. Para o desenvolvimento 
deste artigo foram seguidas três etapas: 1. Planejamento e Coleta; 
2. Análise Léxica; 3. Análise de Sentimentos. O intuito foi responder às 
seguintes questões-chave de pesquisa: Q1. Quais líderes de Governos 
mais se comunicaram em número de publicações através do Twitter em 
relação ao aumento de mortes no país? Q2. Quais líderes de Governos 
mais postaram tweets sobre as vacinas para seu público? Q3. Qual(is) 
a(s) vacina(s) mais mencionada(s) nas Américas do Norte e Sul? 
Q4. Quais foram os sentimentos dos governantes a respeito das vacinas?

Planejamento e Coleta
A Etapa 1 conta com o planejamento das atividades e a Coleta de 

Dados, cujo objetivo é criar base de dados a ser utilizada nas análises. 
Para esta etapa foi utilizada a Twint (s.d.), uma ferramenta avançada 
de extração, escrita em Python, que permite coletar tweets de perfis. 
Permite a extração baseada em tweets de usuários específicos ou tweets 
relacionados a certos tópicos, hashtags e tendências. Assim, foi possível 
coletar 2606 tweets dos perfis dos líderes políticos selecionados.

Com o intuito de refinar os dados, foi limitado o número de tweets 
para garantir uma melhor visualização na análise léxica, além de identi-
ficar as publicações mais compartilhadas, para isto foram escolhidos os 
100 tweets com maior quantidade de retweets. Para selecionar os tweets 
que deveriam ser coletados na Etapa 1 foram escolhidas palavras-chave 

4. São técnicas que auxiliam na identificação das relações entre os atores e sua 
função em uma rede de conexões.

5. Análise de sentimentos consiste em técnicas automáticas capazes de extrair 
informações subjetivas de textos em linguagem natural, como opiniões e 
sentimentos, a fim de criar conhecimento estruturado que possa ser utilizado por 
um sistema de apoio ou tomador de decisão. (Benevenuto & Araújo, 2015).
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relacionadas sobre a pandemia: Coronavírus, Covid, Pandemia, Corona, 
Covid-19, SARS-CoV-2 e Quarentena. Os termos foram selecionados 
manualmente, a partir de pesquisa bibliográfica e de glossário de ter-
mos de covid-19 criado pela Fundação Família Kaiser (Kaiser Family 
Foundation, KFF, s.d.).

Visualização Bibliométricas6, Técnicas de Análise de Redes Sociais
O processo de análise é interativo, pois permite a intervenção em 

qualquer uma das fases, possibilitando que etapas anteriores sejam refeitas 
ou corrigidas caso necessário; há uma garantia de corretude e assertivi-
dade dos resultados alcançados (Goldschmidt et al., 2016). A Etapa 2 
possui a função de criar mapas semânticos bidimensionais capazes de 
revelar tendências e sentimentos. A ferramenta para dar suporte a esta 
Etapa foi o VOSviewer7 (https://www.vosviewer.com/), desenvolvido 
para criar, visualizar e explorar mapas bibliométricos da ciência (Van 
Eck & Waltman, 2010) e permite visualização de redes (Polley & David, 
2016). A escolha do VOSviewer foi motivada pela expertise do grupo 
de pesquisa e pelo fato de a ferramenta ser gratuita. Os termos estão 
localizados no mapa de forma com que as distâncias possam representar 
suas respectivas relações, em geral, quanto menor a distância entre dois 
termos, mais forte é a relação entre eles em comparação a outro termo 
que se encontra distante (Van Eck & Waltman, 2011).

6. A bibliometria é o estudo dos aspectos quantitativos da produção e disseminação 
e uso da informação registrada com a utilização de métodos matemáticos e 
estatísticos. (Frascareli & Pimentel, 2012).

7. VOSviewer: Visualizing scientific landscapes.

https://www.vosviewer.com/
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Análise de Sentimentos
Para a Etapa 3 foi utilizado o TextBlob (“TextBlob: Simplified Text 

Processing”, s.d.), uma biblioteca de software livre para processar dados 
textuais, fornecendo uma API simples para se aprofundar em comum 
linguagem natural (NLP) tarefas de processamento. Há um dicionário 
de palavras, contendo vocabulário pré definido em que cada palavra tem 
um valor, seja o efeito da palavra positivo ou negativo. As sentenças 
são decompostas para que cada palavra seja identificada, e então, de 
acordo com o dicionário, é atribuído o valor dado ao efeito que aquela 
palavra também tem. A soma desses valores gera um valor emocional 
da sentença particular no caso mais geral (Nemes & Kiss, 2020). Como 
os tweets foram coletados de diversos países com diferentes idiomas, 
todos os tweets foram traduzidos para a língua inglesa para facilitar a 
clusterização dos mesmos no VOSViewer e para o processamento na 
biblioteca TextBlob.

Para a criação de gráficos, foi utilizado o Jupyter Notebook (https://
jupyter.org) junto à biblioteca Plotly (“Plotly Open Source:Graphing 
Libraries”, s.d.), que são amplamente utilizados em soluções desta natu-
reza. Trata-se de uma biblioteca de visualização de dados para Python, 
Javascript e R, usada para gerar os modelos de análise, mostrando a 
relação dos tweets com a pandemia, assim como, gráficos que mostram 
a quantidade de posts de cada líder político acerca dos vacinas que estão 
usando para combater a covid-19.

Sobre a análise das vacinas, foram escolhidos termos que representam 
as autorizadas/aprovadas pela OMS e que podem ser encontradas no 
site da Sociedade de Profissionais de Assuntos Regulatórios (Regulatory 
Affairs Professionals Society, RAPS) (Craven, 2021). Assim, as vacinas 

https://jupyter.org
https://jupyter.org
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consideradas - e as respectivas empresas/institutos - foram: Pfizer e 
Biontech; Moderna; Astrazeneca (Universidade de Oxford); Sputnik 
V (Instituto Gamaleya) e a Coronavac (Instituto Butantan e Sinovac).

Resultados Obtidos e Considerações

Foi realizada uma análise da quantidade de tweets em relação à 
média-móvel8, para responder à Q1 (primeira questão da pesquisa): 
quais líderes de Governos mais se comunicaram em número de publi-
cações através do Twitter em relação ao aumento de mortes no país?

Figura 2
Quantidade de tweets sobre Covid-19 ao longo dos meses de 2020

Elaborado pelas autoras

Conforme a Figura 2, pode ser observado que a maioria dos gover-
nantes tem mais tweets postados no primeiro semestre de 2020, princi-
palmente no mês de março, quando houve as primeiras notícias de casos 
de covid-19 na América do Norte e na América do Sul. Destacamos 

8. Entende-se a média móvel como um indicador de avaliação estatística de 
vários pontos, sendo uma sequência amostral para avaliar uma tendência de 
comportamento.
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o Canadá, Brasil e Colômbia com o maior número de tweets no pri-
meiro semestre. No segundo semestre os perfis apresentaram queda na 
quantidade de publicações, com exceção de Canadá, EUA e Argentina, 
onde houve um aumento no mês de outubro no primeiro país devido a 
segunda onda da covid19 e na sequência a mesma situação se configurou 
em novembro nos EUA e Argentina. A Tabela 1 mostra a quantidade 
de tweets coletados sobre covid-19 em relação à quantidade total de 
tweets de cada perfil dos líderes.

Tabela 1
Total de Tweets vs Tweets sobre Covid-19

AR BO BR CA CO CL EC EUA MX PY UY VE

Total de 
Tweets 1047 1453 2798 4108 2791 733 1150 5953 766 697 178 3169

Tweets 
sobre 

Covid-
19

240 198 501 1512 620 131 202 406 69 66 6 740

Elaborado pelas autoras

Com objetivo de aprofundar os olhares sobre o comportamento dos 
líderes de cada país durante a pandemia, foi feita uma análise mês a mês 
em 2020 (Tabela 2). Para isto, foi utilizado o banco de dados internacional 
do site Our World in Data (Coronavirus Pandemic (COVID-19), s.d.) 
para coletar a quantidade de mortes pela covid-19 e calcular a média 
móvel de cada país. O intuito dessa coleta de informações foi comparar 
e analisar o aumento do número de casos com a quantidade de tweets 
postados pelos respectivos representantes de cada país.
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Tabela 2
Relação Média Móvel de mortes e Quantidade de tweets por mês

Elaborado pelas autoras

Assim como mostrado na Tabela 2, em quase todos os países, con-
siderando o ano de 2020, o pico de tweets ocorreu no mês de março, 
período onde começaram a aparecer os primeiros casos e mortes nos 
países. Destacamos, no mês de março, os EUA com o maior número de 
mortes e um número pequeno de tweets sobre o assunto. O segundo país 
com o maior número de mortes em março foi o Brasil e uma média de 
4,5 tweets por dia sobre o assunto. Mesmo com um número crescente 
de mortes, o presidente Jair Bolsonaro (Brasil), atacou governadores, 
criticou o fechamento de escolas e comércio, e disse que o Brasil 
deveria “voltar à normalidade” mesmo em meio à pandemia do novo 
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coronavírus”. (Barrucho, 2020) Podemos constatar que o uso das Mídias 
Sociais no caso do Presidente do Brasil foi para desqualificar a doença. 
Ao contrário do Brasil, a Venezuela no mês de março apresentou um 
número baixo de casos de Covid 19 e mesmo assim publicou 50 tweets 
sobre o assunto. O presidente Nicolás Maduro, impõe nesse período 
uma quarentena para todo o país contra o coronavírus. (G1, 2020).

No segundo semestre (mês de agosto), o número de casos dispara 
nos EUA e no Brasil, com uma média móvel de mortes acima de 22 e 
15 mil respectivamente e baixo número de tweets sobre o assunto: 5 e 
20 tweets neste mês. Na contramão aparece a Venezuela, que apresentou 
uma média móvel de 40 mortes e postou 78 tweets no mês de agosto 
sobre o assunto.

Constatamos que no mês de Dezembro o Brasil registrou um número 
elevado de mortes 21850,9, perdendo somente para os EUA; mesmo assim 
publicou um número baixo de tweets (8). Ao contrário está o Canadá, 
que apresentou a média móvel de mortes em 1257,9 com 44 tweets 
sobre a pandemia. Mesmo com o avanço da doença em dezembro, dos 
11 países analisados, 7 tiveram uma comunicação abaixo de 10 tweets 
sobre a covid-19. Os países em 2020 que mais utilizaram o Twitter 
para comunicar medidas sobre no combate a pandemia foram Canadá 
(1512), Venezuela (740), Colômbia (620), Brasil (501) e EUA (406).

Pôde-se observar que enquanto a média móvel de mortes crescia ao 
longo dos meses, a quantidade de tweets não seguiu a mesma tendência 
na maioria dos países, como Brasil, Chile, Equador e México, tendo 
decrescimento na quantidade durante o ano. No entanto, a Bolívia, no 
momento dos dois picos da doença nos meses de março e julho, apresentou 
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a maior quantidade de tweets. Já o Paraguai possui poucas publicações 
durante o ano; contudo é o país que apresenta a menor média móvel.

Para responder à segunda questão da pesquisa (Q2), quais líderes 
de Governos mais postaram tweets sobre as vacinas para seu público?, 
primeiro realizamos um quantitativo de tweets utilizando o termo “vaci-
nas” + “nome das principais vacinas” que estão sendo desenvolvidas 
ou distribuídas mundialmente. No segundo momento, uma análise de 
sentimentos em cima dos tweets de cada líder político selecionado, 
classificando-os entre positivos, negativos ou neutros.

Figura 3
Linha do tempo da primeira mensagem sobre vacina de cada país

Elaborado pelas autoras

Conforme a Figura 3, a Argentina foi o primeiro país a twittar sobre 
uma das vacinas. A postagem ocorreu no dia 10 de julho, ainda na fase 
de desenvolvimento da vacina Pfizer, sendo que só no final do mês de 
agosto outro país (Canadá) publicou sobre as medidas para obter as 
vacinas. A partir dessa data, o Canadá continuou postando regularmente 
sobre o investimento nas vacinas. Este foi o país com a maior quantidade 
de tweets (Tabela 3). O Equador foi o penúltimo a publicar, no entanto, 
ultrapassou a quantidade de tweets em comparação com a Argentina.
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O Canadá lidera na quantidade de tweets por vacinas, sendo o país com 
mais publicações sobre as três vacinas: Pfizer, Moderna e Astrazeneca, 
além de ter uma larga diferença na quantidade em relação ao segundo 
país, os Estados Unidos. Já na América do Sul, a Colômbia foi o país 
com a maior quantidade de tweets, seguida por Venezuela e Argentina. 
O México e o Paraguai não foram incluídos na tabela pelo fato de não 
apresentarem nenhuma publicação sobre as vacinas.

Tabela 3
Quantidade de tweets de cada vacina por país

Vacinas Argentina Bolívia Brasil Canadá Chile Colômbia Equador
Estados
Unidos

Uruguai Venezuela

Pfizer/
Biontech

1 - - 80 - 16 6 30 1 -

Moderna - - - 30 - 1 - 5 - -

Astrazeneca 5 4 9 40 - 5 1 - - -

Sputnik V 4 4 - - - - - - - 16

Coronavac - - 5 - 4 10 1 - 1 -

Total 10 8 14 150 4 32 8 35 2 16

Elaborado pelas autoras

A Tabela 3 responde à terceira pergunta de pesquisa: Qual(is) 
a(s) vacina(s) mais mencionada(s) nas Américas do Norte e Sul? (Q3). 
Mostra que a vacina mais mencionada foi a Pfizer-Biontech, por 6 paí-
ses, além de ter a maior quantidade de tweets, principalmente por causa 
do Canadá, onde lidera em grande vantagem o número de menções. 
Na sequência, a vacina Astrazeneca foi a segunda com maior quantidade 
de publicações. Já a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, 
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foi a menos mencionada, sendo a Venezuela o país que mais publicou 
sobre esta vacina.

Após a coleta, todos os tweets acerca das vacinas passaram por uma 
análise de sentimentos, onde foram classificados como: positivo, neutro 
ou negativo. A Tabela 4 mostra que a maioria das postagens apresenta 
sentimento positivo. Vale ressaltar que no México não foram realizadas 
a análise de sentimentos por não apresentarem nenhum tweet específico 
sobre as vacinas no período da coleta de dados.

Tabela 4
Resultado da análise de sentimentos sobre as vacinas por país

 Argentina Bolívia Brasil Canadá Chile Colômbia Equador EUA Venezuela

Positivo (%) 90 75 70 61,4 25 75 75 71 93,75

Neutro (%) 0 25 15 21,3 50 15,63 0 14,5 0

Negativo 
(%) 10 0 15 17,3 25 9,37 25 14,5 6,25

Elaborado pelas autoras

A Tabela 4 responde à quarta questão de pesquisa: Quais foram os 
sentimentos dos governantes a respeito das vacinas? (Q4). O Uruguai 
foi descartado por apresentar uma quantidade pequena de tweets sobre 
as vacinas. A Venezuela foi o país que apresentou maior quantidade 
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de sentimento positivo, com 93,75%. Wste país foi o maior defensor 
sul-americano acerca da vacina Sputnik V.

Na sequência vem a Argentina, apresentando 90% de tweets com 
sentimentos positivos. Já o Chile foi o país com a menor quantidade de 
tweets com sentimentos positivo. Vale notar que o Canadá, país com 
as maiores quantidades de tweets sobre as vacinas, apresentou 61% de 
tweets com sentimentos positivos.

No caso do Brasil, o baixo número de tweets sobre as vacinas mostra 
um quadro falso positivo, sabendo-se que o presidente do Brasil sempre 
as desconsiderou. Nos tweets analisados somente duas vacinas foram 
mencionadas: a Astrazeneca e a CoronaVac. A primeira apresentou 70% 
de sentimento positivo, que se deve sobretudo ao fato de um acordo 
entre o Ministério da Saúde e Astrazeneca/Oxford. Já a segunda mostrou 
sentimentos mistos, o que sugere um posicionamento neutro e negativo 
por parte do presidente do Brasil em relação às vacinas CoronaVac e 
Astrazeneca.

Para finalizar, uma análise semântica9 (Figura 4), demonstrada em 
grafo que apresenta a ênfase de alguns países sobre as vacinas e no 
combate à pandemia. O Canadá foi o país com mais tweets sobre as 
vacinas e a Venezuela apresentou o maior percentual positivo sobre 
o uso das vacinas no país. Nota-se na imagem uma concentração de 
termos relacionados à pandemia e às vacinas. Isso difere nos discursos 
de países como Paraguai e México (Figura 5), que tiveram um número 
baixo de tweets sobre a covid-19.

9. Por uma questão de espaço não disponibilizamos todas as análises 
semâninticas, mas estão disponíveis no link: https://drive.google.com/drive/
folders/1m-7tqllz6aGPzvo_T9EYKpOptrskWVEm

https://drive.google.com/drive/folders/1m-7tqllz6aGPzvo_T9EYKpOptrskWVEm
https://drive.google.com/drive/folders/1m-7tqllz6aGPzvo_T9EYKpOptrskWVEm
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Figura 4
Apresenta a representação em Grafos dos Tweets do Canada e Venezuela 
sobre a Covid e do processo de vacinação

VosViewer

Figura 5
Apresenta a representação em Grafos dos Tweets do Paraguai e México 
sobre a Covid e do processo de vacinação

VosViewer

Conclusão

Neste artigo apresentamos uma aplicação de métodos digitais na 
identificação e uso de ferramentas de mineração de dados para aná-
lise de conjuntos de tweets publicados por líderes políticos de países 
selecionados na América do Sul e Norte. O foco das publicações no 
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twitter refere-se a assuntos sobre a covid-19 e vacinas entre janeiro e 
dezembro de 2020.

A diversidade de culturas, políticas e religião entre cada país reflete 
nas formas como os presidentes se expressam e como governam. A partir 
de uma análise quantitativa, pode-se afirmar que o Canadá foi o país 
que mais se destacou na publicação de comentários sobre a covid-19 e 
sobre as vacinas no twitter. Ao contrário dos demais líderes políticos, 
que não utilizaram efetivamente seus perfis para a divulgação de notícias 
e medidas de combate a covid-19 e a respeito da vacinação.

Em todos os perfis analisados, os tweets sobre o assunto atingiram seu 
pico no início do contágio, mas apresentaram, em sua grande maioria, 
oscilação entre crescimento e decrescimento, mesmo quando a média 
móvel de casos da doença ainda continuava crescente. No entanto, a 
quantidade de tweets dos países da América do Sul, com exceção do 
Brasil, foi baixa, chegando a meses em que foi nula.

A análise quantitativa realizada nas publicações mostrou que a maioria 
dos líderes de países da América do Sul publicou poucos tweets sobre 
as vacinas, ao contrário dos países fora do continente. Com a análise 
de sentimentos, no geral, houve uma porcentagem maior de sentimento 
positivo a respeito das vacinas, o que reflete a confiança dos líderes na 
vacinação nacional. Há como exceção o caso do Brasil, que apresentou 
um falso positivo, que se deu ao fato de um acordo com a Astrazeneca 
no momento da coleta de dados. O valor das publicações são neutros e 
negativos sobre as vacinas representam a falta de convicção do presi-
dente a respeito das vacinas e do processo de vacinação.

Com isso, mesmo com o crescimento das redes sociais e o Twitter se 
tornando uma forma de comunicação muito utilizada no meio político, 
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ainda não se configura como um meio de comunicação regular pelas 
lideranças governamentais. Esse comportamento identificado na pes-
quisa fez com que informações que seriam de grande importância sobre 
a pandemia não chegassem à população de forma tão ampla e célere 
quanto já é possível atualmente.
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Tecnologia assistiva: a utilização do QR Code como 
ferramenta de acessibilidade para pessoas com 

deficiência visual1
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A deficiência visual é definida como a perda parcial ou total da visão 
de maneira congênita ou adquirida. A Fundação Dorinha Nowill para 
Cegos (2021), com base em diversos documentos disponibilizados no 
site da entidade, afirma que 45,6 milhões de pessoas, representando 
aproximadamente 23,9% da população nacional, declaram ter algum tipo 
de deficiência. Reforça esses números a informação de que “80% dos 
casos poderiam ser evitados” com ações efetivas de prevenção e de 
tratamento.

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada 
pelo IBGE em 2019, assinalavam que quase 7 milhões de pessoas tinham 
deficiência visual. Os números mostram que,
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3,4% da população do país com 2 anos ou mais de idade declararam 
ter muita dificuldade ou não conseguir de modo algum enxergar, o 
equivalente a 6,978 milhões de brasileiros com deficiência visual, 
que atingia a 2,7% dos homens e a 4,0% das mulheres. Cerca de 
0,5% da população com 2 a 9 anos tinha deficiência visual, ante 
9,2% entre os idosos (IBGE, 2019).

Os resultados são ainda mais alarmantes quando são considerados 
que na maior parte dos domicílios que têm pessoas com deficiência 
visual o rendimento mensal não ultrapassa um salário mínimo. Também, 
segundo a PNS, “2,3% das pessoas ocupadas tinham deficiência visual. 
Já o percentual de pessoas com deficiência visual fora da força de tra-
balho foi de 6,6%” (PNS, 2019).

Ainda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
aproximadamente “36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 
217 milhões têm baixa visão” e “90% dos casos de cegueira ocorrem 
em países emergentes ou subdesenvolvidos” (OMS, 2020).

Soma-se a esses panoramas alarmantes o fato de o mundo estar 
diante da Pandemia da Covid-19, exigindo ações que, muitas vezes, 
são mais difíceis de serem realizadas por pessoas com deficiência 
visual. Para esse segmento de público as situações cotidianas são ainda 
mais complexas e dificultosas com as discriminações de toda ordem 
sofridas por eles. Como exemplos podem ser citados as dificuldades 
de locomoção e de acesso a medidas preventivas, chegando a situações 
de completo abandono e não aceitação social que, muitas vezes, ocorre 
por desconhecimento das necessidades, prioridades e dos direitos das 
pessoas com deficiência.

Não há dúvida que informações de qualidade são vitais para auxiliar 
na prevenção e na redução dos casos de contaminação pela Covid-19 
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e de suas variantes, mas necessitam estar acessíveis para todas as 
pessoas, em especial para a parcela da população com necessidades 
especiais. O que se pode afiançar com segurança é que, muitas vezes, 
essas informações não chegam a esses grupos ou quando chegam não 
oportunizam o acesso ao que está sendo informado.

Se por um lado o cenário excludente vem sendo modificado com o 
surgimento de legislações que buscam eliminar ou pelo menos reduzir 
as desigualdades, como as mudanças e o desenvolvimento de leis espe-
cíficas, por outro ainda há muitos desafios que precisam ser superados 
como, por exemplo, o acesso ao que está sendo disponibilizado.

Utilizando pesquisa bibliográfica e documental, com dados dis-
poníveis na web em relatórios científicos, somados às determinações 
constantes na norma ISO 9999:2016, que estabelece a classificação e as 
terminologias para os produtos de Tecnologia Assistiva, especialmente 
os produzidos para pessoas com deficiência, o artigo objetiva verificar 
como a utilização do QR Code por esse segmento da população nacional 
pode permitir e ampliar a acessibilidade.

Como o nome sugere, QR Code (Quick Response Code) significa 
“código para resposta rápida”, em tradução livre, sendo seu objetivo 
fornecer respostas imediatas para questões cotidianas, em especial, 
aquelas ligadas aos processos do comércio varejista. É resultado da 
evolução do código de barras, que tem uma limitação de 20 caracteres 
alfanuméricos.

Para que seja efetuada a leitura de um QR Code é necessária a 
utilização de câmeras fotográficas combinadas com aplicativos que 
devem ser instalados nos dispositivos móveis que são “comumente” 
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utilizados por pessoas com deficiência visual como, por exemplo, os 
smartphones e os tablets.

Deste modo, o texto traz algumas descrições do cenário atual da 
pessoa com deficiência visual e aponta algumas perspectivas de como 
o QR Code pode ser utilizado como ferramenta de inclusão para e por 
esse segmento de público.

Dados sobre a Deficiência Visual

A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial da visão, 
de maneira congênita ou adquirida. De acordo com o Decreto Federal 
nº 5.296, podemos conceituar que:

Cegueira, quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
(Decreto Nº 5.296, 2004)

A Fundação Dorinha Nowill para Cegos (2021), através de textos 
publicados em sua página web, resultado de pesquisas que são sistema-
ticamente realizadas, afirma que considerando a população do Brasil, 
45,6 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 23,9% declaram ter 
algum tipo de deficiência. Para eles, “Entre as deficiências declaradas, 
a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, 
ficaram problemas motores (2,3%), intelectual (1,4%) e auditivos 
(1,1%)”. Também, a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo, 
de acordo com dados do World Report on Disability 2010 e do Vision 
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2020, sendo que as “principais causas são: catarata, glaucoma, retino-
patia diabética, cegueira infantil e degeneração macular”. Reforça esses 
números alarmantes o dado de que “80% dos casos poderiam ser evita-
dos”, com ações efetivas de prevenção e de tratamento (Nowill, 2021).

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) - considerando mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma 
deficiência visual - mostram que 528.624 são cegas e que 6.056.654 
têm grande e permanente dificuldade de enxergar. Há outros 29 milhões 
que, mesmo com o uso de óculos ou lentes, “declaram possuir alguma 
dificuldade permanente”. Uma análise mais detalhada dos dados revela 
que a região Norte do Brasil tem 3,6%, o Nordeste com 4,1%, Sudeste 
cm 3,1%, Sul e Centro-Oeste com 3,2%, respectivamente, da população 
local com deficiência visual (IBGE, 2021). Diante dos números apre-
sentados é possível notar a representatividade e a necessidade urgente 
na elaboração de medidas para inclusão social também desse segmento 
de público.

De acordo com Pache et al. (2020, p. 6), as inovações tecnológicas 
trouxeram diversos avanços inclusive na questão da inclusão social:

As inovações tecnológicas trouxeram grandes contribuições para 
muitas áreas, expandindo o acesso às informações e a comunicação 
de forma global. Assim, essas tecnologias conhecidas como TICs – 
Tecnologias de Informação e Comunicação, também abrangeram as 
Tecnologias Assistivas, para atender a população com necessidades 
especiais, promovendo assim, a inclusão social, digital e educacional. 
(Pache et al., 2020, p. 06)

Sendo assim, o uso de tecnologia assistiva pode colaborar ativa-
mente para que as pessoas com deficiência visual disponham de mais 
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independência e o acesso a esses recursos está garantido na Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015).

Tecnologia Assistiva

A tecnologia vem se tornando imprescindível no cotidiano da socie-
dade, principalmente para o segmento social com alguma necessidade 
especial. Conforme aponta Radabaugh (1993) “para a maioria das pessoas, 
a tecnologia torna a vida mais fácil, para uma pessoa com necessidades 
especiais, a tecnologia torna as coisas possíveis”. (Radabaugh, 1993).

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência destinada a 
garantir o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, através 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), em seu artigo 3º, define 
um conjunto de preceitos assegurando que a efetividade e a qualidade 
do auxílio técnico oferecido devem ter como foco central a inclusão 
social e o pleno exercício da cidadania. Assim,

Tecnologia Assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade redu-
zida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 
inclusão social. (Lei Nº 13.146, 2015)

Os recursos de Tecnologia Assistiva (TA) podem ser utilizados 
por idosos e por pessoas com deficiência. Assim, para um melhor 
entendimento, são considerados recursos de Tecnologia Assistiva 
desde um simples artefato como uma bengala até sofisticados sistemas 
computadorizados.
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Os softwares leitores de tela são exemplos. Nessa categoria estão 
os aplicativos que identificam textos na tela do computador, notebook, 
tablet ou smartphone e que descrevem em áudio, através de um sinte-
tizador de voz, informações que estão presentes na tela do dispositivo, 
permitindo à pessoa com deficiência visual ouvir o que estava somente 
em texto ou em imagens. Portanto, é possível afirmar que a utilização 
dos softwares leitores de tela possibilita e facilita o acesso de pessoas 
com deficiência visual aos recursos computacionais, tanto para os casos 
de usuários com baixa visão como para os cegos.

Imagem 1
Softwares Leitores de Tela

(“Softwares Leitores de tela”, 2019).

Há muitos softwares leitores de tela disponibilizados no mer-
cado (Imagem 1), sendo os mais utilizados na atualidade o NVDA 
(Windows), Orca (Linux), VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) e 
DOSVOX (Windows) (CTA, 2019). Alguns são pagos e outros são 
distribuídos gratuitamente.
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A norma ISO 9999:2016 estabelece classificações e terminologias 
para os produtos de Tecnologia Assistiva, especialmente os produzidos 
para pessoas com deficiência. As possibilidades, de acordo com a norma, 
estão divididas em 12 categorias. São elas (quadro 1).

Quadro 1
Categorias de Tecnologia Assistiva de acordo com a Norma ISO 9999:2016

• Auxílios gerais para a vida diária e vida 
prática;

• Comunicação Aumentativa e Alternativa 
(CAA);

• Recursos de acessibilidade ao computador;

• Sistemas de controle de ambiente;

• Órteses e próteses;

• Projetos Arquitetônicos para Acessibilidade;

• Adequação Postural;

• Auxílio de Mobilidade;

• Auxílios para qualificação da habilidade 
visual e recursos que ampliam a informação 
para pessoas cegas e com baixa visão;

• Auxílios para pessoa com surdez ou com 
déficit auditivo;

• Mobilidades em veículos;

• Esporte e lazer
ISO 9999 (2016)

Outro aspecto a ser considerado reside no fato de que também o 
QR Code pode ser apontado como uma tecnologia eficiente no processo 
de inclusão das pessoas com deficiência visual. Lopes Júnior et al. 
(2012, p. 05) afiançam que:

O QR Code pode ser um recurso eficiente para a pessoa com defi-
ciência visual, na medida em que, como exemplificado no caso de 
uso especificado, promove uma maior autonomia ao deficiente na 
sua tomada de decisões. A experiência dessa tecnologia assistiva 
mostrou que o QR Code é um instrumento que pode proporcionar à 
pessoa cega expansão de suas habilidades funcionais e consequen-
temente promover a inclusão social. É uma solução viável e com 
custo relativamente baixo. (Lopes Júnior, et al., 2012, p. 5)
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A seguir, conheceremos como funciona o QR Code e como essa 
tecnologia pode ser utilizada por pessoas com deficiência visual, ofer-
tando mais autonomia nas atividades cotidianas.

QR Code e Breve Detalhe

O código de barras utilizado com frequência no comércio varejista 
possui uma limitação de 20 caracteres alfanuméricos. Com a ampliação 
da necessidade de oferecer informações mais detalhadas sobre os pro-
dutos, surgiu a necessidade de aprimorar tal tecnologia para que fosse 
possível alocar mais dados e recursos.

Desta forma, desenvolvido em 1994 pela empresa Denso Wave 
Incorporated, o QR Code, um código de barras 2D, passou a possibilitar 
o armazenamento de informações na vertical e na horizontal, expandindo 
a capacidade informativa presente no código de barras tradicional.

Comparação entre um Código de Barras Tradicional e o Código 
QR Code

Lopes Júnior et al. (2012, p. 5)

A estrutura de um código QR Code é formada por três quadrados 
menores posicionados nos vértices do quadrado maior que compõe o 
código. Esses quadrados são os referenciais que facilitam e oferecem 
maior rapidez ao processo de leitura. Para que seja efetuada a leitura é 
necessária a utilização de aplicativos (apps), que devem estar instalados 
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nos dispositivos móveis, como por exemplo: smartphones e tablets. 
Os apps utilizarão a câmera fotográfica para fazer a interação entre o 
QR Code e o aplicativo de leitura e desta forma realizar a decodificação 
do código, transformando textos e imagens, em sons.

Sem dúvida que a inserção das câmeras fotográficas nos aparelhos 
celulares possibilitou a popularização do uso do QR Code. Para Saraceni 
(2012, p. 29),

O QR Code começou a ser usado mais comumente quando os 
fabricantes de aparelhos celulares embutiram câmeras e permiti-
ram o desenvolvimento de aplicativos (os chamados smartphones). 
O dispositivo aciona a câmera do aparelho, registra e interpreta a 
imagem do QR Code fornecendo seu significado, que pode ser um 
texto, um URL, uma ação em algum aplicativo ou até o envio de 
e-mails e mensagens SMS. (Saraceni, 2012, p. 29)

Outro fator importante a favor da tecnologia QR Code refere-se ao 
fato de que a criação de um código pode ser realizada facilmente através 
de diversos sites na internet e muitos destes espaços (aplicativos) são 
gratuitos. Do mesmo modo, como a maioria dos dispositivos móveis 
dispõe de câmeras, tornou a leitura dos QR Code uma atividade comum 
e simples para os usuários de smartphones e tablets, incluindo pessoas 
com deficiência visual.

Outro detalhe interessante é que um QR Code pode conter infor-
mações diversas, desde um simples link para um determinado site na 
internet, mensagens de texto, imagens, vídeos etc., tornando possível 
fazer a “leitura” com rapidez, qualidade e segurança e devolvendo as 
informações através de sons (voz), oportunizando ampliar o acesso de 
diversos segmentos de público, como idosos e/ou pessoas com deficiência.
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O QR Code, a princípio, foi utilizado pelas indústrias para identifica-
ção de peças automotivas, porém seu emprego se expandiu e atualmente 
é empregado em diversas aplicações cotidianas, como por exemplo:

• Catalogação de peças, controle de estoque e gerenciamento 
de inventário em empresas;

• Em ações de marketing para divulgar eventos, filmes, etc.

• Em cartões de visitas de empresas;

• Acesso a informações extras sobre determinados produtos;

• Ações promocionais da empresa, entre outras.

Como é possível observar, há uma diversidade de utilidades e usos 
que não integram as discussões desse artigo. Porém, ressaltamos a 
importância da utilização do QR Code como uma ferramenta de inclusão 
para pessoas com deficiência visual. Assim, a seguir estão disponibi-
lizados alguns exemplos de uso dessa tecnologia, que já permite certa 
autonomia na vida cotidiana para esse segmento de público.

Qr Code como Dispositivo de Inclusão para Pessoas com 
Deficiência Visual

Um exemplo de utilização para os QR Code de maneira inclusiva 
ocorreu a partir da criação de lojas virtuais em Seul, na Coréia do Sul 
no ano de 2012, onde painéis foram espalhados no metrô, pontos de 
ônibus e aeroportos, imitando prateleiras de lojas comuns. Assim, os 
clientes faziam o scanner dos QR Code com o aplicativo específico da 
loja e realizavam suas compras, inclusive agendando o horário para 
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entrega das mercadorias em sua casa. Inicialmente inovador, hoje é 
uma atividade integrada ao cotidiano das pessoas.

A instalação dessas lojas virtuais teve o intuito inicial fazer com que 
o cliente otimizasse seu tempo enquanto aguardava o transporte. Dentre 
os impactos positivos para a pessoa com deficiência visual podem ser 
assinados a não necessidade de deslocamento até a loja física, evitando 
possíveis dificuldades no trajeto ou mesmo as filas, podendo o consu-
midor realizar as compras, sem a necessidade de ajuda de terceiros.

Imagem 1
Processo de compra através das prateleiras virtuais

Saraceni (2012, p. 37)

O QR Code também pode ser utilizado em pontos de ônibus e entra-
das de metrô, onde a pessoa com deficiência visual poderá se informar 
sobre as rotas e horários dos meios de transporte, o que já acontece na 
cidade de Barcelona, na Espanha, desde 2019.
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Imagem 2
Adesivos com QR Code espalhados por Barcelona para guiar pessoas 
com deficiência visual

Augusto (2019)

Outra utilização interessante para a tecnologia QR Code foi à criação 
de placas sinalizadoras na cidade de London, província de Ontário, no 
Canadá, onde ao escanear o código, a pessoa com deficiência visual 
poderá receber de maneira precisa, em seu smartphone, informações 
sobre uma determinada obra de arte, um ponto histórico ou turístico 
na cidade etc.

Assim, nos aplicativos de placas sinalizadoras a utilização do QR 
Code ampliou as possibilidades de participação na visitação em espaços 
de cultura e de arte, como: museus, exposições, feiras culturais etc. 
Também, ofereceu mais independência no acesso a informações nesses 
espaços sem a necessidade de ajuda de terceiros, além de possibilitar e 
promover o turismo para esse público (Augusto, 2019).
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Imagem 3
Modelo de Placa sinalizadora

Saraceni (2012, p. 37)

Imagem 4
Uso do QR-Code para informações adicionais em um museu

Colégio Anchieta (2018)

Muitos museus, em diversos países e cidades já utilizam o QR Code 
como ferramenta de inclusão e de incentivo à pesquisa e ao conheci-
mento. Um exemplo é o Museu Anchieta de Ciências Naturais, localizado 
em Porto Alegre, Brasil. Com um acervo amplo, com mais de 4 mil 
exemplares de minerais e rochas do Rio Grande do Sul, além de exem-
plares da fauna sul-rio-grandense e cerca de 130 mil insetos o Museu 
permite que os dados sobre essa diversidade sejam “visualizados” com 
a ajuda do QR Code, desde 2018. Combinando recursos do QR Code 
e da audiodescrição, disponibilizados em um smartphone, é possível 
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oferecer às pessoas com deficiência visual as possibilidades de “ver” 
uma obra de arte, saber mais sobre rochas e animais com riqueza de 
detalhes, algo que até então era inimaginável.

Outra utilização possível para o uso de QR Code são nas etiquetas 
de roupas, onde a pessoa com deficiência visual pode ter acesso a cor, 
tamanho, preço e outras informações do produto de forma independente 
e autônoma, facilitando o processo de compras. Um exemplo interessante 
teve início com a ação realizada pela loja C&A. Em 2016, em parceria 
com a Fundação Dorina Nowill, lançou para as festas de final de ano, 
nas 14 unidades da marca em São Paulo, etiquetas em Braille para a 
linha de camisetas. O objetivo inicial era o de atender consumidores com 
deficiência visual e/ou com dificuldades de visão (“C&A lança roupas 
com etiquetas em braile para deficientes visuais”, 2021).

Dois anos depois, em 2018, nasceu o projeto Sense, criado por 
Amanda Gotado e Camila Dinapoli, como parte integrante do Trabalho 
de Conclusão de Curso de Design de Moda, do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo. Uma evolução da primeira iniciativa, o pro-
duto desenvolvido pelas estudantes incorpora o QR Code que “poderá 
ser lido por um aplicativo gratuito, disponível para Android e IOS, que 
lê os códigos através da câmera do próprio celular”. Após coletar a 
imagem, o software leitor de telas - que a pessoa com deficiência visual 
já utiliza em seu tablet ou smartphone - enviará as informações através 
de áudio. É importante assinar que há diversos aplicativos gratuitos 
que possibilitam a interação entre dispositivos móveis e o QR Code 
(“Estudantes criam etiquetas em braille para deficientes visuais”, 2021).
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Imagem 5
Etiquetas de roupas em Braille

(“C&A lança roupas com etiquetas em braile para deficientes visuais”, 2016).

Imagem 6
Etiquetas de roupas em Braille e QR Code

(“Estudantes criam etiquetas em braille para deficientes visuais”, 2018)

A mesma tecnologia vem sendo empregada em embalagens de pro-
dutos alimentícios, onde é possível inserir informações, como: o preço, 
a data de fabricação e de validade, o lote, informações nutricionais e 
outros dados relevantes sobre o produto em questão.
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Imagem 7
Embalagem de Alimento com etiqueta QR Code

Lemos (2020)

Vale ressaltar que a inserção de QR Code em etiquetas de roupas 
e nas embalagens de produtos alimentícios permite que pessoas com 
deficiência visual possam, de forma independente, munidas apenas de 
um dispositivo móvel ter acesso a informações rápidas e precisas sobre 
os produtos que pretendem adquirir, sem a necessidade de solicitar apoio.

Considerações Finais

Parte integrante de uma pesquisa mais ampla que vem sendo reali-
zada no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Mídia e 
Tecnologia (PPGMiT), os resultados preliminares já permitem afiançar 
que o QR Code pode ser considerado uma Tecnologia Assistiva extre-
mamente relevante para a inclusão de pessoas com deficiência visual, 
em especial por ser um recurso tecnológico de fácil manuseio, com 
baixo custo e relativamente acessível, bastando um telefone celular 
com uma câmera acoplada.

Os dados e exemplos apresentados possibilitam assinalar que é 
preciso avançar nas possibilidades de oferecer para as pessoas com 
deficiência visual mais oportunidades de acesso e de participação. Assim, 
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nos desafiam para um trabalho permanente de inclusão, que pode ser 
realizado através de produtos e de aplicativos de qualidade e de baixo 
custo. Se as inovações tecnológicas trouxeram grandes contribuições 
para a sociedade, a Tecnologia Assistiva tem possibilitado alternativas 
que oportunizam mais independência na realização de atividades coti-
dianas, ampliando a participação social desse grupo.

Não há dúvidas de que a invenção e o aperfeiçoamento tecnológico 
de produtos e serviços direcionados para esse público vêm ocorrendo 
a passos largos. Mas os acessos a essas possibilidades não acontecem 
no mesmo ritmo. A OMS estima que o número de pessoas que neces-
sitarão de algum produto assistivo chegue a mais de dois bilhões no 
ano de 2050, o que demonstra a relevância do estímulo ao uso dos 
aparatos tecnológicos. Assim, é preciso empreender ações para que 
esses resultados possam chegar para um maior número de pessoas com 
deficiência visual. Para isso é necessário e urgente a implantação de 
políticas públicas que estimulem a produção e o aperfeiçoamento dessas 
tecnologias (através de fomento) e, igualmente, sejam desenvolvidos 
mecanismos para ampliar o acesso a esses bens e serviços.
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As vacinas e a desinformação no 
ecossistema da mídia

Mágda Rodrigues da Cunha1

Luana Chinazzo Müller2

A pandemia do Sars-Cov-2 expôs a ciência sob todos os aspectos, 
sejam eles a serviço da sociedade ou nos enredos que envolveram a cura 
e o desenvolvimento das vacinas. Neste estudo, o objetivo é descrever 
o ecossistema de mídia no Brasil, no período de 2020 e 2021, e as 
consequências informacionais do desenvolvimento de vacinas em um 
cenário altamente complexo. Também serão recuperados aspectos da 
comunicação em dois outros momentos da história brasileira: as pan-
demias de gripe espanhola, em 1918, e de H1N1, em 2009. Com isso, 
pretende-se verificar como se desenvolveu o ambiente de informação 
encontrado pela pandemia da covid-19, com seus múltiplos canais e 
narrativas. Partimos do princípio de que a diversidade narrativa e a 
desordem informacional (Wardle & Derakhshan, 2017) contribuem 
para a desinformação e a insegurança do público. A crise sanitária 
atual evidencia um momento sem precedentes, no qual um conjunto de 
vacinas foi desenvolvido e segue sendo aperfeiçoado diante do olhar 
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dos mais interessados: a população mundial. Os meios modificaram os 
processos de mediatização de maneira profunda, como aponta Scolari 
(2020, p. 176): “La creciente complejidad del ecosistema mediático, que 
corre paralela a la complejización de la vida social, es quizá el rasgo 
distintivo de nuestro tiempo”.

Estudar a informação a respeito das curas, o temor do adoecimento 
e a informação em torno da saúde requer também a análise sobre a 
relação que os sujeitos estabelecem com o próprio corpo ao longo da 
história. No cruzamento entre as transformações do ecossistema de 
mídia, constrói-se um ecossistema de informação que acompanha as 
formas como desenvolvem-se também os sistemas de saúde. Nada evolui 
isoladamente, mas no conjunto. Porter (1992) aponta que a antropologia 
cultural, tanto na teoria quanto na prática, proporcionou aos historiadores 
linguagens para a discussão dos significados simbólicos do corpo, espe-
cialmente contextualizados no interior de sistemas de mudança social. 
Mas, também como relata Porter (1992), os estudiosos advertiram que 
seria simplista demais assumir que o corpo humano existiu eternamente 
como um objeto natural não problemático, com necessidades e desejos 
universais, afetado de maneiras variadas pela cultura e pela sociedade.

O corpo deve ser enxergado, como tem sido vivenciado e expresso 
no interior de sistemas culturais particulares, privados ou públicos, 
por eles mesmos alterados através dos tempos. Porter (1992) indica 
que os corpos estão presentes para nós apenas por meio da percepção 
que temos deles e, então, a sua história deve incorporar a história de 
suas percepções. Em nosso entendimento, existe um diálogo mediado 
que integra e, em certa medida, dá forma a esse processo. Informar-se 
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sobre corpo, saúde, entre outros fatores associa-se às possibilidades 
tecnológicas de informação.

Porter (1992) recupera também as discussões sobre a relação corpo 
e mente e descreve que a distribuição da função e da responsabilidade 
entre o corpo e a mente e o corpo e a alma difere extremamente segundo 
o século, a classe, as circunstâncias e a cultura. As sociedades, com fre-
quência, possuem uma pluralidade de significados concorrentes. O autor 
apresenta uma situação exemplar e que ilustra a discussão em todas as 
épocas e pode também ser interessante para a pandemia do Sars-Cov-2.

Um homem é morto, não por um tiro de outro, mas devido a um 
microrganismo difundido por um portador. O portador deve ser 
considerado moral ou criminalmente responsável pelo risco ou pelo 
desastre que o corpo provocou? Essa questão tem-se comprovado 
extremamente complicada, central à política de regulamentação às 
populações de alta densidade por burocracias médicas, desde as 
epidemias de peste bubônica na Idade Média. (Porter, 1992, p. 309)

Historiadores recentes de saúde pública, ressalta Porter (1992), enfa-
tizam como os sistemas jurídico-políticos do Ocidente têm considerado 
pouco os indivíduos responsáveis pela destruição da saúde descarregada 
por seus corpos. Apesar da emergência de sociedades de bem-estar e 
da “medicalização da vida”, as compulsões de saúde têm sido poucas. 
O autor acrescenta como exemplo a vacinação contra a varíola, legal-
mente constrangedora, brevemente introduzida na Inglaterra vitoriana, 
mas derrubada por feroz oposição da legislação, e o mesmo ocorreu para 
o tratamento de doenças venéreas. Essa solução, reforça Porter (1992, 
p. 309), “incorpora um sentido de propriedade inalienável e individual 
do corpo, solidamente adiantada nas formulações secularizantes da 
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filosofia política liberal do século dezessete em diante”. Para o autor, 
poucos historiadores até agora prestaram muita atenção à linguagem, 
como as contidas nas metáforas de vida e morte, como um veículo para 
mensagens ocultas sobre o corpo. O corpo, segundo ele, é o sistema de 
comunicações primário, mas os historiadores prestaram pouca atenção 
a seus códigos e chaves.

E estes códigos talvez não tão considerados têm raízes ainda mais 
profundas. Sennett (1997) aponta que, por mais de dois mil anos, a 
ciência médica aceitou os princípios relativos ao calor do corpo que 
governaram a Atenas de Péricles. Naquele período, parecia certo que 
esse calor inato explicava as diferenças entre homens e mulheres, assim 
como entre seres humanos e animais. William Harvey, em 1628, com 
a obra intitulada De motu cordis, abalou esta certeza. Por meio de suas 
descobertas sobre a circulação do sangue, Harvey deu partida em uma 
revolução científica que mudou toda a compreensão do corpo, estru-
tura, estado de saúde e relação com a alma e deu origem a uma nova 
imagem modelo. Sennett (1997) afirma que essa compreensão do corpo 
coincide com o capitalismo moderno e contribui para o nascimento do 
individualismo como grande transformação social. “O homem moderno 
é, acima de tudo, um ser humano móvel” (Sennett, 1997, p. 213).

O que Harvey descobriu, descreve Sennett (1997), é que o coração 
bombeia sangue através das artérias do corpo, recebendo-o das veias, 
para ser bombeado. Tal fato desafiou a concepção de que o sangue corria 
através do corpo aquecido e que corpos diferentes continham diversos 
graus de calor inato. Contrariando a antiga teoria, Harvey acreditava 
que a circulação é que aquecia o corpo, ocorrendo mecanicamente pela 
batida vigorosa do coração. Sennett (1997) recorda ainda que, até o 
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século XVIII, os médicos cristãos travavam debates acalorados sobre 
a localização da alma, se o contato entre ela e o corpo seria via cérebro 
ou coração. Desta forma, movimentos mecânicos – reações nervosas e 
fluxo sanguíneo – deram origem a uma compreensão mais secular do 
corpo, que contestava a antiga noção de que a fonte de energia da vida 
era a alma.

As descobertas da ciência que, em um olhar lançado do presente, 
podem parecer simples, são marcas de transformações significativas nos 
sistemas de crenças vigentes até então. Marcam como fatores impor-
tantes na construção de um ambiente que cruza saúde e informação. 
A então nova anatomia estabelece elos com a vida cotidiana, como a 
individualização da responsabilidade sobre a própria saúde, os hábitos 
de higiene, quando as mesmas descobertas são aplicadas à pele, hábitos 
de vestir e, numa perspectiva mais ampla, a própria vida em sociedade. 
Nesse contexto constroem-se também ecossistemas de informação e de 
comunicação. Por mais precários que fossem, sob o ponto de vista tec-
nológico, sempre existiram e evoluíram no fluxo destas transformações.

O Ecossistema da Mídia para além das Extensões

As transformações no ecossistema da mídia ocorrem até certo ponto 
em camadas relacionadas a cada nova tecnologia de comunicação e 
como elas ingressam na vida cotidiana. As rupturas, a partir de acon-
tecimentos históricos, que levam à etapa seguinte são descritas pela 
ciência que tratou desta forma o surgimento e desenvolvimento dos 
jornais impressos, do rádio e da televisão. O consumo se dava a partir 
de uma organização condicionada à oferta, em certa medida. Muitos 
estudos, no entanto, evidenciaram a produção de sentido na apropriação 
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dos sujeitos e não na previsibilidade da oferta. De qualquer forma, essas 
mudanças, com a expansão da internet e da mobilidade, proporcionaram 
cada vez mais alternativas de narração da vida cotidiana, das crenças e 
dos medos. Ao narrar e compartilhar, as pessoas passaram a interferir 
e atuar em larga escala neste ecossistema. O mês de março de 2020 
chega com uma sociedade em intensa movimentação, paradoxalmente, 
a mesma atitude que se torna responsável pela proliferação do vírus 
Sars-Cov-2. A pandemia induz os sujeitos ao distanciamento social e 
a vida, que já estava sob forte mediação tecnológica, passa a ser, pelo 
menos por certo tempo e para alguns, totalmente mediada. Estratégias 
da indústria e táticas do público se transformaram durante os primeiros 
meses. Houve alterações de parte da oferta, mas também da população 
que passou a viver hábitos da mobilidade dentro de casa.

As teorias sobre o ecossistema da mídia estão relacionadas a determi-
nados conceitos fundantes da própria comunicação. Strate (2008) aponta 
que ecologia da mídia é mais do que “McLuhanismo”, tem raízes nos 
estudos de tradição tecnológica a partir do olhar de diferentes autores 
e vertentes (Strate, 2008, p. 4). Relembra que o objetivo de McLuhan 
era libertar a mente e o espírito humanos de sua subjugação a sistemas, 
mídias e tecnologias de símbolos e chamar a atenção aos meios. A forma 
simbólica é mais significativa do que o conteúdo. Importam mais a 
tecnologia, a natureza e a estrutura do que as intenções.

Entre os teóricos que se debruçam sobre o tema, Postman (2000), o 
primeiro a abordar o conceito de ecologia da mídia, indica que o meio, 
em Biologia, é definido como uma substância na qual a cultura se desen-
volve. O meio, na dimensão da comunicação, é a tecnologia pela qual a 
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cultura se desenvolve. Postman (2000) defende que o meio dá forma à 
cultura política, à organização social e aos modos cotidianos de pensar.

Somadas as mudanças históricas, os diferentes ciclos tecnológi-
cos, além das múltiplas camadas de produção e consumo em fluxo, 
Scolari (2018) propõe uma discussão sobre o ecossistema a partir da 
interface como palavra-chave do século 21, num sistema ecoevolutivo. 
A melhor interface é a que facilita a conversação, a interface como diá-
logo interativo, aquela que desaparece e permite ao usuário focalizar-se 
no que está fazendo (Scolari, 2018).

Em todos os casos, é fundamental ter em conta as táticas dos usuários, 
pois as estratégias dos desenhistas são negociadas, criticadas e reinter-
pretadas por eles dentro da interface, pensa Scolari (2018), para quem 
a criação de uma interface só é possível quando vários atores entram 
em contato e interagem entre si. O autor defende que as tecnologias se 
transformam em diálogo com os usuários e as negociações vão sendo 
redesenhadas (Scolari, 2018) e há sempre colaboração neste processo. 
Ao construir leis da interface, o autor retira a centralidade dos artefatos, 
inventores ou forças sociais, sem desvalorizá-los, mas propõe inseri-los 
em uma rede sociotécnica de relações, intercâmbios e transformações 
para analisá-los numa perspectiva ecoevolutiva.

A perspectiva apresentada por Scolari (2018) é interessante na 
reflexão aqui proposta porque considera a evolução das tecnologias de 
comunicação em interface com múltiplas variáveis, que não devem ser 
desconsideradas. Se relacionarmos as transformações do ecossistema 
da mídia, com os diferentes momentos em que o mundo enfrentou pan-
demias, especialmente as três aqui elencadas, detectamos que há uma 
forte conexão entre os acontecimentos e a sua perspectiva narrativa. Esta 
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relação não significa que as informações estejam circulando de maneira 
adequada e a serviço do controle da disseminação das notícias falsas tanto 
quanto do vírus, seja qual for a época. Mas existe o desenvolvimento 
de uma rede sociotécnica na qual estão presentes pelo menos duas das 
categorias aqui analisadas: saúde e informação.

Logan (2019), em análise das proposições de McLuhan, avalia que 
quando nossas tecnologias eram apenas extensões de nós mesmos, 
melhoravam nossas capacidades e nós estávamos no comando. O autor 
reconhece que as tecnologias afetavam as pessoas, mas não eram usadas 
por outras para controle, o que considera diferente da relação com a 
mídia digital, pois os que controlam os sistemas de informação digital 
buscam manipular os comportamentos, usando o que aprendem sobre 
nós. Logan (2019) reconhece que sempre fomos manipulados pela mídia 
por meio da publicidade, com jornais, revistas, rádio e televisão, mas 
não no mesmo grau da mídia digital, dos mecanismos de busca e das 
redes sociais.

No pensamento de Logan (2019), no ambiente digital, não há 
apenas a mídia como extensão humana, na perspectiva postulada por 
McLuhan. Há uma reviravolta ou reversão em que os usuários se tornam 
uma extensão das mídias digitais à medida em que estas recolhem seus 
dados e os usam em benefício daqueles que controlam esses meios de 
comunicação. O autor é crítico em relação às implicações desta perda de 
privacidade conforme nos tornamos “um item em um banco de dados” 
(Logan, 2019, p. 1).
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As Pandemias em Ecossistemas Midiáticos

A importância de uma doença pode ser avaliada pela quantidade de 
nomes que ela recebe. A afirmação de Schwarcs e Starling (2020) diz 
respeito à gripe espanhola que representou um verdadeiro flagelo mun-
dial no período de 1918 a 1920. As autoras registram que a moléstia foi 
chamada também de “bailarina”, porque dançava e se disseminava em 
larga escala e o vírus deslizava com facilidade para o interior das células 
do hospedeiro, se alterava ao longo do tempo e nos vários lugares em 
que incidia. Entre os nomes que recebeu estão gripe pneumônica, peste 
pneumônica, grande influenza ou simplesmente espanhola. Foi denomi-
nada ainda de peste, nome comum às doenças endêmicas e de origem 
desconhecida, desde a Antiguidade.

A denominação pela qual a gripe espanhola se tornou mais conhe-
cida, segundo apontam Schwarcs e Starling (2020), foi obra do acaso 
ou da geopolítica internacional. Deveu-se ao fato de a Espanha ter se 
mantido neutra durante a Primeira Guerra Mundial, o que permitiu que 
ali a imprensa noticiasse, sem meias-palavras, a chegada da virose ao 
país. Não havia uma razão de Estado para deixar de divulgar ou ameni-
zar a existência do surto de gripe que paralisara o esforço de guerra em 
diversas nações envolvidas no conflito. “E assim, como até a designação 
popular das epidemias pode ser resultado do costume e do preconceito 
de uma época, quando a doença chegava a um país, era logo reconhecida 
como ‘gripe espanhola’” (Schwarcs & Starling, 2020, posição 258).

Muitas são também as denominações relacionadas a aspectos cul-
turais, como evidenciam os relatos de (Schwarcs e Starling, 2020). No 
passado assim como no presente, registram as autoras, a primeira reação 
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a uma doença pública é a negação. Somente quando as consequências de 
uma epidemia são inegáveis, ela se transforma em um evento de saúde 
pública, da cultura de seu tempo e da política e da economia. Após a 
primeira reação de silêncio ao redor do mundo, as potências europeias 
estavam ocupadas com o desenlace da guerra. As outras saídas foram 
apostar no milagre, num culpado iminente ou até num bode expiatório.

A peste é uma praga comparável às que atingiram o Egito – uma 
nuvem que se desloca do litoral para o interior e semeia morte no 
caminho. Também é uma punição divina – as flechas lançadas por 
Deus durante a peste negra para castigar a humanidade pecadora 
e que atingiam os homens nas axilas e na virilha, locais onde com 
mais frequência apareciam os bubões. E é necessariamente provo-
cada pelo “outro”, por força do contágio. Daí ser a imagem de um 
medo muito bem referido: o medo do outro. (Schwarcs & Starling, 
2020, posição 317).

E essa lógica, pelos registros das autoras, exprime o medo sob a 
forma de preconceito e intolerância, a partir da pergunta sobre quem 
traz a peste para a cidade. Schwarcs e Starling (2020) avaliam que 
a humanidade é teimosa no aprendizado sobre o passado e opta por 
repetir comportamentos. Citam o que Susan Sontag chama de doença 
como metáfora, a maneira como o senso comum prefere se apegar a 
irracionalismos, afastar-se das descobertas científicas e castigar as víti-
mas com o peso de uma culpa injustificável. Acrescentam que, durante 
aquele período epidêmico, a medicina científica comemorava as grandes 
descobertas da bacteriologia e a sociedade carregava no seu imaginário 
a utopia de que a humanidade estava livre para sempre das moléstias 
que a acometiam desde tempos remotos.
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Schwarcz e Starling (2020) relembram que em 1918, durante a 
pandemia da gripe espanhola, não havia remédio e muito menos vacina. 
Os médicos no Rio de Janeiro, por exemplo, inoculavam os pacientes 
com a vacina antivariólica, mas sem uma ideia concreta sobre sua efi-
ciência. Nesta obra, as autoras recuperam aspectos da história daquele 
momento, a partir de parte do acervo fotográfico da Fundação Oswaldo 
Cruz, e apontam que a ciência estava longe da descoberta da cura da 
epidemia no Brasil e no mundo. A insegurança, indicam as autoras, era 
disfarçada em fotografias que colocam em primeiro plano o protagonismo 
dos médicos e representam a morte apenas como uma sombra possível.

No início do século XX, o ecossistema midiático era composto 
basicamente por jornais impressos, mas isso não impedia a circulação 
do que hoje chamamos de fake news. Na época, houve quem difundisse 
que “a gripe era uma arma química, inventada na Alemanha, fabricada 
pelo laboratório farmacêutico Bayer e espalhada por espiões”, contam 
Schwarcz e Starling (2020, p. 15). A imprensa também publicava recei-
tas que prometiam prevenir ou curar a espanhola, como o consumo do 
“cloroquinino”, cujo uso não era comprovado.

Quase um centenário mais tarde, quando estourou a primeira pande-
mia do século XXI, causada pelo vírus da gripe A (H1N1), em 2019, o 
ecossistema de mídia já era muito mais complexo com a popularização 
de tecnologias como o rádio, a televisão e, especialmente, a internet. 
Todavia, muitos dos desafios enfrentados na comunicação da gripe espa-
nhola se repetiram, da negação inicial sobre a periculosidade às teorias 
de conspiração. Temos, então, o primeiro indício de que as tecnologias 
e o acesso aos meios de comunicação não implicam necessariamente na 
resolução de questões intrínsecas às culturas, como o medo e as crenças.
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Os trabalhos localizados que abordam a mídia no período de pande-
mia do H1N1 (Gomes & Ferraz, 2012; Henriques, 2011; Lopes, 2010; 
Medeiros & Massarani, 2011) focam sobretudo na atuação da imprensa 
tradicional. Além disso, eles destacam sobretudo o alarmismo das 
notícias veiculadas. Henriques (2011), ao analisar a comunicação nos 
jornais portugueses Correio da Manhã e Público, mapeou três temas mais 
recorrentes e que colaboraram para um clima de tensão e insegurança, 
são eles: a infecção e a morte, a prevenção e a atuação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Neste último, a OMS é criticada pelas ações 
tomadas e declarações dadas a partir da contraposição de argumentos 
de médicos concordantes e não concordantes com o órgão (Henriques, 
2011). Da mesma maneira, os veículos brasileiros manifestaram des-
confiança com as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias e os 
governos nacionais, o que descredibilizou fontes oficiais e acentuou 
o sentimento de incerteza do público (Gomes & Ferraz, 2012; Lopes, 
2010; Medeiros & Massarani, 2011).

A ânsia por informar primeiro e para uma maior audiência fez 
com que o limite entre imediatismo e alarmismos se apagasse, e que a 
imprensa resvalasse na espetacularização, muitas vezes desinformando 
o público. Henriques (2011) destaca que inúmeras notícias divulgadas 
no período se revelaram falsas ou especulativas, carecendo de funda-
mentação. Assim como a espanhola, a gripe A contou com diferentes 
nomenclaturas, e algumas delas contribuíram para a desorientação da 
população. Primeiramente, chamou-se de gripe suína, por constatar-se 
que os porcos eram hospedeiros do vírus, o que fez com que a popu-
lação passasse a temer o animal e deixasse de comer sua carne, ações 
que, depois se descobriu, não acarretavam perigo. Somam-se, por fim, 
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a esse contexto os ruídos causados pela internet e suas mídias, como 
as redes sociais, já existentes no fim dos anos 2000 (Gomes & Ferraz, 
2012; Lopes, 2010). Segundo dados do IBGE, nesse período, cerca de 
67,9 milhões de brasileiros tinham acesso à internet

A desinformação se intensificou quando as vacinas começaram a 
ser testadas e produzidas. Rumores sobre ineficácia e perigos foram 
veiculados pela mídia, como notícias que relacionavam a imunização 
a doenças e aborto. Levantou-se também o receio de que as vacinas 
fossem desenvolvidas em pouco tempo, pulando etapas de testes. 
Ou seja, a mídia contribui com o ceticismo e com o medo da popula-
ção em relação à vacinação durante a pandemia de H1N1 (Henriques, 
2011; Lopes, 2010).

Embora sejam sempre um problema, as informações falsas ou des-
contextualizadas transformam-se em questões sanitárias em contextos 
como os citados. Ainda assim, o que se viveu antes de 2020 não se 
compara à onda de conteúdo falso que se alastrou durante a pandemia da 
covid-19 e chegou a receber a alcunha de “infodemia” pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). O termo fake news, que se popularizou nos 
últimos anos, tem sido alvo de discussão entre jornalistas, acadêmicos 
e organizações por não apresentar limites definidos. Há pelo menos 
dois motivos para rejeitá-lo, de acordo com Wardle e Derakhshan 
(2017). Primeiramente, a expressão tem sido apropriada por políti-
cos, como Donald Trump e Jair Bolsonaro, para o ataque à imprensa. 
Eles costumam chamar de fake news qualquer notícia veiculada que 
seja prejudicial às suas imagens, indiferentemente de serem verdadeiras 
ou não. O segundo motivo é que o termo não capta a complexidade da 
conjuntura de desordem informacional em que estamos inseridos, por 
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exemplo, muito do que é chamado de fake news são conteúdos verda-
deiros descontextualizados. Além disso, há diversos outros formatos 
utilizados para além da estrutura de uma notícia, esta cuja terminologia 
já indicaria uma informação verificada.

Wardle (2019) defende o uso de palavras específicas para cada uma 
das diversas ocorrências que compõem o fenômeno das fake news, 
como propaganda, rumor, boato, falsidade entre outros. Inclusive, 
uma das conceitualizações mais adotadas atualmente é de Wardle em 
parceria com Derakhshan (2017), na qual eles propõem uma estrutura 
conceitual a partir de três noções que se diferenciam pela origem e 
intenção da mensagem, conforme: 1) Mis-information (informação 
errônea) – informação falsa divulgada por alguém que acredita que é 
verdadeira, sem intenção de causar dano; 2) Dis-information (desinfor-
mação) – informação falsa criada e compartilhada intencionalmente com 
intuito de causar prejuízo, seja por motivos econômicos, ideológicos 
ou outro; e 3) Mal-information (má-informação) – informação verda-
deira, geralmente privada, que é divulgada para causar dano a pessoas, 
organizações ou governos.

As informações errôneas e a desinformação são mais recorrentes 
em um contexto de desordem informacional. É comum que o segundo 
fenômeno leve ao outro, ou seja, que, ao circular, a desinformação seja 
compartilhada por pessoas que não perceberam que o conteúdo não é 
verdadeiro. Como em situações durante a pandemia do novo coronavírus 
em que notícias falsas eram enviadas entre familiares e amigos com 
intuito de proteger uns aos outros.

Os três tipos de desordem, ressaltam Wardle e Derakhshan (2017), 
devem ser apreendidos a partir da observação do agente emissor, da 
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mensagem e do intérprete, e de três fases: criação, produção e distri-
buição. Contudo, é importante incluir o consumo como instância do 
fenômeno bem como pensar o ecossistema midiático para além do 
modelo linear emissor-mensagem-receptor já superado nos estudos da 
Comunicação. Compreender a circulação da informação e da desinfor-
mação e os impactos desta última para a sociedade requer olhar além 
da superfície, atentando para nuances do processo comunicacional, 
que foi impactado pelas tecnologias sociais disponíveis. Atualmente, 
todos podem criar e publicar conteúdos e a distribuição é realizada 
instantaneamente. O consumo, por sua vez, é público e compartilhado 
com as afinidades conectivas estabelecidas nos sites de redes sociais. 
As informações chegam por meio de perfis que os usuários confiam, 
que são seus contatos nas plataformas de sociabilidade e, muitas vezes, 
pessoas próximas no mundo off-line. Soma-se a isso, a necessidade de 
curadoria entre a vastidão de informação disponível. Nesse ecossistema, 
o conteúdo é consumido pela história que conta, indiferentemente de 
sua fonte, que é ignorada pela audiência.

De acordo com o Digital News Report 2020 do Reuters Institute 
(Newman et al., 2020), aproximadamente 80% dos brasileiros se infor-
mam pela internet, sendo 67%, pelas mídias sociais, estas que, pela 
primeira vez, superaram a televisão. Nos últimos anos, os aplicativos 
de mensagens pessoais, como o WhatsApp, também despontaram no 
compartilhamento de notícias verdadeiras e falsas. O relatório do Reuters 
indica que 83% dos brasileiros utilizam o WhatsApp, maior número 
entre as plataformas de sociabilidade, e 48% consomem notícias por 
meio dele (Newman et al., 2020). As mídias sociais são ambientes 
cujas estruturas tecnológicas moldam a sociabilidade e por isso se faz 
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necessário conhecer seus recursos e dinâmicas a fim de compreender 
as práticas sociais (Boyd, 2010). No caso do aplicativo de mensagem, 
suas affordances geram uma percepção de privacidade, que impacta 
as interações entre os usuários, que se sentem mais livres para circular 
a desinformação do que em outras mídias com características mais 
públicas (Soares et al., 2021).

Em análise das fake news divulgadas no primeiro semestre da pan-
demia de covid-19, Barcelos et al. (2021) concluíram que os principais 
veículos de divulgação foram o WhatsApp e o Facebook. Além disso, 
a pesquisa dos autores indica que os conteúdos abrangem principal-
mente posicionamentos políticos, número de casos e óbitos e medidas 
de prevenção e de tratamento, abarcando a vacinação, e que podem 
influenciar a população em relação à adesão aos cuidados cientifica-
mente comprovados (Barcelos et al., 2021, p. 5). Em mapeamento de 
casos de mentiras sobre o novo coronavírus verificadas por agências 
de fact-checking, realizado por Gehrke e Benetti (2021), verificou-se 
que 84,28% dos conteúdos tratam de política, cura, dados e contágio.

A partir do surgimento do Sars-Cov-2, cientistas ao redor do mundo 
começaram a trabalhar no desenvolvimento de diferentes vacinas. 
Algumas delas tiveram maior destaque nos meios de comunicação bra-
sileiros, especialmente por realizarem testes no país ou por terem sido 
negociadas para compra pelos governos de diferentes instâncias, como 
a vacina da farmacêutica AstraZeneca e da universidade de Oxford, 
que no Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 
Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceira com o Ins-
tituto Butantan em acordo firmado pelo governo estadual de São Paulo. 
No ecossistema midiático em que estamos inseridos, todas as etapas 
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de testes desses e de outros imunizantes foram amplamente noticiados. 
Embora isso possa, em um primeiro momento, parecer positivo, pela 
ideia de transparência, na prática o que vimos foi um cenário marcado 
por informações antecipadas e incompletas, e diversas “barrigadas” da 
imprensa (jargão jornalístico para referir a informações equivocadas).

Sem a clareza de que o tempo da ciência, mesmo em um contexto 
emergencial, não é o mesmo tempo que o das mídias e que o método 
científico é composto por regras inerentes que preveem provas e contra-
provas entre os pares, em alguns momentos, etapas comuns no processo de 
desenvolvimento científico foram noticiadas como falhas ou questionadas, 
de maneira que a insegurança por vacinas que “teriam sido produzidas 
muito rápido” tomou conta das conversas cotidianas midiatizadas ou 
não. Reportagens como a de título “Entenda como funciona o processo 
de desenvolvimento de uma vacina” (Jansen, 2020) não eram suficien-
tes para concorrer com as tantas outras que afirmavam “Morre médico 
voluntário de testes da vacina de Oxford no Brasil” (Tokarnia, 2020), 
“Testes da vacina Coronavac são suspensos por morte de voluntário no 
Brasil” (2020) e “Vacina de Oxford/AstraZeneca: sucessão de erros põe 
em xeque resultados” (Biernath, 2020). Nas redes sociais e nos grupos 
de WhatsApp, essas notícias eram apropriadas para suportar diferentes 
narrativas que negavam ou distorciam a ciência.

 A hesitação quanto às vacinas é um dos resultados desse cenário 
infodêmico e está intrinsicamente relacionada também a questões 
políticas e ideológicas. Nesse sentido, no Brasil, a desinformação rela-
cionada à vacinação é associada sobretudo a declarações do presidente 
Jair Bolsonaro, como no caso da Coronavac. Com a intenção de hos-
tilizar o governador paulista, João Dória, Bolsonaro desferiu diversos 
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ataques à vacina fortalecendo narrativas conspiratórias. Vacinar-se ou 
não se torna, então, um ato político-partidário. Percebemos, assim, que 
o complexo ecossistema midiático existente durante a pandemia da 
covid-19 e o consequente amplo alcance das informações não impactou 
positivamente a circulação de informações seguras, pois também deu 
voz a agentes políticos que questionam ou negam os avanços científicos, 
apropriando-se das narrativas para favorecimento próprio.

Considerações Finais

A expectativa em torno do desenvolvimento de vacinas em um 
cenário comunicacional altamente complexo movimentou discussões 
em todas as esferas sociais. Exposta aos olhos da população mundial, 
a ciência tem enfrentado o medo, a desconfiança e a negação por parte 
da sociedade influenciada sobretudo pela desinformação. A situação é 
agravada pela exploração política do debate por autoridades públicas 
com grande poder de influência e uma fortalecida rede de dissemina-
ção de informações falsas nas mídias sociais, que centralizam a maior 
porcentagem do consumo de notícias.

Na observação inicial, a partir da recuperação histórica e análise 
aqui propostas, inferíamos que a velocidade na produção de vacinas e 
os aspectos políticos envolvidos no tema eram o centro da discussão. 
Um olhar apurado sobre o período das pandemias de gripe espanhola e 
de H1N1 evidenciou que muitas preocupações sociais se repetem diante 
de crises sanitárias. Detecta-se, por exemplo, que no ambiente de desen-
volvimento da mídia, como parte do ecossistema mais amplo, há raízes 
e crenças ligadas a própria relação que os sujeitos estabelecem com o 
corpo. Há significados simbólicos envolvidos nas mudanças sociais, 
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aspectos culturais e percepções históricas. O sistema de informação 
evolui no fluxo dessas mesmas crenças e marcas da cultura. Erros e 
repetições de problemas podem ser observados nas várias fases, trazendo 
à tona questões informacionais e, mais ainda, sociais.

Inicialmente, entendíamos que ecossistemas de mídia desenvolvidos 
e complexos na mesma proporção poderiam prestar melhores serviços à 
população. De certa parte sim, mas a multiplicidade de vozes e canais, 
o temor do adoecimento e a tentativa de localização de responsáveis 
acabam por construir um ambiente de desordem informacional. É como 
se as descobertas da ciência, do funcionamento do corpo e do próprio 
estudo de soluções para cura, no caso as vacinas, ainda não houvesse 
somado informação suficiente para conscientizar a população.

Neste artigo, buscamos descrever o ecossistema de mídia no Brasil 
dos anos 2020 e compará-lo a dois outros momentos pandêmicos, o 
surto de gripe espanhola, em 1918, e de H1N1, em 2009. O avanço 
tecnológico e a expansão do acesso aos meios de comunicação não 
influíram em uma melhoria na comunicação. Parece-nos que a circulação 
da informação está proporcionalmente relacionada à disseminação de 
desinformação. O que nos leva a mais questões do que respostas, sendo 
a principal delas: no processo de desenvolvimento comunicacional, o 
que ficou de fora?

Preocupamo-nos com o desenvolvimento de novas tecnologias 
como se somente elas fossem capazes de romper os ruídos e resolver 
questões sociais profundas, como o medo do desconhecido e as crenças 
moralizantes. O corpo é o sistema de comunicações primário, afirma 
Porter (1992), e mesmo assim foi ignorado enquanto disseminador 
de sentidos. As descobertas da ciência representam transformações 
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significativas nos sistemas de crenças, mas alguns pontos prevalecem, 
como a necessidade do conforto no que já é conhecido e de respostas 
firmes aos anseios (mesmo que não comprovadas). Em um contexto 
emergencial como o de uma pandemia, o medo direciona as pessoas a 
estágios como a negação, a aposta em milagres e a busca por culpados. 
Qualquer informação que reforce essas instâncias é aceita, curtida e 
compartilhada.
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito hacer un 
trabajo exploratoria entorno a las condiciones laborales en las cuales 
han laborado los fotoperiodistas en algunos medios de comunicación 
una vez presentado el Covid - 19 en la Ciudad de Lima, Perú. En algu-
nos casos su situación laboral se agrietó aún debido a esta pandemia.

Como es sabido, el periodismo es una de las profesiones más peli-
grosas del mundo, pero eso nunca amilanó a los periodistas, al contrario, 
los impulsó para desentrañar la realidad publicando diversas informa-
ciones de interés como el caso de las compras sobrevaloradas, actores 
de corrupción, entre otros destapes de gran impacto.

La pandemia del Covid 19, desnudó la precariedad de los hospitales 
y la falta de recursos humanos para hacer frente a la pandemia, Tal es así 
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que todos los nosocomios tuvieron que crear nuevas áreas para atender 
a los pacientes enfermos con Covid.

Por su parte el Estado para hacer frente a esta situación se vio obli-
gado a decretar la inmovilización social como una forma de detener 
los casos de Covid. Muchas empresas, entidades públicas y centros 
educativos se vieron obligados a migrar al mundo virtual, como una 
forma de salir de la etapa de estancamiento inicial.

Los primeros meses fueron de incertidumbre. No se conocía a 
ciencia cierta una cura. Los casos de personas infectadas y fallecidas 
comenzaron avanzando, y los medios de comunicación comenzaron a 
mostrar esta cruda realidad.

Los fotógrafos y redactores comenzaron a salir a las calles a registrar 
nuevas historias: Médicos en primera línea, cómo es UCI, familiares 
haciendo colas en busca de oxígeno, lo que generó que trabajen bajo 
condiciones de gran riesgo. Algunos fueron falleciendo en el camino 
muchos periodistas y fotógrafos pasaron a enrolar la lista de difuntos.

Los fotógrafos de los diferentes medios de comunicación tuvieron 
que adecuarse a la nueva realidad. Algunos medios de comunicación 
optaron por el trabajo virtual, que generó que los equipos periodísti-
cos (fotógrafos, redactor y conductor del unidad móvil) no salgan a la 
calles, mientras que otros medios de comunicación optaron por seguir 
trabajando, saliendo al as calles a cubrir noticias, pero reduciendo sus 
equipos periodísticos.

Al igual que muchas empresas en el Perú, muchos de los trabajadores 
no están en planilla. Están contratados, lo que en cierta forma los pone 
en una situación precaria aún más ante este tipo de situaciones. Tal es 
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así que sólo les queda trabajar o quedarse desempleado, independien-
temente a las condiciones en las cuales tiene que laborar.

Antecedentes de la Investigación

Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, existe una posi-
bilidad latente que se produzca un movimiento sísmico. A lo largo del 
tiempo han sido muchos los movimientos sísmicos que dieron en el 
suelo peruano, teniendo como referente el impacto a nivel social el 
primero de ellos fue el año 31 de mayo de 1970. En aquella fecha se 
produjo un movimiento sísmico 7,9 grados en la Richter a 44 kilómetros 
al suroeste del puerto de Chimbote, generando que una de las laderas 
del nevado Huacarán colapsara y a su vez se produzca un aluvión que 
terminó arrasando la ciudad de Yungay. El resultado fue inenarrable 
fueron más de ochenta mil muertos, más de veinte mil desaparecidos 
y miles de heridos y damnificados. Pasado este hecho el estado vio la 
necesidad de crear un sistema que fomentase la cultura de prevención 
como una forma de reducir las posibles consecuencias de hechos simi-
lares surgiendo el SINADACI (Sistema Nacional de Defensa Civil) y 
a la par surgió el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

El INDECI a partir del año 2001 inició un programa de capacitación 
y sensibilización a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizar a la 
población y a las autoridades sobre la necesidad de implementar diversas 
medidas a fin de prevenir, mitigar, capacitar, preparar a la población 
y las autoridades con el objetivo que puedan una adecuada respuesta, 
implementar la rehabilitación e iniciar los trabajos de reconstrucción 
una vez presentado el evento adverso.
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A lo largo del tiempo, se quedó acuñado el lema “Defensa Civil, Tarea 
de Todos”, como una frase que traía la memoria la practica colectiva de 
la época de los incas “La Minka”, en el cual toda la comunidad hacía 
trabajo colectivo con un fin solidario y social. En cierta forma comenzó 
a posicionarse en la mente de las personas la necesidad de apoyar a todos 
en caso de presentarse una emergencia o sismo de gran envergadura.

A pesar del esfuerzo del INDECI por mejorar las condiciones de 
seguridad en los lugares de concurrencia de público a fin de mejorar la 
seguridad de las personas que a través de las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil no se logró hacer grandes cambios. Debido 
a que el informe final daba sugerencias, más no recomendaciones de 
carácter obligatorio bajo pena de sanción.

Los años siguieron pasando, y el 15 de agosto del 2007 se produjo 
un sismo de 8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó 
a 60 kilómetro de Pisco, afectando las zonas de Pisco, Chicha e Ica. 
En esta oportunidad fueron más de 500 muertos, más de 2,000 heridos 
y más de 75 mil viviendas quedaron destruidas o inhabitables.

El Estado y diversas organizaciones sociales y organismos no 
gubernamentales se sumaron al esfuerzo de apoyar a los afectados y 
damnificados, poniéndose al descubierto una vez más la necesidad de 
fomentar la cultura de prevención y la implementación de medidas que 
pudiesen salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas.

A pesar de los esfuerzos del gobierno a través del INDECI por lograr 
que en las empresas y entidades públicas implementasen medidas de 
seguridad a fin de proteger la vida y la salud de sus trabajadores, el 
resultado no fue positivo. Considero que eso se debió a que el INDECI 
no estableció sanciones pecuniarias contra los infractores.
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El 21 de agosto de 2011 El Ministerio de Trabajo y Promoción de 
la Inversión promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su 
reglamento el en el cual obligaba a las instituciones públicas y privadas 
a implementar diversas medidas de seguridad en salvaguarda de los 
trabajadores y personas que concurrían a un determinado lugar a nivel 
nacional, estableciendo sanciones por su incumplimiento.

La obligatoriedad de implementar medidas de seguridad es también 
para los medios de comunicación, los cuales al igual que otras empresas 
están en la obligación de Tener un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, elaborar el La Identificación de Peligros y la Evaluación de 
Riesgos y Controles (IPERC) el cual permite determinar los peligros, los 
riesgos y la implementación de mecanismos de control a fin de reducir 
los riesgos a los cuales están expuestos los periodistas, fotógrafos y 
diseñadores durante las horas de trabajo, es decir en el local y exteriores.

El 6 de marzo se dio a conocer oficialmente la llegada del primer 
caso de Covid - 19 a nuestro país. Partir de ese momento comenzó su 
inexorable avance, produciendo grandes cambios en modus vivendi de 
la población. En un inicio poco o nada se sabía de este virus, es pensaba 
que iba a ser algo temporal y que después de unos meses se volvería a 
la normalidad.

En la Universidad Nacional Mayor San Marcos el inicio del ciclo 
se postergó varios meses después, pues existía la esperanza que el 
Covid 19 iba pasar. Pero no ocurrió eso, al contrario, se agudizó, por lo 
que todos los docentes tuvieron que capacitarse en el uso de las nuevas 
tecnologías de la Información y la comunicación para poder adaptarse 
a los nuevos entornos virtuales.
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A partir de este primer caso, la atención de la ciudadanía centró su 
atención en el Covid 19. Los periodistas des un primer momento cen-
traron su atención en el comportamiento inicial de las personas como 
el aprovisionamiento de víveres ante la posibilidad de establecerse una 
cuarentena, la cual se concretó el 15 de marzo del 2020, decretándose el 
Estado de Emergencia, la cual se fue ampliando a lo largo del tiempo.

Desde el inicio de la pandemia los hombres de prensa tuvieron que 
generar nuevos contenidos a fin de satisfacer las necesidades informa-
tivas de la población que día a día pugnaban por estar informados de 
lo que venía ocurriendo.

Los fotógrafos y redactores acompañaron a los efectivos del orden 
en las acciones destinadas a capturar a las personas que infringían las 
medidas de restricción, hicieron informes en los ambientes de cui-
dados intensivos, en los centros de acopio de oxigene, ingresaron a 
ambientes de cuidados intensivos a fin de mostrarnos la cruda realizad 
en la primera y segunda ola, entre otras actividades en las cuales no 
sólo tuvieron contacto con personas con Covid, sino también algunos 
terminaron contagiados.

Ante esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta ¿en qué 
condiciones han venido desarrollando sus labores los fotógrafos que 
han cubierto durante la pandemia del COVID 19?

Objetivos de Investigación



1762

meistudies

• Determinar el equipo de protección personal que utilizaron 
los reporteros gráficos durante su labor, quién les proveyó 
y con qué frecuencia les otorgaron estos materiales.

• Enumerar las medidas de prevención que implementaron 
las empresas periodísticas con sus trabajadores y la autoe-
valuación del nivel de riesgo al cuál estuvieron expuestos.

• Determinar el tipo de capacitación que recibieron para poder 
hacer frente a la pandemia del Covid -19

• Conocer el tipo de apoyo que recibieron los fotógrafos que 
terminaron infectados por el Covid 19 realizando su labor.

Metología de Investigación

Tipo de investigación
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo. El nivel es 

exploratorio. El diseño

Diseño de la muestra
El tipo de muestreo utilizado fue el de muestra en cadena o por redes 

(“bola de nieve”). En este tipo de muestreo “se identifican participan-
tes clave y se agrega a la muestra, se les pregunta si conocen a otras 
personas que puedan proporcionar más datos más amplios y una vez 
contactados, los incluimos también” (Hernández et al.,2010, p. 398) . 
Se encuestaron a un total de 5 fotógrafos pertenecientes a los grupos 
periodísticos que sus fotógrafos y redactores siguieron haciendo labor 
de calle, pero con un número reducido.

Debido a la Pandemia a diferencia de otros años, cada diario no 
trabajó como sus propios fotógrafos, sino todo lo centralizó, tal es así 
que los fotógrafos no eran de un medio específico, sino de todo el grupo 
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editorial al cual pertenecían. De esta forma una imagen registrada por 
un fotógrafo le servía a todos diarios de ese grupo.

Podemos distinguir dos tipos de empresas periodísticas:
a) Aquellas cuyos equipos periodísticos continuaron realizando 

trabajo de calle, pero con una menor cantidad de trabajadores. Entre 
ellos están:

• Grupo El Comercio conformada por los diarios: El Comer-
cio, Perú 21, Trome, Sport, Ojo, Ajá, Correo y Gestión. 
Publimetro.

• Grupo La República está conformado por los diarios La 
República, El Popular y Líbero.

• Expreso, Extra

b) Aquellas empresas periodísticas que todo su trabajo lo realizaron 
a nivel virtual:

• Grupo La Razón, integrado por los diarios La Razón, El 
Chino, El Men y Todo Sport.

• Karibeña.

En cuento al instrumento utilizado para la siguiente investigación 
se empleó una encuesta semi estructurada con opciones múltiples y 
algunas preguntas abiertas.

Resultados

Luego del análisis de los resultados, se encontraron los siguientes 
hallazgos:
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A) Equipos de Protección Personal:
A la mayor parte de los reporteros gráficos – que laboraron durante 

el primer año de la pandemia - les entregaron como equipos de biose-
guridad, principalmente mascarillas N95, en algunos casos la mascarilla 
quirúrgica y eventualmente a algunos, se les dio un traje de bioseguridad 
y protectores faciales.

En cuento a la entrega de mascarillas N95 y quirúrgicas señalaron que 
se les entregó diariamente, pero dado el nivel del riesgo al cual estuvie-
ron expuestos, la mayoría de los encuestados precisó que ellos mismos 
tuvieron que adquirir sus propios equipos de bioseguridad. La empresa 
periodística no les entregó ninguna bonificación para que ellos puedan 
comprar otros equipos con el cual pudiesen protegerse del Covid -19.

b) Prevención y Nivel de Riesgo
En cumplimiento con la normatividad vigente todos los encuesta-

dos llenaron la Ficha de Sintomatología COVID-19. Adicionalmente, 
la mayoría de ellos fueron sometidos a pruebas rápidas de descarte de 
Covid -19 durante el primer año de la pandemia. Solo uno de ellos fue 
sometido a una prueba molecular. A partir de los resultados de dichas 
pruebas, la mayor parte de ellos fueron derivados a un centro hospita-
lario o clínica para su tratamiento.

En cuanto al nivel de riesgo al cual han estado expuestos, la mayoría 
de los fotógrafos, precisaron que laboraron en condiciones de Riesgo 
muy alto (interacción con personas con Covid 19 y a sus aerosoles) y 
alta de exposición (Aquellas personas que ingresan a ambientes con 
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personas con Covid -19) y riesgo mediano (interacción con personas 
corta distancia)4.

Por otro lado, la mayor parte de los entrevistados precisó que la 
empresa en la cual laboran estableció un punto de acopio para el recojo 
del material de bioseguridad. Asimismo, en su área de trabajo de imple-
mentaron medidas de bioseguridad.

Entre las medidas que se adoptaron fue la toma de temperatura 
corporal la cual se realizaba al ingreso del centro laboral. Se fomentó 
el uso del gel desinfectante y el alcohol, para desinfección de la las 
manos y ropa.

c) Capacitación:
En lo que respecta a la capacitación la mitad de los periodistas pre-

cisó que recibió una charla sobre las en medidas preventivas contra la 
COVID-19 en su centro de trabajo. Asimismo, se les brindó una charla 
sobre el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. 
La otra mitad de fotógrafos fue aprendiendo cómo protegerse a través 
de otros medos.

d) Infectados con Covid - 19
Todos los entrevistados precisaron que se enfermaron con el Covid -19. 

Una vez detectados que tenían Covid-19 la empresa periodística los 
derivó a un centro de salud para que reciban atención. A pesar de estar 
laborando la mayor parte de ellos (un 60%) no recibió ningún apoyo 
económico del medio de comunicación. El otro 40% señaló que, si recibió 

4. Los niveles de riesgo que se detallan se han sacado del la Resolución Ministerial 
RM 2020-MINSA.
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apoyo de la empresa periodística donde labora, pero este apoyo, no fue 
económico sino moral. Uno de ellos escribió “No fue dinero lo que fue 
que nos dieron. Estuvieron pendientes de mi salud hasta mi recuperación”.

Asimismo, precisaron que la mayor parte de ellos ha perdido un 
compañero de trabajo fotógrafo.

Por otro lado, a pesar de su condición laboral se le recoció el tiempo 
de descanso laboral tras enfermarse con el Covid -19. La mayor parte 
de los fotógrafos son contratados, otro es nombrado y sólo uno de ellos 
es nombrado.

Conclusiones

A) Equipos de Protección Personal:
Se logró determinar que las empresas periodísticas entregaron mas-

carillas N95 y mascarillas quirúrgicas en forma diaria y a sólo algunos se 
les entregó adicionalmente un traje de bioseguridad y protectores faciales.

Para facilitar el recojo de los equipos de bioseguridad se establecieron 
determinados puntos de entrega de los mismos.

Asimismo, conocedores que estaban sometidos a condiciones de alto 
riesgo muchos de ellos tuvieron la necesidad de adquirir otros equipos 
de bioseguridad. Adicionalmente a su sueldo no recibieron ninguna 
bonificación para que puedan comprarse sus propios equipos.

b) Prevención y Nivel de Riesgo
Se logró determinar que todos los encuestados llenaron la Ficha de 

Sintomatología COVID-1, cumpliendo la normatividad vigente.
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Al existir una sospecha de una posible infección con el Covid -19 
los reporteros gráficos fueron sometidos a pruebas rápidas de descarte 
de Covid -19 . A sólo uno de ellos se le aplicó una prueba molecular.

En función a los resultados, de ser estos positivos, fueron derivados 
a un centro hospitalario o clínica para su tratamiento.

En todo momento los reporteros gráficos tuvieron conciencia que 
estaban laborando en condiciones de riesgo muy alto y que cualquier 
descuido podría convertirlos en una cifra más de pacientes con Covid – 19.

c) Capacitación:
No hubo una predisposición de todas las empresas periodísticas por 

capacitar o preparar a los reporteros gráficos en torno a qué medidas de 
prevención deberían adoptar para evitarse contagiarse con el Covid -19, 
por ellos sólo la mitad de ellos fue capacitada en su en su centro de 
trabajo. La otra mitad de fotógrafos fue aprendiendo cómo protegerse a 
través de otros medos. Adicionalmente, les brindaron una charla sobre 
el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19.

d) Infectados con Covid - 19
El cien por ciento de los encuestados señaló que terminó infectados 

por el Covid -19. Hubieron algunos compañeros que fallecieron, pero a 
pesar del riesgo al cual estuvieron expuestos, las empresas periodísticas 
no brindaron un verdadero apoyo económico a los reporteros gráficos 
que terminaron infectados. Tal es así que tuvieron que con sus recursos 
propios tuvieron hacer frente a los embates de esta enfermedad. La 
ayuda brindada principalmente su de carácter moral, sus compañeros 
de trabajo los llamaban alentándoles para su pronta recuperación.
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Teniendo en cuenta las posibles secuelas que puede haber dejado el 
Covid -19, podemos decir que se encuentran desvalidos, ya que tendrán 
que pagar su recuperación con sus propios ingresos, a pesar de haberse 
contagiado cumpliendo su labor. La empresa periodística se mantiene 
al margen de ello, eximiéndose de su responsabilidad.

Finalmente, a pesar su precariedad económica: estar contratados 
-la mayor parte- las empresas periodísticas le reconocieron el descanso 
médico.
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Anexo

Encuesta Aplicada

I. Equipo De Proteción Personal

Muchas gracias por su colaboración. Esta investigación tiene como 
objetivo conocer las medidas de bioseguridad que se implementaron 
en la empresa periodística en la cual labora, durante el primer año de 
la pandemia. La información es de carácter confidencial. No aparecerá 
nombres, ni empresa periodística
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1. La empresa periodística en la cual usted labora le entregó imple-
mentos de bioseguridad (Durante el primer año de la Pandemia)

Si
No

2. Si recibió algún equipo de bioseguridad, precise con qué frecuencia 
(Durante el primer año de la Pandemia)

Diariamente
Interdiariamente
Semanalmente
Mensualmente
Una vez a la semana

3. De los siguientes implementos de bioseguridad seleccione aque-
llos que les fueron entregados frecuencia (Durante el primer año de la 
Pandemia)

Lentes de bioseguridad
Traje de bioseguridad
Casco
Guardapolvo
Guantes quirúrgicos
Mascarilla N95
Mascarilla quirúrgica descartable
Respirador semi cara
Respirador fullface

4 Si le entregaron, que cantidad le entregaron de cada producto 
frecuencia (Durante el primer año de la Pandemia)

Uno de cada uno
Unos cuantos
3 mascarillas inter diario
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5. Hay algún un implemento adicional, de bioseguridad que le 
entregaron y que no está en la lista frecuencia (Durante el primer año 
de la Pandemia)

6. Si no le entregaron , usted tuvo que adquirir sus propios implemen-
tos de bioseguridad: frecuencia (Durante el primer año de la Pandemia)

Si
No

7. Si no le entregaron ningún tipo de equipo de bioseguridad, le 
dieron alguna bonificación para la compra de los mismos frecuencia 
(Durante el primer año de la Pandemia)

8. El medio de comunicación social estableció puntos de acopio para 
el recojo de equipos de Protección Personal usados, para un manejo 
adecuado. frecuencia (Durante el primer año de la Pandemia)

Si
No

II. Prevención

8. Fue sometido alguna prueba de Diagnóstico para la COVID-19 
(Durante el primer año de la Pandemia)

Si
No

9. Si marco si, cuál de las siguientes pruebas:

Prueba rápida
Prueba molecular
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10. De los siguientes niveles de riesgo, cuál de ellos considera que 
es al cual está usted expuesto como fotógrafo

a) Riesgo bajo de exposición (no tiene contacto con personas – 
que pueden estar o no contagiadas con Covid)

b) Riesgo mediano (Tiene contacto con diversas personas – que 
pueden estar o no contagiadas con Covid – 19 – a una distancia 
menor de 1.5 metros, sin posibilidad de usar barras físicas.

c) Riesgo alto de exposición ( personas que deben ingresar a 
ambientes o lugares donde hay pacientes con Covid – 19 , pero 
no están expuestos a aerosoles)

d) Riesgo muy alto ( personas que están en contacto con sospecho-
sos y confirmados de Covid – 19 y están expuestos a aerosoles)

11. Llenó una Ficha de Sintomatología COVID-19

12. En caso de haber tenido sospechas de haber estado enfermo con 
COVID-19 , la empresa lo derivó a una clínica o centro hospitalario 
para que le hagan la prueba de descarte

13. El área de trabajo se implementaron las medidas de seguridad 
en el área de trabajo

Si
No

14. Si la respuesta fue SI, cuál de las siguientes medidas se 
implementaron

Pediluvio (desinfección de los pies)
Gel desinfectante
Alcohol, para desinfección de la las manos y ropa
La toma de temperatura corporal debe darse al ingreso del 
centro laboral
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III. Capacitación

14. Al interior el diario en el cual labora, recibió alguna charla o 
curso de capacitaron en medidas preventivas contra la COVID-19. 
frecuencia (Durante el primer año de la Pandemia)

15. Charla sobre el Plan para la vigilancia, prevención y control 
de la COVID-19 en el trabajo

Si
No

Apoyo Social

17. Usted resultó infectado con Covid 19

Si
No

18. El diario en el que trabaja el brindó algún apoyo económico

Si
No

19. Si es si, cuánto le entregó

21. Se le consideró los días no trabajados como descanso médico

22. Si le dio el COVID 19, la empresa le empresa lo derivó a una 
clínica o centro hospitalario para que le hagan un examen

23. Algún compañero de trabajo falleció
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A percepção sensorial de violência nas mídias 
podem somatizar padrões mentais patológicos

Tiago Negrão de Andrade 1

Osvando José de Morais 2

A teoria da percepção foi escrita por Barry (2004) para descrever a 
aplicação da pesquisa neurológica e dos princípios psicológicos aceitos 
ao estudo da comunicação visual. Ao abordar como a mente e o cérebro 
recebe informações, processa, deriva significado delas e as usa, esta 
abordagem teórica adiciona novas informações médicas ao estudo 
da comunicação visual e nos ajuda a avaliar a eficácia das teorias de 
comunicação existentes derivadas da pesquisa social. Em análise, para 
serem úteis, toda teoria da comunicação e todas as suposições sobre a 
maneira como processamos as imagens, ideias, contextos e o impacto 
que estes têm sobre a humanidade devem ser compatíveis com a pes-
quisa neurológica.

É entendido que tudo que observamos nos afeta e nos influencia direta 
e indiretamente A memória desempenha diversas funções, tais como 
coordenação, motora, percepção, planejamento, solução de problemas, 
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construção do pensamento. A memória é a faculdade do cérebro pela qual 
os dados ou informações são codificados, armazenados e recuperados 
quando necessário. Faz a retenção de informações ao longo do tempo 
com o objetivo de influenciar ações futuras. Se os eventos passados não 
pudessem ser lembrados, seria impossível que a linguagem, os relacio-
namentos ou a identidade pessoal se desenvolvessem (Sherwood, 2015).

Frequentemente, a memóri é entendida como um sistema de pro-
cessamento de informações com funcionamento explícito e implícito 
que é composto de um processador sensorial. O processador sensorial 
permite que as informações do mundo externo sejam detectadas na 
forma de estímulos químicos e físicos e atendidas em vários níveis de 
foco e intenção (Eysenck, 2012). A memória de trabalho serve como 
um processador de codificação e recuperação do passado para que a 
vida tenha continuidade. As informações na forma de estímulos são 
codificadas de acordo com funções explícitas ou implícitas pelo pro-
cessador de memória de trabalho. A função da memória de longo prazo 
é armazenar dados por meio de vários modelos ou sistemas categóricos 
(Graf &Schacter, 1985). A memória declarativa ou explícita é o armaze-
namento consciente e a lembrança de dados. Sob a memória declarativa 
reside a memória semântica e episódica. A memória semântica se refere 
à memória que é codificada com um significado específico, enquanto 
a memória episódica se refere à informação que é codificada ao longo 
de um plano espacial e temporal. A memória declarativa geralmente é 
o processo principal em que se pensa ao fazer referência à memória. 
Memória não declarativa, ou implícita, é o armazenamento inconsciente 
e a rememoração de informações. A memória não é um processador 
perfeito e é afetada por muitos fatores. As maneiras pelas quais as 
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informações são codificadas, armazenadas e recuperadas podem ser 
corrompidas. (Graf &Schacter, 1985).

Dentre as condições físicas que prejudicam o desempenho da memó-
ria, a dor é uma das mais prevalentes. No entanto, os mecanismos pelos 
quais a dor prejudica a memória são amplamente desconhecidos. A dor 
afeta a aquisição, consolidação e recuperação da memória, bem como se 
o comprometimento da memória depende da intensidade da dor. A dor 
foi identificada como uma condição física que prejudica a memória e 
foi observada em modelos animais, bem como em pacientes com dor 
crônica (Lazzarim et al., 2020).

A quantidade de atenção dada a novos estímulos pode diminuir a 
quantidade de informações que são codificadas para armazenamento. 
Além disso, o processo de armazenamento pode ser corrompido por danos 
físicos a áreas do cérebro associadas ao armazenamento de memória, 
como o hipocampo. A recuperação de informações da memória de longo 
prazo pode ser interrompida devido à deterioração da memória de longo 
prazo. Funcionamento normal, decadência com o tempo e danos cerebrais 
afetam a precisão e a capacidade da memória (Lazzarim et al., 2020).

O cérebro junto à memória agem de forma sinérgica. Enquanto 
a memória assume funções de coordenação motora, percepção, pla-
nejamento, solução de problemas e principalmente de construção de 
pensamentos, as funções cerebrais atuam diretamente no estado emo-
cional, trazendo excitação, atenção, consciência, tomando uma decisão, 
executando funções de linguagem natural, ensinando e aprendendo com 
o meio ambiente a fim de se adaptar. Revisando fisiologistas clássicos, 
como Guyton (2006) e Silverthorn (2015), conclui-se que os receptores 
sensoriais espalhados pelo corpo monitoram continuamente as condições 
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dos meios interno e externo. Esses receptores enviam informação ao 
longo dos neurônios sensoriais para o Sistema Nervoso Central - SNC, 
que é o centro integrador dos reflexos neurais. Os neurônios do SNC 
integram a informação proveniente da divisão sensorial do Sistema 
Nervoso Periférico - SNP e determinam se uma resposta é necessária 
ou não. Se uma resposta for necessária, o SNC envia sinais de saída via 
neurônios eferentes, até as células-alvo, que geralmente são músculos 
e glândulas. Os neurônios eferentes se subdividem em divisão motora 
somática, que controla os músculos esqueléticos, e divisão autônoma, 
que controla os músculos liso e cardíaco, as glândulas exócrinas, algumas 
glândulas endócrinas e alguns tipos de tecido adiposo. Entretanto, clini-
camente, o termo neurônio motor (ou motoneurônio) é frequentemente 
utilizado para descrever neurônios motores somáticos que controlam 
os músculos esqueléticos (Silverthorn, 2015, p. 378).

A maioria das atividades do sistema nervoso é iniciada pela expe-
riência sensorial emanada a partir dos receptores sensoriais, sejam 
eles receptores visuais, receptores auditivos, receptores táteis sobre a 
superfície corporal, ou outros tipos de receptores. A experiência senso-
rial pode provocar reação imediata, ou sua memória pode ser guardada 
no cérebro por minutos, semanas ou anos, podendo, assim, ajudar a 
determinar as reações corporais em data futura (Guyton, 2006, p. 483).

O sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, provê a maior parte 
das funções de controle para o corpo. Em termos genéricos, o sistema 
nervoso controla as atividades rápidas do corpo tais como: contrações 
musculares, eventos viscerais que se modificam rapidamente, e mesmo 
as velocidades de secreção de algumas glândulas endócrinas. O sistema 
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endócrino, ao contrário, regula principalmente as funções metabólicas 
corporais (Guyton, 2006, p. 523).

O sistema nervoso autônomo possui duas divisões: a divisão sim-
pática e a divisão parassimpática. Apesar de as divisões simpática e 
parassimpática normalmente inervarem os mesmos órgãos e tecidos, 
geralmente elas produzem efeitos opostos (Silverthorn, 2015). Enquanto 
o sistema parassimpático contrai a pupila em seguia é o simpático dilata 
a pupila. o parassimpático reduz os batimentos cardíacos o simpático 
acelera os batimentos. Ambos são antagônicos.

A consciência é o estado de alerta do corpo ou a consciência de si 
e do meio. Evidências experimentais mostram que o sistema ativador 
reticular, uma coleção difusa de neurônios na formação reticular, tem 
um papel essencial na manutenção do alerta do “encéfalo consciente 
(Silverthorn, 2015).

O neurônio, ou a célula nervosa, é a unidade funcional do sistema 
nervoso. Uma unidade funcional é a menor estrutura que pode realizar 
as funções de um sistema. Os neurônios possuem uma estrutura celular 
única, com longos processos que se estendem para longe do corpo celular. 
Esses processos geralmente são classificados como dendritos, que rece-
bem sinais de entrada, ou axônios, que conduzem informações de saída. 
A forma, o número e o comprimento dos axônios e dendritos variam de 
um neurônio para o outro, mas essas estruturas são uma característica 
essencial dos neurônios, permitindo que eles se comuniquem entre si e 
com outras células. Os neurônios podem ser classificados tanto estru-
tural quanto funcionalmente. Alguns dos receptores sinápticos, quando 
ativados, causam excitação do neurônio pós-sináptico, enquanto outros 
causam inibição. A importância de se ter tanto receptores excitatórios 
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como inibitórios reside no fato de que isso dá uma dimensão adicional 
à função neural, permitindo que a ação neural seja tanto restringida 
quanto estimulada (Silverthorn, 2015, p. 259).

O fluxo de informação pelo sistema nervoso que utiliza as sinali-
zações elétrica e química é uma das áreas de pesquisa mais ativas da 
neurociência atualmente, uma vez que muitas doenças devastadoras 
afetam esse processo. A especificidade da comunicação neural depende 
de vários fatores, as moléculas sinalizadoras secretadas pelos neurônios, 
os receptores nas células-alvo para estas substâncias químicas e as 
conexões anatômicas entre os neurônios e seus alvos, as quais ocorrem 
em regiões conhecidas como sinapses.

Diante a clássica compreensão do sistema nervoso humano e as 
sinapses neurais, avança-se no campo de compreensão da neurociência, 
dando foco à observação da consciência frente aos conteúdos de violência.

Um estudo conduzido por Cantor (2000), analisou que os efeitos da 
violência na mídia não são bem compreendidos pelo público em geral. 
Apesar disso, há um consenso esmagador na literatura científica sobre 
os efeitos nocivos da violência na mídia. Este estudo teve formato de 
meta-análises que mostram que assistir à violência na mídia está consis-
tentemente associado a níveis mais altos de comportamento anti-social, 
variando do trivial (violência imitativa dirigida) ao grave (violência 
criminal), com muitos resultados consequentes entre eles aceitação da 
violência como um solução para problemas, aumento da sensação de 
hostilidade e a aparente entrega de estímulo doloroso a outra pessoa. A 
dessensibilização é outro efeito bem documentado de ver a violência, 
que é observável na redução da excitação e perturbação emocional ao 
testemunhar a violência, a tendência reduzida para intervir na luta e 
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menos simpatia pelas vítimas da violência. Embora haja evidências de 
que os jovens que já são violentos são mais propensos a buscar entrete-
nimento violento, há fortes evidências de que a relação entre a exibição 
de violência e o comportamento anti-social é bidirecional. Há evidências 
crescentes de que a violência na mídia também gera intenso medo nas 
crianças, que geralmente dura dias, meses e até anos. O papel potencial 
da mídia nas soluções para esses problemas está apenas começando a 
ser explorado, em investigações que examinam os usos e efeitos das 
classificações de filmes, classificações de televisão, canais digitais e os 
efeitos de programas de alfabetização midiática e esforços de educa-
ção pública. Pesquisas futuras devem explorar diferenças individuais 
importantes nas respostas à violência na mídia e maneiras eficazes de 
intervir nos efeitos negativos.

Compreender e conectar fatos de como a violência é armazenada em 
nossa memória e como a nossa mente lida com os medos inconscientes 
é um desafio do mundo atual que participa de um cenário de tecnologia 
e mídias, rápidas conexões e impulsos diários cada vez mais frequentes 
e intensos. Alguns destes elementos, conduz a hipótese de relacionar 
dados sociológicos da prevalência de doenças de ordem psiquiátrica nas 
epidelogias que tange o campo da saúde coletiva, afim de compreender 
como as doenças mediantes a mensagens de violência, a longo prazo, 
pode psicosomatizar doenças.

Para Andrade Filho (2020), a ansiedade e o medo são importantes 
componentes das doenças de origem psicossomática e conhecer os cir-
cuitos envolvidos em sua elaboração é fundamental para encontrar os 
novos caminhos de tratamento para os distúrbios. A função primordial do 
sistema nervoso é a de processar a informação que chega, de tal forma, 



1780

meistudies

que ocorra a resposta motora apropriada (Guyton, 2006). Então por que é 
difícil controlar o medo e as emoções? Conforme a neurociência é mais 
difícil controlar a emoção do que a razão. Sentimentos aparentemente 
espontâneos que tomam conta das pessoas independentemente de sua 
vontade são mais difíceis de controlar. Andrade Filho (2020) afirma 
que chave para entender esses processos estão nas conexões nervosas 
ligadas à amígdala, uma estrutura cerebral determinante na resposta 
física e comportamental ligado ao medo e a outras emoções ao neocór-
tex, uma parte do cérebro responsável pela parte cognitiva e racional, 
do que conectando o neocórtex à amígdala. Essas duas estruturas se 
comunicam uma com a outra, porém essa comunicação é assimétrica 
(Andrade Filho, 2020, p. 16).

Sabe-se que a percepção humana está adaptada ao mundo e aos estí-
mulos que a realidade pode enviar como mensagens para os níveis da 
mente. A percepção humana sempre foi um tema de extrema importância 
na área da pesquisa qualitativa e estará sempre em constante evolução. 
Embora existam teorias e estudos de extrema profundidade academia 
sobre a percepção humana, Munton (2017), apoia que os filósofos ten-
dem a formular teorias de justificação perceptiva independentemente 
da investigação psicológica do funcionamento perceptivo, no entanto, o 
trabalho em epistemologia perceptual muitas vezes esconde um compro-
misso implícito com uma visão normativa do que tipos de processamento 
maximizam o poder epistêmico de uma experiência perceptual, ou seja, 
sua capacidade para justificar a crença. Este compromisso implícito é 
com um conjunto de normas minimalistas, que tratam sensorialmente 
a estimulação como o locus final do poder epistêmico e, consequen-
temente, definir valor na pureza de sinal sensorial e passividade do 
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processamento perceptual. Essas normas se encaixam mal com o nossos 
melhores modelos científicos de percepção, que mostram as maneiras 
pelas quais ela pode ser entendida como semelhante a uma hipótese. 
Focando na percepção visual em particular, argumenta-se que apreciar 
como ela funciona o papel de uma hipótese dentro do sistema visual, 
ao mesmo tempo que constitui uma forma de evidência e ao nível de 
pessoa, o que leva à motivos para rejeitar essas normas minimalistas 
para o processamento perceptual. Para Munton (2017), os receptores 
sensoriais não são janelas diretas para o mundo que se reúnem incertos à 
informações que estão sempre sujeitas a interpretação à luz de informa-
ções armazenadas de algum tipo ou de outros. Aceitar isso nos posiciona 
para distinguir entre instâncias positivas e negativas de influência ou 
penetração, ajudando-nos a compreender seu impacto real na precisão 
e na confiabilidade de um conteúdo sobre o comportamento humano.

Outro autor que trazemos à luz da reflexão deste tema sobre percepção 
humana é a teoria skinneriana que está dividida em duas etapas: estudo 
do comportamento perceptivo como precorrente e estudo dos precor-
rentes do comportamento perceptivo. No primeiro caso, a investigação 
passa pelo processo de resolução de problemas, no qual o comporta-
mento perceptivo desempenha um papel fundamental modificando o 
ambiente, o que permite a emissão do comportamento discriminativo e 
a solução do problema. No segundo caso, a investigação trata com uma 
série de outros comportamentos, tais como, propósito, atenção, e cons-
ciência, que modificam a probabilidade de emissão do comportamento 
perceptivo. A análise das relações entre o comportamento perceptivo e 
demais comportamentos culmina no esboço de uma teoria da percepção 
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no behaviorismo radical, que é mais convincente do que explicações 
mentalistas que fazem uso da teoria da cópia.

Skinner (1982) compreende o processo de percepção como um com-
plexo conceito que se inter-relaciona com muitos outros, elaborando o 
conceito de comportamento perceptivo. Este estudo da percepção da teoria 
skinneriana está dividido uma pesquisa do comportamento perceptivo 
que é precorrente e uma outra pesquisa sobre os precorrentes do com-
portamento perceptivo. Para o autor, a primeira pesquisa, a percepção 
investigativa passa pelo processo de resolução de problemas, no qual 
este comportamento perceptivo desenvolve um contexto essencial que 
transforma e muda o ambiente, e isto permite a formação do comporta-
mento discriminativo e também a solução de um problema; na segunda 
pesquisa, a investigação aborda outros comportamentos, a saber, atenção, 
propósito e consciência, o que muda de forma probabilística de formação 
do comportamento perceptivo. Ao analisar as relações entre o compor-
tamento perceptivo e os demais comportamentos, o autor formulou a 
teoria da percepção no behaviorismo radical, que é mais convincente do 
que explicações mentalistas que fazem uso da teoria da cópia.

Para Skinner (1974) a percepção é um processo pelo qual entramos 
em contato com a realidade que é explicada por meio da ideia de uma 
cópia mental do mundo observado, sentido e compreendido. Quando 
percebe-se algum fato, o autor afirma que fabricamos uma cópia mental 
deste objeto. Então, essa cópia mental é armazenada no cérebro humano, 
nas bases da memória, o qual em seguida será utilizado, neste caso, 
uma rememoração. Para o autor, este modelo é a percepção e titulado 
de teoria da cópia ou teoria da representação mental (Skinner, 1974).
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Sobre o processo de percepção, Lopes & Abib (2002), afirmam que 
existem duas possíveis formas de se entender o processo. A primeira 
é um Sujeito Percebedor, um Sujeito que Captura Percepções e tomar 
posse delas em uma tradição de percepção de um processo psicofísico. 
Nesta perspectiva, a percepção resulta em uma cópia do ambiente, 
baseada na experiência, na idéia ou na representação. Várias vezes, 
de forma obrigatória, os que defendem essa concepção e aceitam a 
existência de uma realidade em si, acreditam que há uma realidade em 
sí que nunca pode ser diretamente acessada. Logo, qual seria a função 
de tal realidade? Porque nunca acessamos a verdadeira realidade, então, 
faz-se possível defender que a realidade não passa de uma inferência ou 
mesmo que esta realidade sequer existe. Em outra possível probabili-
dade, deve-se considerar o sujeito como recebedor de percepções, pois 
esta interpretação da percepção foi descrita por Pavlov (1927/1960), 
Watson (1924/1930) e de alguns contemporâneos cognitivistas Turing, 
(1950/1996). O sujeito tem um papel mais passivo e é estimulado a 
receber estímulos por meio do ambiente o qual interage. Então, a rea-
lidade deixa de ser questionada e passa a existir independentemente 
do indivíduo que a observa e a percebe. Já no caso do cognitivismo, o 
mundo da experiência continua resguardado como função explicativa. 
O processo da percepção tem início no ambiente formando a realidade. 
Já a cópia mental continua armazenada na memória como uma forma 
de explicação da realidade, a saber, temos exemplos de modelos com-
putacionais da mente, nos quais o ambiente fornece entradas (input) e 
o organismo biológico reage com uma saída (output). Por meio destes 
eventos, ocorrem fundamentais processos cognitivos para explicar a ação 
(Skinner, 1969, 1977/1982). Ambas as situações mencionadas levantam 
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uma problematização da experiência versus realidade. Logo, tudo aquilo 
que passar pela nossa experiência sensorial terá como consequência 
um registro armazenado na memória. O nosso sistema nervoso percebe 
sensorialmente uma cena de violência independente dela ser real, ser 
uma ilusão ou ser uma ficção de um meio de comunicação, podendo 
ser filme, imagem, uma notícia ou um áudio. Para o nosso cérebro tudo 
é real, mas é a nossa consciência quem determina e separa o real do 
imaginário ou ilusório. O indivíduo que processar conteúdos de dor ou 
violência terá que responder com equilíbrio mental e biológico sobre o 
fisicamente do mesmo, lidar com os registros de cópia do inconsciente 
e meditar consigo mesmo sobre o que lhe pertence e não lhe pertence, 
buscando um ambiente de adaptação e equilíbrio.

Para Skinner (1969, 1974), a única coisa que existe são as relações 
funcionais entre o comportamento do indivíduo e o ambiente para 
a questão experiência versus realidade. O conceito de ambiente não 
se refere apenas ao cenário atual ao estímulo antecedente, mas sim a 
tudo que afeta o indivíduo, como, por exemplo, sua história passada 
de reforçamento e punição, o ambiente em si que está imerso, o país, a 
cultura, a realidade sócio-econômica, os sistemas de crenças e os objetos 
culturais que observa e percebe, podendo ser estes os objetos mediados 
por tecnologia virtual de forma acelerada, mas baseado em capacidades 
coletivas de suportar tal efeito como também analisar individualmente 
cada ator desse cenário.

De todo modo, nada há além das contingências, sendo que cada ser 
humano tem a sua própria experiência e sua própria realidade. Embora 
não deva-se entendê-la como uma cópia privada do ambiente, a realidade 
de cada um refere-se às contingências, às quais cada ser humano vê-se 
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exposto durante sua vida. Em síntese, as dicotomias experiência versus 
realidade, percebedor versus recebedor. Deve-se ser levado em consi-
deração unicamente os comportamentos envolvidos e as variáveis das 
quais estes desempenham cada função. Cada ser humano é responsável 
por aquilo que foca a sua atenção e ao que nutre os níveis da mente.

Palmer e Clifford (2017) conduziram uma pesquisa que envolveu 
os mecanismos funcionais que codificam a direção do olhar de outros 
no sistema nervoso humano que revelou que a direção do olhar dos 
outros é um forte sinal social de suas intenções e comportamento 
futuro. Realizou uma eletrofisiológica pioneira identificou populações 
de células no córtex visual dos primatas que estão sintonizadas em dire-
ções específicas do olhar observado, mas a arquitetura funcional desse 
sistema ainda não foi especificada com precisão. A pesquisa adotou um 
modelo computacional de como a direção do olhar de outras pessoas 
é codificada de forma flexível através dos canais sensoriais dentro do 
sistema de olhar. Nós, humanos, incorporamos a normalização divisiva 
das respostas sensoriais - um mecanismo computacional que se pensa 
ser difundido em sistemas sensoriais, mas não foi examinado no con-
texto da visão social. Demonstrou-se que a operação de normalização 
divisiva no sistema de olhar prediz um padrão surpreendente e distinto 
de mudanças perceptuais após a adaptação sensorial a estímulos de 
olhar e descobriu-se que essas previsões correspondem de perto aos 
efeitos psicofísicos da adaptação em observadores humanos. O estudo 
constatou que os modelos de codificação sensorial de codificação opo-
nente, multicanal de banda larga e multicanal de banda estreita fazem 
previsões distintas sobre os efeitos da adaptação em uma estrutura de 
normalização e encontram evidências a favor da codificação multicanal 
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de banda larga do olhar. Esses resultados revelam os princípios funcio-
nais que governam a codificação neural da direção do olhar e apoiam 
a noção de que a normalização divisava é uma característica canônica 
da função do sistema nervoso. Em síntese, onde colocamos a nossa 
observação, a nossa memória atua com sua capacidade de armazenar 
essa informação e a mente é capaz de armazenar em nível consciente 
e inconsciente.

Jung (1960) abordou o inconsciente coletivo e inconsciente pessoal, 
tendo suas bases em produções culturais e na coletividade humana. 
O inconsciente pessoal é o dispositivo único em cada pessoa, estando 
armazenada ali, toda experiência vivenciada por cada um. Essa expe-
riência poderia ser ignorada, esquecida e até mesmo reprimida pela 
pessoa. Essa carga nos acompanha desde nossa infância. Para Jung, o 
inconsciente coletivo é considerado mais profundo, sendo que, essa carga; 
vem de outras referências, e não mais, de experiências esquecidas. Esse 
inconsciente herdado de ancestrais, são passíveis de transformações, 
embora não perca sua essência e sua raiz, ela irá acompanhar o cresci-
mento do sujeito e da sociedade, sendo modificadas pela tecnologia e 
inovação para o futuro.

Com a Internet, a humanidade está frente às mais diversas conexões 
em ambientes virtuais e assim influenciada pelas sensações percebidas 
pelo aparelho sensorial humano do sistema nervoso que utiliza da mente 
racional para codificar as mensagens virtuais que nos chega diariamente 
pelos dispositivos. Dentre as mais diversas teorias da comunicação e 
da percepção humana, autores contemporâneos trouxeram conceitos 
de convergência midiática e redes digitais para análises para pesquisas 
em comunicação (Bittencourt, 2017). Um cenário tecno-social movido 
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pela tecnologia digital tendo o potencial de possibilitar a interação do 
indivíduo com o objeto técnico, com o conteúdo e também com outros 
indivíduos, como também sobre a percepção humana individual de 
cada um perante conceitos de conexão, interatividade, participação, 
espalhamento e materialidade. Autores, tais como Jurgen Habermas, 
Zygmund Bauman, Jean-François Lyotard, Guy Debord, Jacques Derrida, 
Gilles Deleuze e Jean Baudrillard, abordam comportamento, comuni-
cação e mídias descrevem o que acontece nesse cenário atual em que a 
humanidade historicamente está vivendo em relação aos conceitos da 
comunicação, da industrial cultural, do nascimento da Internet e dos 
conceitos de on-line e off-line, de ciberdemocracia e ativismo digital, de 
comunidades digitais, política dentre outros, conforme Martins (2017) 
descreve em sua obra sobre as teorias da comunicação.

 A percepção humana em relação aos objetos culturais do mundo 
estão cada vez mais adaptadas aos tempos em que a tecnologia assume 
presença em quase todas as atividades humanas, em que algoritmos 
controlam nossas vidas e nossos bens simbólicos e monetários.

Sabe-se que as mídias alteram não somente a nossa percepção do 
mundo como também interferem em nossas tomadas de decisões, nossa 
posição política e nossos sentimentos de interação com o mundo. Os sis-
temas perceptivos humanos estão totalmente adaptados e conectados 
aos conteúdos que despertam emoções e interesses ao individuo como 
consumidor, criando ondas de audiência em redes e canais de informa-
ção na Internet. Este cenário é movido por conexões e interesses entre 
pessoas, comunidades, marcas, influenciadores, etc., em uma velocidade 
cada vez mais acelerada frente aos pixel das telas digitais.
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O Brasil é, atualmente, o país com a maior média de tempo gasto 
em aplicativos (apps) no ano, segundo um levantamento feito pela App 
Annie (2020), sendo que a média de uso dos apps pelos brasileiros é 
de 5.4 horas por dia. O País é seguido pela Indonésia, com 5.3 horas, 
e Índia, com 4.9 horas. Segundo a pesquisa, os resultados sugerem 
que a pandemia de covid-19 impulsionou muito o aumento do tempo 
dos usuários nos software, ocasionando um crescimento de 45%. Esse 
crescimento levanta outras hipóteses em escala sociológica da medicina 
comportamental de como estes dados e excesso de tecnologia afeta a 
percepção, a saúde mental, o estado de adaptação e os hábitos culturais 
de forma coletiva.

Para Witthoft (2018), os sistemas perceptivos se adaptam às suas 
entradas. Como resultado, a exposição prolongada a estímulos específicos 
altera os julgamentos sobre os estímulos subsequentes. Este fenômeno 
é comumente considerado de origem sensorial. Mudanças no processo 
de tomada de decisão, entretanto, também podem ser um componente 
de adaptação. O autor quantifica as contribuições sensoriais e de tomada 
de decisão para a adaptação em um paradigma de expressão facial. 
Como esperado, a exposição a expressões felizes ou tristes muda a função 
psicométrica em direção ao adaptador. Mais surpreendentemente, os 
tempos de resposta mostram um declínio geral e uma assimetria, com 
respostas mais rápidas em oposição à categoria de adaptação, impli-
cando em uma mudança substancial no processo de tomada de decisão. 
Especificamente, infere-se que as mudanças sensoriais da adaptação são 
acompanhadas por mudanças na quantidade de informação sensorial 
acumulada para as duas escolhas.
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Analisar o efeito das mídias no sistema de percepção humana requer 
uma leitura integrada e híbrida de autores da área da saúde e da comu-
nicação. As interações são individuais mas as limitações humanas são 
coletivas, bem como todo funcionamento biológico do corpo humano 
e suas inter-relações com os estímulos das projeções visuais das mídias 
envolvendo todo Sistema Nervoso Central humano, conforme ilustra 
a Imagem 1- Rota de percepção visual ao virtual, proposta pelo autor 
da pesquisa:

Imagem 1
Rota de percepção visual virtual

Elaborado pelo autor da pesquisa

Na imagem, o elemento 1 - Interação diária com dispositivos móveis, 
demonstra um indivíduo imerso e dando atenção ao celular, devidamente 
como faz por várias horas diariamente, imerso em conteúdos digitais. 
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O elemento 2 - Percurso da luz através do olho humano, mostra o espectro 
do olho, como um órgão do sentido, a janela de comunicação, guiada 
em direção ao celular como objeto, sendo que a imagem atravessa a 
córnea para chegar até a íris que faz a regulagem da quantidade de luz 
que é recebida via a abertura da pupila. Deste modo, sabe-se que quanto 
maior a pupila, mais luz entrará no olho. Após passar a pupila, a imagem 
chega ao cristalino, e é focada sobre a retina. O elemento 3 - Pixels: 
representação da luz por imagem, demonstra com os pontos luminosos 
que compõem o elemento da imagem e suas transições formam os movi-
mentos, os degradês de cores em sintonia aos sons do audiovisual que 
compõem fotos e vídeos que são registros da realidade ou mesmo uma 
ficção, uma realidade construída em software idêntica a original, desta 
forma, o cristal líquido da tela do celular tem a função de projetar dife-
rentes conformações luminosas que simulam para a percepção humana 
uma realidade virtual que atravessa por meio dos olhos. O elemento 
4 - Sistema Nervoso, demonstra três áreas, o encéfalo (funcionamento 
que coordena os sistemas de neurotransmissores, os sistemas sensoriais, 
sistema motor e o sistema de alerta), os neurotransmissores passam pelo 
sistema nervoso central levando mensagens por meio das vias aferentes 
que levam esses impulsos nervosos até o sistema nervoso central, em 
seguida ao processo processo, o sistema nervoso central, envia uma 
mensagem como resposta, que é conduzida pela via eferente. A medula 
espinhal tem a função de conduzir os impulsos nervosos das regiões do 
corpo até o encéfalo e produz os impulsos, coordenando as atividades 
musculares e reflexos motores. O elemento 5 - Neurônio e sinapses 
químicas, demonstra como o neurônio consegue fazer a transmissão 
dos impulsos nervosos e responder a estímulos com modificações da 
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diferença de potencial elétrico na membrana celular. A parte frontal, os 
dendritos, um corpo celular, e um axônio, na parte de trás, se juntam 
e formam a sinapse neural que libera substâncias químicas por meio 
dos neurotransmissores. Os sinais são recebidos através dos dendritos, 
que viajam para o corpo celular e continuam para o axônio até atingir 
a sinapse que é o ponto de comunicação entre dois neurônios, fazendo 
a comunicação entre o pensamento e os movimentos corporais, bem 
como as sensações sensoriais do corpo até a interpretação para o cérebro. 
O elemento 6 - Neurotransmissores que controlam nossas emoções, a 
ilustração apresenta as principais moléculas químicas que são liberadas 
na fenda sináptica do neurônio, capaz de produzir emoções, como por 
exemplo, da Adrenalina (luta ou fuga), a Noradrenalina (concentração e 
alerta), a Dopamina (prazer), as Endorfinas (dor e euforia). O elemento 
7 - Regiões diferentes e predominantes do cérebro, demonstra e ilustra 
a anatomia do cérebro e como os córtex e o cerebelo desempenham 
funções vitais na experiência sensorial e perceptiva humana. O elemento 
8 - Percepção visual ao virtual, demonstra um resumo de todo apre-
sentado, mas neste caso, compreendemos o processo de comunicação 
e percepção uma vez que visualizamos um conteúdo inédito e quando 
reassistimos novamente, analisando a rota que os neurotransmissores 
despertam emocionalmente quando acessamos um conteúdo.

Por fim, este trabalho tem por objetivo introduzir uma compreen-
são sobre aspectos sensoriais da percepção humana, da memória e dos 
níveis da mente frente à conteúdos de dor e violência para levantar 
discussões na visão de diversos autores acerca do tema saúde mental e 
uso da tecnologia e consumo de mídias digitais, como analisar estudos 
experimentais sobre o tema.
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Discussões

Para Witthoft et al. .(2018), os mecanismos de percepção da ansiedade 
e seus transtornos estão cada vez mais crescentes e os estudos epide-
miológicos envolvendo a sociologia na área da saúde e devem assumir 
cada vez mais destaque. O crescente consumo de drogas psicotrópicas 
que controlam ansiedade, bipolaridade, transtornos de humor, dentre 
outros, como também da quantidade de produtos de comunicação que 
recriam mensagens de dor e violência estão associados e embasados em 
artigos e autores deste trabalho que contribuem para padrões mentais 
patológicos. É possível associar a realidade das mídias aos mecanismos 
de percepção da ansiedade e seus transtornos coletivos de saúde. A per-
cepção de que a adaptação pode ser moldada por processos sensoriais 
e de tomada de decisão leva a uma nova estrutura para a compreensão 
dos mecanismos neurais subjacentes à adaptação humana frente ao 
diário cenário da tecnologia . Um insight imediato nesta estrutura é que 
a mudança da função psicométrica é apenas uma das manifestações de 
adaptação, não uma recapitulação completa do fenômeno. Mais expe-
rimentos são necessários para constatar essa hipótese, entretanto, para 
avaliar a contribuição relativa dos efeitos decisórios e sensoriais subja-
centes à adaptação a outras classes de estímulos ou efeitos de adaptação 
medidos por outras tarefas. A nova abordagem que adotamos aqui pode 
ser facilmente adaptada.

Quanto mais confusão emocional, mais conteúdos processados 
pelas endorfinas produzidas nas vias sensoriais da dor, mais adaptação 
a esse padrão, é provável que mais patológico se torne a vida de cada 
indivíduo aos profissionais da saúde. Para Robert et al. (2021) os sinais 
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e sua detecção relacionam-se a sensibilidade perceptiva básica como 
base para clareza emocional. A clareza em relação às emoções pode 
exigir habilidades de discriminação perceptiva. Os indivíduos catego-
rizam as cores degradadas e julgaram o comprimento das linhas. Maior 
sensibilidade perceptiva está associada a maior clareza emocional. 
Os resultados fornecem novos insights sobre o processamento intero-
ceptivo e a emoção. As realizações perceptivas parecem exigir múltiplas 
habilidades relacionadas à coleta e organização de dados sensoriais, 
comparando-os a modelos categóricos e tomando decisões de acordo 
com os objetivos atuais.

Os modelos de organização mental, o consumo de determinados 
conteúdos e sintomas e sinais de doenças mentais estão cada vez mais 
associados à condição de dor e violência de percepção do mundo. 
Freedman (2017) em seu trabalho sobre violência na mídia e os efeitos 
na agressão, argumenta que as evidências científicas não apóiam a noção 
de que a violência na TV e no cinema causa agressão em crianças ou em 
qualquer outra pessoa e faz um desafio provocativo às normas aceitas 
em estudos de mídia e psicologia.

De acordo com Roberts et al. (2014), existe um vício invisível das 
atividades ao telefone celular entre estudantes universitários dos sexos 
masculino e feminino. Shoukat (2019) relata a dependência do aparelho 
celular e os riscos à saúde psicológica e fisiológica em adolescentes. 
Conceitos de análises comportamentais (Skinner, 2019), conforme 
a psicologia do inconsciente de Jung (2012) e aplicada ao consumo 
midiático (Manovich, 2009) apontam para o cenário da saúde mental 
coletiva e as epidemiologias das doenças psicológicas.
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Desenvolvimentos recentes no estudo da regulação da emoção 
cognitiva ilustram como a imagem funcional está ampliando as aná-
lises comportamentais. Os estudos de imagem contribuíram para o 
desenvolvimento de um modelo multinível de regulação da emoção que 
descreve as interações entre os sistemas neurais implicados na geração 
de emoções e aqueles implicados no controle emocional. No artigo 
de Ochsner e Gross (2008) sobre imagem de um tipo de regulação 
da emoção cognitiva, a reavaliação, mostrou-se como os estudos de 
imagem contribuíram para a construção desse modelo, ilustrou-se a 
interação da teoria psicológica e dos dados da neurociência em seu 
desenvolvimento e descreveu-se como esse modelo pode ser usado 
como base para futuras pesquisas básicas e translacionais no quesito 
da organização emocional do indivúduo.

Para Foucault (2015), a medicina passa, no século XVIII, a exercer 
um papel fundamental no controle e gestão do corpo, interferindo nos 
modos de vida e nas condutas individuais e coletivas através da defini-
ção de regras que deveriam orientar a vida moderna, não apenas no que 
diz respeito à doença, mas também às formas gerais do comportamento 
humano. Doravante, o vocabulário e a racionalidade médicos passam 
a ser utilizados como forma de poder do governo sobre a população, o 
qual passa a analisar, em termos médicos, comportamentos desviantes 
como: a delinquência, a criminalidade e o alcoolismo, etc.

Como exposto, a utilização dos psicofármacos no tratamento de 
transtornos mentais e complicações psicológicas, levanta questionamen-
tos diante o crescente número de usuários na atualidade. A decisão de 
utilizar ou não um psicofármaco depende antes de tudo do diagnóstico 
que o paciente apresenta, entretanto, pesquisas apontam o descaso de 
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órgãos públicos e funcionários da saúde ao permitirem o uso indiscri-
minado desses fármacos. Devido à grande procura da população, seja 
pela busca de suprimir o mal-estar, ou sintomas que geram incômodo, 
os quais muitas vezes são produzidos na interação com o mundo que o 
cerca, comprando a ideia de o medicamento funcionar como solução, 
salienta-se a necessidade de conscientização da real necessidade do 
uso desses medicamentos. Deste modo, nota-se a indispensabilidade de 
conscientização e comprometimento dos profissionais de saúde e ins-
tituições, a fim de proporcionarem uma orientação correta aos sujeitos 
que buscam ajuda psicológica, proporcionando diagnósticos corretos 
e controle de distribuição desses medicamentos (Freitas et al., 2018).

Diante da falta de evidências anatomopatológicas, o paciente em 
estado de somatização é, muitas vezes, desacreditado e dispensado, 
partindo em busca de realizar novas consultas e exames, reforçando-se, 
assim, o seu comportamento somatizador, que, por sua própria natureza, 
já tende à busca constante por atendimento médico. Com esse tipo de 
prática, os profissionais de saúde requisitados pelos pacientes somatiza-
dores acabam contribuindo para um prognóstico negativo, aprofundando 
os sintomas, cronificando o problema e acarretando sérios prejuízos 
para a funcionalidade do paciente. A fim de superar esse tipo de prática 
profissional, os atuais estudos da psicossomática voltados ao processo 
de somatização têm dado relevantes contribuições para a compreensão 
desse fenômeno e para uma atuação pautada no princípio da integração 
biopsicossocial. Porém, muitos aspectos referentes aos fatores que 
determinam a multiplicidade de formas pelas quais a somatização se 
apresenta e as razões pelas quais ela se apresenta de um modo e não de 
outro, continuam sendo, em parte, uma incógnita. Questões referentes 
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aos mecanismos que estão implicados na apresentação de determinadas 
alterações orgânicas em vez de outras continuam parcialmente obscu-
ras, requerendo mais investigação e esclarecimentos para que se possa 
aprimorar as formas de cuidado e intervenção voltados ao paciente 
somatizador no contexto da saúde pública (Vieira, 2019).

Visto que a somatização das doenças ainda não é uma teoria aceita 
na medicina clássica ocidental, parte-se da reflexão baseada nas teo-
rias da física moderna ou física quântica como também da psicologia 
analítica para denotar um sentido à essa conclusão, desde que, na área 
da neurociência e da saúde, deve-se cada individuo ser o autor da pró-
pria saúde e responsável para aonde dá sua atenção, indagando a ideia 
que deve-se mudar padrões, deixar de dar sua energia vital ao que faz 
mal ao seu estado físico, biológico e mental o que gera um processo 
de adoecimento, ao invés de continuar no mesmo padrão de atenção a 
dor e violência ou continuar e usando os medicamentos psicotrópicos 
para sobreviver.

Poderíamos ter aprendido que, com a perda do numinoso, do simbó-
lico, perde-se a razão de ser, o sentido da vida e da organização social 
(Capra, 2014), e isso pode acontecer com um indivíduo em particular 
ou com uma cultura e uma sociedade inteiras. Entretanto, a energia 
emocional que se manifesta nos fenômenos numinosos não deixou de 
existir mesmo quando ela desaparece do mundo da consciência, ela 
aparece em manifestações inconscientes (símbolos), que compensam 
certos distúrbios e desequilíbrios na dinâmica psíquica (Jung, 1946). 
Jung (1997) já chamava a atenção para a questão do ser humano não 
compreender e não reconhecer a influência dos fenômenos simbólicos 
e para os perigos de se viver de uma forma unilateral e de se relacionar 
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com o mundo com base apenas nos conteúdos da consciência e da 
“razão”. Está completamente cego para o fato de que, com toda sua 
racionalidade e competência, é presa de forças entre as quais não tem 
controle algum. Seus deuses e demônios receberam apenas outros 
nomes, mas não desapareceram. Perseguem-no através de insatisfações, 
vagos temores, complicações psicológicas, necessidade incontrolável 
de comprimidos, álcool, fumo, dietas, cuidados higiênicos e, sobretudo, 
através de uma importante série de neuroses.

Um neurônio pode influenciar múltiplos neurônios, ou muitos neurô-
nios podem afetar a função de um único neurônio. A complexidade da 
rede neural e de seus componentes determina as propriedades emer-
gentes do sistema nervoso. As propriedades emergentes são processos 
complexos, como: consciência, inteligência e emoções, que não podem 
ser previstos a partir do conhecimento que temos sobre as propriedades 
individuais das células nervosas e suas conexões específicas. A busca 
para explicar as propriedades emergentes torna a neurociência uma das 
áreas de estudo mais ativas da fisiologia atual. (Silverthorn, 2017, p. 371).

Resultados

O estudo de Choudhru (2013) aborda a depressão pela mídia social 
(2013), relacionando-a a violência e a dor e também ao aumento do 
consumo de psicofármacos. Para Liu Yi et al. (2016) há uma associação 
entre uso de mídia social e depressão entre jovens adultos dos EUA como 
causa de depressão e ansiedade. Para fisiologistas como Silverthorn, 
Guyton & Hall (2017), os estímulos neurais emitidos pela interação 
humano com conteúdos imagéticos processados pela mente consciente 
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ativam a junção de neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina, 
acetilcolina e cortisol, gerando excitação e vício neurocomportamental.

Para estudo de Shoukat, S. (2019) sobre dependência de telefone 
celular e saúde psicológica e fisiológica em adolescentes existe uma 
relação direta ou indireta. Não podemos negligenciar a relação e seus 
efeitos adversos nos adolescentes.

O uso excessivo de smartphone emparelhado com atitude negativa 
e sentimento de ansiedade e dependência de gadgets pode aumentar o 
risco de ansiedade e depressão (Rosen et al., 2013; Thomée et al., 2011). 
Jones (2014) conduziu uma pesquisa sobre o comportamento dos alunos 
Elon junto com uma pesquisa online e descobriu que os alunos pareciam 
ser viciados em seus telefones celulares. No entanto, concluiu-se que 
o uso excessivo de smartphones teve um efeito psicológico negativo. 
Outra pesquisa foi realizada sobre o uso do telefone celular em adoles-
centes. Eles recrutaram 439 alunos, com idades entre 12 e 17 anos, da 
Suíça Central como sua amostra e distribuíram um questionário entre 
seus pais primeiro e, em seguida, para as crianças (o procedimento foi 
repetido um ano depois na mesma amostra). Concluiu-se que o uso do 
celular durante a noite era comum entre os jovens e relatou que a per-
cepção de saúde ruim foi demonstrada devido a ficar acordado a noite 
toda. Nenhuma associação registrável foi encontrada entre o desempenho 
da memória e telefones celulares (Schoeni et al., 2015). Reinecke et al. 
(2017) investigou efeitos psicológicos na saúde e estimulador do estresse 
digital. Ele entrevistou 1.557 usuários alemães da Internet com idades 
entre 14 e 85 anos e relatou que a carga de comunicação estava positi-
vamente relacionada ao estresse percebido e também tinha um impacto 
indireto na depressão e na ansiedade.
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Metodologia

A análise de alguns elementos que constam da bibliografia mos-
tram que a identificação com a violência associa-se ao que o fisiolo-
gista Walter Bradford Cannon (1927) classificacomo “Fight-or-fight 
response”, argumentando que animais reagem às ameaças com uma 
descarga bioquímica comum do sistema nervoso simpático, o que pode 
estar relacionado aos nossos genes primitivos, que reagem agora em 
um tempo midiatizado pelas realidades virtuais. Um estudo clássico na 
área da saúde Fight-or-fight response, em português “Lutar ou Fugir”, 
proposto inicialmente por Walter Cannon, um professor de Fisiologia 
da Universidade de Harvard, em 1915, mostrou que a reação fisiológica 
da resposta de medo inicia-se com a amígdala enviando um sinal ao 
hipotálamo, região que controla o metabolismo, aumentando a produção 
da adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e cortisol.

A adrenalina é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, 
pressão arterial e provoca a dilatação das paredes musculares dos brô-
nquios, possibilitando o aumento do fluxo de ar e da taxa respiratória. 
A adrenalina também promove a redução na secreção de insulina no 
pâncreas e no fígado, induzindo o aumento da taxa de glicose na corrente 
sanguínea, o que leva a fermentação da glicose dos músculos. A nora-
drenalina é também um neurotransmissor e um precursor da adrenalina, 
com efeito de vasoconstrição periférica e aumento da pressão arterial 
(Silverthorn, 2015).

A acetilcolina é uma amina produzida no citoplasma das terminações 
nervosas e é responsável pela contração muscular e o cortisol ajuda a 
manter o balanço da pressão sanguínea. Em pouco tempo, a descarga 
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dessas substâncias causa alterações no funcionamento de diversas partes 
do corpo, tais como as pupilas, que dilatam e, por consequência, isto 
diminui a capacidade de uma pessoa reparar nos detalhes que a cercam, 
aumentando o poder de visão geral (Guyton, 2006,).

Uma adaptação evolutiva interessante, já que esse recurso permitia 
que o ser humano identificasse rapidamente as possíveis rotas de fuga. 
Para provocar a resposta de luta ou fuga, o hipotálamo ativa dois siste-
mas: o sistema nervoso simpático e o sistema adrenal-cortical. O sistema 
nervoso simpático usa vias nervosas para iniciar reações no corpo, e o 
sistema adrenal-cortical usa a corrente sanguínea (Guyton, 2006)

Quando o sistema nervoso simpático é acionado pelo hipotálamo, 
o nosso corpo fica em estado de alerta. O sistema nervoso simpático 
envia impulsos para glândulas e músculos lisos, com o objetivo de 
fazer a medula adrenal liberar adrenalina e noradrenalina na corrente 
sanguínea. Esses “hormônios do estresse” causam várias alterações no 
corpo, incluindo um aumento na pressão sanguínea e aceleração do 
batimento cardíaco (Guyton, 2006).

Ao mesmo tempo, o hipotálamo libera fator de liberação corticotró-
fico (CRF) na glândula pituitária, ativando o sistema adrenal-cortical. 
A glândula pituitária (uma grande glândula endócrina) secreta o hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH), que se move pela corrente sanguínea e 
chega ao córtex adrenal, o que ativa a liberação de aproximadamente 
30 diferentes hormônios que deixam o corpo preparado para lidar com 
um perigo (Guyton, 2006, p. 289), conforme ilustra a figura 1:
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Figura 1
Fight-or-fight response

Cannon (1939).

A liberação repentina de adrenalina, noradrenalina e vários outros 
hormônios causa mudanças no corpo que incluem: Aumento da fre-
quência cardíaca e pressão sanguínea; pupilas dilatadas: Veias na pele 
se contraem para enviar mais sangue para os principais grupos mus-
culares (responsáveis pelo “frio” às vezes associado ao medo – menos 
sangue na pele para mantê-lo aquecido); aumento do nível de glicose 
no sangue: músculos ficam tensos, energizados pela adrenalina e pela 
glicose (responsáveis pelo arrepio – quando os músculos minúsculos 
presos a cada cabelo na superfície da pele ficam tensos, os cabelos são 
forçados para cima, puxando a pele com eles); o músculo liso relaxa 
para permitir mais oxigênio nos pulmões: sistemas não essenciais (como 
digestão e sistema imunológico) desligados para permitir mais energia 
para funções de emergência; dificuldade em se concentrar em pequenas 
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tarefas (o cérebro é direcionado a focar apenas no quadro geral para 
determinar de onde vem a ameaça).

Existe uma corrente de neurocientistas que estudam a interpreta-
ção do cérebro frente aos acontecimentos reais, imaginários, virtuais, 
recriados por recursos audiovisuais, dentre outros, o que pode-se con-
cluir que a mente projeta da mesma forma as imagens e é justamente 
a mente consciente que faz o discernimento do que é realidade e o que 
é ficção, mas o subconsciente registra da mesma forma a experiência 
na memória. A questão central é nossa mente não lida facilmente com 
memórias dolorosas e guarda na área do inconsciente, Cvetković (2021).

Conclusões

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde PNS (2019), 10,2% 
(16,3 milhões) das pessoas com mais de 18 anos sofrem de depressão 
como doença. Meireles (2021), justificando as estatísticas , ressalta 
que temos 234 milhões de celulares inteligentes somados a notebooks 
e tablets, são 342 milhões de dispositivos portáteis, ou seja, 1,6 dispo-
sitivosportáteis por habitante. Embora Sharpe e Bass (1992) relatem 
em relação aos mecanismos patológicos da somatização das doenças, 
poucas intervenções para se fazer como modelo biomédico frente à 
somatização das doenças. Por fim, este tema necessita de uma revisão 
para servir de alerta aos órgãos de saúde como políticas públicas de 
conscientização de saúde coletiva.

Tomar medidas preventivas de cunho sociológico compreende 
de forma profunda e epistêmica os vícios da violência. Anderson & 
Bushman (2018) propuseram um Modelo Geral de Agressão por uma 
metateoria que considera o papel de variáveis   pessoais e situacionais 
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sobre o comportamento agressivo, que vão desde o biológico para o 
cultural. Este estudo mede as possíveis variáveis   de mediação e incluem 
estados internos, por exemplo, pensamentos agressivos, sentimentos 
de raiva, aumento da excitação fisiológica, e os resultados dos proces-
sos de avaliação e decisão, que podem ser automáticos e controlados, 
considerando em uma variável situacional - exposição à mídia violenta 
- e como pode influenciar uma ampla gama de fatores cognitivos, de 
desenvolvimento, emocionais e sociais processos que podem aumentar a 
probabilidade de agressão. Pesquisas anteriores mostraram que a expo-
sição à mídia violenta pode aumentar a agressão por meio de todos os 
três caminhos do estado, e aumentando as avaliações hostis. Os autores 
usam o Modelo Geral de Agressão como um quadro teórico para expli-
car uma ampla variedade de efeitos violentos da mídia e adicionaram 
alguns esclarecimentos e extensões ao Modelo Geral de Agressão que 
pesquisaram nos últimos 15 anos mostraram ser necessário a avaliação 
deste modelo, sugerindo novas direções de pesquisa em o domínio da 
violência na mídia que acreditamos será especialmente útil no futuro.

Este trabalho revisou diversos artigos relacionando hipóteses acerca 
do impacto das mídias digitais e conteúdos de violência na saúde mental 
coletiva buscando entender fatores biológicos, psicológicos, comporta-
mentais e sociológicos acerca da dor e do vícios em tecnologia.
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Visita guiada com audiodescrição para pessoas com 
deficiência visual: experiência na Rádio Unesp FM

Raissa Herena de Toledo1

Guilherme Ferreira de Oliveira2

Suely Maciel3

A inclusão de pessoas com deficiência é um debate que permanece 
um tanto invisibilizado quando o tema é diversidade e igualdade. Sassaki 
(2009, p. 10) define inclusão como “o processo pelo qual os sistemas 
sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana 
- composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação 
sexual, deficiência e outros atributos - com a participação das próprias 
pessoas na formulação e execução dessas adequações.” Diante disso, 
destaca-se, entre outras ações, a necessidade do desenvolvimento de 
Tecnologias Assistivas como enfrentamento das barreiras existentes.

Uma iniciativa que busca este enfrentamento é o projeto de extensão 
Biblioteca Falada (BF), da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 

1. Graduanda em Jornalismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e 
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Membro do Grupo de Pesquisa Linguagem e Mídia Acessível (GELIMA) e do 
projeto de extensão Biblioteca Falada.

3. Docente dos cursos de graduação em Jornalismo e Relações Públicas e do Programa 
de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) da Faculdade de Arquitetura, 
Artes, Comunicação e Design (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (Unesp). Líder do Grupo de Pesquisa Linguagem e Mídia 
Acessível (GELIMA) e Coordenadora do projeto de extensão Biblioteca Falada.
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e Design (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Unesp), de Bauru/SP. O projeto atua na promoção da acessibi-
lidade, da inclusão e da cidadania das pessoas com deficiência visual, 
em parceria com o Lar Escola Santa Luzia para Cegos (LESL) de Bauru 
e outras instituições, a partir da produção de mídia sonora acessível 
e audiodescrição e da difusão do conhecimento sobre acessibilidade 
comunicacional.

Em média, são realizadas 70 produções anualmente, de diferentes 
formatos, como adaptações de textos literários, técnico-científicos e 
jornalísticos para o áudio e audiodescrição (AD) de imagens, ambien-
tes, paisagens e produções audiovisuais. Toda essa produção parte 
de demandas de alunos do LESL e de outras instituições e a eles se 
destinam, bem como à população em geral que tenha interesse pelos 
arquivos. O projeto é desenvolvido por docentes da Unesp e estudantes 
de graduação e pós-graduação dos cursos de Arquitetura, Artes Visu-
ais, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Jornalismo, Psicologia e Relações Públicas.

Tendo em vista que o rádio é um meio bastante consumido por pessoas 
com deficiência visual e um espaço importante na busca desse grupo 
social por informação, cultura, educação e entretenimento (Godoy, 2003), 
não surpreende o interesse dos alunos do LESL em conhecer emissoras 
de rádio, sua estrutura, funcionamento e equipamentos. Esse desejo foi 
manifestado diversas vezes para os membros do BF, em especial por 
conhecer a Rádio Unesp FM, localizada no câmpus da Unesp, em Bauru. 
Assim, de forma a atender essa demanda, o BF organizou uma visita 
guiada à rádio, no dia 11 de outubro de 2019. Para tal, os integrantes 
do projeto desenvolveram toda uma dinâmica de preparação da visita, 
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bem como uma sistemática própria que permitisse a audiodescrição, in 
loco e em tempo real, com base nos parâmetros desta modalidade de 
AD (Alves & Teles, 2017; Costa & Frota, 2011).

O objetivo deste texto, portanto, é relatar essa experiência, dis-
cutindo parâmetros teóricos que a balizam e descrevendo métodos e 
técnicas nela empregados. Para tanto, são feitas inicialmente algumas 
considerações sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual, o 
uso de Tecnologias Assistivas e de recursos de apoio na comunicação, 
bem como apresenta-se um breve panorama sobre a audiodescrição e 
suas modalidades, considerando formatos e estratégias de disponibili-
zação. Em seguida, discute-se o percurso metodológico empregado na 
construção dos roteiros de AD e no planejamento da visita guiada. Por 
fim, são relatados os resultados da experiência, detalhando os aconte-
cimentos do dia do evento.

Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
realizada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 6,2% da população brasileira têm algum tipo de deficiência 
(IBGE, 2015) e, desse contingente, cerca de 7 milhões têm deficiência 
visual (baixa visão e cegueira).

No Brasil, a temática da inclusão dessa população com deficiência 
já era objeto de diversas leis e normativas, bem como de pesquisas 
acadêmicas, mas ganhou mais envergadura depois da promulgação da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organi-
zação das Nações Unidas, em 2009 (Decreto no 6.949, 2009).
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Assim, instituições governamentais e não-governamentais, movi-
mentos de pessoas com deficiência e universidades passaram a pensar 
em novas formas de inclusão social, como o desenvolvimento de Tec-
nologias Assistivas. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de 
2015, Tecnologias Assistivas (TA) são

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 à sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. (Lei nº 13.146, 2015)

As tecnologias assistivas são mais populares e utilizadas pelos 
brasileiros do que eles imaginam. Mesmo que o termo “tecnologia” 
geralmente remeta a um dispositivo eletrônico e inovador, as chamadas 
TA podem também ser exemplificadas por objetos e recursos simples, 
como óculos de grau, bengalas, rampas, lupas, braille, mídia sonora, 
entre outros. No que tange aos recursos mais alinhados ao olhar tecno-
lógico, têm-se para as pessoas com deficiência visual os leitores de tela, 
as linhas braille e sintetizadores de voz, leitores de código de barras, 
dispositivos de realidade aumentada etc (Lorente Barajas, 2006).

Além das tecnologias que possibilitam o acesso às funções dos 
aparelhos eletrônicos e/ou digitais, existem também os recursos comu-
nicacionais, como audiodescrição (AD), Janela de Língua de Sinais 
(JL) (Libras, no caso brasileiro), legendas para surdos e ensurdecidos 
(LSE) e Linguagem Simples ou Leitura Fácil. Esses recursos de apoio 
permitem que as pessoas com deficiência sensorial e intelectual (audi-
tiva e visual) tenham acesso à informação e à comunicação, de modo 
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que não fiquem à margem dos processos culturais, educacionais, de 
entretenimento e lazer, de socialização, enfim (Costa & Frota, 2011).

Modalidades e Possibilidades de Audiodescrição

A Audiodescrição, juntamente com a Janela de Libras e a Legendagem 
para Surdos e Ensurdecidos (LSE), é um tipo de Tradução Audiovisual 
Acessível (TAVA) (Araújo & Alves, 2017). O termo foi proposto por 
Hurtado (2007, cit. por Araújo & Alves, 2017), com o objetivo de englo-
bar diversas práticas tradutórias centradas nos aspectos relacionados ao 
espectador -, no caso, as pessoas com deficiência. A audiodescrição é, 
portanto, uma modalidade de tradução intersemiótica do signo visual 
para o verbal (Naves et al., 2016), e também pode ser definida como

um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pes-
soas com deficiência visual em eventos culturais, gravados ou ao 
vivo, como: peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras, 
musicais, óperas, desfiles e espetáculos de dança; eventos turísti-
cos, esportivos, pedagógicos e científicos [...]. É uma atividade de 
mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica, 
que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores 
de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão 
cultural, social e escolar. (Motta & Romeu Filho, 2010, p. 7)

Recentemente, já se evidenciam os benefícios da audiodescrição para 
mais pessoas, que não são as com deficiência visual (Ellis et al., 2018). 
Ellis, a partir de uma pesquisa financiada pelo Australian Communications 
Consumer Action Network, afirma que “embora a audiodescrição fosse 
inicialmente destinada ao uso por audiências com deficiência visual, 
também havia potencial para o público vidente utilizar este recurso, 
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particularmente com a transformação para uma televisão mais mobile 
e digital” (Ellis, 2021, p. 5, tradução nossa).

Em concordância, Motta & Romeu Filho (2010) explicam que a AD 
amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, 
idosos e pessoas com dislexia. Complementarmente, pela possibilidade 
de disponibilização em formato sonoro, a audiodescrição também é 
acessível para pessoas analfabetas, sem a necessidade de habilidades 
de leitura para fruição dos conteúdos.

A produção de audiodescrição é realizada por pessoas de diversas 
áreas, como tradução, linguística, comunicação e outras. Apesar disso, 
ela exige um conhecimento específico, bastante especializado, pois 
tem seus métodos e técnicas particulares. Além disso, ela resulta de 
um trabalho conjunto de audiodescritores roteiristas, audiodescritores 
narradores e consultores em audiodescrição.

Quanto às técnicas de elaboração da AD, pode-se considerar a escrita 
e consultoria do roteiro como etapas iniciais, seguidas de narração e 
edição. No entanto, essas etapas e suas nuances dependem da forma 
como a audiodescrição será disponibilizada.

As audiodescrições podem ser realizadas de três formas: gravada, ao 
vivo e simultânea (Alves & Teles, 2017; Costa & Frota, 2011) (tabela 1). 
A categoria em que uma determinada audiodescrição se encaixa também 
vai definir quando são escritos os roteiros e se texto e narração serão 
feitos por uma mesma pessoa. Alves & Teles (2017, p. 423) explicam 
que “na AD gravada o roteiro e a narração são preparados antes da 
exibição, (...) antes do momento em que é ‘consumida’ pela audiência, 
enquanto na AD ao vivo o roteiro é elaborado antecipadamente, mas a 
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narração é feita no momento” (Alves & Teles, 2017, p. 423). Já para a 
AD simultânea, é díficil que o roteiro seja feito antecipadamente.

Normalmente, as ADs gravadas são feitas por duas pessoas dife-
rentes: uma fica responsável pela elaboração da tradução audiovisual 
propriamente dita, sistematizando-a num roteiro, e a outra tem a função 
de narrar o conteúdo. Já as ADs ao vivo e simultâneas são, necessaria-
mente, feitas por uma única pessoa, porque “na primeira, a obra pode 
sofrer alterações ao ser exibida e, por isso, exigir que sejam feitas adap-
tações no roteiro, enquanto que na simultânea o roteiro é elaborado no 
momento do evento” (Costa & Frota, 2011, p. 7).

Tabela 1
Classificação de AD conforme disponibilização e preparação de roteiro 
e narração

TIPO ROTEIRO LOCUÇÃO
GRAVADA Antes da Exibição Antes da Exibição
AO VIVO Antes da Exibição No momento da exibição
SIMULTÂNEA No momento da exibição No momento da exibição

Nota. Adaptado de Alves & Teles (2017, p. 423) e Costa & Frota (2011).

Uma outra forma de classificação é por meio da análise do objeto 
da audiodescrição. O fato de o objeto ser uma imagem estática ou 
dinâmica também influenciará as etapas de construção do roteiro e de 
produção da audiodescrição, que podem chegar a cinco (Costa & Frota, 
2011). A AD gravada e de imagens dinâmicas é a categoria com mais 
fases a serem percorridas. Um exemplo desse tipo de AD seria a audio-
descrição de um filme. Nessa AD, é preciso 1) marcar as cenas mais 
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importantes e também os momentos “em que o tempo para a descrição 
é escasso” (Costa & Frota, 2011, p. 9); 2) elaborar o roteiro e indicar a 
marcação de entrada da audiodescrição, em momentos de silêncio do 
filme; 3) fazer a leitura em voz alta do roteiro; 4) gravar o roteiro com 
a audiodescrição e; 5) revisar a gravação, a fim de que nenhum erro 
chegue ao espectador ouvinte.

Já na AD de imagens dinâmicas ao vivo, como, por exemplo, uma 
peça de teatro, o audiodescritor vai somente até a terceira fase, já que 
a gravação é feita durante a exibição da produção. Dessa forma, não é 
preciso gravar e revisar o áudio (Costa & Frota, 2011). Na AD simultânea 
de imagens dinâmicas, o audiodescritor pode ir apenas até a fase dois, 
ou seja, ele se norteia pelas cenas mais importantes e também pode vir 
a elaborar um roteiro de AD. Para tanto, o audiodescritor realiza uma 
pesquisa prévia sobre a produção que irá audiodescrever, mesmo que 
a AD seja ao vivo.

Nas audiodescrições ao vivo, simultâneas e gravadas de imagens 
estáticas, os passos são semelhantes aos das dinâmicas. A única dife-
rença está no passo 2, em que ocorre a construção do roteiro. Neste, 
o profissional não precisa se preocupar com o tempo da descrição e 
dos espaços em que é possível encaixá-la. Ele apenas precisa elaborar 
o roteiro.

Com base nesses parâmetros para os diferentes tipos de AD, proce-
deu-se ao planejamento e à realização da visita guiada com audiodes-
crição, conforme se apresenta a seguir.
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Percurso Metodológico da Visita Guiada

Para a realização da atividade, foi necessário um planejamento 
integrado entre as atividades de gestão de eventos e de elaboração de 
roteiros de audiodescrição. O primeiro passo consistiu do contato com 
os alunos do LESL para levantamento dos pontos de interesse deles 
durante visita e definição da melhor data para que pudessem dela parti-
cipar. Paralelamente a esse planejamento, foi feita também a divulgação 
da iniciativa entre veículos de comunicação.

A segunda etapa foi a construção dos roteiros prévios que iriam 
direcionar a posterior audiodescrição, a ser realizada simultaneamente, 
durante a visita. Por ser a audiodescrição um processo complexo de 
tradução intersemiótica (do visual para o verbal), partiu-se de levan-
tamento prévio de informações, por meio de visitas técnicas à Rádio 
Unesp FM, para que os integrantes da equipe de audiodescrição do 
projeto Biblioteca Falada pudessem tirar fotografias e fazer registros 
sobre características dos espaços, bem como estabelecer um percurso 
para a visita.

Nas visitas técnicas, registraram-se imagens da área externa do 
local, fachada do prédio, hall de entrada, jardim de inverno, salas que 
seriam visitadas e estúdios. As fotos foram tiradas com base em três 
ângulos (frontal, diagonal esquerda e diagonal direita) para que fosse 
possível construir uma ‘imagem’ de todo o espaço durante a elaboração 
do roteiro-base de audiodescrição.

Também foram feitas anotações das características dos espaços, 
como presença de móveis e formato dos ambientes (se uma determinada 
sala era retangular ou em “L”, por exemplo), medidas aproximadas dos 
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locais (para que o ouvinte da audiodescrição pudesse identificar se o 
espaço era grande ou pequeno), o lado de abertura das portas e quanti-
dade de objetos presentes em um móvel, entre outras informações. Um 
exemplo desse tipo de anotação é a feita sobre a discoteca da Rádio 
Unesp FM. Além de uma mesa, o ambiente possui muitas prateleiras 
e muitos discos. Por isso, tomou-se nota da quantidade de prateleiras, 
sua disposição (se estavam localizadas no meio da sala ou embutidas 
na parede), número de nichos em cada prateleira etc.

Com base nas informações prévias coletadas nas visitas técnicas, 
os roteiros prévios foram escritos de acordo com normas e parâmetros 
estabelecidos em diversas publicações (ABNT NBR-16452, 2016; Alves 
& Teles, 2017; Costa & Frota, 2011; Naves et al., 2016). Definiu-se 
também que os roteiros de audiodescrição seriam utilizados como base, 
como recomendado na construção de AD ao vivo, mas, no momento da 
visita guiada, adaptações poderiam ser feitas na audiodescrição.

Resultados e Discussões

A visita guiada foi realizada no dia 11 de outubro de 2019 e durou 
cerca de uma hora e meia. Participaram da experiência sete alunos e uma 
monitora do LESL, além de sete integrantes do BF e um representante 
da Unesp FM. Entre os membros do BF, somente um ficou responsá-
vel pela elaboração do roteiro prévio e por realizar a audiodescrição 
durante a visita. Ele teve o apoio de outros seis narradores audiodes-
critores, que davam suporte de AD simultânea de detalhes porventura 
requeridos pelas pessoas com deficiência visual, quando já dentro dos 
espaços, durante a visita. O representante da Rádio Unesp FM somente 
acompanhou o grupo.
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A descrição de todo o processo, feita a seguir, divide-o em dois 
momentos: primeiro, as etapas que antecederam a visita e que incluem 
a elaboração dos roteiros de audiodescrição; depois, a visita guiada com 
audiodescrição propriamente dita.

Construção dos Roteiros de AD
As indicações de Alves e Teles (2017) foram tomadas como parâme-

tro principal na elaboração dos pré-roteiros de AD para a visita guiada. 
Segundo os autores, inicialmente deve-se apresentar o audiodescritor. 
Em seguida, é necessária a apresentação do local, possibilitando a cons-
trução de um panorama do ambiente: capacidade, pé-direito, revestimento 
de paredes, piso e teto, portas de entrada e saída etc.

Outra preocupação importante durante a roteirização foi o estabele-
cimento de critérios para que os alunos do LESL compreendessem os 
espaços da melhor forma possível. Foi traçado um percurso de visita, de 
maneira a permitir que as descrições ficassem mais organizadas dentro do 
roteiro e os riscos de confusão por parte dos narradores audiodescritores, 
no dia do evento, fossem minimizados. Um outro critério estabelecido 
foi o uso da indicação do posicionamento do público durante a visita. 
Esse referencial espacial facilitou a indicação, no roteiro, da posição 
correta de objetos e móveis de cada ambiente visitado.

Em seguida, estabeleceram-se os critérios para a descrição dos espa-
ços. Um deles diz respeito à mensuração: mesmo que, durante a visita 
técnica, a distância tivesse sido medida em passos e o comprimento 
e a largura dos objetos, em palmos, o roteiro traria as dimensões em 
metros e centímetros, de maneira aproximada. Outro critério foi o de 
que a maior parte dos espaços traria descrições mais gerais, em que se 
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informariam formato, tamanho e finalidade do ambiente, além de cor 
das paredes, móveis nele presentes e caraterísticas do piso. Somente 
para alguns espaços, considerados mais importantes, foram elaboradas 
descrições mais detalhadas. Como exemplo de espaço que demandou 
uma descrição menos específica tem-se o da sala Memorial, em que o 
mais interessante para os visitantes eram os antigos aparelhos radiofô-
nicos que estavam guardados no local. Os escritórios administrativos, 
o hall de entrada, o estacionamento e a fachada da rádio também foram 
descritos de forma mais geral. Já os estúdios, o jardim de inverno e os 
corredores tiveram descrições mais detalhadas.

A visita à Rádio Unesp foi realizada justamente porque os alunos 
do LESL eram majoritariamente fãs da emissora. Assim, considerou-se 
primordial proporcionar informações detalhadas sobre os espaços de 
atuação dos locutores e apresentadores, ou seja, dos locais onde a pro-
gramação da emissora ganhava vida. Considerou-se essencial, portanto, 
informar características gerais e particulares dos estúdios, como tamanho 
e material da mesa de operações de áudio, quantidade e disposição dos 
microfones em cada estúdio, localização da mesa em que o locutor/
apresentador trabalha, características do revestimento acústico etc.

Os detalhes sobre os corredores também eram importantes para que 
os visitantes pudessem se localizar e entender como os espaços dentro 
do prédio da Rádio estavam dispostos. No jardim de inverno, a riqueza 
de detalhes também era importante, a fim de que os alunos do LESL 
pudessem definir por conta própria se achavam a área bonita ou não. 
No entanto, é importante salientar que, se um aluno do LESL quisesse 
mais informações sobre o ambiente em que estava ou se interessasse 
por um objeto específico, no momento do percurso, a audiodescrição 
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simultânea era utilizada como recurso pelo narrador audiodescritor 
principal e pelos narradores audiodescritores de apoio.

A AD Ao Vivo e Eventuais ADs Simultâneas
No dia do evento, uma sequência de processos foi realizada, desde 

a chegada dos alunos e do monitor do LESL ao câmpus da Unesp em 
Bauru, onde a sede da Unesp FM está localizada, até o fim da visita. 
A primeira audiodescrição foi a feita pelos membros do BF sobre si 
mesmos, apresentando-se aos alunos do LESL conforme parâmetros 
específicos: “na descrição dos atributos físicos de uma pessoa reco-
menda-se a seguinte sequência: gênero, faixa etária, etnia, estatura, 
compleição física, cabelos, vestuário e demais características marcantes 
(Alves & Teles, 2017, p. 433). Em seguida, o estacionamento da Rádio 
(local por onde onde os alunos do LESL chegaram) e a entrada do prédio 
também foram descritos. Logo na entrada, o representante da emissora 
aguardava o grupo para a visita. Ele também se descreveu.

A visita seguiu o percurso traçado: sala do memorial (Figura 1), 
discoteca, estúdio 1, estúdio 2 e sala de jornalismo e escritórios admi-
nistrativos. Em cada um dos ambientes, repetiu-se a mesma sistemática: 
os visitantes eram posicionados dentro do espaço, a pessoa represen-
tante da rádio informava a finalidade dele e, na sequência, fazia-se a 
audiodescrição.

A fim de tornar o deslocamento pelos espaços mais organizado e 
compreensível para os visitantes do LESL, cada um destes foi guiado 
por um membro do BF. Essa individualização facilitou a realização da 
AD simultânea. É válido salientar que as apresentações dos membros 
do BF no início da visita foram importantes para que cada aluno do 
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LESL pudesse identificar e diferenciar quem fazia a audiodescrição 
geral e quem o estava guiando particularmente.

Figura 1
Fotografia do momento em que o grupo está na sala do memorial da 
Rádio Unesp FM

Acervo Biblioteca Falada, 2019.

De todos os espaços visitados, os locais em que os alunos do LESL 
passaram mais tempo foram os estúdios de rádio (figura 2), tendo em 
vista a quantidade de equipamentos que havia nestes ambientes e o inte-
resse dos visitantes pela produção sonora feita na emissora universitária.

Os alunos do LESL não somente conheceram os estúdios pela 
audiodescrição, como também trabalharam a sensibilização pelo tato: 
eles puderam tocar os microfones utilizados pelos locutores da rádio, o 
revestimento acústico de portas e paredes e também a mesa de controle 
utilizada pelo operador de som da emissora.
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Figura 2
Fotografia do estúdio de gravação da Rádio Unesp FM, no momento 
da visita guiada audiodescrita.

Acervo Biblioteca Falada, 2019.

Pode-se dizer que a experiência nos estúdios foi um dos momentos 
de destaque da visita, porque, fora o fato de terem conhecido o local, 
os alunos do LESL puderam acompanhar uma transmissão ao vivo da 
emissora enquanto estavam dentro do estúdio. Além disso, o locutor 
informou o público ouvinte, durante a transmissão, que a visita ao 
estúdio estava ocorrendo naquele momento.

Ao fim do percurso, todos os envolvidos na experiência puderam 
dar suas impressões, durante um breve coffee break realizado na rádio. 
Eles destacaram a oportunidade de transitar pela Unesp FM, instituição 
pela qual tinham profundo afeto, a qualidade da audiodescrição e a 
emoção da experiência de visitar e saber como é um estúdio de rádio. 
Os visitantes também puderam conhecer um radialista do qual eram 
fãs e que só havia chegado à emissora quando o percurso já havia se 
encerrado (Figura 3). Além de escutar o profissional ao vivo, os visitantes 
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também puderam conhecê-lo fisicamente, por meio da audiodescrição 
simultânea de seus atributos físicos.

Figura 3
Fotografia de visitantes, membros do BF e radialista (primeiro à direita, 
agachado), no hall de entrada da Rádio Unesp FM, ao fim da visita

Acervo Biblioteca Falada, 2019.

Considerações Finais

A atividade realizada demonstra que a plena inclusão de pessoas 
com deficiência na sociedade ainda é um desafio. No entanto, o uso 
de tecnologias assistivas em iniciativas como a do projeto Biblioteca 
Falada possibilitam que essas pessoas, a partir da comunicação acessível, 
acessem os espaços e possam interagir com eles.

Embora desafiadora e com uma abordagem teórica e metodológica em 
desenvolvimento (Alves & Teles, 2017; Costa & Frota, 2011; Naves et al., 
2016), a elaboração de pré-roteiros para a Audiodescrição Ao Vivo e a 
realização de AD simultânea possibilitaram uma experiência de visita 
guiada de qualidade, com informações detalhadas e aprofundadas. 
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A atividade também possibilitou reflexões acerca da relação de pro-
ximidade entre o público com deficiência visual e o rádio, como pôde 
ser percebido e relatado pelos alunos do LESL quando do momento de 
conversa, durante o coffee break.

A experiência evidenciou o interesse dos alunos do LESL em 
conhecer outros espaços de Bauru, como prédios públicos, praças e 
shoppings, do mesmo modo que conheceram a Unesp FM. Com isso, a 
experiência da visita guiada foi a motivação para que o BF iniciasse um 
projeto de acessibilização de informações sobre pontos de interesse em 
Bauru. Desde então, vem sendo desenvolvido o “Siga - Guia Acessível 
da Cidade”, um aplicativo que disponibiliza arquivos de áudio com 
informações gerais e audiodescrição de espaços públicos e privados 
bauruenses, como praças, igrejas, parques, prédios governamentais, 
comércios etc., integrados a um sistema de geolocalização. O intuito 
é proporcionar à pessoa com deficiência visual o conhecimento sobre 
aspectos arquitetônicos, estruturais e de estilo das edificações e áreas, 
bem como relacionar cada ponto à sua localização na cidade. A experi-
ência da visita guiada com audiodescrição simultânea, portanto, inspirou 
a ampliação do escopo de iniciativas de acessibilidade e inclusão do 
projeto.
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Acessibilidade comunicacional para pessoas com 
deficiência visual e acesso à cidade: desenvolvimento 

do aplicativo “SIGA - Guia Acessível da Cidade”

Guilherme Ferreira de Oliveira1

Suely Maciel2

Pensar e promover a acessibilidade para a inclusão de pessoas com 
deficiência é um dever da sociedade, garantido e reafirmado pela Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146 (2015). Nesse contexto, 
a extensão universitária se apresenta como uma alternativa para o 
desenvolvimento de novos conhecimentos a partir do dialogismo entre 
a sociedade e a universidade, em busca do bem-estar e da maior qua-
lidade de vida.

Dentre os projetos da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Bauru/Brasil, está o Biblioteca Falada, o qual produz Mídia Sonora 
Acessível (MSA) e Audiodescrição (AD) para pessoas com deficiên-
cia visual e desenvolve pesquisas acadêmica aplicadas, cujos funda-
mentos teóricos/metodológicos centrais são o Desenho Universal e a 

1. Graduando em Relações Públicas pela Fac. de Arquitetura, Artes, Comunicação 
e Design (FAAC) da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Membro do Grupo 
de Pesquisa Linguagem e Mídia Acessível (GELIMA) e do projeto de extensão 
Biblioteca Falada. Bolsista BAAE III (2021) de Extensão Universitária.

2. Docente dos cursos de graduação em Jornalismo e Relações Públicas e do 
Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) da Faculdade 
de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC) da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Líder do Grupo de Pesquisa Linguagem e Mídia Acessível 
(GELIMA) e Coordenadora do projeto de extensão Biblioteca Falada.
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Acessibilidade Comunicacional. Em conjunto ao Lar Escola Santa Luzia 
para Cegos (LESL), os produtos desenvolvidos baseiam-se no áudio 
como ferramenta de inclusão (Maciel & Silva, 2017; Maciel, 2017).

Em 2020, a partir da demanda dos alunos e professores do LESL, 
o Biblioteca Falada começou a desenvolver o “SIGA - Guia Acessível 
da Cidade”, um aplicativo que integra um sistema de geolocalização 
e arquivos de áudios sobre pontos de interesse da cidade. A proposta 
consiste no desenvolvimento deste a partir do trabalho integrado de 
estudantes, docentes, consultores com deficiência visual, alunos e pro-
fessores do LESL. Dessa forma, o SIGA visa proporcionar à pessoa 
com deficiência visual informações (históricas, de serviços e descrições 
detalhadas dos aspectos arquitetônicos e de estilo) sobre edificações 
públicas e privadas, logradouros e espaços abertos da cidade, como 
praças e parques. O principal objetivo do aplicativo é tornar acessíveis 
os entornos da cidade, de maneira que os usuários possam conhecê-la 
melhor e se deslocar de forma autônoma e independente.

Além disso, o SIGA está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, em especial na redução das desigualdades (ODS 10), 
na promoção ao acesso universal, inclusivo e acessível à espaços públi-
cos (meta 11.7 do ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis) na 
promoção do acesso à informação (meta 16.10 do ODS 16 - Paz, Justiça 
e Instituições Eficazes), e no empoderamento e promoção da inclusão 
social, econômica e política para todos. Dessa forma, neste texto são 
expostas algumas reflexões sobre a praxis extensionista e o alinhamento 
aos ODS e a apresentação da proposta do “SIGA - Guia Acessível da 
Cidade”, detalhando algumas de suas características principais.
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Extensão Universitária e a Formação de Saberes

A Extensão Universitária se destaca como uma importante atividade 
das universidades brasileiras, em especial pela indissociabilidade entre 
Ensino-Pesquisa-Extensão garantida pela Constituição Brasileira (1988). 
São realizadas em diversas instituições de ensino superior atividades 
extensionistas, como cursos, programas, eventos e projetos de curta e 
longa duração. Tal diversidade de formatos e possibilidades reforçam 
a necessidade de se investir e fomentar o debate sobre tais atuações em 
diversas áreas do conhecimento.

Um dos fatores que devem ser considerados na extensão é a relação 
dialógica com a sociedade, de forma que aconteçam encontros de sabe-
res. Nunes & Silva (2011, p. 123) afirma que “na extensão universitária, 
ocorre uma troca de conhecimentos em que a universidade também 
aprende com a comunidade sobre seus valores e cultura”. Nesse sentido, 
Ferreira (2020, p. 11) complementa que “as atividades extensionistas, 
em grande medida, respondem por estimular na universidade a compre-
ensão de que ela não pode imaginar-se proprietária de um saber pronto e 
acabado que, a seu critério, será estendido à sociedade” - pelo contrário, 
o diálogo pressupõe que o conhecimento será produzido com o intuito 
de impactar tanto a sociedade quanto a universidade, na interação entre 
os saberes, tanto acadêmicos quanto populares/cotidianos.

Embora a Extensão tenha surgido e sido propagada com um viés 
assistencialista (Freire, 1982), desde a década de 1980 têm-se discutido 
mais acerca de seu papel transformador e de abertura para o aprendi-
zado com a realidade social em que a universidade está inserida. Xavier 
(2021) explica que vive-se atualmente a quarta geração da Extensão, 
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caracterizada pela participação efetiva dos segmentos sociais, não apenas 
como agentes passivos da ação universitária e também pela identificação 
de problemas e proposição de soluções com todos os participantes em 
condições de aprendizagem. Dessa forma, são reformulados os princípios 
da extensão, conforme Xavier (2021, p. 162, grifo do autor):

Os princípios procuram assegurar a interação dialógica entre as 
dimensões dos fazeres acadêmicos na instituição e com/na relação 
com segmentos da sociedade; a interdisciplinaridade, compre-
endendo que a produção de conhecimento implica a mobilização 
de diversas disciplinas; a interprofissionalidade, para assegurar à 
formação estudantil contatos com diversos universos profissionais; 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para a sis-
tematização, invenção e compartilhamento de saberes; o impacto 
na formação de estudantes, para a formação epistêmica, teórica, 
técnica e ética-deontológica-crítica; e os impactos mensuráveis para 
a transformação social, contribuindo para a resolução de problemas 
que atingem negativamente o desenvolvimento.

O aumento das desigualdades sociais podem ser compreendidos 
como resultado da falta de investimento e negligência de diversos 
serviços e áreas centrais para o desenvolvimento humano, de forma 
que as instituições de ensino superior não devem permanecer em sua 
redoma de proteção (Nunes & Silva, 2011). Além disso, acredita-se 
que a intervenção direta e o contato com a comunidade impactam a 
formação dos estudantes, com novas abordagens epistemológicas e 
críticas, podendo, assim, gerar maior impacto também na sociedade a 
partir dos próprios alunos e futuros profissionais.

Dessa forma, discute-se a seguir o alinhamento da extensão uni-
versitária aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 
2030, não apenas como cumprimento legislativo (Resolução no7, 



1833

meistudies

2018) mas como uma maneira de se assegurar a dinâmica dialógica 
entre universidade e sociedade e a promoção de condições favoráveis 
para o compartilhamento de saberes (universitários e pluriversitários) 
(Xavier, 2021).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030

A Agenda 2030 foi adotada em setembro de 2015 por quase todos 
os Estados Membros da ONU, como resultado de um processo global 
coordenado pela organização e integrado por governos, sociedade civil, 
empresas e instituições de pesquisa. A sua implementação foi iniciada 
em 2016 e desde então são promovidos programas e iniciativas com 
caráter instrutivo e mobilizadores.

São assim propostos 17 ODS, resultantes dos antigos 8 Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), sendo eles: 1) Erradicação da 
Pobreza; 2) Fome Zero; 3) Saúde e Bem Estar; 4) Educação de Quali-
dade; 5) Igualdade de Gênero; 6) Água Potável e Saneamento; 7) Energia 
Limpa e Acessível; 8) Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 
9) Indústria, Inovação e 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 e 
17) Parcerias e Meios de Implementação.

Tais proposições requisitam uma maior participação social na for-
mulação de iniciativas para o alcance das metas que compõem os ODS. 
Como reforçado por Menezes & Minillo (2017, p. 3) tal participação “se 
explica pela necessidade de adequação do discurso global e das grandes 
metas e objetivos em iniciativas e políticas que atendam as necessidades 
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e particularidades locais e que lidem diretamente com as demandas 
específicas de países e populações.” (Menezes & Minillo, 2017, p. 3).

No que diz respeito às instituições de ensino superior, os ODS, 
quando articulados pelos fazeres acadêmicos “podem contribuir com 
um novo mundo possível, com a formação de egressos críticos, para 
contribuir com a mudança do mundo e a superação das desigualdades 
abissais” (Xavier, 2021, p. 166). Nesse sentido, existe forte relação entre 
os propósitos da extensão universitária e os da Agenda 2030 (Menezes 
& Minillo, 2017; Xavier, 2021), uma vez que ambos procuram a for-
mação crítica e o impacto social na realidade em que os estudantes 
estão inseridos.

Menezes & Minillo (2017, p. 6) destacam que “os projetos de 
extensão, por meio de suas atividades estabelecem linhas de diálogo 
entre a academia e outros atores sociais de forma horizontal, discutindo 
as formas de contribuição da comunidade científica juntamente com 
outros atores na promoção dos ODS”. Nesse contexto, a Extensão, ao 
considerar os setores negligenciados e/ou invisibilizados como agentes 
ativos na mudança de realidades sociais, se alinham à transversalidade 
das temáticas da Agenda 2030 e à necessidade das metas dos ODS 
serem um compromisso coletivo.

Assim, tal aliança e promoção de atividades conjuntamente “insti-
gam as universidades a reforçarem a concepção dialógica da extensão 
universitária e ao cumprimento de sua função social como instituição 
pública.” (Ferreira, 2020, p. 12). Com isso, têm-se o compromisso de 
se pensar a Extensão como protagonista do desenvolvimento de tec-
nologias sociais e dispositivos capazes de atingir as metas dos ODS e 
impactar positivamente a sociedade.
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Proposta Metodológica para o Desenvolvimento do Siga

O aplicativo SIGA - “Guia Acessível da Cidade” tem como compo-
nentes centrais os arquivos de áudio e um mapa navegável. Cada ponto 
do mapa de geolocalização do aplicativo contém dois áudios: o primeiro, 
histórico-informativo, e o segundo, a audiodescrição detalhada do local. 
A escolha dos locais é feita em conjunto com os alunos do LESL, e, em 
seguida, as equipes do Biblioteca Falada começam o levantamento das 
informações necessárias para a elaboração dos roteiros. Tais produtos 
garantem às pessoas com deficiência o acesso público à informação e o 
exercício de liberdade e autonomia, princípios presentes na meta 16.10 
da ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Quanto à produção dos áudios, os histórico-informativos seguem 
os parâmetros de produção para os meios sonoros (López Vigil, 2003; 
Maluly & Venâncio, 2018; Ortriwano, 1986) e os princípios da lingua-
gem radiofônica (Balsebre, 2005). Durante o processo, são realizadas 
revisões de escrita, mas também das informações. Já para os roteiros de 
audiodescrição têm-se como base as diretrizes e normas próprias dessa 
modalidade de tradução (Araújo & Alves, 2017; Naves et al., 2016; 
ABNT-NBR 16452) e, ainda, os princípios do texto para produções 
radiofônicas. Os roteiros são revisados pelos estudantes, pela coordena-
ção e pelos consultores-audiodescritores com deficiência visual. Após a 
escrita, os textos seguem para locução e edição/sonoplastia.

Por fim, os produtos são colocados no banco de dados que integra 
o aplicativo propriamente dito. Nele, os usuários podem navegar pelo 
mapa, ou buscar as informações por categorias pré-definidas. Além 
disso, é feita toda a acessibilização do aplicativo para a navegação com 
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leitor de tela, com base nas diretrizes do World Wide Web Consortium 
(W3C) e da Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

A proposta do SIGA visa a redução das desigualdades de acesso à 
informação e locomoção, enfrentadas pelas pessoas com deficiência 
visual. Tal feito alinha-se ao ODS 10 - Redução de Desigualdades, como 
apontam Cabral & Gehre (2020, p. 99): “políticas desenhadas para se 
alcançar as metas do ODS terão ao mesmo tempo impacto na redução 
das desigualdades como também na melhoria da qualidade de vida 
da população em outras diversas áreas conexas”. Além disso, o SIGA 
também objetiva proporcionar o acesso a espaços públicos, conforme 
a meta 11.7 da ODS 17 - Cidades e Comunidades Sustentáveis (Cabral 
& Gehre, 2020).

Em síntese, a dinâmica de produção dos materiais e do próprio apli-
cativo, desde a definição dos pontos de interesse até a disponibilização 
para o público, segue quatro etapas: a) levantamento inicial dos locais 
juntamente com os alunos do LESL, b) pesquisa histórico-informativa 
documental e de suporte para a audiodescrição, inclusive com visitas 
in loco para captura de fotografias e vídeos, c) produção de áudio e 
audiodescrição (incluindo as etapas de roteirização, locução e edição/
sonoplastia) e d) desenvolvimento e atualização do aplicativo propria-
mente dito e da página web em que o SIGA também pode ser acessado. 
Cada uma delas é detalhada a seguir.

Etapas e Resultados da Produção

Uma vez que a demanda pelo acesso aos entornos a partir da comu-
nicação partiu do LESL e da Divisão de Ensino Especial da Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, todas as discussões para a elaboração 
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da proposta foram realizadas em conjunto. Assim, definiu-se que 
seriam incluídos inicialmente no aplicativo os locais mais utilizados 
pelos usuários do LESL: as quatro das principais avenidas da cidade 
e seus entornos. Assim, com orientação de um docente de História da 
Unesp, colaborador do BF, foram construídas duas listas de locais que 
integrariam parte do aplicativo.

A primeira, composta por 35 pontos de interesse, era majoritaria-
mente de prédios públicos, prédios comerciais e espaços turísticos, como 
construções históricas. Já para a segunda lista foram definidos outros 
40 locais, com foco em estabelecimentos de lazer, espaços abertos e 
instituições de ensino.

Áudios Histórico-Informativos
Na construção dos roteiros histórico-informativos é necessário que 

uma equipe de alunos do projeto busque as informações sobre cada local 
em documentos e, sempre que for necessário, por meio de reuniões vir-
tuais, e-mails ou ligações telefônicas. Paralelamente, e com base nessas 
informações levantadas, uma outra equipe realiza a escrita dos roteiros.

A estrutura dos roteiros se baseia na linguagem radiofônica e nos 
parâmetros de produção para os meios sonoros. Assim, é de extrema 
importância a simplicidade e a clareza para que a informação seja 
compreendida de imediato (López Vigil, 2003).

Para isso, devem-se utilizar períodos curtos e objetivos, na ordem 
direta, além de se evitarem adjetivações e frases ambíguas. Também 
devem ser evitadas orações interpostas que, além de poderem confun-
dir o ouvinte, podem induzir a erros de concordância ou interpretação. 
Na elaboração dos roteiros do SIGA opta-se pelo estilo manchetado, 
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com divisão de parágrafos em períodos de, em média, duas linhas, o que 
facilita a locução e favorece a compreensão do texto (Ortriwano, 1986).

Quanto ao conteúdo dos roteiros, volta-se para as informações his-
tóricas e de serviço, assim como curiosidades sobre os locais. Assim, 
eles trazem: período de construção do espaço ou edificação, contexto 
histórico, reformas importantes, curiosidades, serviços, endereço e 
horário de funcionamento, conforme exemplo abaixo (Quadro 1). 
Em seguida, os roteiros passam por duas etapas de revisão: uma pelos 
próprios alunos roteiristas e a coordenação geral do projeto; outra pelo 
professor de história, com checagem e acréscimo de informações.

Quadro 1
Roteiro histórico-informativo do Zoológico de Bauru

LOC O Parque Zoológico Municipal de Bauru está localizado na Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros, próximo ao Hospital Estadual.

LOC O Zoológico foi inaugurado em VINTE E QUATRO de agosto de MIL 
NOVECENTOS E OITENTA e é considerado um dos melhores do Brasil.

LOC Nele você poderá visitar SETECENTOS animais de CENTO E SETENTA 
espécies diferentes, entre aves, répteis, peixes e mamíferos.

(...)

TEC SOBE E DESCE BG

LOC Em agosto de 1991, o Centro de Educação Ambiental “Horácio Frederico Pyles” 
foi inaugurado no Zoológico para conscientizar a comunidade bauruense.

LOC Ele oferece atividades como visitas monitoradas, curso de férias, cursos de 
aperfeiçoamento para professores e técnicos e cursos para terceira idade

LOC SOBE E DESCE BG

LOC
O Zoológico está aberto para visitação de Segunda a Sexta-feira, das OITO horas 
da manhã às QUATRO horas da tarde e aos Sábados, Domingos e Feriados, das 
OITO horas da manhã às CINCO horas da tarde.
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LOC Crianças menores de CINCO anos entram de graça e pessoas acima de 
SESSENTA anos pagam meio ingresso. 

(...)

LOC SOBE E DESCE BG

LOC
Sugestão de locução: local aberto e bem grande, cheio de ladeiras, espaço de 
lazer, repleto de crianças. Locução mais rápida e animada.
Sugestão de BG: https://www.youtube.com/watch?v=XxlpnNEk6eY

Elaborado pelos autores. Biblioteca Falada, 2021.

Audiodescrição de Ambientes e Paisagens
Em relação à Audiodescrição, é importante considerar as especifici-

dades deste tipo de Tradução Audiovisual Acessível (TAVA) (Araújo & 
Alves, 2017). Segundo Naves et al. (2016, p. 15), a Audiodescrição “é 
uma modalidade de tradução audiovisual, de natureza intersemiótica, 
que visa tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com 
deficiência visual”. Ela é considerada também uma Tecnologia Assistiva, 
por promover o acesso à informação visual por meio de outros signos 
(do visual para o verbal).

Para o SIGA, foi elaborado um modelo de roteiro de AD focado em 
paisagens e ambientes, com contribuições da arquitetura e do turismo. 
Esse modelo tem como base diretrizes e normas da audiodescrição 
(Naves et al., 2016; ABNT-NBR 16452, Motta & Romeu Filho, 2010) e 
foi construído de forma colaborativa pelos membros do BF, consultores 
audiodescritores, usuários e professores do LESL.

Além das especificidades do roteiro de AD, valem-se também de 
alguns parâmetros do texto radiofônico, como a escolha vocabular, 
escrita em ordem direta e uso de períodos curtos (Balsebre, 2005). 
Todos os roteiros de AD do SIGA são organizações em Introdução, 
Contextualização e Desenvolvimento.
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Quadro 2
Trechos da Introdução e da Contextualização do roteiro de AD do 
Templo Tenrikyo

TRECHO DA INTRODUÇÃO TRECHO DA CONTEXTUALIZAÇÃO

O Templo TENRIQUIÔ está localizado 
no bairro Jardim Independência, na região 
oeste de Bauru.

Ele faz parte de um complexo onde há 
também outras construções, pátios e 
jardins.

O complexo TENRIQUIÔ ocupa uma 
quadra inteira e a entrada principal fica na 
Rua Tenri, na altura da quadra quatro.

A partir dessa entrada, ele se delimita à 
esquerda pela Rua Tamandaré, pela Rua 
Alaska, ao fundo, e à direita pela Rua 
Militino Martins.

O complexo TENRIQUIÔ é formado por 
duas construções térreas com salas para 
palestras e reuniões, uma construção de 
dois andares com salas de aula, o Templo, 
com dois andares, e a casa do primaz.
(...)
Um muro branco cerca todo o perímetro do 
complexo e nele há várias janelas e portas 
de garagem. A pintura não está uniforme.

Biblioteca Falada, 2021.

Na etapa introdutória, é identificado o local a ser descrito, bem 
como sua localização na cidade e formas de acesso. O que justifica esta 
sequência é a possibilidade do ouvinte criar uma “imagem mental”, 
compondo a espacialidade de cada elemento a partir das informações 
sonoras. Logo em seguida, na etapa de contextualização, é apresentada 
uma breve sumarização da disposição dos elementos no local, destacando 
pontos principais das construções e eventuais obstáculos à locomoção, 
como escadas, buracos ou muros, como no exemplo abaixo (Quadro 2).

Já o desenvolvimento é a etapa na qual é feita uma descrição 
detalhada, dando especial atenção à ordem em que os elementos estão 
dispostos a partir da entrada principal como ponto de referência. A 
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espacialidade é usada como forma de organizar a informação, separando 
as descrições em blocos temáticos a partir de sua localização.

Todas as descrições são feitas com base na observação presencial, 
assim como fotos, vídeos e a ferramenta Google Maps. Uma vez escrita a 
primeira versão, o roteiro é encaminhado para a revisão, feita por outros 
dois roteiristas e a coordenadora geral do projeto. Neste momento, é 
feita a adequação gramatical e de estilo, além da verificação da confor-
midade com os parâmetros de AD e linguagem radiofônica. Feitas as 
três revisões, o roteiro é levado para a avaliação por audiodescritores 
consultores cegos.

Em relação a esta etapa da produção, deve-se considerar a importância 
da consultoria para o controle da qualidade da AD, além de ser essencial 
para a inclusão de pessoas com deficiência ativamente no processo de 
construção da audiodescrição (Mianes, 2016). Após a concordância de 
ambos, roteirista e consultor, sobre o resultado do trabalho conjunto de 
elaboração e revisão do roteiro, este segue para a etapa de aprovação 
final da coordenação geral e, então, para a locução/narração.

Finalização dos Áudios: locução e edição
A última etapa de produção de áudios tem como fundamento as carac-

terísticas da linguagem radiofônica, arquitetada pela integração entre os 
códigos verbal, sonoro e musical, mais o silêncio (Balsebre, 2005; López 
Vigil, 2003). Dessa forma, nuances de voz e ritmo, na locução, a definição 
de trilhas sonoras, a mixagem e a justaposição de elementos são centrais.

Na locução dos áudios histórico-informativos devem ser respeitados 
alguns parâmetros: pronúncia clara das palavras, ritmo apropriado para 
compreensão da informação, entonação condizente com a pontuação, 
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conferindo dinâmica aos áudios, etc. Apesar disso, permite-se “liber-
dade interpretativa”, tendo em vista o tipo de local a que se refere cada 
roteiro: um tom mais descontraído para a locução de um roteiro sobre 
um parque, ou mais sóbrio e grave, para cemitérios e igrejas.

Já para a AD, as formas de se narrar audiodescrição ainda são dis-
cutidas no campo profissional e acadêmico, principalmente sobre as 
técnicas empregadas e as nuances de interpretação e da subjetividade 
da voz e do tom (Carvalho et al., 2017). Em geral, opta-se pela locução 
mais sóbria, com ritmo e entonação constantes.

A edição dos áudios é a última etapa antes da disponibilização ao 
público. Inicialmente, faz-se a “limpeza” dos áudios, com redução 
de ruídos. Em seguida, são incluídas vinheta de abertura, créditos de 
encerramento e trilha musical em background (BG), para criação de 
ambiência sonora e maior conforto para a audição. Cada categoria de 
ponto de interesse do SIGA (edificações, parques, praças etc.) possui 
uma trilha específica a ser inserida. Já nas ADs não há BG, visto que o 
intuito é destacar a descrição.

Desenvolvimento do Aplicativo
O SIGA está disponível na plataforma Android. Para seu desenvol-

vimento, foram selecionadas a framework Flutter e a linguagem Dart. 
A construção do aplicativo também respeitou diretrizes de acessibili-
dade, em especial as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
que respeitam especificamente o conteúdo disposto na versão mobile. 
Deste modo, o documento destaca considerações sobre acessibilidade 
a partir de três dos princípios listados nas diretrizes: o perceptível, o 
operável e o compreensível (WCAG, 2015).
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O princípio “perceptível” indica a necessidade de se disponibilizar 
alternativas textuais para que os conteúdos possam ser acessados em 
outros formatos (WCAG, 2015). Por isso, cada ponto de interesse 
ocupa uma página, organizada em foto (cuja descrição aparece em texto 
alternativo), seguida de texto introdutório com endereço e informações 
resumidas sobre o local, e, por fim, os dois áudios (histórico-informativo 
e AD) (figura 1). Dessa maneira, as informações podem ser acessadas 
em vários formatos (áudio, texto, imagem).

Figura 1
Exemplo de página de um ponto de interesse

Elaborado pelos autores, 2021.

No segundo princípio, o “operável”, a atenção é dada aos com-
ponentes de interface de usuário e à navegação do aplicativo, como 
o uso de espaçamento adequado entre os itens das páginas, uso de 
teclado virtual e disponibilização fácil dos conteúdos. Já o princípio 
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“compreensível” traz indicações sobre a legibilidade dos conteúdos, 
com atenção especial ao layout.

Antes da programação do aplicativo, foram criados protótipos de 
cada página que continham a esquematização de todos os conteúdos 
que seriam disponibilizados futuramente. Os protótipos foram ava-
liados pelos membros do projeto e seus colaboradores, para então ser 
programada uma primeira versão, em março de 2021, e uma segunda, 
em abril do mesmo ano.

Todas as versões do aplicativo foram compartilhadas em arquivo 
“apk”, para que fosse utilizado em emuladores para computador. Assim, 
em maio de 2021 o SIGA foi lançado na Play Store, já com a navegação 
pelo Google Maps, com localização em tempo real. Esta etapa continua 
em desenvolvimento, tendo em vista a complexidade de acessibilização 
do mapa propriamente dito, assim como com a perspectiva de novas 
avaliações em diferentes formatos (grupos focais e entrevistas coletivas).

Considerações Finais

A proposta do SIGA caracteriza-se como uma importante iniciativa 
na promoção da inclusão das pessoas com deficiência visual, em espe-
cial, a partir da promoção do acesso à comunicação e à informação, no 
caso, do espaço urbano. Até o momento, o Biblioteca Falada produziu 
75 áudios histórico-informativos e 25 audiodescrições, sendo que outras 
50 encontram-se em andamento. Além disso, está sendo estudado o 
desenvolvimento de uma versão do aplicativo para o sistema iOS e a 
implementação de novos recursos para ampliação da acessibilidade 
do mapa.
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Pretende-se, futuramente, compreender qual o impacto do aplicativo 
para o cotidiano dos usuários, de forma que seja possível, em constante 
reestruturação do SIGA, alinhá-lo às metas dos ODS e buscar de fato 
reduzir as desigualdades, assegurar o acesso à informação e aos espaços.

O processo de aprimoramento e crescimento do SIGA também é 
uma perspectiva futura. Por isso, objetiva-se a prospecção de parceiros 
com o intuito de expandi-lo para outras cidades ou, ainda, servir de 
modelo para desenvolvimento de outras iniciativas similares que visam 
o desenvolvimento de produtos voltados para pessoas com deficiência, 
em especial se resultantes de ação conjunta entre sociedade civil e ins-
tituições de ensino superior.
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Libras em projetos midiáticos: comunicação e 
tecnologia voltadas para a representação e registro 

da língua de sinais

Luis dos Santos Miguel1

Fernanda Henriques2

As línguas de sinais são línguas naturais que surgem espontanea-
mente em comunidades surdas (Sandler & Lillo-Martin, 2006). Um sinal 
corresponde a uma unidade básica de significado, sendo constituído 
por meio de cinco parâmetros fonológicos: (1) configuração de mão, 
(2) ponto de articulação, (3) movimento, (4) direção da palma da mão 
e (5) expressões não-manuais (Quadros & Karnopp, 2004). Cada país 
pode ter línguas de sinais próprias. A Língua de Sinais Brasileira (Libras) 
é reconhecida pela Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, como 
meio de comunicação e expressão proveniente de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil.

Tais línguas estão intimamente ligadas à construção identitária 
e cultural de pessoas surdas sinalizantes. Como explica Capovilla 
(2001), pesquisadores da área da educação de surdos em língua de 
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sinais defendem que esta deve ser ensinada como primeira língua às 
crianças surdas desde o início de seu processo de aprendizagem, dada a 
importância da linguagem enquanto capacidade humana para o desen-
volvimento cognitivo e social. Essa constatação é corroborada por Silva 
(2014), observando a hegemonia das línguas orais, próprias da cultura 
das pessoas ouvintes, que impera na sociedade. A autora afirma que: 
“A pessoa surda, geralmente, nasce em um contexto desfavorável a essa 
estimulação linguística, o que ocasiona efeitos adversos ao processo de 
construção de sua identidade e cidadania” (p. 32).

Por essas razões, é necessário que profissionais de áreas relaciona-
das à comunicação e cultura, tais como artistas, designers e produtores 
audiovisuais, compreendam como se dá a comunicação em línguas de 
sinais e quais as diferentes formas de apresentar essas línguas em produtos 
midiáticos. Dessa forma, as pessoas surdas sinalizantes poderão criar 
e ter acesso a conteúdos diversos em sua própria língua, sejam eles de 
caráter informativo, artístico, literário, de entretenimento ou qualquer 
outro. Como defendem Nascimento e Nogueira (2019) “se quisermos, 
de fato, incluir as pessoas surdas nas sociedades majoritárias é preciso 
defender e promover a circulação dessa língua nas mais diversas esferas 
de atividade humana” (p. 106).

O surgimento de novas tecnologias proporcionou novas possibili-
dades para a interação entre os membros da comunidade surda e para 
a elaboração de conteúdos em línguas de sinais. A internet, por sua 
vez, viabilizou e amplificou o compartilhamento desses conteúdos 
(Vieira, 2016).

Tendo em vista os estudos sobre as novas mídias, isto é, aquelas 
que incluem um conjunto de práticas nas quais as tecnologias digitais 
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são incorporadas, Dewdney & Ride (2006) defendem que: “a relação 
entre tecnologias e práticas culturais e midiáticas precisa ser entendida 
como interligada em todas as etapas, da invenção ao desenvolvimento 
e uso” (p. 20).

A partir dessas constatações, este artigo tem como objetivo tratar 
dos modos de representação icônica de línguas de sinais em suportes 
bidimensionais. Para a elaboração de tais conteúdos sinalizados, podem 
estar envolvidas técnicas de desenho, bem como de registro fotográfico 
e manipulação de modelos tridimensionais. Diversos aspectos devem ser 
considerados em todas as etapas de execução do projeto, desde a fixação 
material das imagens e sua reprodutibilidade técnica até a distribuição 
do produto final, apresentado por meio de determinados tipos de mídia.

Além disso, como aponta Mitchell (1994), o uso de ferramentas 
analógicas e/ou digitais também influencia nas possibilidades de confi-
guração dos produtos. Enquanto as tecnologias analógicas têm natureza 
contínua e permitem ampliações com riqueza de detalhes, as digitais 
têm natureza discreta, limitada em termos de espaço e tonalidade, porém 
muito mais permissível à modificação, reprodução e compartilhamento 
instantâneo. Soma-se isso ao fato de que cada tipo de processo envolvido 
na produção de imagens necessariamente representará alguns aspectos 
com mais abrangência e precisão que outros, o que também trará conse-
quências que afetarão o uso dessas imagens para fins de comunicação.

Essas questões estão intimamente ligadas a preocupações presentes 
no âmbito do design da informação. Como explicam Oliveira et al. 
(2017, p. 288): “o design da informação é o campo do conhecimento/
atividade que atua sobre a configuração da informação, traduzindo dados 
complexos e desestruturados em mensagens organizadas, acessíveis, 
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úteis e compreensíveis, direcionadas para satisfazer as necessidades 
informacionais dos receptores, num determinado contexto”.

É importante ressaltar que a produção de conteúdos em língua de 
sinais não está limitada à tradução ou interpretação de criações feitas 
em línguas orais, como a língua portuguesa. As obras podem ser ela-
boradas originalmente em línguas de sinais e estas terem protagonismo 
ou exclusividade nos projetos.

Assim, nesta pesquisa, serão analisados os modos de representação 
e registro da Libras presentes em produtos midiáticos, apontando as 
diferentes potencialidades de cada um deles para expressar a visualidade 
dos sinais. Para isso, serão tratados a seguir os principais conceitos que 
nortearão a discussão, com base nos referenciais teóricos da semiótica 
peirciana, semiótica social e multimodalidade, bem como de gêneros 
discursivos, suportes e modalidades de mídias.

Semiótica Peirciana, Semiótica Social e Multimodalidade

Diferentes tradições dos estudos de semiótica foram iniciadas no 
decorrer da história para abrigar pressupostos teóricos distintos. O pre-
sente trabalho trará definições relacionadas a duas dessas abordagens – a 
semiótica peirciana e a semiótica social, com maior enfoque nesta última.

A semiótica perciana é constituída por uma base teórica iniciada por 
Charles Peirce, tendo como um de seus postulados a tríade formada por 
signo, objeto e interpretante. Para a análise da relação de um signo com 
seu objeto, o autor elaborou os conceitos de ícone, índice e símbolo. 
A iconicidade trata da similaridade entre o signo (também denominado 
nessa abordagem como representamen) e aquilo a que ele se refere, isto 
é, seu objeto. Já a indexicalidade é constituída numa relação existencial 
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ou de causa e consequência. Finalmente, nas formas de representação 
de caráter simbólico, não há necessidade de semelhança entre aspectos 
do signo com seu objeto, nem de uma conexão causal, pois a relação 
é estabelecida a partir de uma convenção ou hábito definido por um 
grupo de pessoas (Atkin, 2013; Santaella, 2017; Van Leeuwen, 2005).

A semiótica social, por sua vez, é uma abordagem mais recente, 
iniciada pelos estudos de Michael Halliday (1978), que considera que 
a produção de significado necessariamente está ligada a um contexto 
cultural e ocorre mediante à criação de recursos semióticos. De acordo 
com Van Leeuwen (2005), o termo recurso semiótico é utilizado por essa 
abordagem no lugar de signo para ressaltar que, sob essa perspectiva, 
o sentido estaria sempre ligado ao momento de produção do recurso. 
Segundo o autor, esses recursos: “têm um potencial semiótico teórico, 
constituído por todos os usos passados e todos os usos em potencial, 
e um potencial semiótico efetivo, constituído pelos usos passados que 
são conhecidos e considerados relevantes pelos usuários do recurso” 
(Leeuwen, 2005, p. 3).

Há autores da semiótica social que realizam suas análises sob a 
perspectiva da multimodalidade. Enquanto conceito, a multimodalidade 
refere-se ao entendimento de que, em processos comunicacionais, geral-
mente estão envolvidos vários modos de representação simultaneamente. 
Assim, segundo Bateman (2017), essa premissa originou um campo de 
estudos dedicado que se relaciona com diversos outros campos, dentre 
os quais estão a interação humano-computador (HCI), os estudos de 
estudo da interação conversacional natural e a linguística multimodal.

Em relação à constituição de um modo, Kress (2009) declara: “modos 
são o resultado de uma conformação histórica e social dos materiais 
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escolhidos por uma sociedade para representação” (p. 11). O autor tam-
bém cita exemplos de modos, dentre os quais estão a escrita, os gestos, 
a música e as imagens. Kress afirma que os modos são escolhidos de 
acordo com os potenciais que oferecem numa situação comunicacional 
de um determinado grupo social.

Stöckl (2004) apresenta um modelo para classificar os diferentes 
aspectos da comunicação multimodal dentro de um panorama mais 
amplo da percepção. Para contextualizar a multimodalidade e a inter-
-relação entre modos, o autor realiza uma divisão que os organiza em 
diferentes categorias. O modelo de Stöckl parte dos canais sensoriais 
(sensory channels), isto é, aqueles relacionados aos sentidos humanos, 
e se desdobra em um modo central (core mode), que corresponde a 
um sistema sígnico. O autor demonstra que um mesmo modo pode 
se estender por diferentes canais sensoriais devido à existência de 
variantes mediais (medial variants), que correspondem às formas de 
manifestação específicas desse modo, decorrentes dos diferentes tipos 
de mídias nos quais ele pode existir. Estas, por sua vez, dependem de 
modos periféricos (peripheral modes) para sua materialização efetiva. 
Já os sub-modos (sub-modes) atuariam de forma concomitante, como 
componentes dos modos periféricos, proporcionando condições para 
a existência de uma gramática do modo. Os sub-modos são formados 
por características (features), as quais se constituem como elementos 
básicos, passíveis de serem combinados, que podem apresentar parâ-
metros expressando diferentes valores ou intensidades.

Para exemplificar essa terminologia, o autor parte de dois canais: 
o auditivo e o visual, considerando a língua (neste caso, uma língua 
oral) como um modo central, que atravessa as variantes mediais da fala 
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e da escrita. Em relação aos modos periféricos das variantes citadas, 
a escrita é materializada a partir da tipografia e do layout. Já no caso 
da fala, isso ocorre por meios para-verbais. Dentre os sub-modos da 
tipografia estão a fonte e tamanho do tipo, enquanto os do layout estão 
as cores/sombreados, ornamentos, espaçamento, paragrafação e mar-
gens. Como sub-modos dos meios para-verbais, identifica-se volume 
(dinâmica), entonação, frequência, qualidade da voz, ritmo e pausa. 
Por último, como características da fonte, estão a forma construtiva e 
o estilo (peso, contraste, terminação), entre outras.

Assim, nota-se que os estudos de multimodalidade procuram analisar 
expressões culturais humanas, constatando que estas ocorrem a partir da 
mobilização de recursos semióticos, os quais em conjunto formam os 
modos. Ao mesmo tempo, é possível analisar um modo em diferentes 
níveis de escopo. Nesse sentido, outras perspectivas complementares 
para a análise da comunicação podem ser encontradas no contexto dos 
estudos dos gêneros discursivos, delineadas em mais detalhe no tópico 
seguinte.

Gêneros Discursivos, Suportes e Modalidades de Mídias

Todorov (1990), discorrendo sobre a conceituação dos gêneros dis-
cursivos, traça uma distinção fundamental entre sentença e discurso. 
A primeira pode ser entendida, do ponto de vista linguístico, como uma 
combinação em potencial de termos existentes numa língua, independen-
temente de uma realização concreta num enunciado. Portanto, a sentença 
está alheia a um contexto ou circunstância. Já o discurso é constituído 
por meio de uma sentença enunciada. Por essa razão, segundo o autor, 
o processo de enunciação é composto por: “um falante que enuncia, 
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um destinatário para o qual o enunciado é direcionado, um tempo e 
um lugar, um discurso que precede e outro que segue; em síntese, um 
contexto enunciativo” (p. 16).

Bakhtin (2003) debruça-se sobre o entendimento dos gêneros discur-
sivos, definindo-os como “tipos relativamente estáveis de enunciados” 
(p. 262). Também os divide em três partes constituidoras elementares: 
o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional.

Para o autor, os gêneros estão ligados a esferas de circulação – os 
contextos onde são utilizados, exercendo determinadas funções comu-
nicativas nas atividades humanas, sob condições específicas. Bakhtin 
diferencia ainda os gêneros discursivos primários e secundários. Os pri-
meiros seriam aqueles provenientes de situações comunicacionais ime-
diatas, tendo uma natureza mais simples. Já os segundos seriam fruto 
de um contexto cultural mais elaborado, que os distancia da realidade 
imediata, tendo uma natureza mais complexa.

É possível estabelecer relações entre os pressupostos dos estudos da 
Filosofia da Linguagem, desenvolvidos por autores do Círculo de Bakh-
tin e a semiótica social. Hodge e Kress (1988) colocam tais estudiosos 
como precursores dessa abordagem, tendo em vista, por exemplo, o 
entendimento de que a enunciação está inserida num contexto social, e 
que tanto a dimensão material quanto a social devem ser consideradas 
para analisar a produção discursiva.

Marcuschi (2003) faz um estudo acerca dos suportes dos gêneros 
textuais, definindo suporte como “uma superfície física em formato 
específico que suporta, fixa e mostra um texto” (p. 11). Para o autor, o 
gênero estabelece uma relação fundamental com o suporte. Além disso, 
aponta que, além de permitir a circulação do texto, o suporte pode 
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atuar na significação do conteúdo, uma vez que se um mesmo trecho 
for escrito em diferentes suportes, o gênero (e, juntamente, o sentido 
da mensagem) pode ser alterado.

De acordo com Bateman (2017), o gênero “proporciona princípios 
para tratar das convenções e expectativas que operam no design e 
interpretação de artefatos ou performances” (p. 221). Segundo o autor, 
os gêneros constituem-se como categorias existentes dentro de uma 
sociedade, criadas a partir de características formais e funções similares 
identificadas em processos comunicacionais.

Outro conceito presente em estudos de comunicação é o de mídia. 
Nesse sentido, Elleström (2010) propõe um modelo para caracterizar 
aquilo que denomina como relações intermediais. O autor parte de uma 
discussão do que constitui um meio no âmbito midiático e estabelece uma 
distinção entre materialidade e percepção das mídias. Em seguida, argu-
menta em favor de uma teoria fundamentada nas características básicas 
presentes em todas as mídias, as quais denomina como “modalidades de 
mídias” (media modalities) e das relações que estas estabelecem entre 
si, no lugar de analisar e contrastar mídias que supostamente seriam 
distintas por serem convencionalmente reconhecidas dessa maneira.

As modalidades de mídias são divididas por Elleström em quatro 
categorias principais: material, sensorial, espaço-temporal e semiótica. 
Tais qualidades ocorreriam concomitantemente. Essa ordenação implica 
numa progressão que inicia na realidade física e se estende aos aspectos 
cognitivos necessários para sua apreensão.

A modalidade material refere-se à concretude do meio enquanto 
interface. Elleström sistematiza diferentes possibilidades dentro dos 
modos da modalidade material, incluindo corpos humanos, superfícies 
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planas, objetos tridimensionais, ondas sonoras e projeções luminosas. 
O autor traz como exemplos as superfícies mais ou menos planas que 
apresentam imagens alternadas, identificando-as como base material para 
as imagens em movimento de filmes e programas televisivos. Já no caso 
dos textos escritos, a superfície plana em questão não sofreria mudanças.

A modalidade sensorial está relacionada à percepção possibilitada 
pelos sentidos humanos, podendo ocorrer a partir de três níveis: dados 
dos sentidos, receptores e sensações. Destaca-se a importância dos órgãos 
do sentido para a experiência em relação a uma forma de mídia, bem 
como a da memória para a reconstrução dessas experiências.

A modalidade espaço-temporal é responsável por reunir os dados 
dos sentidos num todo coerente, cujas partes estão articuladas como um 
fenômeno de Gestalt, a partir de uma forma estruturada no espaço e no 
tempo. O autor atribui à percepção espaço-temporal quatro dimensões, 
que consistem em largura, altura, profundidade e tempo. Exemplifica-
-as caracterizando a fotografia em duas dimensões materiais espaciais 
(largura e altura), a escultura em três dimensões materiais espaciais 
(altura, largura e profundidade) e a dança em todas as quatro dimensões 
(largura, altura, profundidade e tempo). Assim, há mídias nas quais 
não há mudança nos dados dos sentidos, ou seja, não há variações a 
serem expressadas temporalmente e, portanto, seriam nomeadas como 
estáticas. Enquanto isso, as que expressam variação apresentam algum 
tipo de sequencialidade, seja ela pré-definida, parcialmente definida ou 
não-definida. O autor traz ainda as noções de espaço virtual e tempo 
virtual.

O espaço virtual está relacionado às mídias que não são tridimensio-
nais, no que diz respeito à sua interface material, mas que ainda assim 
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são capazes de evocar profundidade espacial. Está presente nas pinturas, 
fotografias e vídeos que provocam uma ilusão de tridimensionalidade. 
O autor também ressalta que o espaço virtual dos computadores difere 
dos anteriores devido às formas de navegação possíveis no ambiente 
informatizado.

Em contrapartida, o tempo virtual está relacionado às mídias que, 
mesmo sendo estáticas, apresentam características que provocam a ilusão 
da passagem de tempo. Segundo o autor, esse conceito não se aplica ao 
fenômeno que sucede em obras como histórias em quadrinhos, em que 
múltiplas imagens são entendidas como parte de uma linha temporal, 
por serem organizadas como sequências de imagens e terem aspectos 
convencionais que permitem sua decodificação. O tempo virtual ocorreria 
apenas numa imagem individual, pois é caracterizado pela impressão 
de movimento causada por elementos apresentados simultaneamente, 
resultante da captação de uma série de eventos. Esse teor indexical de 
mudança temporal pode ser percebido, por exemplo, numa fotografia 
que contenha itens borrados, sugerindo deslocamento.

Por fim, a modalidade semiótica é aquela que dá conta do significado, 
envolvendo a atribuição de sentidos e a interpretação por um indivíduo 
dotado de cognição. O autor segue os pressupostos da teoria de Peirce, 
considerando os modos da modalidade semiótica como: “convenção 
(signos simbólicos), semelhança (signos icônicos) e contiguidade (signos 
indexicais)” (p. 22).

Discussão

A representação pictórica é objeto de reflexão no âmbito da filosofia 
e da arte. Teorias conflitantes buscam explicar de que maneira formas 
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com cores marcadas numa superfície bidimensional são capazes de 
representar objetos tridimensionais. Aspectos como a semelhança, a 
convencionalidade e a experiência psicológica são discutidos, bem 
como a questão do realismo (Hyman & Bantinaki, 2021).

Este estudo, no entanto, baseia-se no conceito peirciano de iconi-
cidade e, portanto, considera que as representações icônicas de sinais 
de uma língua de sinais são aquelas nas quais a aparência do signo 
remete a um sujeito sinalizando. Cabe mencionar que existem também 
formas de representação simbólica de sinais – os sistemas de notação 
utilizados para transcrever línguas de sinais. Amaral (2012) cita como 
exemplos de sistemas criados com esse intuito a Notação de Stokoe, 
HamNoSys e SignWriting.

A Figura 1 traz um exemplo de sinal transcrito em SignWriting.

Figura 1
Transcrição do sinal para “OBRIGADO” em SignWriting

Nota. Extraída de Ser, p. 7, por Evangelista (2018).

É importante destacar que a questão abordada aqui não é a possibili-
dade de uma relação icônica do sinal com o objeto ao qual ele se refere. 
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Conforme explicam Pivetta et al. (2013), esse fenômeno ocorre no caso 
de sinais motivados por características visuais daquilo que nomeiam. 
Mesmo nestes casos, há um caráter simbólico, já que um “único” item 
pode receber sinais diferentes em línguas de sinais distintas, e mesmo 
numa única língua de sinais, devido a variações linguísticas regionais.

Em vez disso, a presente análise lida com modos de representação 
nos quais não há um código abstrato convencionalizado socialmente 
para simbolizar os parâmetros das línguas de sinais. Neste caso, uma 
pessoa que visualizasse a representação teria condições de identificar 
o sinal representado depreendendo suas características formais.

Tendo como base o modelo de Stöckl, é possível estabelecer o canal 
visual como o canal sensorial e a imagem como o modo central, apre-
sentando duas variantes mediais: a estática e a dinâmica. Com relação 
à estática, cabe discernir três modos periféricos: o desenho, a fotogra-
fia e a captura instantânea de modelo tridimensional. Já com relação 
à dinâmica, outros três modos periféricos correspondem à animação 
bidimensional, a gravação de vídeo e a animação tridimensional.

Modos Estáticos
A prática do desenho, da fotografia ou da captura instantânea de um 

modelo tridimensional implica em representar um fenômeno de forma 
estática. Há desafios específicos no que compete à representação de 
sinais utilizando esses tipos de recursos imagéticos.

Como mencionado anteriormente, um dos parâmetros das línguas de 
sinais é o movimento. Por isso, para representar sinais que apresentam 
momentos de deslocamento utilizando um modo estático, é necessário 
mobilizar elementos visuais que indiquem ou simulem essa característica. 
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Constitui-se uma instância de tempo virtual quando poses da execução 
da sinalização são congeladas e apresentadas simultaneamente numa 
única figura.

A Figura 2 apresenta um registro fotográfico de um sinal da Língua 
de Sinais Americana (American Sign Language) que exprime o conceito 
de tempo virtual.

Figura 2
Fotografia estroboscópica do sinal para “JOIN” em ASL, por Jerry 
Miller.

Nota. Extraída de The Signs of Language, p. 85. Klima & Bellugi (1979).

A depender da quantidade de etapas para a realização do sinal, 
porém, pode ser inviável incluir todas elas em apenas uma imagem. 
Uma solução é utilizar sequências de imagens, colocadas lado-a-lado, 
de maneira semelhante ao que é feito em infográficos, manuais de ins-
trução e histórias em quadrinhos.

A prática da apresentação simultânea de conteúdos visuais, que esta-
belecem uma relação lógica entre si, está vinculada ao que Eisner (2005) 
define como arte sequencial, isto é, “uma série de imagens dispostas em 
sequência” (p. 10), contemplando desde obras mais curtas como tirinhas 
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até obras mais extensas como graphic novels. O autor afirma que as 
artes sequenciais são capazes de cumprir funções informacionais e de 
entretenimento. Eisner também distingue os termos arte sequencial e 
narrativa gráfica, este último corresponderia a tipos de narrativa que, 
de forma mais ampla, têm imagens como alicerce para a transmissão 
de ideias, como por exemplo o filme.

Essa diferenciação é importante para demarcar as peculiaridades da 
produção e apresentação de recursos imagéticos estáticos e dinâmicos. 
Nesse sentido, o autor também afirma que “num filme, uma ideia ou 
emoção pode ser expressada por centenas de imagens apresentadas numa 
sequência fluida em tamanha velocidade para emular o movimento real. 
No impresso, esse efeito pode ser apenas simulado.” (Eisner, 1985, p. 24).

Em relação ao desenho, convém mencionar que se trata de uma ati-
vidade que exige conhecimento técnico em ilustração, além do domínio 
de uma ferramenta para traçar as formas sobre o suporte. É também um 
processo que demanda um tempo considerável, principalmente no caso 
de cada desenho precisar ser produzido do zero.

Sofiato (2005) faz um levantamento histórico e realiza um estudo 
focado nas representações pictóricas da Libras, partindo de um mape-
amento de iniciativas que fizeram uso de desenho, fotografia ou da 
hibridização de ambas as técnicas. Destaca, em sua análise, as estraté-
gias gráficas empregadas em verbetes de dicionários de Libras. Nessas 
obras, elementos como linhas ou setas, por exemplo, foram usados 
como vetores, buscando indicar o sentido da trajetória de uma parte 
do corpo. Especificamente nos desenhos, o contorno com linha trace-
jada foi utilizado por alguns autores no lugar do contorno com linha 
contínua para representar um instante de um membro em movimento, 
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demonstrando as diferentes etapas envolvidas na realização do sinal. 
Intervenções gráficas como as setas também foram aplicadas sobre 
fotografias de forma hibridista.

Figura 3
Desenhos do sinal para “QUADRA” (esporte), por Angela Nucci

Nota. Extraído de Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileira (Libras), p. 1846. Capovilla, F. C., Raphael, W. D., & 
Mauricio, A. C. (2013).

A autora ressalta ainda que existem diferentes problemáticas envol-
vidas na representação pictórica de sinais, como por exemplo o dilema 
entre representar o posicionamento da mão de modo a facilitar sua 
visualização ou mais fiel à maneira própria de realizar aquele sinal. 
Além disso, aponta que, no caso da representação de diferentes etapas 
de um movimento, pode ficar dúbio para o leitor qual delas deve ser 
executada primeiro.

A Figura 3 apresenta um conjunto de desenhos para um sinal, que 
compõe um verbete de dicionário.

A captação de imagens através da fotografia de uma pessoa sinalizante 
é uma forma de registro mais prática do ponto de vista da produção do 
material, principalmente devido ao fato de que câmeras passaram a estar 
disponíveis em dispositivos móveis digitais cujo acesso pela população 
é relativamente maior do que tecnologias analógicas anteriores, além 
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de apresentarem funcionalidades que facilitam fotografar a partir de 
ajustes automáticos.

Figura 4
Fotografia de frase com os sinais “NUNCA”, “IR”, “CASA”, “DELE”, 
sinalizada por Gisele Rangel

Nota. Extraído de Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos, p. 40. Karnopp, 
L. B. & Quadros, R. M. de. (2004).

Há sinais que podem ser captados através de uma única foto, enquanto 
outros podem exigir mais de uma para sua efetivação. Os movimentos 
dos sinais também podem ser representados através de técnicas de longa 
exposição ou de múltipla exposição, estratégias que também constituem 
instâncias de tempo virtual. A manipulação da imagem na pós-produção 
também permite combinar diferentes fotografias para produzir o efeito 
de múltipla exposição.

A Figura 4 apresenta a fotografia de uma frase sinalizada, presente 
em um livro de estudos linguísticos sobre a Libras.

O uso de modelos tridimensionais para representar seres sinali-
zantes difere daquele presente nos modos periféricos apresentados 
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anteriormente, na medida em que um objeto – em essência, algum tipo 
de boneco – é controlado por alguém para que os sinais sejam realizados 
e, então, há uma captura instantânea para registro. A criação desse tipo 
de conteúdo também requer conhecimentos técnicos, especificamente 
de modelagem em três dimensões. No caso de imagens geradas em 
sistemas computacionais, pode ser necessário contar com profissionais 
da área da programação, responsáveis por criar as interfaces que pos-
sibilitem essa tarefa.

O termo “captura” é usado aqui de forma mais abrangente, agregando 
tanto a fotografia de um modelo físico, quanto a renderização instantânea 
de um modelo virtual. Em ambos os casos, as imagens geradas podem 
ser digitalizadas e manipuladas, adicionando elementos visuais que 
indiquem direção dos movimentos proporcionando uma imagem está-
tica hibridizada, tal como ocorre na fotografia de sinalizantes humanos.

Por outro lado, quando o modelo está dentro de um software de 
modelagem ou aplicativo que dê suporte à leitura e interação com 
arquivo 3D, pode ser manipulado livremente, ainda que de forma vir-
tual. É possível exibi-lo em diferentes vistas, rotacionar e aproximar 
a visualização, dentre outras formas de interatividade. Como apontam 
Cellary & Walczak (2012), isso promove uma ampliação na cognição 
do usuário: “Um ambiente 3D permite ao usuário mudar o ponto de 
vista para aumentar a percepção e o entendimento dos dados observa-
dos” (p. 10).

A Figura 5 contém um modelo virtual tridimensional presente em 
um aplicativo do governo brasileiro, voltado para a tradução automática 
em Libras.
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Figura 5
Captura de avatar tridimensional com configuração de mão equivalente 
à letra “E”, no aplicativo VLibras, do Governo Digital (Brasil), 2019

Nota. Extraída de CTA-IFRS. (“Conheça o VLibras e aprenda como utilizá-lo no 
Google Chrome”, 2019)

Esses entendimentos vão ao encontro do que Elleström coloca em 
relação às modalidades de mídias. No caso de desenhos, fotografias e 
capturas instantâneas de modelos tridimensionais, precisa-se de uma 
superfície predominantemente plana, que provém informações senso-
riais, materializadas em duas dimensões materiais espaciais (largura e 
altura). É possível fazer uso tanto do espaço virtual, com efeitos para 
simular profundidade, quanto do tempo virtual, com recursos gráficos 
amplamente reconhecíveis para simular movimento, podendo ainda ser 
utilizada a sequencialidade de imagens adjacentes.

Há vantagens na apresentação de conteúdos estáticos na medida em 
que podem ser veiculados por meio de impressos. Entretanto, a apresen-
tação de uma personagem ou pessoa, ainda que com um enquadramento 
que abrange apenas da cintura para cima (espaço que contempla grande 
parte dos sinais da Libras), ocupa uma área considerável do suporte para 
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que haja uma boa visualização da sinalização. Isso pode inviabilizar o 
registro de textos mais extensos, caso seja necessário colocar muitas 
imagens justapostas, além de truncar a experiência de leitura.

Modos Dinâmicos
A animação bidimensional, o vídeo gravado e a animação tridimen-

sional, são realizados através da apresentação de múltiplas imagens 
sobrepostas em sequência com uma velocidade apropriada. Isso permite 
que a representação dos movimentos seja feita de forma mais efetiva, 
por ser transmitida com continuidade, graças à dimensão temporal.

A animação 2D tradicional pode ser entendida de maneira prática 
como “um filme feito à mão, quadro-por-quadro, proporcionando uma 
ilusão de movimento, o qual não foi diretamente gravado no sentido 
fotográfico convencional” (Wells, 2013, p. 10). É uma atividade que 
não depende de um vínculo com o mundo “real” para a captação, dife-
rentemente da gravação do vídeo de uma pessoa sinalizando.

A Figura 6 faz parte de uma série de animação na qual a protagonista 
se comunica em Libras.

Neste caso, como Medeiros e Fernandes (2020) enfatizam, a cria-
ção de um vídeo sinalizado envolve diferentes preocupações que, tal 
como ocorre na realização de obras audiovisuais, podem ser divididas 
nas etapas de pré-produção, com o planejamento da obra; produção, 
com a gravação efetiva do material sinalizado, e pós-produção, com a 
seleção, modificação e finalização do material.
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Figura 6
Animação da personagem Yasmin sinalizando “OI”. Min e As Mãozinhas, 
por Paulo Henrique Rodrigues, 2018

Min e as mãozinhas (s.d.).

Analisando gravações de vídeos em Libras, denominadas por esses 
autores como videolibras, Medeiros e Fernandes identificam aspectos 
composicionais que, conjuntamente, constroem o significado de uma 
obra sinalizada. Assim, demonstram que, além da sinalização em si, 
existem outros fatores que contribuem para os sentidos pretendidos 
para o discurso de maneira multimodal:

A potencialidade do uso do vídeo e de programas de edição também 
amplia a expressividade linguística e discursiva dos sinalizantes e 
cria alternativas quanto à expressão da linguagem, enriquecida com 
elementos não-verbais, que imprimem características singulares à 
estética do vídeo, relativos ao cenário, posicionamento do sinali-
zador, recursos de edição, entre outras possibilidades. (Medeiros & 
Fernandes, 2020, p. 87)

Peluso (2018) situa a gravação da sinalização em línguas de sinais 
junto à gravação de voz e à escrita, utilizando o conceito mais amplo de 
textualidad diferida. Trata-se de uma forma de textualidade que separa o 
enunciador, ou seja, o produtor do discurso, do contexto da enunciação, 



1870

meistudies

e também do próprio enunciado em si, que não mais depende da corpo-
reidade presencial dessa pessoa. Assim, diferentemente da comunicação 
face-a-face, quer seja por meio da língua oral ou da língua de sinais, 
esse tipo de registro permite que o texto seja planejado, registrado, 
manipulado e, posteriormente, interpretado.

O autor segue o entendimento de Sampson (1985) que, analisando 
as línguas orais e sua história, constata que a escrita tem como fator 
preponderante a permanência, enquanto a fala resulta no desapareci-
mento logo que a pronúncia das palavras ocorre.

É possível perceber que a sinalização em língua de sinais, quando 
não é registrada, tem a mesma consequência – sua existência acontece 
apenas nos momentos em que os sinais estão sendo realizados, o que 
demonstra a importância do registro para a criação de um acervo cultural.

A Figura 7 é parte de um programa informativo em vídeo apresen-
tado em Libras.

Figura 7
Vídeo sinalizado por Heveraldo Ferreira

Episódio: História do Surdo. Série: A Vida Em Libras, TV INES. Roteiro: Clarissa 
Vasconcellos, 2018. (Educação de Surdos / DEBASI - INES, 2021).
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Já no caso da animação de modelos tridimensionais, é possível 
incorporar movimentos ao boneco quando o mesmo é projetado com 
articulações. A animação 3D de um modelo físico pode ser feita através 
da técnica de stop-motion, na qual diferentes fotografias são reunidas 
para formar um filme, permitindo com que o modelo seja manipulado 
entre uma fotografia e outra. O tempo de realização de uma obra que 
utilize esse tipo de recurso pode ser prolongado pois, durante a etapa 
de produção, é necessário alternar minuciosamente cada pose para fixar 
momentos do deslocamento do modelo.

A Figura 8 é parte de um curta-metragem de animação em stop-
-motion feito a partir de modelos físicos.

O mesmo princípio pode ser aplicado aos modelos virtuais, com 
os quais é possível interagir em softwares apropriados, que permitem 
posicionar uma câmera virtual e programar a animação, bem como 
gerar um arquivo de vídeo.

Figura 8
Animação tridimensional em que a personagem da direita sinaliza “OI”

Mundo do Silêncio, por Alessandro Augusto, Bruna Barbalho, Candido Nascimento 
e Yuri Pastor. Pernambuco, 2013. (Barbalho, 2014).
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Figura 9
Animação tridimensional renderizada por computador

A personagem da esquerda sinaliza “BRINCAR”. João e Maria, INES/MEC, 2013. 
(Ines DDHCT, 2017)

Dewdney & Ride (2006) comentam que a modelagem computacional 
passou a se relacionar com a produção cinematográfica aproveitando 
práticas codificadas e convencionadas da linguagem audiovisual e ins-
pirando-se em aspectos como o movimento e ponto-de-vista de uma 
câmera. É possível também atribuir uma estética realista a esses objetos 
virtuais. Além disso, segundo os autores, a virtualidade do ciberespaço 
permite que esses objetos sejam visualizados no espaço a partir de 
diferentes ângulos.

A Figura 9 é parte de um curta-metragem de animação feito a partir 
de modelos virtuais.

Assim, a diferença mais marcante em relação aos modos periféri-
cos das variantes estática e dinâmica está na dependência da segunda 
em ter uma superfície capaz de apresentar imagens que variam com 
uma velocidade suficientemente alta para causar visualmente a ilusão 
de fluidez dos movimentos. Isso implicará numa dimensão temporal 
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agregada às espaciais de largura e altura e, consequentemente, uma 
experiência distinta da obra.

Considerações Finais

As línguas de sinais podem ser representadas e registradas a partir de 
tipos variados de tecnologia, os quais oferecem possibilidades distintas 
para a apresentação dos sinais num suporte. Para analisar essas produ-
ções, os estudos de semiótica, gêneros discursivos e mídia fornecem 
bases teóricas para o entendimento das diferentes dimensões envolvidas 
na comunicação humana.

Devido ao caráter visuoespacial das línguas de sinais, estas podem 
ser registradas como imagens a partir de mídias estáticas e dinâmicas, 
por meio de diferentes modos periféricos. A opção por determinados 
modos estará ligada a fatores diversos, dentre os quais estão, por exem-
plo, a estética do produto final, as tecnologias disponíveis para seu 
desenvolvimento, o conhecimento técnico dos criadores envolvidos, o 
tempo disponível para a realização do projeto e, de maneira holística, 
a experiência que se pretende proporcionar para o público.

As produções sinalizadas existem dentro de gêneros discursivos 
próprios, com características estilísticas, composicionais e temáticas que 
influenciarão na maneira que essas produções serão elaboradas. Assim, 
a existência de conteúdos sinalizados não depende de um conteúdo 
prévio uma língua oral a ser traduzido – as obras podem ser pensadas 
a partir da própria língua de sinais em questão.

Isso demanda maior atenção para a implementação de políticas que 
considerem o incentivo à produção de conteúdos em Libras, estimulando 
o desenvolvimento da cultura surda em âmbito nacional.
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Doenças crônicas em conjunto ao sobrepeso tem se tornado uma 
grande problemática de saúde no século XXI, interferindo em várias 
esferas, desde as definições de políticas públicas de cada país as decisões 
sobre investimentos, do norteamento das pesquisas científicas a distri-
buição de recursos para o atendimento às populações. Periodicamente 
dados globais sobre a obesidade e sua relação com o risco de doenças 
crônicas letais (associadas ou decorrentes desse fator) tem sido tem sido 
publicados. Diabetes, cardiopatias, tipos específicos de câncer são alguns 
dos agravos fortemente relacionados com a obesidade, podendo gerar a 
morte prematura em casos mais graves, motivo pelo qual se tornaram 
enfoque de campanhas de conscientização global.
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Transitando da perspectiva internacional para a brasileira, a situação 
dessa problemática pôde ser elucidada com a divulgação de uma retros-
pectiva de dados de 2016. Uma delas foi realizada pela Organização 
Mundial de Saúde ([OMS], 2021), apontando que 1,9 bilhões de adultos 
estavam acima do peso e cerca de 650 milhões sofriam de obesidade ao 
redor do globo. Os outros dados deste ano, que puderam ser comparados 
com os da OMS, foram emitidos pela Associação Brasileira de Estudos 
sobre a Obesidade e Síndrome Metabólica ([ABESO], 2016), os quais 
indicaram que 50% da população do Brasil oscilavam entre a faixa do 
sobrepeso e da obesidade; evidenciando que, caso nenhuma ação fosse 
tomada, a projeção para 2025 seria de aproximadamente 2,3 bilhões de 
adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos.

Essa situação se tornou ainda mais complexa quando acrescida das 
medidas de isolamento social, oriundas da crise sanitária do SARS-
-CoV-2, a partir do momento que foi declarada Emergência Pública de 
Âmbito Internacional em 2020 (OMS, 2020). A relação entre a Pan-
demia e medidas de isolamento tomadas em todo o mundo ocasionou 
um confinamento doméstico de parte da população mundial, e nessa 
parcela, o sedentarismo, o hipocinestesismo, o sobrepeso e a obesidade 
foram acentuados.

O estudo de Tan e MacGregor (2020) indica outro agravante, o de 
que o sobrepeso e a obesidade são ainda fatores de risco para compli-
cações da doença do Coronavírus-19.

Graças ao impacto da crise pandêmica e a necessidade de ficar em 
casa, o acesso aos alimentos frescos se tornou limitado, aumentando 
assim a dependência de refeições não saudáveis ou estilo junk food, 
comida pouco nutritiva e carregada de alimentos altamente calóricos. 
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Em contrapartida, os níveis de desnutrição e fome durante a pandemia 
se intensificaram ainda mais no mundo, como relatado pelo consenso 
das seguintes agências internacionais: Organização para a Alimentação 
e Agricultura (FAO), Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
(IFAD), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa 
Alimentar Mundial(WFP) e a própria OMS (WHO), relatado por este 
coletivo (FAO et al., 2021). O relatório emitido corrobora com números, 
o que foi anteriormente assinalado, afirmando que em 2020 cerca de 
320 milhões de pessoas a mais em relação ao mesmo período de 2019, 
não usufruíram de uma alimentação de qualidade durante a pandemia 
(FAO et al., 2021, p. 16).

Em geral, a população parou de realizar atividades e exercícios 
físicos que normalmente eram praticados fora de casa, por medo de 
uma possível infecção proveniente do SARS-CoV- 2. Pietrobelli et al. 
(2020), em estudo com 41 crianças e adolescentes obesos na Itália, 
ao compararem os dados coletados ao longo de 2019 concluíram que, 
em apenas três semanas de lockdown os participantes relataram uma 
diminuição no tempo gasto realizando atividades físicas e um aumento 
no tempo na frente do computador/celular. No Brasil, essa realidade 
se assemelha. Em estudo executado pela Fundação Oswaldo Cruz 
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
Universidade de Campinas (UNICAMP), a Fundação Oswaldo Cruz 
([Fiocruz], 2020) realizou uma pesquisa de campo com mais de 45 mil 
brasileiros durante o lockdown e constatou que, uma grande parcela 
da população brasileira tem passado mais tempo sentada diante da tela 
de computadores, tablets, smartphones e televisão e praticando menos 
exercícios físicos durante a pandemia.
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Ao analisar o ranqueamento de aplicativos e jogos de oito mercados 
mundiais, disponibilizado pelo provedor App Annie (2021); Kristianto 
(2021, p. 2) mostrou que o tempo de tela no Brasil aumentou em 35% 
nos dois primeiros bimestres de 2021, quando comparado ao mesmo 
período de 2019. Os brasileiros, que antes passavam em média de quatro 
a 4,2 horas diárias utilizando smartphones, passaram a utilizá-los por 
cinco horas durante a pandemia.

Esses estudos apontam um cenário controverso no planeta, se por um 
lado temos populações com desnutrição e fome, sem acesso ao desen-
volvimento do século XXI; de outro modo, existem outras com altos 
índices de obesidade e sobrepeso e com o acesso ao ambiente digital, 
que as beneficiam, mas que também lhes trazem mazelas relevantes, em 
termos de saúde individual e coletiva. A discrepância existente entre as 
populações do mundo sugere também uma realidade global conflituosa 
e passível de muitos questionamentos. Destacamos para este trabalho a 
pergunta: Será possível que as tecnologias equalizem de alguma forma 
as desigualdades? Ou ainda, será que esses mesmos avanços podem 
auxiliar no controle dos agravos referentes à saúde das populações?

Com enfoque no mercado que tem acesso às tecnologias e prevendo 
os desdobramentos negativos em vários âmbitos em especial da saúde; 
empresas e instâncias públicas têm desencadeado ações comerciais pon-
tuais e/ou institucionalizadas, como campanhas midiáticas de prevenção 
e incitação à vida saudável. Agrega-se a esse viés, o desenvolvimento 
de tecnologias voltadas a tornar mais ativos os jogos tecnológicos e a 
proliferação de aplicativos (apps), que monitoram e auxiliam os usuá-
rios, em seu controle de balanço energético, níveis de atividade física e 
de práticas de hábitos saudáveis. Um exemplo é o avanço no acesso às 
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tecnologias de computação e comunicação para atender a saúde móvel 
(mHealth), que envolve cuidados pessoais e atendimento de progra-
mas de saúde coletiva. No arcabouço de sites, serviços e aplicativos, 
que vão do controle de peso e dieta nutricional ao monitoramento do 
deslocamento de seu usuário na perspectiva de realização de atividade 
física; foram acrescentados sensores vestíveis, rastreamento digital 
de dados eletrônicos do usuário, utilizados para verificação de adesão 
(ou não) ao isolamento social e até mesmo, para constatação prévia de 
contaminação pelo SARS-Cov-2 (Adans-Dester et al, 2020).

Relevante destacar os resultados da pesquisa de Lima e Barbosa 
(2019) sobre este assunto, por apontarem que o maior contingente de 
lançamentos ocorreu em 2015, quando mais de 165.000 aplicativos 
móveis foram disponibilizados nas lojas do iOS e Android, e que cerca 
de 35% dos usuários de celulares realizaram o download de pelo menos 
um desses aplicativos ligados à promoção de saúde no seu smartphone.

Embora esse tema seja recente, é necessário um aprofundamento 
das pesquisas e análises acerca do uso das tecnologias de saúde móvel 
(eHealth) e sua relação com a prática de atividades físicas independen-
temente do fenômeno da pandemia. Assim, este estudo não pretende 
ser um instrumento comparativo de agravos, mas de ponderação, cujo 
enfoque é direcionado à intermediação da tecnologia na promoção 
da saúde. Por esta óptica, o objetivo do trabalho foi elucidar quais 
características de intermediação desses apps colaboram ou não com a 
promoção de práticas saudáveis.
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Delineamento Metodológico e Procedimentos

Para o estudo foi utilizada uma pesquisa exploratória de natureza 
qualitativa, desenvolvida:

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado espe-
cialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 
(Gil, 2008, p. 27)

Por representar uma primeira abordagem foi realizada uma revisão 
sistemática, que é um método explícito de busca e recuperação de 
dados, que seleciona junto aos repositórios, material para ser avaliado 
de forma crítica a respeito de pesquisas relevantes recuperadas sobre 
uma determinada temática (Sampaio; Mancini, 2006). No caso dessa 
revisão, a escolha foi por apps próprios para smartphones e que estes 
também se correlacionassem às práticas de atividades físicas e saúde.

Quanto ao procedimento, a pesquisa foi iniciada pelas buscas no 
PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), um repositório americano 
de pesquisa, reconhecido internacionalmente, desenvolvido e susten-
tado pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI), que 
disponibiliza jornais de ciência e outras publicações on-line sobre a 
temática, cuja especificidade é a literatura biomédica.

A revisão foi iniciada em maio de 2021 e em um primeiro momento 
foram recuperadas 112 publicações na plataforma utilizando os inde-
xadores “health”, “fitness”, “apps”, “smartphone”, uma recuperação 
de artigos expressiva, mas que não refletia o objetivo deste estudo. 
Justificada pela recuperação de uma massa documental indesejada e 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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observada que as recuperações se iniciavam no ano de 2011; adotou-se 
este ano como marco inicial e maio de 2021, momento de finalização 
da pesquisa, como a periodização dessa revisão. Ademais, foi realizada 
uma primeira restrição de busca, que incluiu o operador booleano AND 
entre os indexadores citados acima, e posteriormente o outro operador 
booleano NOT, por conta de as recuperações ainda trazerem publicações 
desfocadas do objetivo deste estudo. Assim, chegou-se na expressão de 
busca: “health AND fitness AND apps AND smartphone NOT diseases 
NOT câncer NOT anxiety NOT hiv NOT schizophrenia NOT pregnancy 
NOT child NOT adolescente”.

A expressão de busca associada à periodização trouxe à tona 56 publi-
cações no intervalo de dez anos (2011-2021). O levantamento desses 
estudos foi realizado entre 20 de maio até 04 de julho de 2021, sendo 
encontradas: 1 publicação (2012); 1(2013); 2(2014); 6(2015); 7(2016); 
11(2017); 5(2018); 6(2019); 11(2020) e 6 publicações (2021). Refe-
rente a esses dados, percebeu-se um número relativamente pequeno de 
estudos sobre a temática, mas que vem aumentando nos últimos anos 
(2020/2021).

Essas publicações foram abertas e exploradas, e por esta pesquisa 
não se tratar de busca referencial (somente leitura de título e resumo) 
realizou-se uma exclusão manual, obedecendo como critérios de 
descarte: 1)Publicações que não disponibilizavam texto na íntegra 
gratuitamente em inglês; 2)Publicações que tinham como objetivo a 
divulgação e publicidade de determinado aplicativo; 3)Publicações 
com foco na investigação sobre a proteção dos dados pessoais (que 
usuários são obrigados a colocar nos aplicativos antes de começar a 
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utilizá-los); 4 Estudos com foco em apps específicos para área médica 
e de consultório.

Após a realização do primeiro critério de descarte e exclusão de 
vinte e um estudos; restaram trinta e cinco publicações que disponibi-
lizavam o texto na integra, gratuitamente e em inglês. Três publicações 
foram excluídas após a passagem pelo segundo critério. Das restantes, 
doze publicações não passaram pelo terceiro critério de desbaste, pois 
focavam seus estudos em investigação e proteção de dados juntamente a 
sensores como acelerômetro e medidores de VO2 máximo (capacidade 
máxima do corpo de um sujeito em transportar e metabolizar oxigênio 
durante um exercício físico). Por fim, restaram oito publicações que 
tinham como objetivo elucidar os estudos de aplicativos para hospital 
e consultório, com enfoque em telemedicina; não atendendo o critério 
desse estudo.

Assim, restaram onze publicações a serem analisadas, avaliadas 
e integradas. Esse procedimento ocasionou a construção da Tabela 1, 
apresentado na sequência.

Resultados e Discussão

A Tabela 1 foi denominada de “Levantamento referencial dos estu-
dos sobre aplicativos para dispositivos móveis (2011-2021)”, no qual 
estão mencionados: Autor e Ano de publicação; Título do estudo; Pala-
vras-chave; Objetivo; Metodologia utilizada e os Principais resultados 
encontrados nos onze estudos.

Na análise da Tabela 1 foi possível identificar algumas similitudes 
entre as onze investigações, tanto em relação aos aspectos relevantes 
para o desenvolvimento desses aplicativos, como críticas. Em perspectiva 
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geral, todas as publicações recuperadas se assemelham em termos de 
discurso por descreverem a preocupação com o sedentarismo (de um 
modo geral e específico em relação ao lazer) e sua correlação com as 
doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade, entre outras. 
Esse discurso é contraditório, pois a própria indústria digital é um 
dos principais causadores destas doenças crônicas, influenciando o 
comportamento sedentário de vários públicos e faixas etárias. Outras 
similitudes foram encontradas e categorizadas, dentre elas: Tendências 
metodológicas dos estudos; Especificidades dos aplicativos e Lacunas 
existentes na construção do aplicativo, em termos de gerar em seus 
usuários: adesão, permanência e adesão persistente.

Tendências Metodológicas dos Estudos Apresentadas na Tabela 1
Em relação aos tipos de estudos encontrados, percebe-se que a 

metodologia recorrente nas publicações de 2012 a 2016 eram estudos 
investigando os aplicativos, explorando-os em termos de potencialidades 
e fragilidades. Infere-se que esse resultado tenha sido desencadeado 
pela jovialidade da área no período em questão. Também colabora com 
essa ideia, os primeiros artigos recuperados pela expressão de busca 
mencionada na revisão sistemática, serem datados de 2012.

A partir de 2018 a 2021, aparecem estudos multimetodológicos que 
mostram a interação efetiva de usuários com os apps. Nessas pesquisas 
há seu recrutamento por um determinado app, ou uso de questionários, 
formas de interação presencial e remota entre usuários de um app. 
específico; na tentativa de corrigir a fragilidade apontada em estudos 
anteriores à 2018, que remetem a ausência de pesquisas exploratórias 
com resultados robustos e comprovados da eficácia dos apps. seguindo 
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critérios científicos. Acrescenta-se a essa crítica, o discurso recorrente 
dos profissionais da saúde em relação à utilização dessa tecnologia. 
A alegação dessa classe é de que, para disponibilizar estes aplicativos 
não é necessário ser um profissional da área ou de que o próprio apli-
cativo seja avaliado e aprovado por órgão especializado. Sendo assim, 
uma pessoa com conhecimento de programação, mas sem formação 
na saúde, ou na prática de exercícios ou ainda na regulação alimentar, 
pode disponibilizar um aplicativo para uso da população.

Especificidades dos Aplicativos
Dentro deste item, os artigos elencam como características relevantes 

para a sua disseminação no mercado: a facilidade de acesso às plataformas 
para downloads; a gratuidade (ou não) como quesito que leva o usuário 
a adquiri-lo. A questão da gratuidade pode influenciar na adesão e na 
permanência da utilização do recurso pelo grande público, o que pode 
sugestionar a eficácia ou não dos resultados coletivos registrados por 
meio do sistema de monitoramento destes aplicativos. Foram indicadas 
outras características que facilitam o engajamento dos usuários em um 
primeiro momento, dentre elas: o design; a funcionalidade e usabilidade 
intuitiva; as avaliações públicas e também ajustes de acessibilidade ao 
público-alvo. Embora ainda seja recorrente entre os usuários, o pen-
samento de que: “uma boa nota atrelada a um número significativo de 
avaliadores indica um aplicativo de qualidade” (Bonome et al., 2012, 
p. 4). Todavia, os mecanismos de avaliação explicitados tem se aprimo-
rado no ambiente digital; acrescentando-se a busca em outros canais de 
comunicação; como as redes sociais; sites de reclamação de produtos e 
serviços; tutoriais, resenhas, fóruns, vídeos e fotos de “antes e depois” 
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disponibilizados on-line colaboram no questionamento do usuário a 
respeito do nível de confiabilidade sobre os resultados apresentados 
pelo aplicativo.

Soma-se a possibilidade de interação do usuário indeciso com 
outros usuários já aderentes, trocando boas ou más avaliações, muitas 
vezes postadas no próprio app., nas redes sociais e mesmo nos chats 
dos tutoriais e de resenhas; o que tem promovido a adesão ou mesmo 
à fidelização, no que está sendo denominado de “permanência na uti-
lização do recurso”.

Quanto às plataformas para downloads dos aplicativos, as mais 
recorrentes nos estudos da Tabela 1 foram as plataformas iTunes (da 
Apple) e a Google Play (da Google, para dispositivos Androids). Esse 
dado era esperado, pois ambas as plataformas dominam o mercado 
oferecendo vantagens em pontos nos quais não houve investimentos da 
concorrente. Ambas rivalizam-se em termos de: quantidade e categorias 
de aplicativos disponibilizados; preferências dos desenvolvedores; custo 
vs. benefício; facilidade de acesso do usuário; oferecimento de games, 
músicas, filmes e livros e formas de pagamento (Jesus, 2012).

Os estudos também não citam nomes dos aplicativos, dificultando 
sua identificação. Vale ressaltar que a única publicação que mencionou 
o aplicativo pesquisado foi um estudo de caso de conteúdo publicitário 
e que, por este motivo, foi excluído da Tabela 1.



Tabela 1
Levantamento referencial dos estudos sobre aplicativos para dispositivos móveis (2011-2021)

Autor/Ano Título Palavras-chave Objetivo Metodologia Principais resultados 

Middelweerd et al., 
2014 

Apps to promote 
physical activity 
among adults: 
a review and 
content analysis 

Mobile phone 
application; 
Behavior change 
technique; 
Physical activity; 
Smartphone 

Realizar uma revisão dos 
aplicativos para Android 
e iOS que intencionam 
promover a atividade 
física entre adultos através 
do feedback e conselhos 
personalizados 

2 avaliadores realizaram uma busca nas plataformas 
(iTunes/Google Play) utilizando o operador booleano 
‘AND’ para os termos: physical activity, healthy lifestyle, 
exercise, fitness, coach, assistant, motivation and support. 
Eram elegíveis apenas apps que tinham a mesma versão 
disponível nas duas plataformas, e classificados pelos 
avaliadores com notas de 0 a 23 (1 ponto por técnica de 
mudança de comportamento). 

O número de técnicas para uma 
transformação de comportamento 
apresentada no aplicativos foi de 5. 
Um aplicativo apresentou 8 técnicas. 
Fornecimento de feedback, auto 
monitoramento e ajuste de metas foram 
as técnicas mais presentes dentre os 
aplicativos: 64, 62 e 40, respectivamente. 

Direto et al., 2014 Do physical 
activity 
and dietary 
smartphone 
applications 
incorporate 
evidence-based 
behaviour 
change 
techniques? 

Behaviour 
change 
techniques, 
Smartphone 
applications, 
Apps, Lifestyle, 
Physical activity, 
Diet, mHealth, 
Reliability 

Determinar se existe ou 
não Técnicas de Mudança 
de comportamento nos 
20 melhores aplicativos 
(pagos e gratuitos) sobre 
atividade física e dietas 
para smartphones da Nova 
Zelândia nas plataformas 
(iTunes Apple App Store 
Health & Fitness). Outro 
objetivo era determinar se 
a lista de verificação de 
taxonomia das técnicas de 
variação comportamental
poderia ser usada para 
identificar de forma 
confiável, a presença destas 
técnicas em aplicativos de 
smartphone. 

O estudo consistiu em baixar os 20 melhores aplicativos 
grátis e os 20 melhores aplicativos pagos do iTunes 
(plataforma de downloads para smartphones Apple) 
presentes na categoria Health & Fitness da plataforma, em 
2012, selecionados a partir do botão de seleção “Top” para 
ambas as categorias. A partir disto, 9 dos aplicativos pagos 
e 11 dos aplicativos grátis foram excluídos 

As técnicas de mudança de comportamento 
(behavior changing techniques - BCTs): 
Auto monitoramento, intenção de formação, 
ajuste específico de de metas, revisão de 
metas comportamentais e feedback de 
desempenho (60%, 50%, 38%, 23% e 
53%, respectivamente). A presença das 
técnicas de mudança de comportamento 
varia, dependendo do tipo do aplicativo 
e o preço. Entretanto, a presença dessas 
Técnicas de Mudança de Comportamento 
estão associadas à uma maior eficácia de 
resultados em aplicativos pagos. 

Chen; Cadê e 
Allman-Farinelli, 
2015 

The Most 
Popular 
Smartphone 
Apps for Weight 
Loss: A Quality 
Assessment 

behavior change 
techniques; 
evaluation; 
obesity; quality; 
smartphone 
apps; weight 
managemen 

Avaliar a qualidade dos 
aplicativos de saúde e 
prática de exercícios, 
examinar a prestação de 
contas, cobertura científica, 
precisão, recursos de 
tecnologias avançadas 
e a usabilidade de dos 
aplicativos mobile para 
dieta e perca de peso. 
Quantificar a incorporação 
das técnicas de mudança 
de comportamento nesses 
aplicativos. 

Foram selecionados os 200 aplicativos mais populares da 
categoria Health & Fitness, das seções gratuitas e pagas, 
do Google Play e iTunes App Store na Austrália, esses 
apps precisavam se concentrar em gestão de peso, incluir 
uma facilidade para registrar o consumo de alimentos 
(auto monitoração) e estar em inglês. Foram avaliados 
os aplicativos de acordo com critérios de avaliação 
de qualidade que incluíam os seguintes domínios: 
responsabilidade, cobertura científica e precisão de 
conteúdo de informações relevantes para o gerenciamento 
de peso, recursos avançados de tecnologia, usabilidade e 
incorporação de técnicas de mudança de comportamento. 

Nos 28 aplicativos qualificados e analisados, 
apenas 1 aplicativo (4%) recebeu notas 
completas de responsabilidade. No geral, os 
aplicativos incluíam uma média de 5,1 (SD 
2,3) em 14 recursos de tecnologia avançada, 
e receberam uma pontuação média de 13,5 
(SD 3,7) a 20 para usabilidade. A maioria 
dos aplicativos forneceu estimativas de 
energia e utilizou uma base de dados de 
alimentos para calcular o consumo de 
energia calórica, quando comparada com a 
WFR, a diferença absoluta média de energia 
dos aplicativos que apresentaram cálculos 
de ingestão de calorias foi de 127 kJ. Foram 
incluídas uma média de 6,3 (DP 3,7) de 26 
técnicas de mudança de comportamento. 



Wong et al, 2015 Smartphone 
for ortophaedic 
sports medicine - 
a smart move? 

Ortophaedic 
sports medicine, 
Smartphone, 
Apps 

Identificar aplicativos 
de smartphones 
contemporâneos 
relacionados a medicina 
esportiva ortopédica, 
avaliar o nível de 
envolvimento profissional 
médico em seu projeto 
e fornecer uma visão 
geral dos aplicativos 
relacionados disponíveis. 

Realizou-se uma busca nas 6 maiores plataformas 
online de aplicativos para dispositivos móveis (Android, 
Apple, Blackberry, Nokia, Samsung e Windows). Os 
termos utilizados foram: Orthopaedic Sports Medicine, 
Orthopaedics, Sports medicine, Knee Injury, Shoulder 
Injury, Anterior Cruciate Ligament Tear, Medial 
Collateral Ligament Tear, Rotator Cuff Tear, Meniscal 
Tear e Tennis Elbow. 

Foram analisados um total de 76 aplicativos 
(38 apps na Google Play, 37 apps na Apple 
Store e 1 na plataforma do Windows). 
Os aplicativos foram categorizados: 
Aplicativos educacionais para pacientes e 
profissionais da saúde (30%); Programas de 
Exercícios para pacientes (36%); Aplicativos 
de propaganda (14%); Aplicativos de 
ferramentas de mensuração (10%); 
Aplicativos de ferramentas de cálculo (2%); 
Aplicativos de ferramentas de diagnóstico 
(4%); Aplicativos para conferências médicas 
(4%). 

Adrian; Gillespe, 
2016 

Overview of 
smartphone 
applications for 
sleep analysis 

Actigraphy; 
Apps; Mobile 
Aplications; 
Sleep monitor; 
Smartphone; 

Selecionar os aplicativos 
para smartphone 
disponíveis para download 
que realizem o objetivo de 
análise do sono. 

Foram selecionados Aplicativos das plataformas iOS e 
GooglePlay que tinham como o objetivo primário realizar 
uma análise do sono; foram excluídos aplicativos como: 
(Alarmes; Ajuda para o sono; gravador de som durante o 
sono; roncos; aplicativos voltados para a área da saúde e 
para médicos; 

Foram encontrados um total de 51 
aplicativos nas duas principais plataformas; 
apps pagos e gratuitos que realizavam um 
relatório da noite do sujeito com recursos 
como: (estrutura do sono, duração do sono, 
hora que acordou, tempo em sono leve e 
sono profundo...) 

Bardus et al, 2016 A review and 
conent analysis 
of engagement, 
functionality, 
aesthetics, 
information 
quality, 
and change 
techniques in the 
most popular 
coomercial 
apps for weight 
management 

Smartphone, 
Mobile apps, 
Mobile Health 
(mhealth), 
Behavior change 
techniques, 
Weight loss, 
Weight 
management 

Investigar: (1) Qual 
é a qualidade geral 
desses aplicativos em 
termos de engajamento, 
funcionalidade, 
estética e qualidade da 
informação? (2) Que tipo 
de técnicas de mudança 
de comportamento 
estão incluídas nestas 
aplicações? (3) Quais são 
as relações entre avaliações 
de usuários, qualidade de 
aplicativos, outros recursos 
de aplicativos e técnicas 
incluídas, especificamente 
técnicas previamente 
encontradas associadas à 
perda de peso? 

Foram selecionados aplicativos das plataformas do iTunes 
e Google Play. Utilizaram aplicativos que:
1) tinham um número de downloads estimado de 
100 para cima; 2) tinham avaliação de 4 estrelas para 
cima; 3) estavam disponíveis em ambas as plataformas 
(iTunes e Google Play); e 4) eram aplicativos grátis 
com funcionalidade total, sem a necessidade de pagar 
para liberar demais funções. Depois, focou-se nos 
aplicativos que utilizavam a combinação entre níveis de 
atividade física e comportamento alimentar para criar 
estratégias para perda de peso, o que permitiu a exclusão 
de aplicativos que focavam apenas em atividade física e 
condicionamento físico. 

As pessoas tendem a escolher aplicativos 
com melhor design, mais funcionais 
e fáceis de usar. Os aplicativos que 
ofereciam recursos interativos adicionais, 
como rastreamento comportamental e 
opções semi-automatizadas, obtiveram 
pontuações significativamente mais altas 
no engajamento, na estética e na qualidade 
geral da aplicação e também foram 
mais bem classificados no Google Play. 
Aplicativos que tinham pouco conteúdo 
embasado em evidências científicas, também 
atingiram classificação mais baixa, o que 
reforça a ideia de que não somente o design 
e a funcionalidade são importantes, mas 
também a utilização de estratégias baseadas 
em evidências científicas, aumentando a 
qualidade do aplicativo. Ajuste de metas, 
auto monitoramento e fornecimento de 
feedback foram os tipos de mudança de 
técnicas mais identificados. 



König et al., 2018 Describing 
the Process 
of Adopting 
Nutrition and 
Fitness Apps: 
Behavior Stage 
Model Approach 

Eating; 
exercise; health 
promotion; 
aplications; 
physical activity; 
smartphone; 

Estabelecer um melhor 
entendimento entre as 
transições de estágios 
durante o uso de 
aplicativos; e investigar o 
processo de adotar medidas 
nutricionais em aplicativos 
mobile e as características 
demográficas e 
comportamentais desses 
usuários com determinadas 
preferências durante o uso 
do app; 

1236 participantes foram recrutados e utilizaram 
dispositivos moveis e aplicativos para controle de nutrição 
e atividade física; foram adotados estágios para o uso 
desses apps e preferência para a intuição e escolhas 
deliberadas, estilo de alimentação saudável, variáveis com 
a sociodemográficas do local e massa corporal; 

Utilizando esses modelos de comportamento 
para se aproximar e descrever o processo de 
nutrição e atividades físicas dos aplicativos 
revelaram diferenças entre usuários; muitos 
do que utilizam não estão motivados e 
consequentemente não levam a sério; o que 
pode contribuir para um entendimento maior 
quando se adota medidas de mHealth apps 
e um melhor desenvolvimento no futuro 
desses aplicativos; O “highlight” desse 
estudo é que grupos novos são mais ligados 
em aplicativos que designam que o usuário 
consegue realizar suas decisões; 

Byambasuren; Beller; 
Grasziou, 2019 

Current 
Knowledge and 
Adoption of 
Mobile Health 
Apps Among 
Australian 
General 
Practitioners: 
Survey Study 

General 
practice; 
mHealth; 
mobile apps; 
mobile health; 
smartphone; 
smartphone 
apps; 

Avaliar o atual 
conhecimento e o uso de 
aplicativos para m-health 
por Australianos praticantes 
gerais de atividades físicas; 
e determinar as vantagens e 
barreiras para o uso desses 
aplicativos nas consultas 
médias; e explorar as 
possíveis soluções para 
essas ‘barreiras’; 

Foi enviado um questionário para cerca de 22 mil 
pessoas de nacionalidade Australiana e foi solicitado que 
respondessem um questionário com perguntas voltadas a 
prática regular de atividades físicas e sobre os aplicativos 
e-health; 

A maioria desses Australianos que usam 
aplicativos profissionalmente recomendam 
aos seus pacientes, moderadamente. 
A principal barreira é a ausência de 
conhecimento da efetividade desses 
aplicativos, a falta de fontes seguras para 
o uso do mesmo; o que torna necessário 
a divulgação da compilação de dados 
anônimos coletados, quanto à efetividade 
desses aplicativos para os usuários e o 
público em geral; 

D’ Addario et al, 
2020 

Engagement 
Features in 
Physical Activity 
Smartphone 
Apps: Focus 
Group Study with 
Sedentary People 

Co-design; 
engagement; 
mobile phone; 
physical activity; 
smartphone 
apps; thematic 
analysis 

Investigar os recursos 
que são considerados 
importantes para sinergia 
entre os aplicativos mobile 
de atividades físicas; 
além das razoes de sua 
importância; 

Metodologia qualitativa;
Foram recrutados participantes que levavam uma vida 
sedentária e tinham vontade de melhorar seu índice de 
atividade física por meio dos aplicativos mobile; 13 
participantes (8 homens e 5 mulheres com a idade média 
[DP] 41,9 [7,1] anos; Dois pesquisadores realizaram a 
análise dos dados de forma independente utilizando uma 
abordagem indutiva; 

Surgiram quatro temas e foram denominados 
assim: 1 – Motivos da participação na 
Atividade Física (ou seja, orientação 
médica, perca de peso e aptidão e 
saúde.); 2 – Autonomia e Autorregulação; 
3 – Necessidade de relacionamento; 
4 – Inteligência (ação e adaptação sob 
medida); Ou seja, aplicativos que possuem 
recursos como: autorregulação, melhoria do 
bem-estar, adaptabilidade e flexibilidade, 
juntamente a ganhos físicos e da saúde dos 
usuários. Outros elementos também são 
fundamentais na construção de um app; 



Laranjo et al, 2020 A Mobile Social 
Networking 
App for Weight 
Managment and 
Physical Activity 
Promotion: 
Results from na 
Experimental 
Mixed Methods 
Study. 

Body weight 
maintence; 
exercise; fitness 
trackers; mobile 
apps; mobile 
phone; social 
networking; 

Avaliar as alterações nos 
valores do índice de massa 
corpórea (IMC); peso 
corpóreo e os níveis de 
atividade física em usuários 
em diferentes categorias 
do (IMC), e observar a 
perspectiva e intervenção 
do usuário; comparações 
sociais e monitoramento 
autônomo e o “feedback” 
dos aplicativos; 

Esse teste piloto de 6 meses foi utilizando 
multimetodologias, dentre elas: intervenções, e 
entrevistas pós intervenções com os grupos; jovens 
saudáveis utilizaram intervenções sociais dos mobile 
apps e integrado a isso com os “tracking devices” sem fio 
(smartphones, smart watch...); 

Esse estudo mostra os efeitos de diferentes 
intervenções em participantes com 
altos e baixos índices de IMC;Obesos e 
sobrepeso relataram emoções negativas e 
não conseguiram diminuir seus índices; 
já usuários com índices normais usaram 
os aplicativos mais frequentemente e 
aumentaram significativamente sua média 
de passos dados diária; Pesquisas futuras 
devem explorar os recursos personalizados 
dos aplicativos para superar barreiras 
pessoais e corresponder melhor as 
necessidades individuais dos usuários; 

Muntaner-Mas et al, 
2021 

The effects of a 
physical activity 
intervention 
based on 
a fatness 
and fitness 
smartphone app 
for University 
students. 

Body 
composition; 
exercise; 
lifestyle; mobile 
applications; 
physical fitness; 
smartphone 
applications; 
undergraduate 
students 

Determinar os efeitos 
de intervenções com 
atividades físicas em 
indivíduos com índices 
altos de gordura e realizar 
a medição junto aos 
componentes relacionados 
a aptidão física com base 
na utilização de aplicativos 
mobile; 

O estudo incluiu 100 estudantes universitários espanhóis 
em grupos de intervenção por aplicativos de smartphone; 
A intervenção de atividade física foi um programa de 
9 semanas com o objetivo de promover o padrão de 
atividade física saudável utilizando um aplicativo mobile; 
também foi realizado uma abordagem de saúde móvel 
(mHealth) utilizando cinco mudanças comportamentais; 

Os resultados apontaram que o grupo que 
participou da intervenção obteve melhoria 
na aptidão física. Também foram relatados 
um aumento no “score” geral das condições 
físicas, ao longo do tempo em comparação 
com o grupo controle; no entanto o grupo 
que realizou a intervenção não apresentou 
alterações na gordura; mais pesquisas são 
necessárias para descobrir quais mudanças 
comportamentais são mais eficientes para 
alcançar uma melhoria na saúde física 
da população com a utilização desses 
aplicativos mobile; 

Elaborado pelos autores.
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O público-alvo dos aplicativos é composto por sujeitos de ambos os 
gêneros, que se autodeclaram adultos; ou pela aceitação da condição de 
adulto para que o download seja executado, ou pela inclusão de dados 
particulares obrigatórios no momento do registro necessário para libe-
ração da utilização do recurso. A situação apresentada nos textos entre 
2011-2017 assemelha-se ao estudo conduzido por Krebs e Duncan (2015) 
nos Estados Unidos. Participaram desta investigação, 1.604 usuários 
de smartphones, com idade mínima de 18 anos, proficientes em inglês. 
A coleta teve como instrumento um questionário com 36 questões que 
versavam sobre: característica sócio demográfica; história e justificativa 
para a utilização ou não de aplicativos voltados a promoção de vida 
saudável, eficácia percebida pela coleta monitorada dos dados, motivos 
de abandono de uso e coleta de dados referentes a padrões de saúde 
(peso, altura, diagnósticos médicos, tabagismo, realização ou não de 
atividades físicas regulares e questões relativas aos comportamentos 
alimentares dos usuário). O perfil recuperado no estudo de Krebs e 
Duncan (2015) aponta para um público com idade média de 40,1 anos 
(desvio padrão = 15,7), sendo que 49,56% (795 pessoas da amostra) 
eram do sexo feminino.

Recentemente Abib, Gomes e Galk (2020) apresentam o programa 
“Movimento 21 dias por uma vida mais saudável” (M21), realizado 
pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) do Espírito Santo, comple-
mentando e ressaltando alterações no perfil de usuários anteriormente 
mencionado. Os autores destacam que a interação entre os usuários tem 
se aprimorado, por meio do compartilhamento de rotinas de exercícios 
e de dicas, extrapolando a ideia básica de rede social para a constitui-
ção de uma rede mútua de apoio. Abib, Gomes e Galk (2020) usam o 
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termo “confessionário moderno”, por trazer “[...] à tona uma série de 
relatos sobre cotidiano, sobre suas dificuldades, seus “pecados”, suas 
conquistas, vitórias, aprendizados, etc.”, possibilitando a reflexão sobre 
as estrátegias referentes ao autocuidado e promoção de qualidade de vida.

Adesão, Permanência e “Adesão Persistente” na Programação dos 
Aplicativos

A discussão dessa categoria indicia respostas à pergunta provocadora: 
Será possível que as mesmas tecnologias que ajudam no desencadea-
mento de doenças crônicas (sedentarismo, hipocinestesismo, obesidade) 
podem auxiliar no controle desses agravos com a promoção de práticas 
saudáveis?

A adesão é um fenômeno complexo que envolve motivação, clareza 
de objetivo, exequibilidade, capacidade do sujeito em cumprir efeti-
vamente as recomendações propostas. Já a persistência é observada 
conforme o tempo e a adesão vão se prolongando, referida aqui como 
aderência. Ambas representam um grande desafio tanto na mediação 
presencial de práticas de exercício físico por profissionais de Saúde, 
personal ou treinadores de academias, assim como para os aplicativos.

As Técnicas de Mudança de Comportamento ou Behavior Change 
Techniques (BCTs) foram mencionadas em vários dos artigos da 
Tabela 1, por estarem presentes no desenvolvimento dos aplicativos. 
Em termos das potencialidades, a taxonomia proposta por Abraham e 
Michie (2008) permite definir vinte e seis técnicas-padrão para interven-
ções comportamentais dentro da linha behavorista moderna. Segundo 
Direito et al. (2014) dessas, as mais utilizadas pelos aplicativos são: o 
pronto ajuste de metas específicas, ou seja a adequação individualizada 
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das metas desejadas pelo usuário; o auto monitoramento rápido ou 
auto monitoramento do comportamento, a intenção de formação, a 
revisão de metas comportamentais e a técnica de fornecer feedback de 
desempenho. Entretanto, as técnicas não são o suficiente para tornar 
esta modalidade de prática de atividade física algo permanente; já que 
existe a lacuna não solucionada que é a “prevenção de recaída” (relapse 
prevention); o que desencadeia questionamentos sobre a efetividade 
destes aplicativos ao longo prazo.

No período 2011-2021, os artigos da Tabela 1 evidenciaram que a 
utilização dos aplicativos em conjunto com outras estratégias os tornam 
mais eficazes, quando comparados com os resultados das pesquisas que 
utilizaram apenas as propostas básicas dos aplicativos. Um dos estudos 
apresentados na Tabela 1 mostrou a eficácia da gamificação (um desejo 
pela competição, incorporando elementos como recompensas, prêmios, 
avatares, identificações, ranking de classificação, competições e desafios 
relacionados à saúde para engajar e motivar seus usuários).

Ao mesmo tempo em que estas técnicas indiciam as potencialidades 
presentes na teoria da Psicologia comportamental, desvelam também 
fragilidades na construção da programação desses aplicativos seguindo 
esta linha. Dentre elas, as críticas clássicas ao behavorismo (Guimarães, 
2003), que correlacionadas aos aplicativos seriam: a imprevisibilidade 
e a impossibilidade de controle das ações dos usuários; a ausência de 
ética ao inserir a discussão sobre um possível monitoramento remoto 
a partir da instalação desses dispositivos e a ideia muito criticada do 
determinismo, que refuta qualquer possibilidade de escolha, livre-arbítrio 
e autonomia das pessoas. Infelizmente os usuários desconhecem essa 
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problemática e nem sempre escolhem os aplicativos por sua qualidade, 
fidedignidade, confiabilidade de conteúdo e privacidade.

Considerações Finais

O presente estudo teve como objeto de investigação, os aplicativos 
como uma inovação tecnológica aliada à prática de exercícios e vida 
saudável.

A partir da recuperação de estudos na base PubMed entre 2011-2021 
observou-se algumas tendências quanto às especificidades dos recursos 
e ao longo do período de dez anos, melhorias em sua programação. 
Entretanto, esse aprimoramento somente será efetivo se a lacuna de 
programação “prevenção de recaída” (relapse prevention) for conve-
nientemente preenchida.

Portanto, o uso dos aplicativos se mostra eficaz como auxílio na 
prática de exercícios físicos a curto prazo, mas o acompanhamento 
por profissionais especializados; as redes de apoio e a interação entre 
usuários, não podem ser descartados, principalmente quando levamos 
em consideração os resultados da pandemia 2020-2021. Ao provocar 
o isolamento social e o confinamento doméstico, a pandemia agravou 
o sedentarismo, o hipocinestesismo e a obesidade, sinalizando novas 
rotinas e ressignificação de atitudes para com a interação tecnologia e 
qualidade de vida.
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A crescente acessibilidade nas redes sociais: 
ser diferente e ter acesso à tecnologia, 

representação e inclusão1

Daniela de Carvalho Guedes Bombini2

Osvando J. de Morais3

Naturalmente, o homem tem necessidade de se comunicar. É a partir 
dessa habilidade, pontua Marcondes Filho (2002), que ele se inseriu na 
sociedade e nela vive. O autor cita a célebre história de Gregor Samsa, 
trazida pelo autor tcheco Franz Kafka na novela “Metamorfose” para 
garantir sua teoria, afirmando que Samsa morrera de tristeza não por 
assumir a forma asquerosa de um inseto, mas por perder a capacidade 
de se comunicar com a sua família. Para o autor, basta estar vivo par 
se comunicar e ele define a comunicação como “um ato de transmitir e 
trocar signos e mensagens, referindo-se mais além à circulação de bens 
e pessoas” (Marcondes Filho, 2002, p. 11)

Segundo Marcondes Filho, comunicar deriva do verbo latino comu-
nicare, que significa tornar ‘comum’, ‘comungar’, ‘comunhão’, ideia 
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da qual comunga Bordenave (2005) quando defende a ideia de que é 
a partir da comunicação que as pessoas se relacionam e transformar a 
realidade que as rodeia.

Sem a comunicação cada pessoa seria um mundo fechado em si 
mesmo. Pela comunicação as pessoas compartilham experiências, 
ideias e sentimentos. Ao se relacionarem como seres interdependentes, 
influenciam-se mutuamente e, juntas, modificam a realidade onde 
estão inseridas. (Bordenave, 2005, p. 36)

O filósofo checo-brasileiro Flusser (2007) pontua que a comunicação 
é o artifício utilizado pelo homem para salvá-lo da “brutal falta de sentido 
de uma vida condenada à morte”, pois, uma vez sendo o homem um 
animal político, um ser social, é, portanto, incapaz de viver na solidão.

Sendo, portanto, parte integrante da vida social e da realidade inte-
racional dos seres humanos, a comunicação acompanhou a evolução 
tecnológica das sociedades contemporâneas e adaptou-se à chegada 
de novos suportes, trilhando novas dimensões e criando novos tipos 
de laços culturais a partir da emergência dos novos media. Ao mesmo 
tempo que a implementação de novas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) facilitou processos antes demorados e complicados, 
também modificou as formas de interação entre sujeitos, criando novas 
sociabilidades. Sobre esse contexto, Massimo Di Felice (2008) defende 
a ideia de que a introdução de novas formas de produção e difusão de 
informações, sobretudo as formas digitais, alteraram a percepção da 
realidade.

Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se torna 
um processo de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, meio 
e receptor se confundem e se trocam até estabelecer outras formas e 
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outras dinâmicas de interação, impossíveis de serem representadas 
segundo os modelos dos paradigmas comunicativos tradicionais. 
(Di Felice, 2008, p. 23)

O autor aponta que o processo de transformação das tecnologias ana-
lógicas em processos digitais alterou o repasse de informações mudando 
a direção do fluxo comunicativo e a identificação dos sujeitos que o 
integravam; antes caracterizado por uma linha reta em que emissor e 
receptor interagiam em um processo unilateral controlado, como define 
o autor “a forma analógica se exprime pelo repasse das informações 
procedentes de um emissor em direção a um receptor através da emissão 
de um fluxo unilateral distribuídos por canais e com as intervenções de 
ruídos”. (Di Felice, 2008, p. 44). Já no universo digital, esse processo 
aparentemente estável transformou-se em um fluxo em rede, interativo 
e no qual a relação direta entre emissor e receptor é extinta, sendo 
substituída por uma interação que se caracteriza por fluxos informativos 
entre internauta e redes de comunicação.

A essas redes, coletivamente partilhadas, Levy (1999) dá o nome 
de ciberespaço

Contudo, apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem 
que os membros de um grupo humano (que podem ser tantos quantos 
se quiser) se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma 
memória comum, e isto quase em tempo real, apesar da distribuição 
geográfica e da diferença de horários. O que nos conduz diretamente 
à virtualização das organizações que, com a ajuda das ferramentas 
da cibercultura, tornam-se cada vez menos dependentes de lugares 
determinados, de horários de trabalho fixos e de planejamentos a 
longo prazo. (Lévy, 1999, p. 49)
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Essas alterações nas formas de socialidade, indubitavelmente, 
atingiram todas as esferas da vida humana, desde os negócios às for-
mas de relacionamento amoroso, passando pela aprendizagem e pelo 
entretenimento.

Essas novas formas de interação, mediadas pela internet – que hoje 
podem ser acessadas por um celular à palma da mão –, foram propor-
cionadas, como se sabe, por sucessivas revoluções tecnológicas, princi-
palmente pós-revolução industrial e, na ponta dessa relação tecnológica, 
há sujeitos que têm sua identidade social construída a partir de como 
seus ambientes, sua cultura, seu conhecimento e seus laços – reais e 
virtuais são constituídos.

Relações e Redes Sociais. Afetos. Corpos

O que é importante ressaltar é que as redes sociais não surgiram 
com a internet: muito antes dela as pessoas já se conectavam analogi-
camente, formando suas próprias redes de relacionamento; a internet 
apenas facilitou a criação de outra forma de relacionar-se em rede, a 
das redes sociais digitais.

Levy (1999, p. 47) chama atenção para o ponto de que, atualmente, 
muitas vezes o termo virtual tem aparecido em direta contraposição à 
realidade concreta, como se fosse seu antônimo, entretanto, trata-se 
apenas de uma nova forma de realidade “Em geral, acredita-se que 
uma coisa pode ser real ou virtual, que ela não pode, portanto, possuir 
as duas qualidades ao mesmo tempo” (Lévy, 1999, p. 47).

É importante distinguir a tecnologia (a internet) da rede social, que é 
apenas um espaço para existência de complexas relações sociais e expres-
sões de grupos sociais e instituições que se encontram permanentemente 
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interconectados e que, na internet, encontraram um novo suporte para 
expressão de seus afetos.

Segundo Levy (1999), nessas redes há a integração e interativi-
dade – a partir da comunicação e do compartilhamento -, de sujeitos 
com interesses comuns, mas que dificilmente se encontrariam fora do 
ciberespaço:

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um 
laço social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem 
sobre relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas 
sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre 
o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite 
para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana 
desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são 
os motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal 
por contato. (Lévy, 1999, p. 130)

Tanto quanto nossos interesses – ou afetos –, podem ser considerados 
parte de nós e nas redes os expressamos, com eles nos conectamos e 
desconectamos, encontramos pares e ímpares, podemos trazer à tona 
a ideia de McLuhan (1969) de tamanha materialidade dos meios de 
comunicação a ponto de “tornarem-se extensões do homem”.

Os estudos do McLuhan precederam a grande revolução tecnológica 
pela qual passamos hoje, mas é possível que as redes sociais fossem 
tidas pelo filósofo canadense como a extensão dos nossos afetos.

A miríade de aparatos, aparelhos e sistemas com os quais diariamente 
os sujeitos precisam se conectar para realizar suas tarefas mais cotidianas 
são tantos a ponto de que a existência dessas conexões digitais impacte 
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diretamente sobre os corpos e, a partir disso, Sodré (2002, p. 161) nos 
traz ao encontro do conceito de Bios midiático.

Nesta seara, o corpo, a “superfície de inscrição dos acontecimentos” 
(Foucault, 2011, p. 22.) não escaparia das digressões e das mudanças na 
forma de comunicar. E se o corpo não escapa, não escapariam também 
os afetos. E são estes, os afetos, que desejamos, à luz de sua existência 
nas redes sociais digitais, estudar neste projeto de pesquisa.

Por afeto, levaremos a cabo o conceito trazido pelo racionalista 
holandês Baruch de Spinoza. Para o filósofo, os afetos seriam modos 
de conhecer o mundo, razão de ser dos homens e que, em linhas gerais, 
poder ser aquilo que move o sujeito “o que afeta a realidade e é afetado 
por ela” (Spinoza, 2010, p. 45). Segundo o autor, os homens não conse-
guem viver sem a presença dos afetos, de forma que sua presença não 
é espontânea, mas reflete a natureza humana na busca pelo nem estar.

É indispensável à ideia de Spinoza sobre os afetos a impossibili-
dade de separação entre a mente e o corpo humanos. Segundo ele, a 
percepção de algo pelo corpo acontece de maneira simultânea pela 
mente e vice-versa, de forma que corpo e mente configurem um único e 
mesmo indivíduo, agindo constantemente em conjunto. O autor pontua 
que o corpo busca os afetos para se conservar e, para isso, necessita de 
outros corpos exteriores; por meio desses corpos ele é constantemente 
regenerado nessa busca permanente por outros corpos, o corpo humano 
movimenta-se, afeta outros corpos e é afetado de diferentes maneiras 
(Spinoza, 2010).

Partindo deste ponto de vista, os sujeitos estão em constante busca 
por novas relações, por novos encontros – fato que o acesso à tecnologia 
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e às redes sociais digitais permitiu de maneira mais intensificada nos 
últimos anos.

Este estudo parte do pressuposto de que o Instagram é um dos apli-
cativos mais importantes, na atualidade, em termos de redes sociais 
(Osman, 2018), então este é o tema escolhido para compreender um 
pouco dos afetos na esteira das redes sociais do ciberespaço.

Diferente e Diverso. Pessoa com Deficiência. Acessibilidade, 
Visibilidade, Interação Social, Representação e Inclusão

Quanto à ideia dos media como extensões do homem, como parte de 
sua bios, as pessoas com deficiência (PCD), antes renegadas à exclusão 
social, e seus perfis na rede social Instagram – local onde podem se 
expor e, assim, buscar interação (Levy, 1999) - são objetos de análise 
para a aferição da internet como espaço de compartilhamento de afetos.

Voltando ao corpo, como possui relação direta com os padrões de 
beleza e é essencial na formação da impressão sobre os sujeitos (Camargo 
et al., 2005), é entendido como um marcador de diferenças, uma vez 
que origina padrões nas mídias do que é considerado como padrão 
visual e fortifica a exclusão de grupos marginalizados. Portanto, o corpo 
aqui não é entendido na sua qualidade fisiológica, mas no seu contexto 
biopsicossocial (Foucault, 2011), como resultado de uma construção 
simbólica e de uma invenção subjetiva que surge das percepções e das 
representações individuais e coletivas (Jodelet, 1994, desta forma, como 
o maior marcador de diferença (Gesser et al., 2012).

Há estudos, como os realizados por Bertolin, Conti e Peres (2010) 
que indicam que 95% das representações acerca do ideal de corpo se 
formam a partir da ideia formatada pela mídia e, segundo Silveira (2012), 
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essa imagem sempre foi, nas mídias tradicionais, calcada no discurso 
biomédico de que lesões ou impedimentos que mudam a relação da pes-
soa com o corpo refletem certo fracasso social, ocorrendo, igualmente, 
com que possui outras deficiências, cujas restrições podem também ser 
mental ou sensorial.

Mas o que seria o diferente ou o diverso, leia-se aqui, pessoa com 
deficiência?

O censo de 2010 do IBGE demonstrou que 23,9% dos brasileiros 
têm alguma deficiência (mais de 45 milhões de pessoas – quase um 
quarto da população) (IBGE, 2010). A Organização Mundial de Saúde 
estima que 10% da população mundial apresente deficiência (ONU, 
2012), ou seja, muitas pessoas.

Primeiramente, convém esclarecer que o conceito de “normalidade” 
não é antônimo de deficiência, afinal, é comum ter deficiência.

O conceito de pessoa com deficiência teve uma importante mudança 
em termos legislativos com a incorporação, em nosso ordenamento 
jurídico (com equivalência de norma constitucional), da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Fonseca (2012, p.19) afirma que definir no documento de Direitos 
Humanos acima comentado quem é a pessoa com deficiência exigiu 
ampla discussão e, principalmente, participação dos próprios interessados.

O artigo 1 da Convenção supracitada, define assim a pessoa com 
deficiência:

A pessoa com deficiência é aquela que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participa-
ção plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições comas 
demais pessoas.
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No entanto, há visões diversas de entendimento sobre a deficiência. 
Para o entendimento médico, em suma, é problema apenas da pessoa com 
deficiência, e da sua família no máximo, a sua própria deficiência e ela 
deve se esforçar para “se normalizar e se adaptar para a vida em socie-
dade”, diferente de um entendimento social, que considera a deficiência 
como a soma de dois fatores inseparáveis: “as sequelas existentes no 
corpo e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente 
ao indivíduo que tem essas sequelas” (Wernek, 2005, p. 27), o que traz 
a responsabilidade sobre todos de construir uma sociedade inclusiva.

A deficiência é apenas mais uma das características que a pessoa 
pode ter e a mudança de paradigma acerca de como vemos e vivemos 
com a diferença é possível e necessária (Segalla, 2021, p. 93).

A inclusão consiste em inserir pessoas com deficiência no cotidiano 
da sociedade como um todo, logo, a acessibilidade nas redes sociais 
evidentemente também faz parte do processo de inclusão, tendo em 
vista o uso frequente da tecnologia e da internet, tornando-se o conteúdo 
digital uma das principais fontes de comunicação, devendo, portanto, 
ser acessível a todos.

As milhares de pessoas no mundo são diferentes, não havendo, 
assim, pessoas com o mesmo padrão, sendo evidente o conteúdo que 
as pessoas consomem não são apenas produzidos por pessoas iguais 
a elas, por consequência, já existindo a diversidade, que acaba por 
naturalizar a existência de pessoas com deficiência, proporcionando o 
debate e o aprendizado sobre diferentes realidades, além de contribuir 
para a representatividade que é tão relevante.

Ou seja, pessoas com deficiência, em seus lugares de fala, utilizam-
-se das redes sociais como oportunidade para chamar atenção de outras 
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pessoas para diversos assuntos diversos de suas realidades, criando-se, 
assim, um poder para influenciar tanto pessoas com deficiência como 
outras pessoas, encontrando espaço para a desconstrução de paradigmas, 
o que faz caminhar para uma sociedade menos capacitista (discrimina-
tória e/ou preconceituosa).

A comunicação através das redes sociais pode ser vista como uma 
forma de ação dessas pessoas com deficiência, que buscam sobretudo 
uma forma de ação para a visibilidade, a interação social, a represen-
tação e a inclusão. Ao se comunicarem, as pessoas intercambiam não 
só informações, mas também influenciam umas às outras e sua relação 
mútua, por exemplo, ao prometer, confirmar, rejeitar, decidir e assim 
por diante. Além dos atos de comunicação, os meios de comunicação 
também permitem formas de ação social (Hjarvard, 2012, P. 75).

Antes não percebidas pela sociedade, tornou-se por muito tempo, 
num passado até que recente, uma população silenciosa e com extrema 
dificuldade de se ver representada, de garantir seus direitos e exercer 
a cidadania, incluindo o cumprimento de deveres, como o voto, por 
exemplo. Em função da não participação de pessoas com deficiência 
nos processos da vida cotidiana, atualmente, com larga participação nas 
redes sociais, a sociedade não se preocupava em lhes prover o acesso 
a bens, direitos e serviços, situação esta que vem, positiva e paulatina-
mente, se alterando.

Araújo (2000, p. 74) diz que “a igualdade material vem determi-
nada por uma série de providências impostas ao Estado ou direitos 
reconhecidos aos indivíduos para que, de alguma forma, superem uma 
dificuldade que apresentariam”. A própria constituição garante algu-
mas situações de tratamento diferenciado para atingimento da efetiva 
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igualdade de oportunidades (por exemplo, quando prevê a reserva 
de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, no 
artigo 37, VIII), importando ressaltar a definição aristotélica, na qual 
a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, o que deixa claro, pelo princípio da igualdade que não há 
proibição absoluta para tratamentos diferenciados, justamente para que 
se igualem as oportunidades.

Não se trata de privilégio, obviamente, mas não configuração de 
violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano, já que a 
dignidade advém do simples fato de fazermos parte da espécie humana 
e, por isso, todas as pessoas têm igual dignidade, isto é, as pessoas com 
deficiências têm direito de serem vistas.

Visível é o que pode ser visto, aquilo que é perceptível pelo sentido 
da visão; invisível é aquilo, o que é imperceptível ou oculto à visão. [...] 
o que vemos é aquilo que está dentro do nosso campo de visão, sendo 
que os limites deste campo são dados pelas características espaciais e 
temporais do aqui e agora. [...] Um indivíduo não precisa mais estar 
presente no mesmo âmbito espaciotemporal para que possa ver outro 
indivíduo [...] O campo de visão é ampliado espacialmente e pode tam-
bém ser alargado temporalmente (Thompson, 2008, pp. 20-21). Para as 
pessoas com deficiência, a internet se tornou uma ótima ferramenta de 
comunicação, motivando e inspirando, na maioria das vezes, outras 
tantas pessoas.

Nesse novo mundo de uma visibilidade mediada, o fato de tornar 
visíveis as ações e os acontecimentos não é meramente uma falha nos 
sistemas de comunicação e informação (...). Trata-se de uma estratégia 
explícita por parte daqueles que bem sabem ser a visibilidade mediada 
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uma arma possível no enfrentamento de lutas diárias (Thompson, 2008, 
p.16), o que se encaixa perfeitamente no desejo das pessoas com defi-
ciência de ampliarem seus afetos, de serem representadas e incluídas, 
possuírem cada vez mais acessibilidade, afinal de contas todos somos 
limitados, embora a pessoa com deficiência pode, ou não, ter uma defi-
ciência mais visível do que outra pessoa sem deficiência.

Strieder (2004) ensina: “Multiplicamos o conhecimento, mas temos 
as dificuldades e impasse éticos para utilizá-lo em benefício de toda a 
humanidade (p. 310). Precisamos, segundo Strieder (2004), “criar um 
conhecimento que priorize a possibilidade de conviviabilidade solidária 
entre seres vivos e em particular entre seres humanos (p. 317). Assim, 
é necessário “criar uma ética para a sensibilidade solidária, para que o 
interesse da humanidade esteja acima dos interesses dos indivíduos” 
(p. 319).

Atualmente, é de conhecimento notório que o interesse individual tem 
se sobreposto ao coletivo, o que não deveria corresponder à realidade, 
já que os valores essenciais à vida, presentes na diversidade, deveriam 
ser os que realmente importam.

Acentua Assmann (2012, p. 28):

A humanidade chegou numa encruzilhada ética-política, e ao que tudo 
indica não encontrará saídas para sua própria sobrevivência, como 
espécie ameaçada por si mesma, enquanto não construir consensos 
sobre como incentivar conjuntamente nosso potencial de iniciativas 
e nossas frágeis disposições à solidariedade.

Foi dito anteriormente que a diversidade é característica da humani-
dade e que, portanto, as pessoas têm direito de serem diferentes, apesar 
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de sua igual dignidade, devendo as pessoas conviverem, mesmo que 
através das redes sociais.

A interação social ou convivência, mesmo a virtual, pressupõe, 
então, uma cedência recíproca e capacidade de enxergar no outro, no 
diferente, uma cedência recíproca, com aceitação. Significa dizer que 
apesar das diferenças é possível (e necessário) estar junto, afinal, assim 
nos desenvolvermos como seres humanos (Araújo, 2000, p. 2)

Maturana (1998, p. 23) enfatiza: “Sem aceitação do outro na con-
vivência, não há fenômeno social”.

Diante da evolução social que estamos vivenciando, a acessibili-
dade, a visibilidade, a representatividade e a inclusão das pessoas com 
deficiência não podem ser vistas como favor, mas como direitos de todo 
ser humano, o que vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais, 
por derradeiro, reconhecidos.

A Lei Brasileira de Inclusão, de junho de 2015, uma das mais 
avançadas do mundo, garante o acesso ao ensino regular, o ingresso 
ao mercado de trabalho, a inclusão social e condena qualquer tipo de 
discriminação à pessoa com deficiência, tendo já percebido a sociedade 
o poder que tem o cidadão com deficiência, já que, através das mídias, 
foram levados a conhecerem novas tecnologias que continuam contri-
buindo para proporcionar desenvolvimento de suas potencialidades.

A deficiência precisa ser discutida, estudada como uma das pautas 
principais, também na mídia, para que a tão sonhada inclusão possa 
efetivamente acontecer de forma natural, uma vez que cresce natural-
mente o número de pessoa com deficiência no mundo, porque adquirir 
uma deficiência pode ser ao longo da vida.
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Além de tudo isso dito até por ora, as páginas de pessoas com 
deficiência nas redes sociais auxiliaram na democratização do acesso 
à informação, estreitando laços entras as pessoas, ampliando afetos e 
proporcionando o debate antes pouco abordadas na mídia.

Por vezes, apenas pela demonstração do cotidiano, tais pessoas 
foram sendo incluídas na sociedade e suas particularidades foram sendo 
notadas, pois é pelo contato com a deficiência que muitas vezes o outro 
passa a se preocupar com o tema, contribuindo para que sejam muitas 
vezes protagonistas em temáticas de seus interesses.

Acima de tudo, mais do que compartilhar o dia a dia, as pessoas 
com deficiência, crescentes nas redes sociais, se tornaram um meio 
para que debates sobre inclusão e acessibilidade cheguem a um maior 
número de pessoas, portanto, é através dessa representatividade que 
essas pessoas podem ser mais ouvidas, soluções são desenvolvidas e 
direitos cobrados e alcançados.
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