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Apresentação

A produção de sentido em três 
angulações
Organizadores

Esta obra revela olhares transversais sobre a produção de sentido 
na cultura midiatizada. Traz a público diálogos entre pesquisadores e 
pesquisadoras de diversas universidades que têm desenvolvido reflexões 
teórico-epistemológicas e pesquisas empíricas fundamentadas nos 
princípios da semiótica, em suas várias correntes, nas relações entre 
comunicação e experiência estética e nos estudos sobre narratividade, 
discursividade e efeitos de sentido. A ideia desta publicação surgiu 
no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), no interior de sua 
Linha de Pesquisa 2, Produção de sentido na comunicação midiática. 
Ali, no campus de Bauru, um grupo de docentes e seus orientandos 
se dedica a estudar a produção de sentidos nos processos de criação, 
circulação e fruição de narrativas verbais e não verbais presentes em 
meios impressos, eletrônicos e digitais que integram uma sociedade em 
acelerado processo de midiatização. 

O aprimoramento e ampliação desses estudos e o seu reconhecimento 
pela comunidade acadêmica estimulam interações com pesquisadores 
de outros centros, também interessados na problemática da produção 
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de sentido em diferentes dimensões dos fenômenos comunicacionais. 
Pesquisas no âmbito do jornalismo, do audiovisual, da fotografia, do 
cinema, da música, das narrativas sobre esportes, sobre manifestações 
artísticas e outras experiências híbridas e interativas presentes na 
mídia contemporânea alimentam esses diálogos interinstitucionais. São 
estudos que discutem novas dinâmicas de criação e percepção estética 
de produções culturais, novos formatos e usos de tecnologias digitais 
nas práticas comunicacionais e novas estruturas e jogos discursivos 
nas narrativas informacionais e de entretenimento, em abordagens 
que problematizam relações entre comunicação, cultura e política. A 
diversidade e a complexidade dos fenômenos comunicacionais presentes 
na sociedade midiatizada, na qual a apropriação cultural das tecnologias 
digitais dinamiza os sistemas de produção e consumo de conteúdos e 
bens simbólicos, estão presentes nesses estudos. Neles, a problemática 
da produção de sentido perpassa pelas reflexões teóricas de diferentes 
matrizes pelas análises sobre objetos da cultura midiática.

Assim, esta obra traz à luz parte significativa das interlocuções dos 
integrantes do coletivo de Bauru com colegas de outras doze instituições 
do Brasil e do exterior, surgidas em congressos, seminários, grupos de 
pesquisa, bancas e outras atividades. São 21 textos que estabelecem 
nexos e tensionamentos entre si e oferecem ao leitor diversificadas 
e qualificadas perspectivas de estudo sobre a produção de sentido, 
dimensão tão central da Comunicação. Nas páginas que se seguem, os 
textos estão agrupados a partir de três eixos teórico-metodológicos. Tais 
angulações epistemológicas podem ser confrontadas ou, então, pensadas 
como abordagens complementares. São textos que se oferecem a novos 
diálogos. 

Os textos que compõem os capítulos deste livro são apresentados 
a seguir, de forma concisa, com as ideias centrais desenvolvidas pelos 
autores. Em vários casos, inclusive, são trazidas nesta apresentação 
frases por inteiro e formulações constantes dos próprios textos, para os 
quais recomendamos a leitura. 
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PARTE I: Leituras semióticas sobre a comunicação na 
contemporaneidade

Na primeira parte desta obra, estão contempladas leituras a partir do 
olhar semiótico, que traz a marca da interconectividade conceitual entre 
correntes epistemológicas na abordagem da significação. Nesse sentido, 
Fernando Andacht concentra-se em desenvolver o valor analítico 
e heurístico do conceito de “imaginário” para aplicá-lo ao campo 
comunicacional. Utiliza uma abordagem epistemológica e metodológica 
baseada na teoria semiótica de Peirce para estudar a comunicação 
midiática onde prevalece o signo indicial (reality shows, noticiários, 
documentários), procurando compreender o crescente interesse da 
sociedade em obter uma experiência de autenticidade nas mídias que 
procuram transmitir a realidade. Para o autor, o anseio pelo que se supõe 
ser autêntico vem da crescente desconfiança na dimensão simbólica, no 
discurso político das palavras, demonstrando que a argumentação do 
discurso político tradicional é progressivamente substituída pela (quase) 
tangibilidade midiática de signos indiciais que conquistam a opinião 
pública. Ao abordar a comunicação política latino-americana, analisa 
a estranha afinidade semiótica do discurso político de dois líderes 
completamente opostos em sua ideologia: J. Mujica e J. Bolsonaro. O 
autor conclui que sua atração viria da transpiração semiótica, dos signos 
que o corpo emite, e não de seu discurso verbal. 

A dimensão sensível dos corpos e os afetos que modulam as pulsões 
no percurso passional dos sujeitos na emergência do sentido em meio 
à convocação dos enunciatários para construírem sua identidade 
enquanto consumidores são examinados por José Luiz Aidar Prado a 
partir das interfaces entre psicanálise e semiótica. Partindo da premissa 
de que os discursos não atuam somente na dimensão cognitiva, mas 
também na dimensão sensível, o autor problematiza a premência em 
contemplar os afetos e as pulsões, alargando as perspectivas teóricas 
que projetam a significação apenas na circulação discursiva, alijando o 
corpo enquanto lugar de emergência e de circulação dos afetos em uma 
sociedade hipermidiatizada, em que a circulação de sentidos se tornou 
multidirecional e dependente dos fluxos em redes. 
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As lógicas preditivas inerentes aos fluxos comunicacionais em redes 
a partir dos algoritmos são objeto de reflexão no capítulo “Netflix: do 
processamento da informação à reinterpretação da cultura”, de Eliseo 
Colón Zayas. Uma das linhas de argumentação opera com a premissa de 
que o sistema de metadados do algoritmo de recomendação e construção 
do universo simbólico de novos públicos da Netflix corresponde ao 
princípio lógico algorítmico de Peirce. A análise demonstra que os 
comportamentos de visualizações dos consumidores revelam uma 
forma de progressão evolutiva não linear que aponta para uma semiose 
do gosto como uma estética do consumo regida pelo hábito, pelo acaso 
e pela necessidade, no sentido peirceano.

A televisão acessada via streaming amplia e complexifica as 
estruturas narrativas nas ficções seriadas na medida em que hibridiza 
arranjos discursivos consolidados nos formatos para a fruição em 
fluxo de programação com aqueles inaugurados pelas novas práticas 
de consumo decorrentes do acesso a conteúdos em multiplataforma. 
Diante do cenário comunicacional no qual a audiência adquire maior 
autonomia para organizar a sua própria programação, Ana Silvia Médola 
e Octávio Nascimento analisam, sob o olhar da semiótica discursiva, 
as configurações das estruturas narrativas inauguradas na série House 
of Cards, da Netflix, com o propósito de identificar os procedimentos 
enunciativos dessa forma de serialização no consumo por demanda.

Identificar as estruturas discursivas e o modo de fruição nos 
videoclipes interativos é a tônica no trabalho de Carlos Sabino Caldas. 
Formato nativo do ambiente digital, o videoclipe interativo é, em sua 
essência, um produto híbrido que se manifesta em suportes remediados 
que possibilitam uma textualização de linguagens distinta das formas 
desenvolvidas até então na comunicação audiovisual. A partir do 
mapeamento da primeira década (2007-2016) de videoclipes que 
pressupõem a interação mediada por computador, as análises baseadas 
nos estudos sobre remediação e na semiótica discursiva apontam 
para a ocorrência de quatro arquiteturas identificáveis nos arranjos 
enunciativos de tais videoclipes, denominadas pelo autor como game, 
mixagem, navegação e narrativa.
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Interatividade e interação nas dinâmicas de comunicação são 
questões abordadas por Bruno Jareta de Oliveira no capítulo “Audiovisual 
interativo: linguagem, tecnologia e mediação entre sujeitos e 
dispositivos”. Em diferentes gêneros e formatos, com distintas finalidades 
de comunicação, produtos como filmes interativos, jogos eletrônicos e 
realidade virtual e aumentada forjam novos contratos enunciativos e, 
na recorrência de experimentações, tensionam o audiovisual enquanto 
forma expressiva. O ponto de interesse do capítulo recai sobre a relação 
de comunicação mediada por interações, conforme circunscrito por 
Landowski, possibilitadas pelo audiovisual nos meios digitais. Sob 
o aspecto da linguagem, examinam-se os impactos das inovações 
tecnológicas no audiovisual interativo, de modo a compreender os 
processos que regem a produção de sentido na comunicação entre 
indivíduos mediada por esses aparelhos. 

Em “Visibilidade mediática e cocriação da experiência gastronômica”, 
Ana Claudia de Oliveira e Rodrigo Neiva demonstram o papel das 
mediações por redes sociais como o Instagram, website, participação em 
programas de televisão como os reality shows em TV aberta e a cabo, 
além de vídeos no YouTube, enquanto adjuvantes na construção do 
ethos da chef Paola Carosella junto aos clientes-amigos impedidos de 
frequentar seu restaurante em função da pandemia de covid-19, mas 
também como facilitadoras da transformação do sujeito apreciador 
em sujeito coparticipante da elaboração da experiência gastronômica 
compartilhada. Apoiado nessa visibilidade mediática e a partir das 
proposições sobre a estesia, conceito chave na semiótica do sensível, o 
texto dialoga com as demais perspectivas teóricas presentes nos capítulos 
que integram a segunda parte da presente obra. 

PARTE II: A produção de sentidos nas relações entre estética e 
política

O segundo bloco de textos aqui reunidos se assenta nas relações 
entre comunicação e experiência estética, em articulações entre estética 
e política. A produção de sentidos nessa visada epistemológica é 
pensada na inter-relação entre objeto estético e percepção estética, como 
fenômeno a ser observado tanto no plano da poiesis, constituída pelo 
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autor, como no plano da aisthesis, surgida nos exercícios de interpretação 
do espectador, a partir de seu lugar social e contexto político. E nessa 
perspectiva os sentidos se tornam plurais, por causa dos processos 
de interpretação e apropriação por parte dos sujeitos envolvidos nos 
movimentos de reconhecimento. Quando nos voltamos ao binômio 
estética e política, surgem indagações sobre o lugar dos sujeitos nas 
dinâmicas de produção de sentidos e sobre as mediações culturais que 
são mobilizadas nos processos comunicacionais. Assim, a pluralidade 
de saberes que circulam na sociedade integra os processos sígnicos e 
configura diferentes angulações por conta dos tensionamentos existentes 
entre os grupos sociais. E o reconhecimento desses sujeitos que surgem 
nas e das narrativas implica compreender as condições sociais e as 
peculiaridades de sua existência e as temporalidades e territorialidades 
presentes nos contextos trazidos para os textos. 

Em “Estéticas contra-colonizadoras no documentário”, César 
Guimarães parte de um diálogo com as proposições do mestre quilombola 
Antônio Bispo dos Santos acerca dos modos de vida e pensamento contra-
colonizadores inventados pelos povos afro-pindorâmicos, e nos propõe 
o exame de novas figuras estéticas e políticas criadas pelo documentário 
contemporâneo no Brasil e na América Latina. Nessa elaboração, ele 
realiza uma “crítica da imagem eurocêntrica”, numa problematização 
da contra-colonização tanto como uma figura estética (constitutiva da 
escritura fílmica) quanto uma categoria crítica que descreve os filmes 
guiados pela imaginação política e pela cosmologia dos povos negros 
e indígenas, num diálogo simétrico e interepistêmico entre os saberes 
tradicionais e o pensamento acadêmico.

No segundo capítulo desta parte, “Discurso audiovisual e mutações”, 
Arlindo Rebechi Junior nos apresenta uma reflexão das narrativas 
audiovisuais em torno da abordagem arqueológica foucaultiana. Ele 
encara, assim, a questão das mutações estéticas e políticas inerente 
às imagens em movimento e discute as rupturas surgidas na “forma 
audiovisual” por causa das novas invenções e da incorporação de 
tecnologias. Nessa operação arqueológica de análise dos discursos 
audiovisuais, o autor recorre à noção criada por Foucault de discurso 
e de formações discursivas, que se desdobra na ideia de acontecimento 
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discursivo. A partir desses postulados foucaultianos, Rebechi Junior nos 
indaga sobre a impossibilidade de se recuperar a origem primeira de um 
discurso e sobre a determinação de que o já dito dos discursos esconde 
sempre um discurso não dito. 

Os princípios da hermenêutica de Paul Ricœur – presentes 
especialmente nas obras Percurso do reconhecimento e O si-mesmo 
como outro – servem de base para o estudo “Reconhecimento, estesia 
e alteridade para romper os discursos de ódio”, texto de Laan Mendes 
de Barros, e se articulam à fenomenologia da experiência estética e suas 
relações com o campo da comunicação. Como proposta de rompimento 
do impasse dicotômico trazido nos discursos de ódio da cena política 
hodierna, com especial foco no Brasil sob Bolsonaro, o autor propõe uma 
superação da lógica anestesiante do debate político e o enfrentamento 
à proliferação do ódio como arquétipo de relação entre o Eu e o Outro 
de forma a se restabelecer relações de poder desmitificadas. As relações 
entre estética e política estão postas no texto. 

Quatro capítulos desta parte do livro dedicada às articulações entre 
comunicação e experiência trazem estudos sobre imagem e fotografia. 
Em “A fotografia e seus duplos: preto e branco”, Mauricio Lissovsky 
discute o núcleo paradoxal próprio à fotografia, a maquinação das 
semelhanças. O autor nos chama a atenção para o fato de que a fotografia 
aponta simultaneamente para o passado e para o futuro, assinalando 
a correspondência entre o que foi e o que será, entre o que é e o que 
poderia ter sido. Nesses termos, ele problematiza as dimensões históricas 
e estéticas de uma linguagem que imprime nos acontecimentos o seu 
signo. Tais reflexões são enriquecidas pela análise de imagens em preto 
e branco, que estabelecem relações entre o xadrez e a fotografia. O texto 
traz uma elaborada discussão sobre a produção fotográfica no tempo 
histórico e articula o pensamento de importantes autores, dentre os 
quais Walter Benjamin merece especial atenção. Assim, Lissovsky nos 
leva a pensar a fotografia como estética e política. 

Ângela Marques e Dina Therrier discutem as dimensões estéticas e 
políticas presentes em “Figurações e legibilidades de migrantes haitianos 
em imagens fotográficas” e o fazem desde a perspectiva da alteridade. 
Para as autoras, é preciso o inquietante Outro que se manifesta diante 
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de nós, nas imagens que trazem corpos, rostos, como voz que nos 
interpela eticamente. O texto busca questionar uma poderosa operação 
de julgamento e reconhecimento de sujeitos e grupos e das condições 
sociais e institucionais que permitem a permanência e espraiamento de 
códigos específicos de valorização e desvalorização desigual das vidas, 
nas palavras das autoras. Assim, discutem visibilidades, legibilidades e 
inteligibilidades na interpretação de imagens, de forma que as narrativas 
ali presentes nos permitam compreender o Outro como sujeito 
reconhecível. 

No sexto capítulo deste bloco, “A pós-fotorreportagem e os 
paradigmas estéticos do ecossistema midiático contemporâneo”, Denis 
Renó discute a produção, a circulação e o consumo das imagens nos 
ambientes midiatizados em que vivemos. Ele nos fala de mudanças 
experimentadas nos processos comunicacionais que implicam a 
configuração de uma nova ecologia dos meios, especialmente no que 
diz respeito às narrativas por imagem. Para Renó, a fotografia e a 
fotorreportagem já não habitam o ecossistema tradicional e nem mesmo 
a sua composição permanece como anteriormente. A partir da ideia de 
pós-fotografia, ele nos sugere pensar em pós-fotorreportagem no campo 
do jornalismo, pois a reportagem jornalística passa a ser construída 
em alicerces imagéticos, em que a fotografia assume protagonismo em 
um cenário compartilhado com o audiovisual, a iconografia, o mapa 
interativo e o infográfico.

Por fim, o sétimo estudo reunido nesta parte explora uma nova 
dimensão da poética e da estética fotográfica no contexto da produção e 
fruição de imagens por aparatos e tecnologias móveis. Em “Mobgrafia: 
imagem e sentido na hiperconectividade”, Rodrigo Galvão de Castro 
discute as especificidades de novas modalidades de produção fotográfica 
e nos indaga sobre a propriedade estética dessas narrativas, que se 
estruturam em um jogo de natureza fluida e interacional. No texto, ele 
recorre a discussões sobre experiência estética e às relações de alteridade 
que se dão nos processos de produção de sentido dos fenômenos 
comunicacionais de uma sociedade interconectada, na qual os sujeitos 
se relacionam de forma virtual na trama de uma cultura midiatizada. 
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PARTE III: Narratividade, discursividade e efeitos de sentido

O conjunto de reflexões presente em “Narratividade, discursividade 
e efeitos de sentido” reúne os capítulos que transitam pelas teorias do 
discurso e pelas teorias da narrativa, por meio de um olhar multifacetado 
que observa objetos bem distintos, desde produtos televisivos até a 
cobertura midiática sobre o esporte. Busca-se aqui oferecer ao leitor 
algumas chaves de leitura que lhe permitam perceber as características 
específicas da narrativa e as particularidades de construção do discurso, 
a partir de alguns conceitos caros aos estudos da linguagem, como 
instância de enunciação, efeitos de sentido e ethos discursivo.

A partir de referências clássicas acerca da narrativa e do discurso, 
Rosana Lima Soares e Amanda Souza de Miranda buscam compreender 
a inserção do narrador em produções informativas e ficcionais a partir 
de uma discussão sobre realismos audiovisuais e reality TV, apontando 
possíveis semelhanças e diferenças de suas formas narrativas. As autoras 
analisam duas produções que podem ser miradas como registros 
referenciais: uma série de reportagens no programa semanal Fantástico 
e a série dramática Sob pressão, ambos da Rede Globo. As duas obras 
surgem como objetos a ilustrarem questões sobre o papel de um 
narrador potencialmente reflexivo em um gênero que se autorreferencia 
como objetivo – caso da reportagem – e sobre um narrador oculto e a 
imagem que dele faz o leitor em uma série ficcional.

A produção da informação também é central no capítulo que 
propõe uma leitura sobre como se dão algumas estratégias discursivas 
do narrador-repórter Antonio Callado no delineamento de um “Brasil 
ideal” em uma série de reportagens produzidas para o Jornal do Brasil 
na segunda metade do século 20. Algumas fotografias e elementos 
gráficos que acompanham as reportagens merecem certa atenção, 
articulados a três recursos que Marcelo Bulhões e Lilian Juliana Martins 
julgam fundamentais por parte do enunciador-repórter: a subjetividade 
declarada, a expressividade de extração literária e a autorreferencialidade, 
na qual se exercita o caráter de metanarrativa jornalística. 

A temática da representação do feminino está em “Ethos de mulher 
contemporânea: um estudo sobre a youtuber Jout Jout”, no qual Érika de 
Moraes e Hanna Beatriz Queiroz Carli apresentam um estudo de ethos 
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discursivo com base na análise de um vídeo do canal JoutJout Prazer, 
veiculado no YouTube, plataforma de grande alcance e disseminadora 
de discursos na era da comunicação digital. A argumentação passa pela 
reflexão sobre o ethos na teoria retórica, conectando-o à sua compreensão 
discursiva, de acordo com o respaldo teórico-metodológico da análise 
do discurso de linha francesa. O trabalho privilegia o estudo da imagem 
de Jout Jout e da relação dessa imagem com uma de suas convidadas, 
possibilitando conceber o ethos de um modo de ser feminino que 
emerge dialogicamente, fortemente pautado em uma (nova) visão do 
feminismo, ainda em construção.

As representações discursivas do esporte, os tensionamentos 
provenientes das questões sociais e da violência, os valores e ideologias 
implícitos em produções que vão desde a música até a cobertura 
midiática dos eventos esportivos estão no centro das discussões dos 
capítulos finais desta coletânea. 

A relação entre futebol e discurso da desigualdade social no 
Brasil é enfocada por Elcio Loureiro Cornelsen a partir de um corpus 
composto pelas letras das canções “Beto bom de bola” (1967), de Sérgio 
Ricardo, e “Brazuca” (1999), de Gabriel o Pensador em parceria com 
André Gomes e Ciro Cruz. Tal relação é analisada à luz de postulados 
da teoria semiolinguística, sobretudo no que diz respeito às noções de 
contrato comunicacional, de instância de enunciação, e de encenação de 
linguagem enquanto “espaço interno” da comunicação. 

“Representações do masculino em veículos feministas: embates 
discursivos sobre o reconhecimento e os agenciamentos de gênero na 
cobertura esportiva” é o título do trabalho de Eliza Bachega Casadei e 
Camilla Rodrigues Netto da Costa Rocha. Posto que as demandas por 
reconhecimento se articulam como reivindicação ética a um Outro, 
as autoras observam as representações sobre o masculino presentes 
em veículos de cobertura esportiva feministas. Estudam como o 
masculino é retratado em dois veículos (Think Olga e Dibradoras), com 
o objetivo de analisar como tais representações são urdidas a questões 
de reconhecimento, reflexividade e agenciamento de gênero, a partir da 
perspectiva de valorização da mulher atleta. O aporte metodológico, a 
análise de discurso de linha francesa, ancora a análise, demonstrando 
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que as demandas por visibilidade se articulam a discursos essencialistas 
de gênero que precisam ser reposicionados nas práticas jornalísticas.

As imagens enquanto organização textual voltada à produção de 
sentido mobilizam os estudos de Tatiane Hilgemberg na construção 
simbólica dos Jogos Paralímpicos 2016. Assumindo que há uma ligação 
entre o esporte e a dinâmica de funcionamento da sociedade e que os 
meios de comunicação influenciam na construção das representações 
dos atletas paralímpicos, o capítulo analisa fotografias e legendas da Folha 
de S.Paulo durante os Jogos Paralímpicos de 2016 a fim de identificar de 
que forma a figura do atleta paralímpico foi construída por esse meio. 

Também a partir do registro imagético de um torcedor vítima de 
violência numa partida do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013, 
José Carlos Marques, Luís Enrique Cazani Júnior, Natália Conte Delboni 
e Neide Maria Carlos buscam lançar um olhar sobre o futebol a fim de 
compreender os relacionamentos que se estabelecem em torno do jogo. 
À luz dos conceitos oriundos do campo da cultura pela representação da 
violência nesse espetáculo, situa-se a modalidade esportiva no âmbito 
simbólico com os apontamentos de Bystrina (1990) e Huizinga (2000). 
Posteriormente, aplicam-se a “escalada da abstração” de Flusser (2008) 
e a “teoria das mídias” de Pross (1990), fundamentando o capítulo que 
encerra esta obra, intitulado “Corpo, abstração e violência: leituras 
de um registro fotográfico por ocasião do Campeonato Brasileiro de 
Futebol de 2013”.
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Capítulo 1

O imaginário indicial latino-americano,  
o âmbito de dois parresiastas antitéticos
Fernando Andacht

1. O longo e sinuoso rumo à autenticidade: quando o index 
appeal encontra a parresia

O que poderiam ter em comum o discurso fundamental da 
democracia e o gênero televisivo desacreditado e globalizado do reality 
show? Procuro reunir duas vertentes aparentemente incongruentes de 
minha pesquisa no que chamei de “giro indicial” (ANDACHT, 2003b), 
devido à principal atração semiótica dos inumeráveis formatos desse 
gênero e da parresia, ou do dizer verdadeiro, que Foucault (2010) estuda 
no final de sua vida. A peculiaridade compartilhada pelos formatos do 
reality show e pela comunicação política contemporânea é a atração 
indicial, ou index appeal. (ANDACHT, 2003a). Trata-se de um fenômeno 
que ocorre quando prevalece a ação ou semiose do signo indicial, aquele 
que representa seu objeto pela contiguidade existencial, factual, como as 
pegadas na areia.

Analiso aqui dois estilos de discurso político com alto impacto afetivo 
na América Latina. Embora a ideologia dos atores políticos envolvidos 
seja antitética, ambos exercem sua persuasão por meio do efeito 
semiótico da atração indicial. O ex-presidente do Uruguai José Mujica, 
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que governou o país de 2005 a 2010, encarna para seus seguidores uma 
visão utópica da democracia nesse pequeno país, mas também fora 
dele; enquanto o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, eleito para 
o período de 2019 a 2022, corporiza uma visão distópica para os muitos 
detratores de seu governo, no Brasil e fora do país. A impensável ou 
implausível afinidade semiótica desses políticos deve-se à tenaz procura 
social pela autenticidade, tanto no entretenimento quanto na eleição 
presidencial. O forte e massivo desejo de adesão a quem se acredita 
ser autêntico surge da crescente desconfiança dos signos simbólicos, 
que compõem o discurso político tradicional. Hoje essa classe de fala 
bem preparada e enunciada foi substituída por evidências tangíveis 
que batem nos cinco sentidos. A inteligibilidade clássica da palavra 
deu lugar à (quase) tangibilidade e à corporeidade dos signos indiciais, 
que convencem e conquistam a opinião pública em virtude do efeito de 
autenticidade de quem exibe esses signos colados a seu corpo.

2. De uma possível afinidade teórica entre parresia e semiose 
indicial 

Desconhecia os seminários foucaultianos sobre a maneira inusitada 
de falar sem filtro algum, sem medo de dizer o que alguém pensa, que é 
essencialmente o ato da parresia, até ler uma análise da poesia oral, ou 
slam, de Nova York:

Por meio da paradoxal institucionalização do amador, a poesia 
jovem slam como um espaço liminar da contestação cultural facilita 
o desenvolvimento de uma estética da poesia jovem que valoriza a 
parresia, ou ato corajoso de dizer a verdade (truth-telling) e, ao fazê-
lo, cumpre um papel vital na formação e na autenticação do sujeito 
para jovens poetas, na cidade de Nova York. (RIVERA, 2013, p. 115).

Argumento que este ato discursivo e performático é útil para analisar 
o comportamento público de figuras políticas como o ex-guerrilheiro 
e ex-presidente José Pepe Mujica, uma vez que a parresia é a base do 
efeito da autenticidade de sua pessoa, de sua identidade pública, a qual, 
para seus muitos seguidores e admiradores, não teria quase nenhuma 
diferença com sua identidade ou pessoal. A impressão que ambos os 
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políticos geram quando atuam no cenário político é inusitada, matéria 
quase inevitável para a mídia, quer favorável quer contrária a suas ideias. 
Uma cena bem no início do documentário El Pepe: una vida suprema 
registra essa característica parresiasta de forma inequívoca. A câmera 
mostra o então presidente do Uruguai em seu leito, dormindo; logo 
depois, o vemos sair de cueca. A montagem de seu despertar alterna 
planos de sua casa modesta e rural, enquanto registra suas falas para 
um interlocutor atencioso e admirado, o diretor Emir Kusturica. Mujica 
fala sobre o significado cósmico da existência – momento que a trilha 
sonora submerge no melancólico tango “En una tarde gris”. Acontece 
assim algo que poderia ser tomado como uma parresia visual, uma 
noção não teorizada pelos filósofos citados por Foucault nem por ele 
mesmo: refere-se às imagens de um homem de aparência muito humilde 
em roupa íntima. Essa visão insólita equivale a falar sem esconder nada 
e, portanto, supõe a atitude de se expor completamente ao outro.

Os espectadores testemunham com certo incômodo, imagino, um 
paroxismo da bem conhecida aparência informal, da esperável ausência 
de gravata, sua marca registrada, na cerimônia final da presidência de 
José Mujica.1 Não há nada do esplendor ou do previsível protocolo com 
o qual devia ser representado o então presidente uruguaio, no último 
dia de seu mandato, pouco antes de partir para a cerimônia de posse do 
novo presidente, no dia 1º de março de 2015. Não consigo imaginar um 
discurso mais inequivocamente parresiasta do que o ato de filmagem 
do chefe do Estado uruguaio andando de cueca. O mais relevante 
para minha análise é o fato de Mujica protagonizar aquela cena com 
a completa consciência de se expor ao mundo daquele jeito, para além 
de descontraído. Sua aparência desleixada não foi capturada por uma 
câmera indiscreta.

No caso de Bolsonaro, sua condição de incorrigível parresiasta em 
inúmeras oportunidades manifesta-se, por exemplo, através de decla-
rações de sua época como deputado, na campanha eleitoral e, mais 

1. Enquanto se veste, Mujica diz a Kusturica que vai usar o mesmo terno – e a mesma 
manifesta falta de gravata – que em sua assunção presidencial, em 2010. Essa exibição de 
sua simplicidade espartana com sua já legendária falta de respeito pelo decoro associado à 
sua posição política fazem parte da parresia visual.
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recentemente, em seu discurso à população sobre a Covid-19. Nessas 
ocasiões, Bolsonaro causou violentas repercussões adversas de seus 
adversários nas redes sociais e nas ruas das grandes cidades brasileiras. 
Um exemplo, entre muitos, é a chamada no Facebook de uma anto-
logia do notório parresiasta sob o título “As piores frases do Bolsonaro” 
(Figura 1). Outro exemplo é a reprodução fotográfica de seus gestos 
bélicos na campanha presidencial de 2018 com frases de repúdio ao hoje 
presidente.2 Sua remoção imediata do cargo é solicitada com insistência 
nas ruas e nas redes. Observando-se com atenção o gesto de Bolsonaro 
ao imitar o uso de armas de fogo (Figura 2), é fácil entender que esse 
signo provoca a reação violenta contra ele por parte de quem não votou 
no candidato vencedor da eleição presidencial de 2018.

A parresia visual surge da notável diferença entre expor argumentos 
em um debate a favor da posse de armas e defender essa ideia com seus 
gestos agressivos em suas apresentações eleitorais. Uma distinção analí-
tica fundamental que Foucault introduz ao descrever a parresia como 
uma “atividade de fala” é diferenciá-la do “ato de fala”. A segunda noção 
refere-se à teoria filosófica dos speech acts de J. L. Austin, e é definida 
como “enunciação performativa”; Foucault (2010) contrasta a formali-
dade aprazível e previsível do ato de fala corriqueiro com a ousadia e o 
grande risco em que o parresiasta incorre. Haveria, penso, uma certa 
afinidade entre a função fática dos cumprimentos e o ato convencional 
de declarar aberta uma sessão, por exemplo. Enquanto são grandes, 
inclusive mortais, o risco e o perigo em acusar um homem poderoso, 
como Platão faz com Dionísio, tirano de Siracusa:

a modo de contraexemplo, como uma forma de enunciação que 
é exatamente a oposta da parresia, […] a enunciação performativa 
(que) requer um contexto particular, mais ou menos estritamente 
institucionalizado, um indivíduo que possui o status exigido […]. 
Dadas essas condições para que um enunciado seja performativo, 
(alguém) então faz esse enunciado. (FOUCAULT, 2010, p. 61).

2. Fischer e Vaz (2019) descrevem seu comportamento como o típico do “bufão” político, 
a partir do estudo do semiólogo francês Eric Landowski sobre a importância dessa figura 
na política contemporânea.
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FIGURA 1: Meme contra as falas de Jair Bolsonaro no Facebook. 
FONTE: internet

FIGURA 2: Reprodução do gesto que Bolsonaro usou na sua campanha presidencial
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Na parresia, explica Foucault (2010, p. 65), a enunciação tem o 
seguinte formato: “Eu sou aquele que pensa isso, e por isso eu o digo 
agora, pensem alguns o que pensarem”. Existe um compromisso 
arriscado causado pela atividade semiótica do parresiasta, que nunca 
é meramente cerimonial, como são os enunciados performativos na 
teoria de Austin. Essa distinção é o que nos permite falar de uma forte 
afinidade semiótica da parresia com a semiose indicial, a mesma que 
prevalece no reality show.

Peirce (1931-1958) postula a relação entre o signo e o objeto dinâmico, 
isto é, a expressão e o real tal como existe no exterior, no limite ou 
fronteira da ação sígnica, como a força que conduz de modo teleológico 
à interpretação. (RANSDELL, 2007). A definição do índice é baseada em 
um vínculo “dinâmico” que é o resultado da ação e reação entre o signo 
e seu objeto:

Um signo, ou representação, que se refere ao seu objeto não tanto por 
causa de alguma semelhança ou analogia com ele, não porque esteja 
associado a características gerais que aquele objeto poderia possuir, 
mas porque está em uma conexão dinâmica (incluindo a espacial), 
tanto com o objeto individual, por um lado, e com os sentidos ou 
a memória da pessoa para quem serve de signo, por outra parte. 
(PEIRCE, CP 2.305, grifo meu).3

Aquilo que caracteriza a parresia como ato semiótico é justamente sua 
“conexão dinâmica” com o enunciador dessa fala. Uma possível analogia 
poderia ser a prática das marcas corporais: fazer uma tatuagem em uma 
área muito visível do corpo, no rosto mesmo. Escolher fazer em si essa 
marca impossível de ser ignorada implica criar uma situação semelhante 
a quem efetua o ato parresiasta. Ostentar essa marca corporal notável 
equivale a fazer uma afirmação peremptória; a tatuagem é carregada 
como um sintoma eloquente de algo que se acredita ser importante 
exibir e dizer sobre si próprio para o mundo. Na parresia, alguém se 
coloca diante do Outro e lhe inflige esses signos, que não correspondem 
à “verdade” concebida como uma crença ou conclusão que resulta da 

3. As citações de Peirce (1931-1958) não são localizadas pelo número da página, mas pelo 
número do volume seguido de ponto final e do número do parágrafo.
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aplicação do quarto método, que Peirce chama de “científico” em A 
fixação da crença, de 1877. Parresia é aquilo que alguém pensa e está 
convencido de que seja verdade, alguém que não quer reservar-se e 
escolhe dizê-lo em sua totalidade. Essa é a etimologia da parresia.4 As 
palavras, gestos ou atitudes descritíveis como parresiastas irrompem na 
comunicação como “um tremendo trovão (que) indica que algo enorme 
aconteceu, embora possamos não saber exatamente qual foi esse evento”. 
(PEIRCE, CP 2.285).

Pode parecer um pouco estranho que todos meus exemplos 
refiram-se a palavras, a signos simbólicos (além dos gestos e das posturas 
mencionadas). Proponho considerar essa atividade semiótica no seu 
conjunto – corpo, palavras, entonação, olhar e a situação concreta na 
qual acontece esse ato comunicacional – como se fosse um sintoma 
ou signo corporal que revela uma doença, porque “o signo (indicial) 
significa seu objeto apenas em virtude de estar realmente ligado a ele. 
Dessa natureza são todos os signos naturais e sintomas físicos. Eu chamo 
esse sinal de índice”. (PEIRCE, CP 3.361).

Foucault (2011, p. 16) contrasta o discurso do profeta com o 
do parresiasta, uma vez que este último “não deixa espaço para a 
interpretação”. Tal distinção bem poderia ser aplicada à diferenciação 
entre pornografia e erotismo: a primeira é vulgar e agressiva, pois exibe 
tudo, enquanto o segundo procura uma finalidade estética e, para isso, o 
que mostra é tão importante quanto o espaço que deixa à imaginação e 
à interpretação do espectador: 

o parresiasta […] à diferença do profeta, não fala por enigmas. Ao 
contrário, ele diz as coisas da maneira mais clara e direta possível, sem 
nenhum disfarce ou embelezamento retórico, para que suas palavras 
possam receber imediatamente seu valor prescritivo. O parresiasta 
não deixa nenhum espaço à interpretação. […] deixa à pessoa a quem 
se dirige a difícil tarefa de ter a coragem de aceitar essa verdade, de 
reconhecê-la e de fazer dela um princípio de conduta. Ele deixa essa 
tarefa moral, mas, ao contrário do profeta, não lhe deixa o difícil 
dever da interpretação. (FOUCAULT, 2011, p. 16, grifo meu). 

4. “Etimologicamente parrhēsia é a atividade que consiste em dizer tudo: pan rêma. […] O 
parresiasta é a pessoa que diz tudo.” (FOUCAULT, 2011, p. 9).



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA32

Foucault esclarece que a parresia confere ao parresiasta apenas 
um dever ao Outro, ao seu interlocutor: aceitar ou – eu acrescento – 
repudiar o discurso que lhe é vigorosamente lançado como verdadeiro. 
Em ambos os casos, ocorre uma reação explosiva. É conveniente agora 
evocar a assimilação médica que propõe Peirce da semiose indicial, pois 
lança luz sobre a análise foucaultiana da parresia: “o que é um índice ou 
um sintoma verdadeiro? É algo que, sem qualquer necessidade racional, 
é forçado pelo fato cego a corresponder ao seu objeto”. (PEIRCE, CP 
7.628). Pode-se perguntar se há algo que poderia estar mais ligado à 
existência de alguém do que seu sintoma ou sua tatuagem (quase) 
indelével:

A parresia então [compreende] portanto o enunciado da verdade; de-
pois, acima desse enunciado, um elemento implícito que poderíamos 
chamar de pacto parresiástico do sujeito consigo mesmo, pelo qual 
ele se liga ao conteúdo do enunciado e ao próprio ato do enunciado: 
eu sou aquele que disse isso. (FOUCAULT, 2010, p. 65).

Foucault fala de um “duplo pacto”, pois ele assume que não só alguém 
diz que está enunciando a verdade, mas que, ao fazê-lo, aponta para si 
mesmo como alguém que se define por aquele ato semiótico. É assim, 
precisamente, que funciona o índice, que “é um signo que se refere ao 
Objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por aquele Objeto”. 
(PEIRCE, CP 2.248). Ao contrário, não é indicial aquilo que possibilita 
a realização de um ato performativo, mas de natureza simbólica: quem 
batiza alguém o faz pela virtude e em nome de algo geral, convencional, 
qual seja, a instituição que o precede e que continuará a existir depois 
que essa pessoa já não desempenhe mais aquela função de protocolo.

Volto-me agora à análise do discurso que propõe Goffman (1981, 
p. 144-145) para analisar “o formato de produção do enunciado” em 
três componentes: o animador, aquele que usa seu corpo ou mostra seu 
rosto na enunciação; o autor, quem é responsável pelo conteúdo; e o 
representado (no inglês, principal), que o autor define como “alguém 
cuja posição é estabelecida pelas palavras que são faladas, alguém 
que está comprometido com o que as palavras dizem”. No telejornal, 
os três componentes do formato enunciativo goffmaniano não se 
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superpõem; em uma conversa informal e espontânea, em geral, os três 
estão unificados e convergem no falante. A fusão dos três elementos 
enunciativos corresponde às “duas condições suplementares exigidas 
para que possamos falar de parresia […]. Não somente essa verdade deve 
ser a opinião pessoal de quem está falando, mas ele deve dizê-la como 
sendo o que ele pensa. […] O parresiasta dá a sua opinião, diz o que 
pensa, assina pessoalmente […] a verdade que declara”. (FOUCAULT, 
2011, p. 10-11).

3. As aventuras indiciais de dois notórios parresiastas do 
Mercosul

Nesta seção, analiso exemplos de parresia cometidos pelos políticos 
José Mujica e Jair Bolsonaro. Como já indiquei, a noção não se refere 
apenas nem principalmente aos seus gestos, mas ao próprio ato de falar 
como eles falam, em contextos públicos e com inúmeros interlocutores 
que eles correm o risco de antagonizar. O fundamental nas ilustrações 
de sua atividade parresiasta é que, apesar de seu âmbito de ação estar 
localizado no Mercosul, devido ao enorme alcance midiático de seus 
signos, há muito os dois personagens transcenderam as fronteiras de 
seus países e de seus eleitorados. Sua parresia atinge um vasto público, 
parte do qual é antagônico a esses ditos.

3.1 Duas intervenções do parresiasta levogiro José Pepe Mujica
Apresentarei dois exemplos da abundante parresia do ex-guerri-

lheiro do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros e presidente 
do Uruguai de 2010 a 2015. Por sua ideologia, designarei sua atividade 
como a de um parresiasta levogiro, devido à analogia com a proprie-
dade química de uma substância que faz girar a luz polarizada para a 
esquerda do observador. O primeiro exemplo de parresia de Mujica 
foi registrado por um telejornal uruguaio, quando o time nacional de 
futebol voltou a Montevidéu em 30 de junho de 2014 após ser elimi-
nado da Copa do Mundo da FIFA, ocorrida no Brasil. Um momento 
marcante da atuação da equipe foi o violento e inesperado incidente 
que gerou inúmeras manchetes em todo o mundo: a mordida do craque 
uruguaio Luis Suárez no rival italiano Giorgio Chiellini, no jogo do 24 
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de junho. A grave ofensa determinou a imediata expulsão do artilheiro 
do campeonato e sua suspensão por nove jogos e quatro meses. O então 
presidente Mujica foi receber os jogadores no aeroporto, na madrugada 
do dia 30 de junho; um jornalista se aproximou para pedir sua opinião 
sobre a sanção imposta a Suárez. Sem hesitar, o presidente respondeu: 
“A FIFA é um bando de velhos filhos da puta”. Em seguida, ele cobriu-
-se a boca, enquanto sorria com um ar maroto (Figura 3). Era o gesto 
típico de quem diz a coisa errada e se arrepende na hora. Mas o que me 
leva a classificar esse ato como parresiasta é que, quando o jornalista 
lhe perguntou se poderia citá-lo, Mujica disse-lhe sem hesitar: “Publica 
isso aí!”. Totalmente ciente de ter dito algo que estava em conflito com o 
decoro de seu alto cargo, Mujica assumiu totalmente sua declaração e a 
completou com um gesto que parodiou a contrição. O então presidente 
da república aceitou com alegria que sua palavra fosse divulgada por 
todos os meios de comunicação, como de fato aconteceu.

O outro exemplo de parresia levogira dessa figura política uruguaia 
aconteceu no já citado documentário de Kusturica. Com o chimarrão na 
mão, Mujica evoca com ar sonhador suas aventuras como guerrilheiro, 
na frente do extasiado diretor. Com evidente alegria, lhe confessa: “É a 
coisa mais bonita entrar num banco com uma pistola calibre 45 como 

FIGURA 3: José Mujica após insultar as autoridades da FIFA 
na frente de um  jornalista, 30/06/2014

 FONTE: internet.
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esta… [Mujica gesticula como se quisesse mostrar-lhe a agradável 
sensação de ter de novo aquela arma na mão] Todos te respeitam! 
[Sorriso]”.

FIGURA 4: Mujica relata como se sentiu ao entrar para assaltar um banco armado com 
uma pistola calibre 45, em sua época de guerrilheiro tupamaro. 

FONTE: filme El Pepe. Uma vida suprema. 

FIGURA 5:  - Mujica culmina sua narrativa e sua declaração parresiasta 
com um grande sorriso. 

FONTE: filme El Pepe. Uma vida suprema
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É importante notar que o relato cinematográfico usa o contraplano 
que permite observar de perto o efeito que as falas de Mujica têm no 
diretor/entrevistador: percebe-se em seu rosto um fascínio inegável 
pelas palavras e gestos do político uruguaio (Figura 6).

No início do documentário, Mujica havia falado algumas palavras 
em um tom muito lento, como se quisesse preparar seu espectador para 
receber uma mensagem de grande profundidade. Para tanto, o ex-presi-
dente uruguaio assume um papel diverso ao do parresiasta, mas que 
também faz parte das “formas aletúrgicas (que) servem para a produção 
da verdade” (FOUCAULT, 2011, p. 3): o discurso do profeta. Foucault 
(2011, p. 15) o distingue da parresia assim: “o profeta revela, mostra 
ou ilumina aquilo que está oculto aos homens, mas de outra forma, 
ou melhor, ao mesmo tempo, ele não revela sem ser escuro, e ele não 
desvela sem envolver o que ele diz na forma de um enigma”.

Depois de afirmar solenemente que ele não seria quem ele é “se não 
tivesse vivido aqueles e tantos anos de profunda solidão” (EL PEPE, 
2018), quando foi um dos reféns da ditadura em várias masmorras, 

FIGURA 6: O fascínio do diretor e entrevistador E. Kusturica enquanto contempla 
Mujica relatar sua alegria por ter assaltado um banco armado com uma pistola calibre 

45.
FONTE: filme El Pepe: Uma vida suprema
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Mujica lentamente enuncia algo classificável como discurso profético: 
“É por isso que é curioso, Kusturica. O que vou te dizer não pode ser 
compreendido com o espírito de um encarregado de armazém. [Pausa.] 
Às vezes, o mau é bom. [Pausa.] Às vezes, ao contrário [pausa], o bom 
é mau”. J. L. Borges (1996, p. 171) remata “La Trama”, uma de suas 
histórias mínimas, de apenas dois parágrafos, com uma curiosa adver-
tência sobre como ler a exclamação de surpresa que um personagem 
lança antes de ser morto por seus agressores: “estas palavras devem 
ser ouvidas, não lidas”. O mesmo é válido, penso, para compreender 
plenamente o alcance do pronunciamento de Mujica, que inclui uma 
metamensagem de tom aristocrático, que reforça e explicita o discurso 
profético que ele opta por dirigir ao seu entrevistador. Evocando mais 
uma vez o conto borgeano diria que, embora ele não saiba, o diretor 
sérvio chegou lá, e não me refiro apenas à modesta quinta de Mujica, 
nos arredores de Montevidéu, mas àquele tão sonhado encontro, que ele 
obviamente idealizou, para ouvir esse enigma, para entesourar os signos 
que chegam a ele após o aviso do ex-guerrilheiro. É como se Mujica lhe 
dissesse: o que eu vou dizer (para você) não é para todos; para entender 
minha fala, é preciso ser uma pessoa com uma capacidade especial que 
consiga superar a aparente contradição e resolver o enigma proferido.

Corria o boato no Uruguai de que a anunciada e posteriormente 
adiada estreia do filme El Pepe pela Netflix, sua distribuidora mundial, 
até o dia 27 de dezembro de 20195 deveu-se à existência de afirmações 
como a mencionada acima, à parresia formulada com evidente entu-
siasmo pelo protagonista do documentário, ao evocar com nostalgia seu 
tempo de assaltante na guerrilha tupamara.

Em 2019, ocorreram as eleições presidenciais no Uruguai e, embora 
Mujica não fosse candidato a esse cargo, pode ter havido o temor de que 

5. A estreia mundial do documentário foi no dia 2 de setembro de 2018, na 75ª edição 
do Festival de Veneza. Uma das manchetes uruguaias sobre o anticlímax produzido ao 
adiar sua estreia já anunciada na Netflix foi esta do Portal La Red21: “A estreia do filme de 
Emir Kusturica sobre Pepe Mujica foi adiada. El Pepe, una vida suprema, do diretor sérvio 
Emir Kusturica, chegou à plataforma de streaming em 23 de agosto passado, mas a estreia 
foi adiada até novo aviso”. Disponível em: https://www.lr21.com.uy/cultura/1408950-la-
pelicula-de-emir-kusturica-sobre-pepe-mujica-desde-este-viernes-en-netflix. Acesso em: 
15 mar. 2020.
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declarações como a citada subtraíssem votos (dos indecisos) à sua força 
política, a coalisão de esquerda Frente Amplio. Seja como for, os dois 
exemplos de parresia apresentados são tão indissociáveis   da pessoa de 
José Mujica, ex-guerrilheiro e ex-presidente, quanto o são um sintoma 
ou uma tatuagem gravada no rosto. Não há margem alguma para ambi-
guidade ou para que quem assim falou tomasse distância dessas palavras. 
Portanto, o risco de causar consequências adversas na opinião pública 
pode ter gerado alguma ansiedade nas autoridades de seu grupo polí-
tico. Assumir riscos é uma característica distintiva da fala parresiasta. 
A admiração por Mujica que o diretor/entrevistador evidencia ao longo 
do filme é provavelmente compartilhada pelos seguidores dessa figura 
política no Uruguai e no mundo. Mas também é provável que, naquele 
momento, seus atos parresiastas viessem a receber o repúdio vigoroso 
daqueles que não concordam com sua ideologia nem com sua filiação 
partidária.

3.2 Dois momentos discursivos do parresiasta dextrogiro Jair 
Bolsonaro

Com os mesmos critérios que usei para analisar as falas e as atitudes 
do político uruguaio, proponho descrever agora o presidente do Brasil 
como um exemplo de parresiasta dextrogiro por causa de sua ideologia 
política, com base na mesma analogia química. Um caso remonta à sua 
fase parlamentar, e o outro é um incidente ocorrido em 2019, durante 
a sua presidência. O primeiro episódio de parresia aconteceu em 13 de 
abril de 2015, em uma entrevista na televisão, quando o então deputado 
Jair Bolsonaro declarou, conforme mostra o meme das redes sociais 
(Figura 7), que seu sangue como doador era preferível a sangue doado 
por um homossexual. Bolsonaro justificou suas declarações como não 
discriminatórias: “São dados. Sangue é vida, é o combustível do nosso 
corpo. Entre o meu sangue e o de homossexual… Não sou eu que o digo, 
é o Ministério da Saúde que diz isso”.6

6. Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2015/14/04/before-ask-to-deixar-o-pp-
jair-bolsonaro-afirma-que- sangu_n_7064858.html. Acesso em: 15 mar. 2020.
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Com esse depoimento, Bolsonaro reafirmou uma posição que ele já 
havia sustentado em uma entrevista na televisão em 2011. Essa afirmação 
foi apresentada por um dos animadores daquele programa como a fala 
do “mais polêmico deputado federal do Brasil”. Em 2015, sua declaração 
foi condenada por um tribunal por considerá-la “homofóbica”, e Bolso-
naro teve de pagar multa de R$ 150 mil.

A chave para interpretar essa declaração pública de Bolsonaro é que, 
ao fazê-la, ele não poderia ignorar o alto risco que corria. Não se trata 
apenas do repúdio previsível da população que se identifica com aquela 
opção sexual, mas também da rejeição de alguns de seus simpatizantes, 
e de outros atores políticos, que, apesar de sua real opinião sobre o 
assunto, não o diriam em público de uma forma que “não deixa margem 
à interpretação”. (FOUCAULT, 2011, p. 16). A parresia está nas antí-
podas não apenas do discurso politicamente correto, mas também da 
cautela elementar no discurso político de alguém que já manifestava a 
ambição presidencial. Nesse ato parresiasta, há um elemento de sinceri-
dade autodestrutiva que extrapola a caracterização de Bolsonaro como 
um populista da direita mais conservadora de seu país. Tal consequência 
é um dos principais riscos da parresia, segundo Foucault (2010, 2011).

FIGURA 7: Deputado Jair Bolsonaro fala sobre a transfusão de sangue de um homos-
sexual “não é confiável”, 13/04/2015 

FONTE: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/bolsonaro-e-condenado-
pagar-r-150-mil-por-declaracoes-homofobicas.html (acesso em 9 dez. 2020).
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O segundo exemplo de atividade parresiasta tem a particularidade 
de não ser um discurso proferido diretamente por Bolsonaro, mas por 
alguém que não poderia ser descrito como um apoiador ou simpati-
zante dele. Esse ato semiótico ocorreu durante sua gestão presidencial. 
A parresia baseia-se na indexicalidade, na classe de semiose ou ação 
sígnica que consiste na resistência, na ação e na reação material, como a 
pegada no solo ou a tatuagem no rosto. Eu gostaria de caracterizar figu-
rativamente este segundo exemplo como um grito dilacerante.

Trata-se de uma atividade parresiasta originada no mural de Face-
book de um colega brasileiro. Para não revelar sua identidade, vou 
designá-lo aqui como AB. Sob o chamativo título “SOMOS TODOS 
BOLSONARO”, no dia 23 de agosto de 2019, AB se expressou assim com 
respeito aos muito abundantes comentários negativos sobre o presidente 
de seu país naquela rede social:

Parem de gritar no Facebook contra o presidente – ele nos represen-
ta. Parem, porque ninguém que pense diferente de você vai ouvir; 
e porque não há a menor chance de uma revolução ser feita pelas 
redes sociais. Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos válidos, 
essa é a regra que vale (e a regra tem que valer). Sim, é verdade que 
os votos que ele obteve não representam a maioria dos eleitores. Mas 
isso é um problema mais dele – que deveria olhar para o todo e não 
somente para os seus –, do que da gente – que deveria olhar mais 
para si do que para o outro. Bolsonaro é a nossa cara. Ou melhor, tem 
o nosso jeito. Ou dá para dizer com tranquilidade que o brasileiro, por 
exemplo, fala bem, conhece das coisas, valoriza o estudo, respeita as 
diferenças e entende o que é a lei? Bolsonaro talvez seja a melhor re-
presentação daquilo que, no fundo, como brasileiros, sempre fomos: um 
povo mesquinho, preconceituoso, ignorante, desconfiável, personalista, 
desrespeitoso, animalesco. […] Em que atos aparentemente normais 
estão minhas pequenas corrupções diárias? Até onde eu chegaria para 
garantir a satisfação dos meus desejos pessoais? Quando foi que eu 
abri mão de pensar, passando a aceitar as maiores atrocidades, com 
as justificativas mais vãs? Em que parte de mim, dos meus gestos e da 
minha vida estão esses valores que permitem e legitimam a existência 
de um presidente como Bolsonaro? Depois disso, a gente pode come-
çar a pensar em sair de onde está. (AB, 2019, grifo meu).

A operação retórica desenvolvida no extenso texto colocado no 
mural da rede social é chocante já no início, pois a rubrica “SOMOS 
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TODOS…” tem sido utilizada nas redes para expressar aflição cole-
tiva causada por um ato extremadamente violento. A condição social 
e intelectual de meu colega e suas publicações típicas em Facebook não 
predispõem o visitante de sua página a receber essas palavras exaspe-
radas. Os elementos que destaquei constituem o cerne do ato parresiasta 
realizado por AB.

Minha caracterização desse texto como um caso de parresia deve-se 
à sua proclamação categórica e sincericida de que todos, não somente 
os eleitores de Bolsonaro, mas a nação brasileira inteira, deveriam 
examinar as causas profundas de tal acidente político, em vez de apenas 
criticá-lo. A justificativa oferecida por AB para sua insólita reclamação 
foi que aquela nação seria um reflexo fiel do que é denunciado tenaz e 
ferozmente nas redes como os piores defeitos do presidente: “Bolsonaro 
talvez seja a melhor representação daquilo que, no fundo, como brasi-
leiros, sempre fomos: um povo mesquinho, preconceituoso, ignorante, 
desconfiável, personalista, desrespeitoso, animalesco” (AB, 2019). A fala 
de AB possui todas as características que definem a parresia: a) o texto 
aparece no próprio mural dele; b) não só ele o assina, mas sua fotografia 
aparece ao lado; c) ao fazer isso, AB optou por transmitir sua decla-
ração ao conjunto de seus 4.276 amigos de Facebook; d) e o aspecto 
mais importante: por estar materialmente e inequivocamente asso-
ciado a essa proclamação, AB se expôs ao elevado risco de prejudicar 
de modo notável e irreversível seu relacionamento amigável com um 
grande número dessas pessoas, de ser atacado e possivelmente banido 
ou bloqueado por muitas delas.7

A ousada declaração feita por AB equivale a colocar uma tatuagem 
impactante em seu rosto. Todos os visitantes de seu mural no Face-
book podem apreciar a decisão que ele tomou de exibir aqueles signos 
marcantes como uma opinião inegavelmente sua, como um signo de 
identidade associado indicialmente à sua pessoa. Conforme nos adverte 
Foucault (2010), nada é menos parecido com um ato de fala performa-
tivo do que a parresia, conforme ilustra esse inusitado manifesto em 

7. Não considero aqui, por não ser relevante para a análise, o grau de amizade autêntica ou 
apenas de certo conhecimento, e inclusive de uma relação ainda mais tênue, dos milhares 
de “amigos de Facebook” de AB.
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uma rede social. O que claramente aconteceu aqui foi a decisão de dar 
um salto no vazio com um incendiário discurso sincericida, que corre 
o risco de ofender, de quebrar de modo irreversível sua amizade com 
muitos dos milhares de amigos no Facebook.

Seu gesto ilustra o funcionamento semiótico, indicial da parresia: um 
potente mecanismo de ação e reação. Perante a performance parresiasta 
do presidente Bolsonaro, que é denunciada e atacada por inúmeros 
brasileiros nas redes, considero que a reação parresiasta de AB contra 
aquele ataque é igualmente feroz e contundente. Não parece plausível 
concluir que há uma adesão de AB à ideologia desse político. Nada em 
suas intervenções habituais no Facebook, ou em sua própria condição 
social e cultural, indicaria essa atitude. Trata-se de um signo indicial 
semelhante, mas de direção contrária aos signos que em seu mural do 
Facebook AB denuncia como hipócritas. A parresia de AB consiste justa-
mente em se incluir a si mesmo nessa acusação grave e massiva contra 
seus compatriotas, já que o autor faz parte da nação assim denegrida. 
A única coisa que poderia exonerá-lo de ser alvo de sua feroz tirada é o 
fato de ter reagido com exasperação parresiasta aos incontáveis ataques 
contra Bolsonaro nas redes – impossível não perceber a estranha situ-
ação semiótica na qual um parresiasta ao mesmo tempo os denuncia e 
denuncia-se a si mesmo. A decisão de se apropriar desse discurso cria 
um grande risco para seu relacionamento no Facebook, como é eviden-
ciado pelos abundantes comentários que a mensagem acima mencio-
nada gerou em seu mural.

4. Conclusões preliminares: a parresia e a virada indicial da 
política

Tanto o comentário hostil de Jair Bolsonaro contra a população 
homossexual quanto a diatribe exasperada do acadêmico brasileiro em 
sua rede social tornam muito difícil questionar sua autenticidade, seu 
caráter de “verdadeiro sintoma”. (PEIRCE). O caráter sincericida da 
entrevista na televisão em 2015, quando o congressista Bolsonaro se 
gaba de não aceitar a transfusão de sangue de um homossexual por ser 
insegura, e a extensa e iracunda intervenção de meu colega de Facebook 
sobre as duras e copiosas críticas contra Bolsonaro não induzem dúvidas 
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sobre sua autenticidade. Esse elemento define a parresia como um 
ato semiótico: seu caráter indicial não nos permite deixar de lado seu 
tangível vínculo existencial com o corpo do parresiasta.

Se pensarmos na imagem de superexposição do corpo do 
ex-presidente uruguaio José Mujica em seu andar descuidado de cueca, 
em um documentário dedicado à exaltação de sua personalidade humana 
e política, e nas flagrantes transgressões do protocolo – sua linguagem 
vulgar em uma entrevista e a alegre evocação do assalto à mão armada 
–, todas servem como garantia da autenticidade daquele discurso. 
Nisso consiste o efeito fundamental da parresia. Se não considerarmos 
o caráter levogiro – Mujica – ou dextrogiro – Bolsonaro – desses 
parresiastas latino-americanos, o essencial é que suas intervenções 
discursivas provocam fortes reações em suas vastas audiências. Esse 
comportamento reativo é típico da semiose indicial: reage-se com força 
a algo que nos é imposto por modo compulsivo, como um golpe ou 
como a visão hipnótica de uma tatuagem no rosto de alguém.

Em uma época na qual o discurso político tradicional como alicerce 
da democracia parece ter declinado em sua credibilidade, a virada 
indicial surge com pujança sem precedentes. Manifesta-se sempre como 
um elemento perceptível, grudado ao corpo de quem expressa algo como 
sua opinião, sua verdade, e coloca seu próprio corpo como a garantia 
última de sua afirmação. Um meme que vi no Facebook há muito 
tempo fazia esta pergunta retórica: “O que os uruguaios fizeram para 
merecer Mujica?”. Outro meme que vi recentemente exibe imagens do 
presidente Bolsonaro em poses chocantes e grotescas (Figura 8), todas 
classificáveis   como parresiastas. A seguir, lemos: “Acredite se quiser, isso 
é um presidente”. Naquele momento, tinha 12 mil compartilhamentos e 
quase 700 comentários. Escolho um deles: “Um dia, nossa geração futura 
olhará em nossos olhos e perguntará: você deixou isso acontecer?”.
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FIGURA 8: Meme produzido com um collage de imagens grotescas de J. Bolsonaro 
FONTE: https://www.facebook.com/BlackFaces.org/photos/twitter-apaga-pub-
lica%C3%A7%C3%B5es-de-jair-bolsonaro-por-violarem-regras-da-redeanony-

mous/2512286682371463/ (acesso em: 9 dez. 2020).

Nesta análise, eu descrevi dois caminhos opostos para atingir a auten-
ticidade: o utópico encarnado pela figura do ex-presidente uruguaio 
e ex-guerrilheiro José Mujica, um totem vivo da ideologia revolucio-
nária da segunda metade do século 20; já a trajetória distópica é ence-
nada nas palavras e nas atitudes do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. 
Mas também merece o nome de ato parresiasta a intervenção escrita 
do curioso defensor/atacante cujo manifesto no Facebook eu citei e 
analisei. Uma explicação possível do impacto político da parresia é o 
anseio por uma experiência quase tangível de significação. A produção 
dessa experiência tão desejada está no cerne da virada indicial, qual seja, 
a prevalência do signo que opera como um genuíno sintoma, e que nos 
faz ter a impressão de chegar o mais perto possível da materialidade 
autêntica do outro.
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Capítulo 2

Da captura pulsional ao acontecimento 
de corpo
José Luiz Aidar Prado

Na atualidade em que opera o capitalismo comunicacional media-
tizante (PRADO; PRATES, 2017), que valoriza a performance econô-
mica e a dinâmica cultural, a circulação dos discursos envolve vários 
aspectos, entre os quais a convocação dos enunciatários para constru-
írem seus kits identitários como consumidores que participam do dispo-
sitivo de desempenho/gozo. (DARDOT; LAVAL, 2016). O afeto entra 
aí no percurso passional, modulando os discursos a partir das intensi-
dades pulsionais, na medida em que os dispositivos comunicacionais 
convocam os consumidores a buscarem satisfação. Tais convocações 
(PRADO, 2013) fazem que os discursos não atuem somente no nível 
cognitivo, mas também no sensível dos corpos. A teoria do discurso 
em geral concentra-se na circulação discursiva, mas precisa examinar os 
afetos e as pulsões, o que exige que considere o corpo enquanto lugar de 
emergência e de circulação das marcas e dos afetos. Como diz Fontanille 
(2017, p. 24):

Propomo-nos então a examinar o que se passa quando o actante não 
é somente concebido (segundo a tradição desenvolvida a partir de 
Propp pela semiótica narrativa) como uma regularidade sintagmática 
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formal, calculável a partir dos ‘argumentos’ (no sentido gramatical) 
recorrentes de uma classe de predicados; o actante concebido como 
um corpo, constituído de carne e de uma forma corporal, é então a 
sede e o vetor dos impulsões e resistências que contribuem para os 
atos transformadores dos estados de coisas, e que animam o percurso 
da ação em geral.

Examinarei neste texto a operação semiótica de produção de sentidos 
ligados aos afetos a partir de uma discussão em que confluirão psicanálise 
e semiótica. A primeira nos orientará no vetor da busca de satisfação 
pulsional, enquanto a segunda, na abordagem dos afetos. A questão 
central é: como considerar na análise discursiva os corpos buscadores de 
satisfação, afetados por discursos carregados de convocações cognitivas e 
sensíveis de natureza superegoica?1 Como pensar a agência diante dessa 
configuração?

Do ponto de vista metodológico, abordaremos esse tema a partir dos 
seguintes passos: 1) começaremos debatendo a questão da circulação a 
partir da teoria de Mario Carlón (2020) e discutiremos o conceito de 
gozo em Lacan e os modos pelos quais o gozo é convocado pela cultura 
do consumo, a partir de Dufour (2013), Dardot e Laval (2016), McGowan 
(2016) e Fontenelle (2017); 2) acessaremos a semiótica tensiva a partir 
de Fontanille (2017) e a questão do circuito dos afetos em Safatle (2015) 
para indagar sobre os modos de investigação das tensividades afetivas 
que afetam os corpos.

1. Circulação

Para Carlón (2020), os papéis dos meios se alteraram na vida 
social. As sociedades modernas teriam sido mediáticas, com 
circulação vertical; as sociedades pós-modernas aprofundaram essa 
midiatização num ambiente de crise de instituições e de discursos 
planejadores, expandindo-se os conflitos capital-trabalho para as 
lutas de reconhecimento. Na atualidade, vivemos em sociedades 
hipermidiatizadas, em que a circulação de sentidos se tornou 

1. Aqui estamos nos referindo ao supereu do gozo, lacaniano, e não ao freudiano, ligado 
à consciência moral. O imperativo lacaniano é o que diz: goza! Busca teu prazer! Tenha 
sucesso e goze com ele! (LACAN, 1985).
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multidirecional, dependente dos fluxos em redes, com queda da figura 
simbólica do pai2 e dos discursos de verdade tradicionais (o que leva 
parte das sociedades à busca de discursos fundamentalistas), ao mesmo 
tempo que atravessadas fortemente pelo funcionamento da cultura de 
consumo, conforme tematizado por Isleide Fontenelle (2017). Carlón 
(2020) propõe estudar os fluxos em circulação de sentidos por meio de 
uma sociossemiótica que considere o fim dos lugares preestabelecidos 
de enunciadores e enunciatários. A multidirecionalidade implica 
que as emissões não partem mais do céu das ilhas de edição dos 
meios e instituições tradicionais para o baixio das comunidades e dos 
consumidores, mas foram inauguradas formas ascendentes de fluxos, 
que chegam até os meios tradicionais e reverberam nas redes, podendo a 
qualquer momento ser tais fluxos atravessados por emissões de agentes 
em espaços médios dessa hierarquia em rede. Nesse contexto, podemos 
falar em emergências de produção de sentidos nesse vaivém/sobe-desce 
da circulação dos fluxos. Carlón (2020) propõe diagramas para dar 
conta desses percursos, que discutimos em outro texto.3 

A sociedade hipermidiatizada tem seus fluxos multidirecionais 
dependentes não apenas de uma discursivização baseada em argumen-
tação racional (como na ação comunicativa habermasiana, conforme 
Prado (2014) e Habermas (2012)), mas em regimes de interação e de 
produção de sentidos que atravessam os corpos sensíveis. Dessa forma, 
quem tem capturada sua atenção não são os sujeitos com falas descor-
porificadas, mas os corpos pulsionais, afetados pelas marcas semióticas. 
O inconsciente tem relação com os corpos, e o conceito freudiano de 
pulsão busca dar conta disso. No dicionário de Laplanche e Pontalis 
(1992, p. 394), a pulsão é definida como 

processo dinâmico que consiste numa pressão ou força (carga energé-
tica, fator de motricidade) que faz o organismo tender para um obje-
tivo. Em Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal 

2. Aqui os estruturalistas mais tradicionais recusarão essa leitura, atribuindo a queda do 
pai às figuras que o representam no imaginário, já que a estrutura é intocável. Mas para 
os que já saíram da onda estruturalista, é possível pensar que as estruturas também se 
alteram, em sua relação com os imaginários. 

3. Ver Prado (2020b).
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(estado de tensão); o seu objetivo ou meta é suprimir o estado de 
tensão que reina na fonte pulsional; é no objeto ou graças a ele que a 
pulsão pode atingir a sua meta.

O verbo treiben quer dizer impelir. Trieb é, portanto, impulso, pulsão 
(FREUD, 2013). Triebregung é movimento, moção pulsional. Só faz 
sentido pensar a pulsão como movimento, moção produzida como 
tensividade a partir de pressões que emergem de órgãos específicos.4 
Diz o dicionário: “A ênfase se coloca menos numa finalidade definida do 
que numa orientação geral, e sublinha o caráter irreprimível da pressão 
mais do que a fixidez da meta e do objeto”. (LAPLANCHE; PONTALIS, 
1992, p. 394). 

Ao estudar a sexualidade infantil e as perversões, Freud mostra que 
o objeto é variável e as metas são “múltiplas e parcelares” e dependentes 
de fontes somáticas que não se limitam aos genitais. (LAPLANCHE; 
PONTALIS, 1992, p. 395). Em As pulsões e seus destinos, Freud (2013) 
fala da pulsão como exigência de trabalho imposto ao aparelho psíquico, 
que tem por função modular as pulsões para que o corpo possa viver 
em sociedade. A pulsão tem dois componentes: o representante ideativo 
(Vorstellungsrepraesentanz) e o componente afetivo. Na psicanálise, o 
corpo é a sede das pulsões ou energias. Diz Fontanille (2017, p. 108):

O corpo psicanalítico é a substância semiótica a partir da qual pode 
tomar forma um actante semiótico. De fato, na própria obra de Freud, 
o corpo é uma matéria animada por forças, cujo jogo sempre polêmi-
co dá lugar a formas: toda economia freudiana do psiquismo é repre-
sentada em termos de energia e de forças orientadas que encontram 
ou não ‘barreiras’, que são liberadas ou reprimidas etc.

Freud é dualista, enquanto Lacan é monista ao introduzir a noção de 
gozo (jouissance). Freud, numa primeira fase, separa pulsões do Eu, ou 
de autoconservação, e pulsões sexuais; mais tarde, falará em pulsões de 
vida e pulsões de morte. Em Lacan, o circuito pulsional é abordado por 

4. Órgão em psicanálise não se refere a uma parte do organismo, mas ao corpo pulsional. 
A pulsão oral, por exemplo, se origina na boca, pois ao mamar o nenê, em sua relação 
ao Outro materno, não apenas satisfaz a fome, mas tem prazer de boca, na expressão de 
Lacan. Esse prazer de boca é prazer de órgão, pulsão ligada ao corpo, mas atravessada pela 
relação com esse outro. 
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meio do conceito de gozo. O dicionário de Chemama (1995, p. 90) assim 
define gozo: “diferentes relações com a satisfação que um sujeito dese-
jante e falante pode esperar e experimentar, no uso de um objeto dese-
jado”. Lacan, em sua fase final de ensino, chama esse sujeito de falasser 
(parlêtre), espécie de Dasein no divã. O falasser não tem relação direta 
com o objeto de desejo: “essa não imediatez não é redutível ao acesso 
possível ou impossível ao objeto desejado, e o que distingue o gozo do 
prazer não se decide pelo fato de se misturarem, à satisfação, espera, 
frustração, perda, ao luto, à tensão, dor, enfim”. (CHEMAMA, 1995, p. 
90). O gozo se refere não ao prazer, mas ao desejo inconsciente. Há gozo 
porque há fala, e o sujeito que fala é atravessado pelo sexual.

Se o prazer, como pensado por Freud, seria o princípio de rebaixa-
mento das tensões, o gozo envolve os sentidos ligados ao inconsciente, 
com as tensividades decorrentes. Falar em gozo é falar em tensividade, 
sempre afetada, passionalizada, mas não limitada ao afeto. Com Lacan, 
“a satisfação e a insatisfação não dependeriam mais unicamente do 
equilíbrio das energias, mas de relações diferentes, com o que não é mais 
concebível como uma tensão privada, mas como campo da linguagem, 
com as leis que o regulam”. (CHEMAMA, 1995, p. 91). Gozar não é satis-
fazer uma necessidade a partir de um objeto. Se alguém goza, sempre o 
faz atravessado pela relação com o Outro, ou seja, por uma alteridade, 
por algo que vem da intersubjetividade estrutural da linguagem. Mas 
a leitura estruturalista lacaniana tradicional deixa algo escapar nesse 
ponto.

Ravanello (2020) apresenta bases para a abordagem dos afetos por 
uma via discursiva desde a semiótica tensiva, que permite centrar os 
processos semióticos a partir da mediação do corpo, “sem lançar mão 
nem de fundamentos substancialistas (ou organicistas), nem mesmo da 
noção de referente”. (p. 55). Nessa chave, a formação do valor, funda-
mental para o entendimento dos processos discursivos, é redimensio-
nada “à constituição discursiva dos objetos, porém, nela incluindo o 
regime de continuidade pela mediação somática”. (RAVANELLO, 2020, 
p. 57). Com a tensiva, passa-se de uma semiótica descontínua (a do 
quadrado semiótico) a uma do contínuo, que permite tratar dos afetos 
a partir das tensividades. Com isso, é possível estudar os processos de 
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formação dos objetos semióticos a partir do “atravessamento de traços 
distintivos […], por exemplo, sua ritmização: o prolongamento ou arras-
tamento de uma fala, as modificações de tom, volume”. (RAVANELLO, 
2020, p. 57). Há, portanto, uma base imanente da linguagem, um conti-
nuum carregado de tensividades (chamado de massa tímica), caracte-
rizando um estádio pré-narrativo, pré-valor. Esse pré-valor é chamado 
de valência por Fontanille e Zilberberg (2001). São constituídas aí nesse 
plano as precondições da significação “enquanto modulações primor-
diais da massa tímica – esse conjunto amorfo de possibilidades de apre-
sentação que formam o contínuo intensivo”. (RAVANELLO, 2020, p. 59). 
Por que isso nos interessa? O conceito de tensividade “oferece às análises 
modais uma espécie de embasamento, ainda em termos de linguagem, 
ao indicar processos mais elementares de composição de objetos semió-
ticos, ligando assim a existência semiótica à existência tímica, e, por que 
não dizer, afetiva”. (RAVANELLO, 2020, p. 59). 

A semiótica encontra no tensivo “uma ordem de acontecimento 
que não está subsumida nem ao caráter descritivo – extensivo – de 
seus objetos, nem aos seus aspectos afetivos, tendo na ligação entre 
tais funções o passo obrigatório na formulação de uma semiótica do 
contínuo”. (RAVANELLO, 2020, p. 63). Essa conjunção entre o intensivo 
e o extensivo se dá a partir do centro de presença do corpo (o que não 
aparecia no enfoque estruturalista anterior). Não vou abordar aqui os 
gráficos de tensividade, pois isso já foi feito em textos anteriores.5 Aqui 
vale a ênfase de Ravanello (2020, p. 66) na importância da semiótica 
tensiva para a concepção econômica na psicanálise, ou seja, dos afetos:

Mais profunda que uma semiótica das paixões tomada isoladamente, 
a semiótica tensiva propõe uma reordenação radical do ponto de vista 
econômico a partir do remodelamento da concepção do valor, o que 
se dá através dos desenvolvimentos relativos ao conceito de valência 
[…], definida como uma espécie de potência de atração, não meta-
fórica porque colocada em termos discursivos. Ao invés de se ater às 
figuras sêmicas de ‘força’ e ‘energia’, tal como determinadas leituras do 
freudismo tentaram ressaltar, a semiótica tensiva busca, com o con-
ceito de valência, especificar as atrações que certos objetos semióticos 

5. Ver Prado (2015, 2017a, 2017b, 2019, 2020).
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exercem em cadeias discursivas em suas mais variadas apresentações, 
seja no plano da expressão, seja no plano do conteúdo.

Com isso, podemos pensar as convocações que interpelam os sujeitos 
na cultura do consumo da sociedade hipermidiatizada. O capitalismo 
não teria se desenvolvido sem a liberação das paixões/pulsões. É por essa 
razão que Dufour (2009) propõe a necessidade de se fazer uma história 
das formas do inconsciente, justamente para evitar tratar o inconsciente 
como extraterritorial, ou seja, aquele que produz “um sujeito do incons-
ciente que sempre sai sem maiores problemas, do chapéu psicanalítico” 
(p. 256), um inconsciente fora da história.

O liberalismo se propõe, diz Dufour (2009, p. 256), desde a sua 
origem, “como nada menos que um tratamento possível da pulsão”. 
Sintetizemos: Mandeville escreveu um tratado das paixões, que hoje 
chamamos de pulsões. Ele seria um psicanalista avant la lettre no final 
dos anos 1600. Ele é também o inventor da teoria liberal.6 Não se tratava 
para ele apenas de “aliviar seus pacientes por uma talking cure”, mas 
sobretudo de deixá-los recomeçar no mundo “com paixões liberadas e 
de ver o que isso faz”. (DUFOUR, 2009, p. 260). Foi aí que ele escreveu 
“A colmeia descontente ou os malandros tornados honestos”, que depois 
se tornou A fábula das abelhas, em 1714, em que a moral é: “os vícios 
privados fazem o bem público” e “a virtude condena uma grande cidade 
à pobreza e à indigência”. (DUFOUR, 2009, p. 261). A tese central é que 
os “defeitos dos homens, na humanidade depravada, podem ser utili-
zados em vantagem da sociedade civil, e que é possível fazer com que 
ocupem o lugar das virtudes morais”. (DUFOUR, 2009, p. 261). Na 
edição de 1723, ele acrescenta outros trechos, em que denuncia as insti-
tuições de caridade e exalta os bordéis. Em 1729, acrescenta ainda outro 
e consegue que seu livro seja queimado como obra do diabo.

Deixar fluir os egoísmos, mas limitando a busca de gozo, ideia que 
será retomada, de modo purificado, por Adam Smith, em A riqueza 
das nações, e depois por toda a economia liberal, eis a tese de Dufour. 
Em resumo, o liberalismo precisou, para se implantar, da liberação das 

6. Sobre essa história filosófica da liberação das paixões necessária ao desenvolvimento do 
capitalismo, ver o excelente capítulo 4 de Isleide Fontenelle (2017). 
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paixões/pulsões, que só visam a própria satisfação. Freud, dois séculos 
mais tarde, acrescentou a isso o seguinte: “todo gozo tirado da satisfação 
da pulsão só pode ser limitado a fim de preservar a coesão do grupo 
social”. (DUFOUR, 2009, p. 262). De um lado, libera-se a pulsão; de 
outro, realiza-se uma subtração de gozo, eis a civilização. De onde Freud 
tirou isso? De sua formação kantiana, responde Dufour. Os pendores 
brutais (moções pulsionais) têm de ser disciplinados. “Não há desejo, 
portanto, sem renúncia ao gozo, sem essa subtração originária de gozo”. 
(DUFOUR, 2009, p. 263). A lei moral para operar tem de ser interio-
rizada a partir do drama familiar do neurótico, que resulta na emer-
gência do supereu: “Freud, portanto, inseriu no kantismo aquilo que a 
ele faltava – o dispositivo inconsciente que leva o sujeito à consciência 
guiada pelo imperativo categórico. […] Ele deu a versão (meta)psico-
lógica da moral kantiana”. (DUFOUR, 2009, p. 264). Nesse sentido, o 
laissez-faire pulsional não sustenta a organização social nem em Kant, 
nem em Freud. Aqui entra em cena a função paterna, de que fala Lacan. 
O pai é uma função (exercida por alguém de qualquer gênero) susten-
tada por uma ficção social simbólica que lhe dá performatividade. 
Dufour cita algumas dessas ficções históricas: o deus dos monoteísmos, 
o rei na monarquia, o proletariado no comunismo, o povo na República 
etc.

A questão é que, da cultura da produção (primeira metade do 
século 20) até a cultura de consumo pós-moderna (pós anos 1960-
1970), o supereu freudiano teve seu caráter de convocador repressivo 
da consciência moral alterado para convocador do gozo, um supereu 
obsceno: “o desregramento atual dessa instância é a marca mais segura 
da propagação transdutora dos princípios da economia mercantil aos 
da economia psíquica”. (DUFOUR, 2009, p. 265). Em decorrência, o 
supereu enfraqueceu como instância de consciência moral: o recalque 
deve ser suspenso, para que não seja barrada a satisfação da pulsão. A 
passagem da modernidade para a pós-modernidade ensejou, portanto, 
uma mudança no inconsciente freudiano baseado no recalque. Para 
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Dufour (2013) e Lebrun (2008), com a pós-modernidade surgiu “uma 
perversão comum” no lugar da neurose usual.7 Senão vejamos:

Essa perversão – mais exatamente esse comportamento perverso fun-
dado da denegação – deve ser entendido como uma derradeira mu-
ralha contra a psicose. Da mesma forma, observa-se a passagem de 
uma economia do desejo a uma economia do gozo. […] O ponto de 
obstáculo do gozo não se situa mais no discurso, mas no corpo pró-
prio ou no corpo do outro. (DUFOUR, 2009, p. 258).

Mesmo mantendo-se a subtração de gozo, o consumidor deve nadar 
cada vez mais livremente com suas braçadas pulsionais, até o limite de 
questionar o próprio sistema, o limite legal ou até ser enfrentado dentro 
das guerras culturais/religiosas com outros grupos. Com essa nova 
cultura, decai a potência da função paterna, que é o que permitia que as 
crianças saíssem da fixação na perversão polimorfa e entrassem na via 
do desejo, o que implicava uma subtração de gozo. (DUFOUR, 2009). 
Surgem pais que têm dificuldade de se autorizar, pais “desprovidos 
de autoridade”. (DUFOUR, 2009, p. 270). A falta de um background 
“causa o desespero de muitos reacionários que sentem saudades do 
tempo abençoado em que eram os delegados incondicionais da autori-
dade”. (DUFOUR, 2009, p. 271). A perversão comum é uma montagem 
perversa que convoca os neuróticos a um passo para mais gozar, o que 
os pode levar a: “uma melancolia latente”, uma “busca de substitutos de 
Outros (rebanhos ego-gregários, bandos, gangues, seitas, dependência 
de drogas)”, uma busca de “rituais compulsivos” (bulimia, anorexia, 
automutilação). (DUFOUR, 2009, p. 273-274). Mas há, de outro lado, a 
contraparte de reação fundamentalista. Entre as duas, quando o falante 
se perde na busca de gozo, o mercado lhe prepara pacotes salvadores: 
substâncias reguladoras, como os antidepressivos, as ritalinas, ou 
serviços de tratamento específicos.

A psicanálise tem a contribuir com esse tema na medida em que essa 
cultura narcísica de consumo nos bombardeia sem cessar com imagens 
de nossa insatisfação. A crítica do capitalismo atual não pode basear-se 
no alerta a esses sujeitos em relação à sua insatisfação. Os consumidores 

7. Tratei disso em detalhes em Prado (2019a). 
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veem a si próprios no capitalismo como perseguindo a sua satisfação 
através de pacotes discursivos modalizadores em direção a ideais de 
desempenho e gozo. Para McGowan (2016), nossa crítica do capitalismo 
deve começar por nossa satisfação com o sistema, e não com a insatis-
fação. O modelo de acumulação oculta seu modo de produzir satisfação, 
que é sempre remetida ao futuro, mas o sujeito tem uma satisfação no 
presente, ligada aos sacrifícios que ele faz para se dirigir a esses ideais 
de um narcisismo neoliberal (a busca do Eu S/A, autoempreendedor 
de si, cuja figura atualizada é o youtuber com milhões de seguidores). 
A tese de McGowan é que o sistema, ao privilegiar a acumulação e a 
capitalização do eu, obscurece o papel que a perda traumática tem em 
nossas buscas de satisfação. Nessas buscas, somos capturados em fanta-
sias em que nos tornamos objetos para o gozo do Outro enunciador 
de gozo, o que leva à angústia e ao pânico (o que motiva a indústria da 
medicina e a farmacêutica, além das consultorias modalizadoras). Esse 
modo de captura pulsional do corpo por meio de discursos carregados 
de percursos passionais nos leva a não lidar com essa perda traumática. 
Isso tem de ser considerado ao examinarmos as convocações da atual 
sociedade hipermidiatizada de consumo. O sujeito que sofre é modali-
zado a evitar a falta ou, quando confrontado por ela, é medicalizado. A 
tendência é ninguém confrontar o sintoma e atravessar a fantasia.

Os biopoderes, ao realizar o sensoriamento das forças moventes do 
mundo da vida, sujeitam-nas, editam-nas, modalizam-nas, capitalizam-
-nas; para capturá-las, é preciso convocar os actantes que produzem as 
forças, seus corpos, suas biografias, coreografias, musicalidades, perfor-
mances. Os biopoderes não deixam que as forças se percam, entrem numa 
direção errada, de fuga ou de subversão. As forças precisam atender 
às convocações para serem modalizadas e capitalizadas. Nesse rumo, 
o antidepressivo é um actante modalizador, tanto quanto o coaching. 
Agora, diz Han (2018a, 2018b), o biopoder se tornou psicopoder. Acima 
de tudo, se trata de controlar as forças dos corpos, também daqueles de 
actantes animais e tecnológicos. 
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2. Circuito dos afetos

Para Fontanille (2017), há três dimensões semióticas de nossas 
atividades: a ação, a paixão e a cognição. A ação envolve a dimensão 
pragmática, com sua lógica das transformações e sua racionalidade da 
programação e da manipulação: “no próprio movimento do discurso, a 
ação parece obedecer a um programa dotado de uma meta, de um desafio, 
de meio, de papéis e de um percurso”. (FONTANILLE, 2015, p. 188). A 
paixão obedece a uma lógica tensiva, como dissemos antes, que estamos 
ligando às pulsões:8 “a maior parte dos efeitos passionais, no discurso, 
pode ser apreendida na perspectiva das variações de intensidade e de 
quantidade. No entanto, a análise das paixões leva em conta muitos 
outros componentes além dos estritamente perceptivos e tensivos, 
especialmente o aspecto, a modalidade e o ritmo”. (FONTANILLE, 2015, 
p. 188). Nesse caso, o centro de interesse está no corpo sensível daquele 
que percebe as intensidades de uma certa situação e tenta enunciar isso. 
Trata-se aqui de uma semiótica em ato, na medida em que “a experiência 
sensível só pode ser apreendida pelo discurso no próprio momento em 
que ela advém, e não retrospectivamente” (FONTANILLE, 2015, p. 
188), como no caso da semiótica narrativa, da ação. A racionalidade 
neste caso é a do advir, ou seja, da “irrupção dos afetos e do devir das 
tensões afetivas”. (FONTANILLE, 2015, p. 188). Isso é essencial para a 
compreensão da política. Não é possível entender a vitória de Bolsonaro 
sem a consideração dessa lógica tensiva e passional.9 Para Fontanille 
(2015, p. 188), a racionalidade específica desse universo das paixões é a 
do acontecimento, que “não é acabado, ele advém e afeta aquilo que está 
diante dele, para quem ou em quem ele advém”.10 Finalmente, a dimensão 
cognitiva se refere à manipulação dos saberes no discurso. Que saberes 
são necessários para um determinado sujeito agir no mundo? Aqui a 
ênfase está no inteligível, não no sensível. 

Fontanille liga essas três lógicas a três modos do devir:

8. Sobre a aproximação entre semiótica tensiva e psicanálise, ver também Beividas (2020).

9. Sobre isso, ver Prado (2015, 2016, 2017a, 2017b, 2020) e Prado e Prates (2019). 

10. Sobre isso, ver Prado (2020), Badiou (2008). Essa postura difere da leitura que faz 
Landowski (2017) do acontecimento, ao comentar Da imperfeição de Greimas. 
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1) Transformação sujeita a um programa de ação (ênfase na narrativa);
2) O acontecimento, que afeta passionalmente a posição da instância do 
discurso, já que o centro é o corpo sensível que percebe a intensidade e 
responde a ela sendo fiel ou não ao acontecimento transformador;
3) A apreensão e a descoberta da mudança, consideradas como fonte de 
conhecimento (podemos pensar aqui na discursivização pós-aconteci-
mental, em que os sujeitos buscam interpretar o mundo segundo a nova 
visão trazida pelo acontecimento).11

Podemos pensar nesses três tipos de racionalidades do seguinte 
modo:

• A programação é a apresentação e a representação do ser como 
dado em uma situação, ou em um mundo. É o conjunto dos dispositivos 
que regulam a partilha do social, incluindo as regras, as leis, as institui-
ções, as disposições dos sujeitos etc.

• O acontecimento é uma emergência intensiva que rompe com o 
mundo como dado. Se alguns sujeitos investirem na intensidade do 
acontecimento e pensarem nas possíveis consequências, um novo 
processo de verdade pode ser iniciado.

• Após o acontecimento, contra o surgimento do processo de verdade 
levado à frente pelos sujeitos fiéis, surgem os sujeitos reativos e os sujeitos 
obscuros.12 Nessa fase, ocorre uma discursivização, um debate conflitivo 
entre esses três tipos de sujeitos. Se o ambiente for democrático, ou seja, 
se houver espaço para o debate entre esses adversários, carregado de 
afetos, o enfrentamento de posições não conduzirá a uma guerra civil ou 
cultural, em que os antagonismos levam à impossibilidade de entendi-
mento. Nessa fase, ao lado dos percursos passionais intensos, se coloca a 
possibilidade de argumentação entre adversários.13 O sujeito obscuro é 
o limite dessa possibilidade, na medida em que ele não só recusa a novi-
dade trazida pelo acontecimento (como o sujeito reativo), mas propõe 

11. Estou seguindo ponto a ponto o texto de Fontanille (2015, p. 189).

12. Ver Badiou (2008, p. 63)

13. Ver Mouffe (2015, p. 25).
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a volta a um momento mítico, de apego à letra cristalizada da lei (reli-
giosa, ou da raça etc.). É o fundamentalismo.

A pergunta fundamental é: que corpo surge com o acontecimento? 
Não é mais o corpo pré-acontecimental. O sujeito acontecimental não 
preexiste ao acontecimento, ele surge com ele na medida em que aposta 
em suas consequências, no processo de verdade com ele iniciado; ser 
fiel ao acontecimento é poder atravessar a indeterminação, mudar o 
circuito dos afetos da economia libidinal da cultura do consumo do 
capitalismo comunicacional. Não é qualquer corpo que suporta essa 
posição. Aqui vale a pergunta de Safatle (2015, p. 194): “como as modi-
ficações do corpo social produzem mutações na corporeidade dos 
sujeitos?”. Caberia também fazer a pergunta inversa, de um ponto de 
vista micropolítico: como as modificações acontecimentais no corpo 
dos sujeitos fiéis podem produzir mutações no corpo social? O pensa-
mento liberal, ancorado num individualismo narcisista e numa necro-
política, não permite pensar a partilha necessária a uma democracia 
radical, que busca desarmar as pulsões agressivas e promover um debate 
entre adversários, de modo a não incentivar antagonismos que levem 
à polarização nós/eles, amigos/inimigos. (MOUFFE, 2015). Corpos 
para suportar esses sujeitos fiéis ao acontecimento são aqueles que se 
lançam a lutas de reconhecimento, pensando esse conceito não na chave 
naturalizadora “de princípios cooperativos”, mas elevando “a inscrição 
social da negatividade em fundamento para a criação de novas formas 
de estruturas relacionais”. (SAFATLE, 2015, p. 287). Em outras palavras, 
trata-se de tomar, como o faz Safatle, a teoria do reconhecimento, de 
herança hegeliana, a partir de Honneth, mas atravessando-a pela crítica 
da comunicação, ou seja, do que Safatle chama de princípio cooperativo. 
Para tanto, Safatle examina o reconhecimento honnethiano a partir da 
negatividade lacaniana. Da mesma forma que a teoria da ação comu-
nicativa de Habermas, a teoria de reconhecimento de Honneth, apesar 
de – diversamente da outra – ancorada no conflito, ainda se nutre de 
uma psicanálise apoiada em “pressupostos morais não tematizados” 
(SAFATLE, 2015, p. 290). Safatle recusa o viés antropológico e mora-
lizador da leitura psicanalítica de Honneth. Há na visão honnethiana 
um certo desenvolvimentismo rumo à personalidade normal, que não 
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há em Lacan. A crítica de Safatle busca, por assim dizer, desidealizar a 
visão honnethiana do reconhecimento, forçando Honneth a ler Lacan.14 
Trata-se de uma leitura política da teoria do reconhecimento, que recusa 
a aproximação de ideais de normalidade comunicacional, pois consi-
dera que tais ideais produzem, no atual contexto social, sofrimento.

O sujeito tem de atravessar o patológico para se desidentificar de 
uma imagem de Eu idealizado a partir do que a cultura do consumo 
aponta como identidades euforizadas. Sem atravessar experiências de 
indeterminação, de despossessão de si, não é possível pensar o reco-
nhecimento para além do modelo institucionalizado de pessoa (o que 
eu chamei de Eu S/A neoliberal). Isso nos interessa para pensarmos o 
sujeito pós-acontecimental, que não pode se dar a partir dos parâmetros 
da sociedade pré-acontecimental.

3. Considerações finais

Para dar conta da circulação veloz dos debates atuais que circulam 
nos campos sociais mediatizados, é preciso, portanto, atenção às dimen-
sões da ação, da paixão e da cognição. Os momentos de intensidade são 
aqueles acontecimentais, quando as coordenadas de um mundo são 
postas em questão e pode surgir um novo sujeito que se ponha fiel a 
esse estado intensivo. No pós-acontecimento, os discursos disputam os 
sentidos acontecimentais e, para que seja construída uma democracia 
radical, é preciso que as instituições possam sustentar, assim como os 
sujeitos, as indeterminações de que falamos acima. Sem isso, não é 
possível pensar nos corpos buscadores de satisfação pulsional para além 
das convocações do capitalismo comunicacional. A psicanálise tem a 
contribuir com essa análise pelo fato de que somos capturados em fanta-
sias em que nos tornamos objetos para o gozo do Outro enunciador de 
gozo, o que leva à angústia e ao pânico. Esse modo de captura pulsional 
do corpo por meio de discursos carregados de percursos passionais nos 
leva a não lidar com essa perda traumática. Isso tem de ser conside-
rado ao examinarmos as convocações da sociedade hipermidiatizada 

14. A crítica que realizei da teoria da ação comunicativa foi numa direção semelhante. Ver 
Prado (2014).
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do consumo atual. Não se trata de eliminar as pulsões agressivas, mas 
é possível tentar desarmá-las, lidando, de certa forma, com as perdas 
traumáticas, como diz Mouffe (2015, p. 25): “O que pretendo sugerir é 
que, compreendidas de maneira agonística, as instituições democráticas 
podem contribuir para desarmar as forças libidinais que conduzem à 
animosidade, sempre presente nas sociedades humanas”.
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Capítulo 3

Netflix: do processamento da informação 
à reinterpretação da cultura
Eliseo R. Colón Zayas

Este artigo apresenta um estudo exploratório sobre o algoritmo de 
predição, recomendação e mediação da empresa Netflix para promover 
o consumo audiovisual, bem como o papel que esse algoritmo de 
predição desempenha para a mediação simbólica em mercados globais. 
Tomando a Netflix como objeto de estudo da semiótica, este trabalho 
foi dividido em duas partes. Na primeira parte, discute-se que a Netflix 
nos possibilitou deparar com um sistema de metadados cujo algoritmo 
de recomendação e construção do universo simbólico de novos públicos 
corresponde ao princípio lógico algorítmico de Pierce. Os hábitos de 
visualização dos consumidores da Netflix pertencem a uma progressão 
evolutiva não linear, apontando uma semiose da preferência como esté-
tica do consumo regida pelo hábito, acaso e necessidade no sentido pier-
ciano.

A importância de estudar a formação de hábitos dos espectadores da 
Netflix a partir da perspectiva semiótica de Peirce consiste no fato de 
que, embora assistir à televisão tradicionalmente foi uma experiência 
formadora de hábitos, com o rápido desenvolvimento das modalidades 
de transmissão e com os avanços dos eletrônicos por meio da digitali-
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zação, a experiência dos hábitos tornou-se a prática estética do zapping, 
ou seja, uma estética da fragmentação. Com o advento dos sistemas 
audiovisuais com base na experiência da web, como YouTube, Netflix, 
Hulu ou Amazon e as demais experiências audiovisuais das redes sociais, 
a produção algorítmica da chamada sociedade do conhecimento, ou 
capitalismo cognitivo, determina e estrutura a experiência estética e a 
formação de hábitos no espectador. Nesse sentido, para Peirce (1955, p. 
241-242):

A atenção produz efeitos no sistema nervoso. Esses efeitos são há-
bitos… o hábito surge quando, depois de termos a sensação da rea-
lização de determinado ato, m, em várias ocasiões a, b, c, passamos 
a fazê-lo em cada aparecimento do evento geral, m, já que a, b, c são 
casos especiais.

Por isso, a formação de um hábito é indutiva e está necessariamente 
ligada à atenção e à abstração. As ações voluntárias resultam das sen-
sações produzidas pelo hábito, assim como as ações instrutivas são o 
resultado da nossa natureza original.

Dessa forma, o novo sentido cognitivo proposto pelo algoritmo da 
Netflix passa a ser o que Hallinan e Striphas (2016) chamam de produção 
de uma cultura algorítmica, em que o processamento da informação 
afeta a tomada de decisão, reinterpretando a noção de cultura e como 
é avaliada, quem a avalia e com que finalidade. Essa reinterpretação da 
noção de cultura proposta por Hallinan e Striphas compõe o projeto da 
Netflix para a América Latina e está incluída pela empresa em comuni-
cado oficial de 2 de agosto de 2017, no qual descreve a importância dos 
projetos audiovisuais latino-americanos.

Com base nessa reinterpretação da cultura, busca-se apresentar como 
estudo de caso, na segunda parte deste texto, o papel desempenhado 
pela formação discursiva do latino dentro do algoritmo de predição 
da Netflix. As ideias apresentadas aqui estão relacionadas ao estudo de 
Juri Lotman (1996) sobre o aspecto semiótico da interação das culturas, 
especificamente ao afirmar que na análise da interação global de um 
texto é essencial estudar:
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por que e em quais condições um texto alheio se faz necessário em 
determinadas situações culturais. […] quando e em quais condições 
um texto “alheio” se faz necessário para o desenvolvimento criativo 
do “próprio” ou (que é o mesmo) o contato com outro “eu” constitui 
uma condição necessária para o desenvolvimento da “minha” consci-
ência. (LOTMAN, 1996, p. 64). 

Nessa perspectiva, o latino funcionaria como mecanismo para a 
produção de textos e seria marcado pela tensão entre o interior do grupo 
cultural e o exterior. (COLÓN ZAYAS, 2009).

1. Netflix: dos mecanismos de distribuição à produção de 
conhecimento

Como empresa de distribuição e difusão de conteúdo audiovisual, a 
Netflix era até recentemente mais um objeto de estudo sobre a economia 
política da comunicação do que um tema para a semiótica. Em onze anos 
de existência, a Netflix teve grandes sucessos financeiros, tecnológicos 
e culturais. As operações de criação de sentido e produção simbólica da 
Netflix, por meio da sua indústria audiovisual global de cinema e tele-
visão, transformaram seu algoritmo de predição em uma das manifesta-
ções contemporâneas do sistema computacional descrito por Ferruccio 
Rossi-Landi (1976), que antecipou o advento dos sistemas computacio-
nais que funcionariam estabelecendo redes de relações supraindividuais 
entre humanos e computadores, e cuja transmissão e troca de conhe-
cimento condicionariam a formação individual, fazendo desaparecer a 
fronteira entre a mente humana e o cérebro do computador.

Em 2006, a Netflix ofereceu o prêmio de 1 milhão de dólares pelo 
primeiro algoritmo que poderia ultrapassar 10% do seu sistema de reco-
mendação CineMatch. A equipe de pesquisadores Bellkor‘s Pragmatic 
Chaos ganhou o prêmio em 2009, combinando vários algoritmos que 
foram desenvolvidos de forma independente. (LESKOVEC; RAHA-
RAMAN; ULLMAN, 2012). O algoritmo do Bellkor’s Pragmatic Chaos 
baseia-se em uma extensão de narrativas com capacidade de expansão 
de design e produção, capaz de gerar experiências de vida ao usuário 
e promover “a comercialização dos usuários e seus dados”. (FUCHS, 
2012, p. 139). O novo algoritmo da Netflix promove a exploração do 
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consumidor como um produto dentro do mecanismo da cultura da 
convergência na internet. Esse algoritmo codifica o tempo decorrido 
entre o momento em que um usuário assiste a determinado audiovi-
sual e o converte em uma variável-chave (LESKOVEC; RAHARAMAN; 
ULLMAN, 2012). Até o momento, nenhum outro algoritmo de reco-
mendação fez algo assim. O algoritmo do Bellkor’s Pragmatic Chaos 
codificou a troca de conhecimentos entre a Netflix e seus usuários. Essa 
troca é resultado da conexão contínua dos assinantes com o complexo 
sistema de signos elaborado pela lógica espaço-temporal do algoritmo.

O algoritmo do Bellkor se adere a um processo de semiose que resulta 
no hábito, independentemente de o consumidor classificar ou não o 
audiovisual. É um processo mais bem descrito pela diferenciação que 
Peirce (1955) propõe para a lei da mente, através da qual uma ideia geral 
ganha o poder de provocar reações. O consumidor pode assistir ou não 
ao filme, ao programa ou à série, porém um sistema cognitivo que iden-
tifica e combina a mente humana com a da sua rede de computadores 
gerencia as interações dos assinantes, reproduzindo o princípio lógico 
de Peirce. Para o filósofo estadunidense, cada princípio lógico, consi-
derado uma afirmação, enuncia uma regra de inferência cuja forma de 
procedimento lógico atua de maneira silogística e busca articular prin-
cípios lógicos.

Esse sistema cognitivo, através do qual as novas plataformas audio-
visuais como a Netflix identificam os hábitos de visualização dos 
consumidores e que pertencem a uma progressão evolutiva não linear, 
aponta uma semiose da preferência como estética do consumo, que é 
regida pelo hábito, acaso e necessidade. Isso nos motiva a investigar o 
universo simbólico por meio do qual a atividade errática e fragmen-
tada de zapping audiovisual se torna uma nova preferência ou hábito no 
sentido pierciano. A construção desse universo simbólico será discutida 
na segunda parte deste texto.

2. Da Rota da Seda de Marco Polo ao Rio Grande de Narcos e 
Ingobernable

A cultura latina como mecanismo de produção textual tornou-
-se necessária para a Netflix em setembro de 2011, quando a empresa 
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começou a transmitir seus conteúdos pela internet para a América 
Latina e o Caribe. A partir de uma perspectiva semiótica, a cultura latina 
serve à Netflix como um mecanismo de produção textual que atua por 
meio de tensões entre três territórios. A primeira constitui os espaços 
geográficos como os Estados Unidos e a Europa, onde as chamadas 
comunidades culturais latinas se constroem, vivem e se interpretam a 
si mesmas, ao mesmo tempo que estão à margem da cultura hegemô-
nica de cada país. A segunda área geográfica é a América Latina, onde 
a cultura latina se organiza e se constrói como uma cultura imaginária 
projetada em torno do modelo de circulação cultural da globalização, 
em seu sentido neoliberal, de comunidades transnacionais de mercados 
e consumidores. 

Na América Latina, a cultura latina representa um repertório de 
signos classificados como constitutivos de algumas preferências, esté-
ticas e narrativas que os mercados globais definem como latinos. 
(COLÓN ZAYAS, 2009). A terceira área compreende as regiões onde as 
comunidades de consumidores e de mercado constroem a cultura latina 
como algo peculiar e exótico. A construção do imaginário latino pela 
Netflix para exportação global está dentro das duas primeiras geografias. 
A produção e os produtores de narrativas audiovisuais que abrangem 
um público latino, como Sense8, The Get Down e One Day at a Time, 
são realizados dentro da lógica cultural da primeira área geográfica, 
a dos Estados Unidos, onde a cultura latina está à margem da cultura 
hegemônica. Enquanto isso, a produção de Club de Cuervos, 3%, Narcos, 
Ingobernable, La Casa de las Flores, Edha, Samantha!, O Mecanismo, O 
Matador e Coisa Mais Linda está inserida na segunda região geográfica, 
além de projetar a cultura latina como uma comunidade transnacional 
voltada para mercados e consumidores globais.

Seguindo os sucessos de House of Cards em fevereiro de 2013 e 
Orange is the New Black em julho de 2013, a Netflix começou a trans-
mitir Marco Polo em dezembro de 2014. A série foi um fracasso, levando 
ao seu cancelamento em dezembro de 2016, após duas temporadas. Do 
ponto de vista semiótico-cultural, as estratégias para o desenvolvimento 
criativo de uma narrativa global da Netflix em 2015 apontaram para o 
processo que Lotman (1996) descreve quando um texto “alheio” se faz 
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necessário para o desenvolvimento criativo do “próprio”. Seu sucesso 
na conquista do mercado global ocorreu quando o discurso e as narra-
tivas latinas que tiveram sucesso em uma das mais importantes indús-
trias culturais neoliberais, a indústria da música, tornou-se a base para 
o desenvolvimento criativo das estratégias comerciais da Netflix e sua 
expansão global. O apelo das narrativas e dos discursos latinos tem 
sido uma tendência global na indústria da música desde os anos 1990. 
(YÚDICE, 2002).

Em 28 de agosto de 2015, a Netflix começou a transmitir Narcos, cujo 
sucesso foi considerado pelo CEO da Netflix, Ted Sarandos, como supe-
rior ao da série Game of Thrones, da HBO, enquanto apresentava a série 
como o modelo do que constitui uma série de ficção global. (GARDNER, 
2015). Em termos de semiótica da cultura, o sucesso narrativo de Narcos 
se deve a uma estrutura narrativa bem equilibrada que permite a apre-
ciação do público em diversas geografias culturais. É uma narrativa que 
tem sucesso entre o público daqueles lugares nos Estados Unidos e na 
Europa onde comunidades latinas se constroem, se interpretam e vivem; 
nos países da América Latina onde a cultura latina é organizada e cons-
truída como uma cultura imaginária projetada em torno do modelo de 
circulação cultural da globalização; e em regiões onde as comunidades 
de consumidores constroem a cultura latina como algo alheio e exótico, 
como foi o caso da Alemanha, onde o público apreciou muito a narra-
tiva de Narcos, que obteve mais sucesso que todas as outras séries da 
Netflix. (TW, 2017).

Narcos narra a história de Steve Murphy, agente da Agência Anti-
drogas dos Estados Unidos (DEA), que viaja com sua esposa e filho para 
a Colômbia com a finalidade de lutar contra o narcotráfico e o narcotra-
ficante Pablo Escobar. Murphy conta sua história em primeira pessoa, as 
façanhas de Pablo Escobar e as atividades da DEA na Colômbia. Ele se 
apresenta em sua narração com o estereótipo do estadunidense, anglo-
-saxão e branco, com nível universitário, que, provavelmente, leu Gabriel 
García Márquez em algum curso de literatura e, portanto, descreve Pablo 
Escobar e a vida na Colômbia usando metáforas do realismo mágico 
macondiano. Esse narrador se apresenta como um personagem psicolo-
gicamente fraco, muito parecido com o traficante que ele descreve. Esses 
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dois personagens psicologicamente fracos são o ingrediente perfeito 
para a equipe de diretores e roteiristas da Netflix (que contou com Chris 
Brancato, Eric Newman, Carlo Bernard, Doug Miro e José Padilha, além 
da atuação do brasileiro Wagner Moura no papel de Pablo Escobar) 
construir uma história audiovisual latina global. Filmada na Colômbia, 
a série teve, durante a primeira temporada, 85% dos diálogos em espa-
nhol e 15% em inglês.

Em resenha sobre o segundo sucesso global da Netflix na América 
Latina, Ingobernable, lançado em 24 de março de 2017, o crítico do The 
Economist descreve esses novos sucessos globais com aquilo que lembra 
os postulados de Lotman ao dizer que há momentos em que um texto 
alheio se faz necessário.

[Em] 2015, a Netflix deu um passo ousado com “Narcos”, um drama 
sobre a vida e morte de Pablo Escobar, o narcotraficante colombiano. 
Embora a história tenha sido contada pela voz de um agente estadu-
nidense da DEA, grande parte do diálogo foi em espanhol. O públi-
co a devorou igualmente nos Estados Unidos e na América Latina. 
Por sua vez, “Ingobernable” tem um ar de autenticidade mais latino-
-americano do que “Narcos”. […] O primeiro capítulo apresenta o 
presidente do México e sua esposa tendo uma discussão acalorada, 
de repente ouve-se o estalo absurdo de um raio. No entanto, a trama 
avança muito rápido e, no terceiro episódio, esse crítico já estava cap-
turado desfrutando a série. (TW, 2017).

As avaliações de Ingobernable nas páginas de entretenimento da 
imprensa foram tão bem classificadas quanto as de Narcos, levando a 
Netflix a confirmar a segunda temporada para aquela série. O sucesso 
de Ingobernable deve-se em parte à sua estrutura de telenovela, com 
base no uso contínuo de analepse. A narração de Ingobernable possui 
a mesma estrutura de uma telenovela. Esse tropo organizador torna a 
gramática audiovisual familiar para o público na América Latina e em 
países com público latino. Abordando a guerra do governo mexicano 
contra as drogas e a corrupção interna do país, a série trata do envolvi-
mento e interesse dos Estados Unidos em criar o caos no seio da polí-
tica mexicana, por meio de intervenções ilegais da Agência Central de 
Inteligência dos Estados Unidos (CIA). Ingobernable conta a história da 
primeira-dama mexicana Emilia Urquiza (interpretada pela atriz Kate 
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del Castillo), que é falsamente acusada de assassinar o presidente do 
México, Diego Nava, no primeiro capítulo da série. Conforme a ação se 
desenrola, vão aparecendo personagens femininas com personalidades 
fortes que assumem o controle dos personagens masculinos psicologi-
camente fracos em todos os momentos. Os malvados são três funcioná-
rios da CIA. Dois deles são porto-riquenhos ideologizados nos Estados 
Unidos, Pete Velázquez, o assassino do presidente, e Amanda, que 
sequestra María Navas Urquiza, filha do presidente e da primeira-dama. 
A terceira é uma mexicana-americana, Ana Vargas-West. Vargas-West 
é amante do presidente e por vingança mata Pete, e acaba tornando-se 
aliada da primeira-dama. Os três personagens são interpretados respec-
tivamente pelos atores Luis Roberto Guzmán, Jeirmarie Osorio e Erén-
dira Ibarra. 

Enquanto a narração de Narcos se baseia continuamente no realismo 
mágico, Ingobernable está repleta de referências intertextuais a constru-
ções textuais e simbólicas latinas ou hispânicas. Por exemplo, a cons-
trução do personagem Pete Velázquez é uma mistura entre os baru-
lhentos, espalhafatosos, indisciplinados e trapaceiros Sharks, a gangue 
de porto-riquenhos em West Side Story, quando cantam “We said, O.K., 
no rumpus / no tricks. / But just in case they jump us, / we’re ready to 
mix”, com um rapper porto-riquenho criado no Bronx que sempre fala 
em “baderna” e está procurando sua “gata”. Ana Vargas-West, a “gata” 
de Pete e assassina vingativa, reproduz a cena do filme Matador, de 
Pedro Almodóvar, na qual a mulher mata o homem com um alfinete no 
momento da relação sexual. Os nomes dos personagens também trazem 
referências da cultura latina. Quem está familiarizado com o gênero 
musical salsa se lembrará que Pete Velázquez é um dos compositores 
de salsa mais prolíficos. Ana Vargas-West, que castra o porto-riquenho 
ideologizado pelos Estados Unidos e funcionário da CIA, tem um 
sobrenome composto que evoca o policial texano nascido no México 
em Touch of Evil, filme de Orson Welles. Miguel Vargas, o herói fracas-
sado de Welles, flui com grande facilidade entre a fronteira dos Estados 
Unidos e a do México e descobre os males, a maldade e a corrupção em 
ambos os lados do Rio Grande.
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A imprensa do entretenimento destacou o marketing de Ingober-
nable a partir do encontro entre os atores Kate del Castillo e Sean Penn 
com o narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”. Porém, o nome da 
personagem que a atriz interpreta na série, Emilia Urquiza, aponta uma 
contradição entre o herói da Revolução Mexicana e os grandes latifun-
diários e fazendeiros. Por um lado, seu nome evoca o herói da Revo-
lução Mexicana, Emiliano Zapata, o principal dirigente da revolução 
camponesa no estado de Morelos e inspiração para o movimento agrário 
chamado Zapatismo; por outro lado, o sobrenome lembra as genealo-
gias obsoletas de grandes latifundiários como os Urquiza de Querétaro. 

Em suma, o latino tem sido o texto “alheio” que se faz necessário, 
no sentido lotmaniano, para o desenvolvimento da campanha global da 
Netflix. O latino tem servido à Netflix de uma formação discursiva não 
apenas nos Estados Unidos e na América Latina de mercados e consu-
midores transnacionais globais, mas também em mercados e consumi-
dores para os quais a cultura latina é algo estranho e exótico. Narcos e 
Ingobernable são exemplos desse sucesso.

3. Conclusão

Não há dúvida de que as ideias de Peirce (1955) e Lotman (1996) 
trazem categorias importantes para estudar o complexo sistema de 
produção de conhecimento no capitalismo contemporâneo. Espera-se 
que este trabalho possa contribuir para mostrar a importância de estudar 
e analisar o algoritmo de predição, recomendação e mediação da Netflix 
para promover o consumo audiovisual a partir da semiótica e, especifi-
camente, das teorias dos processos cognitivos de Charles Sanders Peirce 
e dos mecanismos de produção textual estudados por Juri Lotman. Essa 
abordagem fornece pistas sobre como essa máquina cognitiva que se 
tornou a Netflix se envolve na produção simbólico-cultural, tal como 
mostra a sua produção audiovisual latina. 

Podemos concluir que o algoritmo Netflix pode ser considerado um 
algoritmo de relevância pública, ao mesmo tempo que exemplifica, no 
sentido de Rossi-Landi (1976), um sistema de redes de relações suprain-
dividuais estabelecidas entre humanos e computadores, cujas condições 
de transmissão e troca de conhecimento condicionam a formação da 
mente humana e a memória do computador com implicações para a 
continuidade das estruturas capitalistas e das relações humanas.
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Capítulo 4

Estruturas narrativas seriadas na TV  
sob demanda: o caráter inaugural  
de House of Cards
Ana Silvia Lopes Davi Médola
Octávio Nascimento

O consumo de televisão on demand amplia e complexifica as estru-
turas narrativas nas ficções seriadas, na medida em que hibridiza 
arranjos discursivos consolidados nos formatos para a fruição em 
fluxo de programação com aqueles inaugurados pelas novas práticas 
de consumo decorrentes do acesso a conteúdos em multiplataformas. 
O modo do público se relacionar com a televisão foi impactado com o 
surgimento e a popularização da internet, que introduziu novas possibi-
lidades de relações de comunicação, entre as quais destacamos a distri-
buição de conteúdo via streaming e as interações por meio de redes 
sociais. Nesse contexto, as ficções seriadas ganharam destaque entre os 
programas produzidos para a veiculação on-line, de modo que novas 
práticas de consumo foram instituídas. E, quando a maneira de assistir 
a uma série televisiva é alterada em razão desses processos de distri-
buição, verificam-se também mudanças na estruturação narrativa dos 
conteúdos.

Considerando que a gênese da organização textual das narra-
tivas audiovisuais ficcionais decorre, em grande medida, das coer-
ções do modo de distribuição em fluxo televisivo, conforme descrito 
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por Williams (2004), pode-se afirmar que a estrutura narrativa desse 
formato foi configurada a partir do meio que a transmite: a televisão, 
cujas características impostas pelo fluxo temporal de exibição determi-
naram a formatação fragmentada dos conteúdos em blocos e episódios, 
dispostos em uma grade de programação. Em uma visada diacrônica, 
a ficção televisiva é um gênero de programa que abriga narrativas em 
formatos que vão desde aquelas circunscritas em um único episódio até 
as que são distribuídas em capítulos exibidos em diferentes possibili-
dades de periodização, corroborando com as noções de série e unitário. 
(PALLOTTINI, 1998). 

Entretanto, no consumo por demanda em plataforma on-line, o 
controle exercido pelo espectador no modo de fruição torna-se relevante 
no processo de segmentação do conteúdo ficcional seriado. Isso porque 
a organização dos programas narrativos que alicerça a fragmentação em 
episódios e temporadas deixa de estar atrelada ao fluxo televisivo e passa 
a ser regida por uma narrativização marcada pelo caráter contínuo nos 
percursos dos sujeitos, sem ganchos demarcados, objetivando a atenção 
prolongada e, se possível, ininterrupta do espectador. Essa continuidade 
que pauta a estrutura de episódios na distribuição por demanda assume 
um papel fundamental nos processos de criação da história, demons-
trando como o formato das séries foi sendo modificado e atualizado 
para manter-se no contexto em que a transmissão em fluxo televisivo 
não é mais a condição que determina o acesso aos conteúdos ficcionais 
seriados. 

Importante observar que, embora a narratividade de uma série esteja 
condicionada ao seu caráter episódico, no qual identificam-se as carac-
terísticas dos unitários, é na diacronia de fruição desses episódios que 
o enredo da série se concretiza. (MITTEL, 2012). Nesse sentido, do 
ponto de vista semiótico (GREIMAS; COURTÉS, 2008), a narratividade 
está sedimentada nas mudanças de estado, e estas, por sua vez, estru-
turadas hierarquicamente em programas narrativos de base, podendo 
ser consideradas como tramas principais, movimentadas por programas 
narrativos de uso, ou, em outros termos, tramas secundárias, paralelas 
ou intercaladas, ligadas aos programas narrativos de base, que desen-
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volvem-se ao longo dos capítulos, chegando à resolução invariavelmente 
nos capítulos finais.

Assim, a centralidade das mudanças na estrutura narrativa das séries 
– após as tecnologias de distribuição por demanda – incide, notada-
mente, na complexidade e extensidade dos programas narrativos que 
manifestam as transformações que movimentam as tramas. A recon-
figuração dos formatos seriados nos últimos anos ocorreu em função, 
portanto, não apenas do fim do aprisionamento da grade de progra-
mação, mas da hibridização das formas de serialidade pautadas pela 
expansão ou condensação dos arcos dramáticos, colocando em perspec-
tiva as possibilidades de consumo diante da distribuição por demanda 
em diferentes plataformas e para múltiplas telas. (SILVA, 2014).

1. Ficção seriada audiovisual sob demanda e a Netflix

Serviços que oferecem conteúdos audiovisuais sob demanda desem-
penham um importante papel na distribuição de ficção seriada. Dentre 
eles, destaca-se a Netflix. Fundada no Vale do Silício em 1997 como 
uma locadora de filmes on-line, a empresa norte-americana chegou ao 
mercado como uma opção àqueles que não queriam sair de casa para 
alugar DVDs. Os títulos eram escolhidos através do site, e o locador 
os recebia via correio. Cerca de dois anos depois, a empresa lançou o 
modelo de assinatura mensal, ou seja, todos os clientes tinham um valor 
fixo para pagar por mês e poderiam locar uma quantidade determinada 
de DVDs simultaneamente, e, assim que os devolvessem, poderiam 
locar mais. Dessa forma, como locadora de DVDs, a Netflix conseguiu 
destaque no mercado. Todavia, conforme ia crescendo o consumo de 
conteúdo on-line, a empresa precisava acompanhar essa evolução. Em 
2007, surgiu o serviço que reinventaria a empresa: a possibilidade de o 
assinante assistir cerca de mil filmes e episódios de seriados no compu-
tador. Com o video on demand (VoD), a promissora forma de distri-
buição de vídeo já disseminada pelo YouTube em 2005, a Netflix ganha 
novos objetivos de mercado.

Entretanto, foi a produção de conteúdo próprio que inaugurou um 
modelo de negócio capaz de ampliar significativamente a relevância da 
empresa no ecossistema de produção e distribuição de séries, impul-
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sionando esse formato de produção ficcional ao sucesso, colocando-o 
em destaque. Com a grande aceitação do público e referendadas pela 
crítica, as premiações das séries de TV passaram a ser legitimadas 
como produtos televisivos de qualidade, elevando o status desse tipo de 
produção também nas emissoras de transmissão aberta e a cabo. Entre 
as estratégias bem-sucedidas da Netflix, o lançamento das séries com 
temporadas completas é o diferencial das práticas de consumo conso-
lidadas anteriormente, por permitir que o assinante assista de uma só 
vez a todo o conteúdo, alimentando, à primeira vista, somente a compe-
titividade entre os fãs que desejam terminar logo o conteúdo todo. 
Entretanto, um olhar mais atento revela que essa forma de consumo está 
articulada a mecanismos, como o engajamento, que, segundo Jenkins 
(2009), forjam a cultura de fãs.

O grande diferencial de tal modelo é a ausência da espera, carac-
terística da televisão em fluxo de programação, própria dos sistemas 
de transmissão analógicos que vigoraram até a adoção das plataformas 
digitalizadas no final do século 20. Assim como não acontece na TV 
por demanda a divisão em blocos que cause uma fragmentação do 
conteúdo, também não há, com as séries originais da empresa, a espera 
semanal para o próximo episódio. Dessa forma, é extinta a fragmen-
tação no modo como as séries são disponibilizadas, deixando para o 
telespectador a decisão de fruir o conteúdo de forma contínua ou não. 
A temporada constitui, portanto, a única possibilidade do destinador 
da comunicação impor a fragmentação. Na Netflix, a continuidade da 
série se estende por temporada, ou seja, é possível assistir a suas séries, 
episódio por episódio, em sequência, sem interrupções impostas; sempre 
podendo pausar quando necessário ou retornar a alguma cena passada; 
só é necessário esperar para o lançamento da próxima temporada.

Lançar todos os episódios de uma única vez foi a tática utilizada pela 
Netflix para alimentar esse fenômeno que ela mesma ajudou a criar:

o binge watching elimina a necessidade de algumas ferramentas como 
a recapitulação, a uniformidade de duração dos episódios e oferece 
a chance de uma mudança significativa na narrativa afastando ainda 
mais a barreira entre televisão e cinema. (KULESZA; BIBBO, 2013, 
p. 47).
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Compreender em que medida tais mudanças impactam as estruturas 
narrativas e a construção de sentido nessas séries torna-se relevante 
pois inaugura modos de colocação em discurso alinhados a formas 
de consumo, como o mencionado binge watching, que consiste em um 
espectador assistir a vários episódios em sequência, acompanhar a 
mesma série até se cansar, imergir em um programa específico por todo 
o tempo que desejar. (MATRIX, 2014). Binge watching é uma expressão 
comum para os norte-americanos, também usada como binge viewing, 
que em uma tradução livre significa “assistir até se entupir”, ou seja, a 
prática conhecida no Brasil como maratona.

A consolidação das séries por temporadas no sistema de distri-
buição on demand impacta a forma de narrativização na medida em 
que a “nova experiência de consumo, em que os espectadores parecem 
preferir assistir a vários episódios de uma mesma série em sequência, 
pode vir a promover rupturas textuais significativas no futuro.” (LIMA; 
MOREIRA; CALAZANS, 2015, p. 254). Vejamos como se configuram 
tais rupturas do ponto de vista da semiótica da narrativa.

2. A estrutura narrativa em House of Cards

Entre os seriados produzidos e distribuídos pela Netflix por tempo-
radas completas, House of Cards se destaca por ter sido a primeira série 
de grande alcance mundial de público, ao mesmo tempo que era refe-
rendada pela conquista de importantes premiações. Para a Netflix, a 
evidência da grande aceitação do produto sempre foi monitorada por 
pesquisas e mecanismos de buscas na plataforma que revelavam que 
Kevin Spacey, longas do cineasta David Fincher e uma minissérie polí-
tica faziam sucesso entre os assinantes.1

Neste trabalho, a análise vai se concentrar na quarta temporada de 
House of Cards, disponibilizada na Netflix no dia 4 de março de 2016, 
com total de 13 episódios de aproximadamente 50 minutos. Refilmagem 
de uma minissérie britânica homônima da BBC de 1990, House of Cards 
conta a trajetória de um político corrupto e inescrupuloso capaz de qual-

1. Informações disponíveis em: https://www.tecmundo.com.br/internet/131307-analise-
dados-Netflix-construiu-sucesso-empresa.htm. Acesso em: 10 abr. 2019. 
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quer coisa para alcançar seus objetivos. Frank Underwood dá o golpe 
no presidente dos Estados Unidos e assume a presidência em seu lugar; 
assim termina a segunda temporada. Frank era membro do Congresso 
na primeira temporada, assume a vice-presidência no início da segunda 
temporada, e conclui essa mesma temporada como presidente. Para 
conseguir esse feito, o congressista conta com a ajuda fiel de sua esposa, 
Claire, com personalidade muito parecida com a sua, e de seu amigo e 
chefe de gabinete, Doug. Além destes, Frank manipula a jornalista Zoe 
e o senador Peter Russo para conseguir seus feitos, e acaba matando os 
dois para encobrir seus rastros. Também chantageia e ameaça muitos 
outros políticos nessa trajetória. 

Na terceira temporada, Frank tem de lidar com problemas dentro 
e fora do país, como a altíssima taxa de desemprego e a problemática 
relação com a Rússia, enquanto Claire tenta traçar um novo trajeto 
como embaixadora da ONU. A partir da metade da temporada, começa 
a campanha presidencial para as próximas eleições, e Frank luta para 
manter escondidos seus segredos, ao mesmo tempo que tenta revelar as 
fraquezas de seus concorrentes. No último episódio, Claire, cansada de 
ser apenas um apoio para o marido, deixa a Casa Branca a fim de traçar 
sua própria carreira política, e a temporada finaliza com o gancho de 
conflito entre Frank e Claire para o ano seguinte.

Após a breve contextualização da trama, cabe ressaltar que interessa-
-nos nesta análise identificar as características da estrutura narrativa da 
série produzida e disponibilizada para consumo on demand. O modelo 
de abordagem da significação desenvolvido pela semiótica discursiva 
constitui o aporte teórico-metodológico de observação. Procedeu-se 
inicialmente a uma leitura geral da narrativa de House of Cards por 
meio do percurso gerativo de sentido, que compreende “uma sucessão 
de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição 
adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, num 
processo que vai do mais simples ao mais complexo”. (FIORIN, 2005, p. 
20). Verificou-se que, do ponto de vista metodológico, as questões rela-
tivas à hierarquia e complexidade dos programas narrativos evidenciam 
novas características dessas séries.
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Um Programa Narrativo (PN) representa, na metalinguagem semi-
ótica, um sintagma elementar, no qual enunciados de estado são trans-
formados por enunciados de fazer, instaurando a narratividade. Isso se 
concretiza pela relação de transitividade entre sujeitos e objetos, sempre 
a partir de uma junção inicial, conjunção ou disjunção, com objetos-
-valor, passível de alteração. Bertrand (2003, p. 428-429) lembra que 

A estrutura de um texto narrativo apresenta uma arquitetura comple-
xa de programas, que podem ser repetidos (de fracasso em fracasso 
até conduzir ao êxito, ressaltando assim a dificuldade da prova), al-
ternados (podendo um programa se encontrar suspenso ou desviado 
pela realização de outros programas), hierarquizados (a realização de 
um programa “de base” pode exigir, para seu cumprimento, a realiza-
ção de programas intermediários ditos “de uso”). 

O ponto de interesse será, portanto, a configuração dos programas 
narrativos no tocante às reiterações, alternâncias e hierarquização. A 
necessária descrição de algumas histórias, ainda que de forma breve, 
subsidiará a compreensão dos resultados. Assim, a quarta temporada 
de House of Cards começa e termina com o mesmo programa narrativo 
principal: a campanha presidencial, ou seja, a trajetória de Frank para 
se manter no cargo que ocupa (Gráfico 1). Interferindo nesse programa 
narrativo de base, há o percurso narrativo de sua esposa, Claire, 
elemento fundamental para que a campanha de Frank seja bem-suce-
dida, e quem, desde o fim da temporada anterior, passa a antagonizar 
o marido por estar em busca da própria trajetória política. Por almejar 
o mesmo objeto-valor de Frank, Claire torna-se uma oponente em 
relação ao percurso de Frank, instituindo um programa narrativo polê-
mico (Gráfico 1). Esse programa narrativo se estende até o final do sexto 
episódio, quando Claire se une novamente a Frank. Depois de aparen-
temente finalizada, a trajetória de Claire por um cargo próprio inicia 
novamente. No episódio 4, Claire confronta Frank sobre ser sua vice na 
chapa das eleições, depois de esse assunto aparentemente ter se tornado 
esquecido. No episódio 7, Claire inicia uma frente para aprovação de 
uma lei antiarmas, conquistando destaque na mídia novamente e culmi-
nando em voto para ela nas eleições do partido para o posto de vice na 
chapa (Gráfico 1). Quando a votação começa, no episódio 9, é que se 
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torna visível ao telespectador que o casal Underwood estava arquite-
tando o plano de trazer Claire para a vice-presidência desde que ambos 
voltaram a trabalhar juntos. Observa-se, nessa descrição, além da imbri-
cação dos programas de base e de uso relativos ao percurso de Claire 
em relação ao programa de base de Frank, alternância desses programas 
narrativos, ora evidenciados, ora esquecidos, bem como a repetição da 
busca do objeto-valor transcendendo os episódios. Tais arranjos enun-
ciativos mais complexos também são observados nas ações de outros 
actantes, ou seja, sujeitos que atuam em relação ao programa de base 
que envolve o percurso narrativo de Frank, conforme veremos adiante.

Além de Claire, outros dois sujeitos agem como antagonistas do 
presidente nesta temporada: Dumbar, concorrente de Frank nas eleições 
no mesmo partido, compete pelos votos de Frank desde a temporada 
anterior; e Conway, o outro concorrente à presidência, apresentado em 
meados da temporada, que em sua primeira cena já é mostrado fazendo 
críticas à maneira de Frank conduzir a liderança do país. Entretanto, 
esses três antagonistas à campanha presidencial não são os únicos obstá-
culos enfrentados por Frank. Dois outros programas narrativos de uso 
que dificultam a aquisição do objeto-valor do protagonista nessa tempo-
rada são o atrito com a Rússia, que se agrava com o asilo político de 
um empresário perseguido por Victor Petrov e pela crise do petróleo 
pela qual os Estados Unidos estão passando, e a ameaça da OCI, organi-
zação terrorista que se apropria de territórios no norte da Síria. Ambos 
os programas narrativos se estendem ao longo de vários episódios e têm 
interferência direta na campanha presidencial de Frank, por revelarem 
à população o preparo dele em conduzir o país. Além destes, também 

GRÁFICO 1: Programas narrativos presentes na quarta temporada  
de House of Cards. 

FONTE: Elaborado pelos autores.
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interfere diretamente na conquista dos votos o atentado à vida de Frank 
no episódio 4, que o leva a ficar inconsciente por dois episódios, inicial-
mente aumentando sua popularidade, mas que, após ele retornar à Casa 
Branca, levanta dúvidas na população sobre sua saúde possibilitar a 
posse do cargo por mais quatro anos. Esses programas narrativos estão 
representados no Gráfico 2.

A complexidade da estrutura narrativa pode ser aferida pela quanti-
dade de programas de uso e percursos de sujeitos operadores. Ao longo 
dessa temporada, também ocorre a investigação dos passos de Frank 
pela imprensa (Gráfico 3). Essa ação é realizada por Lucas, jornalista 
que desde a temporada anterior investiga a morte de Zoe, antiga colega 
de trabalho, e o envolvimento dela com Frank. Lucas descobre todos os 
delitos cometidos por Frank na terceira temporada, mas é preso acusado 
de ciberterrorismo. Na quarta temporada, ele é apresentado na cadeia e 
depois liberado em um sistema de proteção à testemunha. No entanto, 
Lucas não deixa o passado para trás como é aconselhado a fazer e tenta, 
com a ajuda de Dumbar, restabelecer sua reputação e entregar Frank. 
Quando se vê sozinho e sem alternativas, Lucas atira em Frank e é morto 
pelo segurança do presidente. Esse atentado gera uma investigação da 
vida de Lucas, e a narrativa retoma o personagem de Tom, um colega 
de Lucas que também iniciou investigação sobre a vida de Frank. Tom 
decide resgatar as investigações com os dados que possuía, continuando 
o que Lucas estava fazendo. Essa investigação resulta na publicação da 
matéria, no final do último episódio, que revela os crimes de Frank. 
Encerra-se, assim, o programa narrativo da exposição na mídia das 
estratégias ilegais, corruptas e criminosas realizadas pelo presidente.

GRÁFICO 2: Programas narrativos presentes na quarta temporada de House of Cards.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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Outros personagens importantes – que interferem diretamente na 
trajetória dos personagens principais – são Jackie e Remy. Os dois são 
manipulados e ameaçados pelo casal Underwood desde a primeira 
temporada, sendo que ora trabalham a favor dos personagens principais, 
ora contra. Na quarta temporada, ambos estão contra Frank e Claire, 
depois de terem sido ameaçados diversas vezes e enganados pelo casal. 
Ao longo da temporada, passam por novas ameaças até que decidem 
se impor. Para isso, dão depoimento ao jornalista Tom para incorporar 
às denúncias feitas em sua reportagem. Catherine Durant é mais um 
personagem importante na trama nesta temporada. Ela ocupa o cargo 
de secretária de Estado e, ao final do oitavo episódio, é apontada por 
Frank para ocupar o cargo de vice-presidência nas eleições, levando a 
um fazer cognitivo de constituição de uma adjuvante na conquista de 
seu objetivo. Entretanto, Frank quebra o contrato e Durant compre-
ende a manipulação exercida pelo casal Underwood, que desde o início 
pretendia colocar Claire nesse posto. A secretária de Estado tenta reagir 
aos planos de Frank, mas recua após ameaças do presidente.

A descrição geral dos programas narrativos mais significativos 
presentes na quarta temporada de House of Cards permite depreender 
que há uma correlação entre a estrutura narrativa mais complexa no 
plano de conteúdo com alta incidência de programas narrativos de uso, 
imbricados por percursos narrativos de diferentes sujeitos, todos gravi-
tando em torno do programa narrativo de base, bem como a ruptura com 
o caráter episódico das tramas, quando comparadas com as séries da TV 
aberta. Isso porque todos os programas narrativos de uso se estendem 
por vários episódios, sendo que a maioria dura metade da temporada. O 
caráter episódico comum ao formato seriado televisivo de encerramento 
de alguma trama ao final de cada exibição não se aplica, fazendo que 

GRÁFICO 3: Programas narrativos presentes na quarta temporada de House of Cards 
FONTE: Elaborado pelos autores.
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os episódios de House of Cards não apresentem início e fim, levando a 
audiência a permanecer continuamente no processo de fruição.

3. Formatação para o binge watching

Do ponto de vista da formatação, podemos identificar diferenciais 
d a s séries disponibilizadas por serviços de streaming em comparação 
às transmitidas em fluxo nos canais abertos e por cabo, entre os quais 
destacamos a flexibilização da duração de cada episódio, a função das 
vinhetas na fragmentação do produto decorrente dessa flexibilização, 
assim como a necessidade de recapitulação da história no início de cada 
episódio. Tais características derivadas da lógica de exibição do fluxo 
televisivo sofrem alterações nas produções realizadas para o acesso por 
demanda, que passam a adotar estratégias discursivas voltadas a proce-
dimentos de complexificação dos programas narrativos em movimentos 
de expansão e condensação que perpassam os episódios ao longo das 
temporadas.

Trata-se de um constructo decorrente da desvinculação das coer-
ções da exibição em fluxo. Assim, observa-se um movimento dialético 
no qual a ausência de formatação rígida imposta pela grade de progra-
mação gera uma nova estrutura narrativa que não se enquadra no modo 
de produção e fruição originário das séries como produto televisivo. 
Portanto, no consumo por demanda, a rigidez do tempo de exibição 
– imposta pela necessidade de inserção da série em uma programação 
geral – deixa de ser decisiva no empacotamento do conteúdo. Dessa 
forma, enquanto na TV em fluxo a duração dos episódios é padroni-
zada, House of Cards, exemplo aqui estudado, apresenta episódios com 
duração variável, sendo os mais curtos com 41 minutos e os mais longos 
com até 57 minutos.

Nessa linha de observação, é possível afirmar que as vinhetas, tão 
necessárias para demarcar início e fim do episódio, bem como as passa-
gens que sinalizam o fechamento e a retomada de blocos interrompidos 
em ganchos narrativos elaborados para prender a atenção da audiência, 
passam a operar sob um novo registro que transcende as funções de 
chamar a atenção e preparar o telespectador para mergulhar no universo 
fictício da série. Considerando que a vinheta é um recurso de caráter 
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englobante e identificador de um determinado conteúdo no âmbito da 
linguagem televisiva, pode-se afirmar que a vinheta de House of Cards 
é identificada no campo sonoro pela trilha sonora original de Jeff Beal, 
indicada ao Emmy Awards de Melhor Composição Musical para Série e 
de Melhor Música Tema, em 2013.2 Sincronizada no campo visual com 
imagens em time-lapse3 da cidade de Washington, evidencia a impo-
nência da capital dos Estados Unidos apresentando a figuratividade 
do lugar que abriga os sujeitos e as temáticas que movem a narrativa 
centrada na disputa pelo poder político na maior potência do mundo 
ocidental. O diferencial em relação às séries transmitidas no fluxo é 
que a Netflix omite a abertura em determinados episódios e de forma 
aparentemente aleatória. Em House of Cards, há vinheta de abertura nos 
episódios 1, 3, 5, 8 e 13. Chama a atenção o fato de esses episódios terem 
em comum a inserção de uma determinada cena antecedendo a vinheta 
de abertura. Tais cenas remetem invariavelmente a desdobramentos 
futuros relacionados aos percursos dos sujeitos, mas que somente serão 
compreendidos no acompanhamento da trama em sua integralidade. 

Já a exibição dos créditos finais se revela como um momento-chave 
no qual o telespectador retorna da imersão, tornando-se passível de ser 
o momento de pausa ou mudança na programação. Entretanto, ao fina-
lizar um episódio, o sistema da Netflix informa que em alguns segundos 
terá início o próximo, mesmo que o usuário não dê o play na progra-
mação, de modo que, mesmo antes do término da exibição de todos 
os créditos finais, é iniciado o episódio seguinte. Portanto, é possível 
notar uma preocupação da empresa em fazer que o espectador continue 
acompanhando a mesma narrativa. Não ser possível demarcar clara-
mente a divisão por blocos ao longo dos episódios de House of Cards por 
um lado e, por outro, dar início ao episódio seguinte mesmo antes da 
finalização da exibição dos créditos são fatores que geram uma ausência 
de segmentação que incentiva a prática do binge watching.

Do ponto de vista do conteúdo, além da estratégia de iniciar imedia-
tamente o próximo episódio, nota-se que os ganchos finais também se 

2. Mais informações em: http://www.emmys.com/shows/house-cards.

3. Técnica mista de fotografia e vídeo que manipula tempo, fazendo poucos segundos de 
vídeo mostrarem um grande salto temporal.



89ESTRUTURAS NARRATIVAS  
SERIADAS NA TV SOB DEMANDA:

fazem presentes em House of Cards, como mais um elemento destinado 
a manter o interesse do público e não descontinuar a fruição de episódio 
após episódio. Para isso, a série ainda utiliza nas cenas finais o recurso 
de iniciar programas narrativos que serão desenvolvidos no episódio 
seguinte. Embora, conforme já mencionado, House of Cards não apre-
sente programas narrativos que necessariamente se encerram no mesmo 
episódio, em alguns deles é mantida a estratégia de introdução de novas 
tramas no início, como no primeiro episódio que traz o personagem 
Lucas de volta à trama para desenvolver a investigação sobre Frank. O 
mesmo ocorre no episódio 7, que introduz o casal Conway, personagens 
importantes para a segunda metade da temporada, que agirão como 
antagonistas do casal Underwood.

No episódio 8, Thomas retorna à trama. O personagem, que ainda não 
havia aparecido nesta temporada, reaparece. Já no episódio seguinte, a 
cena inicial introduz a votação do partido para o vice de Frank nas elei-
ções e esse programa narrativo dura dois episódios e se encerra ao final 
do episódio 10. O episódio 11 começa com Frank passando mal devido 
ao transplante de fígado que fez no sexto episódio. O programa narra-
tivo da luta do presidente para recuperar sua saúde estava aparente-
mente finalizado com sua cirurgia, e, nesse episódio, é recuperado para 
revelar que Frank ainda sofre de limitações ocasionadas pelo atentado. 
O penúltimo episódio introduz o sequestro, e o último inicia apresen-
tando o líder da organização terrorista OCI, Ahmadi, que se encontra 
sob guarda americana. Ambos os episódios constroem a trajetória que 
culmina com a declaração de guerra por parte de Frank.

Outra característica comum às séries no fluxo é a apresentação de 
um vídeo de recapitulação da trama no início de cada exibição. Essa 
estratégia de recapitular também é suprimida em House of Cards, pois 
o fato de todos os episódios da temporada estarem disponíveis altera a 
prática de consumo. No caso da Netflix, o intervalo entre as temporadas 
pode chegar a um ano e gerar esquecimentos sobre os acontecimentos 
importantes da temporada anterior; por isso, a empresa incentiva assistir 
novamente a todos os episódios anteriores antes da estreia de uma nova 
temporada.
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A apresentação dos episódios em House of Cards é outro aspecto que 
reforça a ideia de um continuum narrativo, abolindo o recurso de colocar 
títulos para demarcar a segmentação. O padrão de inserir uma nomen-
clatura relacionada ao enredo do episódio, comum em outras séries, é 
substituído por uma ordenação numérica como “Capítulo 01”, “Capí-
tulo 02”, e assim por diante, contabilizando desde o primeiro capítulo 
da primeira temporada até o “Capítulo 52”, último episódio da quarta 
temporada. Essa forma numérica produz uma dificuldade ao telespec-
tador, tornando-se confusa com o avançar dos episódios: Temporada 
04, Episódio 01, Capítulo 40. Isso porque a numeração do capítulo está 
relacionada à série como um todo, enquanto o episódio está relacio-
nado à segmentação por temporada. Acreditamos que a estratégia de 
não adotar uma nomenclatura para os episódios é resultante da falta de 
um programa narrativo específico em cada um desses episódios, tendo 
em vista que a estrutura narrativa dessa série se assemelha mais a uma 
minissérie ou novela, mesmo que dividida em temporadas.

O fato de que todo o conteúdo está disponível, assim como o de que 
as tramas não apresentam encerramento ao final dos episódios, expan-
dindo os programas narrativos ao longo das temporadas, evidencia 
que o contrato enunciativo considera o modo assíncrono como o teles-
pectador se relaciona com a série. A Netflix, enquanto destinadora 
da comunicação, incentiva o telespectador à prática de consumo de 
vários episódios em sequência, enquanto puder ou até o encerramento 
daquele programa narrativo que lhe desperta maior interesse, criando as 
condições para a prática de consumo que leva à exaustão, denominada 
binge watching. Nesse sentido, a motivação para a prática de ver todo o 
conteúdo de uma só vez pode ser compreendida no âmbito da cultura 
de fãs. (JENKINS, 2009).

4. Considerações finais

O estudo partiu do interesse em compreender como as estruturas 
de distribuição de produções audiovisuais apoiadas na internet alteram 
a forma dos conteúdos ficcionais seriados. A Netflix e o padrão de 
consumo audiovisual próprio da internet influenciaram o crescimento 
da prática do binge watching, que consiste em assistir a várias horas do 
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mesmo programa de seguida. Essa configuração no modo de assistir 
à televisão gerou mudança para a própria produção dos conteúdos. A 
análise da distribuição dos programas narrativos de House of Cards 
ao longo da quarta temporada possibilitou aferir as configurações do 
formato e da estrutura narrativa na série produzida para consumo on 
demand.

Observou-se que a duração dos episódios foi flexibilizada, pois, além 
de permitir ampliar o tempo por não haver intervalos comerciais, tais 
produções não estão mais submetidas à coerção de manterem a duração 
aproximada dos episódios – característica inerente à grade de progra-
mação da TV em fluxo. As recapitulações tornaram-se dispensáveis, 
uma vez que todos os episódios anteriores ficam disponíveis, da mesma 
maneira que os episódios inéditos. Desse modo, tornou-se desneces-
sária a produção de um vídeo de recapitulação ao início de cada um 
dos episódios. A segmentação narrativa em blocos assim como o posi-
cionamento de ganchos ao longo dos episódios também passaram a ser 
prescindidos neste formato. A consequência mais evidente da supressão 
desses recursos é que a narrativa passa a ser construída de maneira 
mais densa, sem a fragmentação de blocos dentro da fragmentação de 
episódios. Outra alteração verificada no acesso por demanda incide 
sobre as vinhetas de abertura. Por vezes, elas são omitidas, já que não 
existe a necessidade de chamar a atenção do público para a retomada do 
episódio em meio à programação: uma vez acionado o play no episódio, 
o assinante detém o controle do início e do fim da exibição.

Por fim, os programas narrativos episódicos, isto é, aqueles que 
iniciam e encerram no mesmo episódio, também sofreram altera-
ções. Nos exemplos analisados, não foram encontradas as tramas que 
imprimem o caráter episódico como nas séries produzidas para a veicu-
lação em fluxo. Em House of Cards, os programas narrativos estendem-
-se por, no mínimo, dois episódios. Isso é evidenciado nos títulos das 
partes, que são capítulos numerados, desconsiderando a divisão de 
temporadas. Tal condição aproxima esta forma de seriação das novelas 
e minisséries que não apresentam um caráter teleológico em cada capí-
tulo. 
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Podemos afirmar que o fenômeno da TV por demanda amplia e 
complexifica as estruturas narrativas nas séries, na medida em que 
mantém características comuns aos seriados do fluxo e, simultanea-
mente, produz rupturas nos modos de formatar ao visar as caracterís-
ticas da distribuição. Isso produz uma estética de profusão de programas 
narrativos de uso, apresentados muitas vezes de forma fragmentada, 
descontínua, mas preservando sempre a relação de hierarquia com o 
programa narrativo de base, de modo a conferir coerência sintáxica e 
semântica ao conteúdo. 
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Capítulo 5

Videoclipes interativos:  
estruturas e modos de fruição
Carlos Henrique Sabino Caldas

1. Introdução

Partimos do pressuposto de que a forma expressiva do audiovisual na 
internet toma o navegador como o lugar de circulação. Do antigo mouse, 
temos as telas táteis. Com os avanços de novos aparatos tecnológicos 
e a ressignificação de dispositivos já consolidados, como a webcam, 
conjugados com monitor de vídeo, as possibilidades de mapeamento 
e produção de comandos por fala e gestos adicionam formas de cons-
trução de um “hiper-audiovisual” na internet. Os dispositivos perma-
necem; porém, com os avanços de telas táteis, de óculos de realidade 
virtual aumentada, como os Oculus Rift, a construção de significados 
toma outros caminhos. Portanto, as tecnologias digitais, especialmente 
as interfaces e aplicativos, vêm oferecendo uma reconfiguração no 
contexto da produção, fruição e circulação de conteúdos audiovisuais, 
no qual essa nova ecologia midiática em um processo de convergência 
midiática (JENKINS, 2008) deve ser problematizada sob o viés da reme-
diação. (BOLTER; GRUSIN, 2000).

Buscando o entendimento de como essas estratégias globais de 
comunicação são construídas, partimos da proposição de que o video-
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clipe, que se realiza em um determinado suporte, apresenta mais de uma 
linguagem operando simultaneamente com o suporte de uma forma 
dinâmica. Isso porque esses videoclipes, denominados interativos, têm 
várias linguagens manifestadas operando em um único processo de 
enunciação, um texto audiovisual, porém concretizam-se discursiva-
mente em suportes e interfaces híbridos, abrindo caminho para o desen-
volvimento de formas expressivas inovadoras.

Compreendendo que os videoclipes nasceram e se desenvolveram 
a partir da linguagem do vídeo em plataformas eletrônicas analógicas, 
convergiram para as plataformas digitais produzindo interoperabi-
lidades, hibridizando, por exemplo, um desktop com um dispositivo 
móvel, produzindo outra forma expressiva. Assim, entende-se que a 
internet criou condições para estabelecer novas bases para a produção 
e fruição de conteúdos audiovisuais complexos e imersivos, ou, como 
define Murray (2003), o ambiente digital é procedimental, participativo, 
espacial e enciclopédico.

A interatividade, antes limitada aos botões do controle remoto no 
dispositivo televisivo, encontra hoje as telas táteis 360 graus e mape-
amentos por webcams e por comandos de voz, proporcionando até 
mesmo a possibilidade multiplataforma, na qual a combinação de 
suportes inunda o interator de imagens e sons. Essa nova maneira de 
fruir o audiovisual exige um nível de competência técnica por parte do 
usuário, pois, uma vez que ele se relaciona com o conteúdo, personaliza 
as formas de fruição.

Nesse contexto, os atuais suportes midiáticos estão fazendo emergir 
novas competências e habilidades, e o antigo telespectador se trans-
forma em uma espécie de copartícipe das obras audiovisuais digitais. 
As múltiplas maneiras de nomear esse sujeito que está na internet 
– prosumer, interator, interagente, entre outras – nos mostram que o 
conteúdo desenvolvido nessas novas mídias está possibilitando confi-
gurações de produção pensadas na fruição, potencializadas pelas estru-
turas híbridas e hipermidiáticas de que dispomos com os avanços tecno-
lógicos. Podemos citar uma das primeiras experiências de interatividade 
na televisão. Em 1953, segundo Teixeira (2008), o programa Winky 
Dink and You convocava o telespectador a colocar um papel e desenhar 
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sobre o dispositivo televisivo. Setenta anos depois, o videoclipe intera-
tivo Julian Perreta – Ride My Star1 se apropria de algo semelhante, mas, 
em vez de colocar o papel direto na tela, o processo tecnológico utiliza 
um marcador capturado por meio de uma webcam, inserindo, assim, 
imagens e sons na tela televisiva. Essa nova maneira de assistir ao vide-
oclipe, ou melhor, de fruir uma espécie de hipervideoclipe, exige compe-
tências e habilidades por parte do interator, uma vez que ele se confronta 
com um conteúdo muitas vezes inédito em sua forma expressiva, trans-
formando o próprio usuário em descobridor das funcionalidades ofere-
cidas nessa experiência hipermidiática.

Assim, entende-se que os processos de produção dos videoclipes 
interativos podem gerar produtos que hibridizam os suportes midiáticos 
tradicionais, porém observamos que há experiências que subvertem 
a própria linguagem do videoclipe da forma televisiva, trazendo uma 
potencialidade expressiva do meio. O próprio Manovich (2005), ao 
discorrer sobre as alterações tecnológicas na construção das imagens 
digitais, principalmente com a chegada de softwares de edição e compo-
sição que executam algoritmos acelerados, utiliza como exemplo desse 
desenvolvimento a evolução do videoclipe: “Para perceber essa mudança 
dramática, basta comparar um videoclipe típico de 1985 e outro de 
1995: em dez anos, a estética visual da fotomontagem passou por uma 
mudança fundamental”. (MANOVICH, 2005, p. 42-43). Nesse sentido, 
quantas mudanças profundas, de 2007 a 2016, uma década de desenvol-
vimento de videoclipes interativos, a construção da linguagem audiovi-
sual interativa do videoclipe já não caminhou?

Os videoclipes interativos, segundo Barros e Caldas (2017, p. 11), 
desafiaram a “construção audiovisual na contemporaneidade, pois além 
dos sistemas visuais e sonoros, o videoclipe interativo que, na sua gênese 
apresenta como um hibridismo de linguagens, se propõe a colocar em 
inter-ação autor e espectador”. Desse modo, compreendemos que essa 
hibridização dos formatos de videoclipe interativo e as novas possibili-
dades expressivas que estão despontando têm como essência a questão 
da interatividade. (BRAGA, 2005). Se a alta definição chegou no YouTube 

1. Disponível em: https://interactivemusicvideo.blogspot.com.br/2009/01/julian-perreta-
ride-my-star.html?q=papel. Acesso em: 21 nov. 2018.
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em 2008, o primeiro videoclipe interativo chegou antes, extrapolando a 
lógica de formato 1080p, pois a obra Neon Bible, da banda Arcade Fire, 
utiliza o espaço do navegador como uma mesa em que conteúdos vide-
ográficos, sonoros e interativos são acionados ao toque do mouse. Essa 
experiência não se apresenta como um arquivo de vídeo em uma linha 
de tempo condensada, mas uma linha do tempo interativa, na qual o 
arquivo é acionado e manipulado em uma sequência de programação, 
demonstrando o que para Manovich (2001, p. 27) constitui “cinema de 
banco de dados”. Podemos concluir, então, que os videoclipes interativos 
não são apenas editados, eles são programados.

2. Novos caminhos do videoclipe

Em 1964, Marshall McLuhan lançava seu segundo livro, chamado 
Understanding media: the extensions of man. Na década de 1960, a 
emergência das tecnologias digitais e das Tecnologias de Informação 
e da Comunicação (TICs) foi acompanhada de processos de inovação, 
gerando, assim, um discurso tecnicista, principalmente pelas possibili-
dades de interação do homem com as máquinas.

O híbrido, ou o encontro de dois meios, constitui um momento de 
verdade e revelação, do qual nasce a forma nova. Isto porque o para-
lelo de dois meios nos mantém nas fronteiras entre formas que nos 
despertam da narcose narcísica. O momento do encontro dos meios é 
um momento de liberdade e libertação do entorpecimento e do tran-
se que eles impõem aos nossos sentidos. (MCLUHAN, 1974, p. 75).

Nesse caminho, Santaella (2010, p. 81) entende que foi a partir 
do final da década de 1980 que o termo hibridismo “tornou-se uma 
palavra-chave para caracterizar as sociedades contemporâneas, espe-
cialmente, as latino-americanas e, nelas, especialmente a brasileira”. Ela 
considera que foi depois da explosão das redes globais de comunicação 
e da world wide web que a utilização dos termos “hibridismo, híbrido e 
hibridização expandiu-se de forma considerável para se referir tanto” 
para aquilo que ela denomina de “a mistura de linguagens na hiper-
mídia” como também “referir-se à interconexão dos espaços virtuais 
de informação a que os usuários de dispositivos móveis se conectam” 
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(SANTAELLA, 2010, p. 81). A autora entende essa mistura de lingua-
gens na hipermídia como uma espécie de junção do hipertexto com 
a multimídia que define a “linguagem própria das redes”. Ela entende 
também que “texto, som, imagem, sinais e símbolos convivem em uma 
mesma dinâmica e complementam-se na tarefa solidária para a criação 
de sentidos acionados pela interação do usuário”. (SANTAELLA, 2010, 
p. 82).

Na visão de Santaella (2014), retomando Raymond Bellour, o autor 
não se afasta da insistência sobre o “hibridismo das imagens entre si e 
[…] das palavras e das imagens, sob a influência poderosa do compu-
tador” (p. 112), que, segundo Santaella, Manovich chama de metamídia 
“e que Bellour considera agente metamórfico em um mundo prolife-
rante de imagens de que o computador é o grande misturador” (p. 112). 
Dessa forma, é no computador, e especificamente na internet, por meio 
das interfaces e softwares, que o videoclipe é construído em um suporte 
híbrido, dando origem a uma nova forma expressiva.

McLuhan (1974), de uma maneira pioneira, já apontava para os 
fundamentos teóricos da convergência midiática de Jenkins (2008). Um 
dos representantes com mais destaque da Escola de Toronto de Comu-
nicação, Marshall McLuhan (1974) desenvolve três princípios: primeiro, 
o meio é a mensagem; segundo, “o conteúdo de um meio é o usuário 
deste meio” (PEREIRA, 2011); e, terceiro, o conteúdo de qualquer meio 
ou veículo é sempre um outro meio ou veículo. Segundo Pereira (2011), 
o terceiro princípio é retomado pelos pesquisadores Bolter e Grusin 
(2000) na obra Remediation: understanding new media.

Jay David Bolter e Richard Grusin, buscando entender o surgimento 
das novas mídias digitais no final do século 20, desenvolvem todo seu 
arcabouço teórico em torno do conceito de remediação. Para os autores, 
remediação é uma lógica formal pela qual os novos meios renovam as 
formas dos meios anteriores, em que a imediação e a hipermediação 
completam essa tripla genealogia. A imediação opera na lógica da trans-
parência, na qual o dispositivo chega ao ponto de produzir o sentido 
de apagamento, ou seja, uma transparência da realidade virtual. Assim, 
a imediação é a supressão do dispositivo ou da interface. Diferente da 
imediação, que gera a transparência dos meios e leva “a uma rende-
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rização automática do ato de representação, a lógica do hipermedita-
mento reconhece os múltiplos atos de representação e os torna visíveis”.2 
(BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 33). No que concerne aos videoclipes inte-
rativos, temos essa triangulação de remediação, imediação e hiperme-
diação recorrentes a todos os projetos. Há videoclipes interativos que 
remediam a própria interface, em que o estilo de vídeo em interface, 
como, por exemplo, o YouTube, se renova, extrapolando até o aspecto 
widescreen; videoclipes interativos em virtual reality (VR), que buscam a 
imersão na forma da imediação; e observamos, em grande quantidade, a 
hipermediação, na qual os videoclipes reconhecem os atos de represen-
tação nas ferramentas de interação na imagem e no som. As proposições 
de Jay David Bolter e Richard Grusin (2000) nos ajudam a pensar uma 
estrutura da construção híbrida dos videoclipes interativos.

Nesse cenário, apresenta-se aqui a proposta de pensar os videoclipes 
interativos a partir de arquiteturas3 que se remediam e hibridizam, ou 
seja, remediam outras mídias, suportes, formatos, características e hibri-
dizam as quatro categorias propostas.

Partindo do conceito de remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000), 
segundo o qual os videoclipes interativos, ao migrarem para a inter-
face web, remediam outros suportes e formatos na construção de 
sua linguagem, conclui-se que essas apropriações só são possíveis no 
ambiente digital. Pode-se afirmar que no videoclipe interativo, diferente 
do videoclipe televisivo, os produtores/criadores não apenas editam e 
exibem o conteúdo audiovisual, mas precisam realizar o processo de 
programação em uma determinada interface. Neste cenário, as carac-
terísticas de junção do visual e do sonoro em interface computacional 

2. “If the logic of immediacy leads one either to erase or to render automatic the act of 
representation, the logic of hypermediacy acknowledges multiple acts of representation 
and makes them visible.”

3. Para pensarmos as estratégias de remediação nos videoclipes interativos, optamos por 
utilizar o termo arquitetura. Partindo do sentido dicionarizado, arquitetura corresponde 
ao significado de forma e estrutura de uma construção, sendo que, na informática, esse 
conceito também é adaptado e utilizado como arquitetura de computadores. Assim, 
optamos por seguir esse caminho e adaptá-lo para o videoclipe interativo, nomeando a 
reiteração de determinadas características de arquiteturas do videoclipe interativo.
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constroem uma nova configuração de produção, circulação e consumo 
audiovisual.

3. As arquiteturas: game, mixagem, navegação e narrativa

A construção do corpus de análise desenvolveu-se a partir da busca 
na internet de videoclipes interativos. (CALDAS, 2020). A sistemática 
constituiu em utilizar tags na língua inglesa e portuguesa. Selecionamos 
os buscadores Google, Yahoo, Bing e DuckDuckGo. As palavras-chave 
utilizadas foram: “videoclipe interativo”, “videoclipe colaborativo”, “vide-
oclipe participativo”, “interactive music video”, “interactive short film”, 
“interactive film”, “interactive video”. Pontuamos que na língua inglesa 
optamos por usar tags mais generalistas, já que em vários projetos de 
videoclipes interativos encontramos a nomeação de “filmes intera-
tivos de curta duração”, ou até mesmo “vídeo interativo”. Ao longo da 
descrição e produção desse catálogo de videoclipes interativos, delimi-
tamos algumas categorias que se reiteravam em cada projeto. São elas: 
navegador; ferramentas de interação; interação antes, durante ou depois 
da reprodução; interação pela imagem ou pelo som; tecnologia; suporte; 
formato; clipe normal; estilo musical; e ano. Além dessas tags, padro-
nizamos na lista de descrição dos videoclipes interativos os seguintes 
títulos: nome da música, banda ou artista, link do projeto e ano da 
criação. Abaixo descreveremos o significado de cada tag e os resultados 
da coleta de 152 videoclipes interativos4.

A primeira arquitetura identificada foi o game, observada no vide-
oclipe lançado no ano de 2007 da banda indie rock The Management 
(MGMT). O projeto Electric Feel Interactive Music Video Game foi diri-
gido por Ray Tintori. A proposta desse videoclipe interativo é ser um 
híbrido de videoclipe com video game, ou seja, um processo de reme-
diação do clipe televisivo com a arquitetura de game. O resultado do 
clipe é de um híbrido de mixer de vídeo utilizado por VJs, pois as três 
opções de comandos convocam o interator a uma experiência estética 
na linguagem de vídeo, mesclando e combinando camadas e imagens 

4. Banco de dados interativo disponível pelo link: https://interactivemusicvideo.blogspot.
com/.
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da banda, gráficos, imagens do espaço, no mar etc. Temos aqui uma 
remediação de suportes em que o reprodutor de vídeo QuickTime se 
converte em um mixer de vídeo. Essa experiência, que se coloca como 
um video game, remedia muito mais a forma expressiva de criadores e 
VJs do que de games.5 Assim, a prática de mixar e remixar imagens cons-
titui a arquitetura que denominamos mixagem. Game ou mixagem, uma 
é derivada da outra, uma está englobada na outra. São autônomas, mas 
podem ser interdependentes dependendo do projeto interativo.

Direcionando o foco para a terceira arquitetura, a navegação. 
Chegamos nessa categoria ao observarmos o projeto interativo da 
banda Radiohead chamado House of Cards,6 dirigido por James Frost e 
Aaron Koblin, e que utilizou tecnologia 3-D e mapeamento a laser para 
gerar imagens do cantor Thom Yorke, da banda e de um espaço urbano. 
Executado por todos os navegadores, pelo mouse o interator pode visua-
lizar os ângulos nos eixos tridimensionais. A interação ocorre durante a 
execução do clipe e o suporte é apenas por desktop. Por se tratar de uma 
experiência tridimensional, esse clipe é o primeiro videoclipe interativo 
em 360 graus. Observamos que a proposta dessa experiência interativa 
é que um usuário navegue pela interface computacional, observando as 
imagens de uma forma contemplativa. Assim, denominamos esse tipo 
de arquitetura de navegação, já que para o interator é fornecida a possi-
bilidade de ir “navegando” pela interface.

Na busca por descrever os videoclipes interativos e localizar outras 
arquiteturas, chegamos no ano de 2010. Até então, os projetos repe-
tiam as arquiteturas game, mixagem e navegação, até que o videoclipe 
interativo Keep Your Head Up, de Andy Grammer, foi lançado, inaugu-
rando as produções interativas para o Interlude.7 A estética Interlude, 
principalmente para as produções de videoclipes, se assemelha com o 
estilo de narrativa ficcional e com a arquitetura game, já que o interator 

5. Propomos a arquitetura game a partir do conceito de estudos de videojogos de Jesper 
Juul (2003).

6. Disponível em: https://interactivemusicvideo.blogspot.com.br/2008/01/radiohead-
house-of-cards.html. Acesso em: 27 nov. 2018.

7. Empresa israelense de produção de audiovisual interativo. Atualmente o nome mudou 
para Eko Studio. Disponível em: https://helloeko.com/stories/. Acesso em: 28 nov. 2018.
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decide caminhos dentro da narrativa, além ter a possibilidade de algum 
ganho, característica dos games. No caso do clipe Keep Your Head Up, 
o cantor, Andy Grammer, passa por diversos momentos de decisão, o 
que ao término o levará ao alto do prédio de uma maneira mais bem-
-sucedida ou não. Em determinados momentos, o interator necessita 
decidir por quais caminhos o cantor deverá seguir até levar o perso-
nagem ao lugar final do clipe. O suporte é pelo desktop, porém a Inter-
lude desenvolveu anos depois uma atualização para dispositivos móveis 
que permitiu o touchscreen. Essa experiência, porém, foi produzida pelo 
suporte desktop com o mouse como ferramenta de interação. Observa-
-se nessa experiência uma complexidade na construção narrativa, assim 
optamos por denominar essa arquitetura de narrativa.

Após a análise de todos os 152 videoclipes interativos,8 percebemos 
que essas arquiteturas se hibridizavam e realizamos um levantamento 
quantitativo para examinar qual ou quais arquiteturas se reiteram ou 
dominam a construção da forma expressiva dos videoclipes interativos. 
Detectamos que a arquitetura game, sozinha ou em combinação com 
outra arquitetura, está presente em mais de 74% dos videoclipes intera-
tivos. Isso demonstra que as tecnologias utilizadas na produção de video 
games podem nos ajudar a pensar como o videoclipe interativo tem se 
desenvolvido.

Nesse cenário, detectamos onze combinações nos videoclipes inte-
rativos, sendo sete hibridizadas com a arquitetura game: 1) game e 
mixagem; 2) game, mixagem e narrativa; 3) game e narrativa; 4) game 
e navegação; 5) game, navegação e mixagem; 6) game, navegação, 
mixagem e narrativa; 7) game, navegação e narrativa. As demais combi-
nações, nas quais não encontramos a arquitetura game, são compostas 
por: mixagem e narrativa; navegação e mixagem; navegação, mixagem e 
narrativa; navegação e narrativa. No total, são onze combinações, além 
das quatro matrizes: game (9 videoclipes interativos), navegação (15 
videoclipes interativos), mixagem (8 videoclipes interativos) e narrativa 
(1 videoclipe interativo).

8. Disponível em: https://interactivemusicvideo.blogspot.com/. Acesso em: 31 out. 2019.



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA104

4. As estruturas do videoclipe interativo

Após a identificação das combinações de videoclipes interativos, 
apresentam-se sete estratégias de remediação. Ressaltamos que grande 
parte dos processos de remediação se dá pela hipermediação, já que 
os projetos interativos reconhecem os atos de representação nas ferra-
mentas de interação nos campos visual e sonoro. Sendo assim, a primeira 
estratégia de remediação mais utilizada é a relacionada com os games, 
tanto em seus tipos de jogos (tiro, caça-níqueis, corrida, cartas etc.) 
quanto em suas interfaces (visualizador de fase, contador de tempo etc.).

A segunda estratégia de remediação mais recorrente, presente em 
oito combinações9 de arquiteturas, é a remediação de equipamentos 
de mixagem de áudio e vídeo, sendo os recursos mais utilizados os de 
manipulação no campo visual. No mesmo estilo, apresentamos as estra-
tégias de remediação que simulam softwares de edição gráfica. Nesses 
videoclipes, há projetos que imitam a interface de programas como o 
Photoshop e o Paint (Figura 1).

9. Game e mixagem; game, mixagem e narrativa; game, navegação e mixagem; mixagem 
e narrativa; navegação e mixagem; navegação, mixagem e narrativa; navegação, narrativa 
e mixagem.

FIGURA 1: Videoclipe interativo Tanlines, simulando a  
interface do software Photoshop.  

FONTE: elaborado pelo autor a partir de:  
https://interactivemusicvideo.blogspot.com/.
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Outro processo de remediação no videoclipe interativo é desenvolvido 
pela remediação de interfaces gráficas em 3-D. Esses processos são mais 
utilizados nas arquiteturas relacionadas com a navegação de ambientes 
computacionais gráficos, como, por exemplo, no videoclipe The Dilla 
Dimension10 e no projeto Something/Nothing11 (Figura 2). Pelo mouse 
ou pelo teclado, o enunciatário pode navegar pelos eixos XYZ em uma 
visualização tridimensional em tempo real.

Na arquitetura navegação, o processo de remediação é a estratégia 
de imediação (BOLTER; GRUSIN, 2000) por utilização de vídeos pano-
râmicos, de 360 graus, com e sem óculos de realidade virtual (Figura 
3). Essa estratégia, diferente da hipermediação (BOLTER; GRUSIN, 
2000), busca produzir um efeito de sentido de transparência utilizando 
a imersão que a tecnologia, especialmente a dos Oculus Rift, produz.

10. Disponível em: https://interactivemusicvideo.blogspot.com/2015/01/the-dilla-
dimension-link-httpwww.html. Acesso em: 27 nov. 2018.

11. Disponível em: https://interactivemusicvideo.blogspot.com/2017/06/something-
nothing.html. Acesso em: 27 nov. 2018.

FIGURA 2: Frames dos clipes The Dilla Dimension e Something/Nothing.  
FONTE: Elaborado pelo autor a partir de: https://interactivemusicvideo.blogspot.com/.
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Observamos que videoclipes interativos que utilizam janelas de 
navegador constroem uma remediação por imediação. Entende-se isso 
porque, ao interagir com um videoclipe que simula a interação-padrão da 
janela no navegador web, pode ser gerada uma transparência funcional, 
já que o enunciatário pode produzir o sentido de estar acessando um 
site em vez de um videoclipe interativo. Vemos isso, por exemplo, no 
videoclipe Ceelo Green, de Robin Williams (Figura 4), que utiliza o site 
do Google para construir seu projeto interativo. Neste projeto, o enun-
ciatário pode até clicar nos botões de imagem, shopping e vídeos.

E, para finalizar nossos apontamentos, identificamos a remediação 
pelas mídias tradicionais. Esse tipo de remediação resgata elementos 
como a imagem de um televisor de tubo, uma carta, um formato cine-
matográfico, entre outros (Figura 5).

FIGURA 3: Frames dos videoclipes interativos Song for Someone - U2 e  
Bjork- “Stonemilker”. VR  

FONTE: Elaborado pelo autor pelo site https://interactivemusicvideo.blogspot.com/

FIGURA 4: Frames videoclipe interativo Ceelo Green, Robin Williams
FONTE: Montagem nossa pelo site https://helloeko.com/v/ceelo-green-robin-williams



107VIDEOCLIPES INTERATIVOS

Assim, o resultado é que duas formas de expressão se remediam, a 
do videoclipe televisivo com a do video game, resultando no videoclipe 
interativo. Nesse sentido, as tecnologias que foram utilizadas para desen-
volver os video games são um formato híbrido de segunda geração que 
converge o suporte videográfico às ferramentas de interatividade desen-
volvidas e experienciadas nos video games ao longo das décadas. Nesse 
aspecto, analisamos como essas novas poéticas no ciberespaço confi-
guram as formas de produção e circulação de audiovisuais na web, reite-
rando o videoclipe interativo como o formato mais aberto para experi-
ências inauguradoras. Os video games são centrados em controladores 
que emulam ferramentas, como, por exemplo, dependendo dos jogos, 

FIGURA 5: Frames dos videoclipes interativos The Wilderness Downtown e Bruno 
Mar’s Treasure Dance.

FONTE: Montagem nossa pelo site https://interactivemusicvideo.blogspot.com/
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instrumentos musicais, espadas, armas etc., caracterizando uma hiper-
mediação. Nesse universo de videoclipes interativos, o mouse e o teclado 
são os controladores mais utilizados, emulando ferramentas de seleção, 
combinação e manipulação gráfica. Podemos perceber que o tipo de 
interatividade do videoclipe é inspirado nos controles de softwares de 
edição de imagem e som. Observamos, nesta análise, que essas experi-
ências são um indicativo de um processo de desenvolvimento de uma 
linguagem específica para a internet no âmbito da remediação, em que 
uma das principais alterações que essas tecnologias digitais fomentaram 
em relação aos dispositivos analógicos foi a possibilidade da hibridi-
zação dos meios, criando, por meio de novos dispositivos, possibili-
dades expressivas nunca antes experimentadas. São experiências que 
demonstram avanços no que diz respeito a formas expressivas, reque-
rendo, assim, a necessidade da ampliação dos instrumentos de análise 
para compreensão das novas formas de expressão.

5. Considerações finais

A linguagem audiovisual, ao longo de mais de um século de seu 
desenvolvimento, foi e é marcada por hibridizações e remediações. 
Nesse sentido, entende-se que, a partir do advento das tecnologias digi-
tais de armazenamento, edição e circulação, possibilitou-se o progresso 
de novas formas expressivas do fazer-audiovisual. Assim, o videoclipe 
interativo, um formato nativo do ambiente digital, é em sua essência um 
produto híbrido que se manifesta em suportes remediados que possi-
bilitam novas formas de textualização na comunicação audiovisual. 
Observar esse fenômeno hipermidiático a partir dos processos de reme-
diação, hibridização, na busca de categorização desses videoclipes inte-
rativos, foi o ponto central que o trabalho aqui relatado buscou analisar.

O percurso realizado nessa pesquisa foi desenvolvido a partir de um 
mapeamento da primeira década dos videoclipes interativos, visando 
dessa forma construir o corpus de pesquisa, identificando o que vem 
sendo produzido de mais atual nesse formato, que pressupõe a inte-
ração mediada por computador. Conforme observamos nas categorias 
descritas, podemos afirmar que o videoclipe interativo é o formato 
que pode e deve ser considerado como uma decorrência do processo 
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de migração do audiovisual na internet, pois essa convergência entre a 
linguagem audiovisual e a linguagem de programação constrói novas 
possibilidades de textualização audiovisual. No videoclipe interativo, 
esse hiperaudiovisual, uma nova forma de remediação e hibridização, é 
proporcionado pela convergência digital. A remediação entre os meios 
analógicos e digitais produz arquiteturas específicas como os games, a 
mixagem, a navegação e a narrativa interativa a partir de processos de 
hibridização reiterados por determinados procedimentos enunciativos, 
além de criar suas estratégias de interatividade pautadas por essa nova 
lógica de remedição e hibridização.

Nas arquiteturas hibridizadas, observou-se que os processos de reme-
diação sempre se dão por propostas visuais, constituindo elementos 
que permitem produzir o efeito de participação do interator, como, por 
exemplo, a remediação de interface gráfica do software de edição de 
imagem, a remediação de equipamento de mixagem de áudio e vídeo, 
a remediação de jogos e até mesmo a remediação de um painel de tele-
visão antiga com seletores de canais.

Outro ponto de destaque diz respeito ao fluxo de produção desses 
videoclipes. Entende-se que a programação computacional não é inse-
rida apenas no processo final da obra, mas sim desde a sua concepção. 
Verifica-se que, na maioria dos projetos, o processo de interatividade se 
dá durante a execução sincrônica do visual com o sonoro, embora haja 
em alguns videoclipes a ocorrência de uma interatividade que se cons-
trói para além do fluxo da música. Há nestes casos a produção de inter-
faces sofisticadas para elaboração de elementos visuais e sonoros mani-
puláveis, construindo um ambiente hipermidiático. Assim, podemos 
afirmar que o videoclipe interativo não é apenas editado audiovisual-
mente, mas articulado com a programação computacional. Essa lógica 
nos leva a entender que esse formato audiovisual interativo é uma forma 
expressiva própria da internet como uma das primeiras manifestações 
que dão os indícios do desenvolvimento de uma linguagem própria para 
o meio digital.
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Capítulo 6

Audiovisual interativo:  
linguagem, tecnologia e mediação  
entre sujeitos e dispositivos
Bruno Jareta de Oliveira

1. Introdução

Em diferentes gêneros, formatos e finalidades de comunicação, 
produtos conhecidos como filmes interativos, jogos eletrônicos, reali-
dade virtual e aumentada, por exemplo, forjam novos contratos enun-
ciativos e, na recorrência de experimentações, tensionam o audiovisual 
enquanto forma expressiva. Tais discursos são possíveis graças a uma 
configuração que conta com dispositivos digitais na práxis enunciativa. 
O ponto de interesse do capítulo recai sobre a relação de comunicação 
mediada nas interações possibilitadas pelo audiovisual conhecido como 
interativo.

Se há divergências no que é considerado ou não interativo, há ao 
menos determinado consenso sobre o que é ou não audiovisual. Leigos, 
profissionais do setor e comunidade científica concordam que produ-
ções televisivas e cinematográficas, por exemplo, são, inquestionavel-
mente, audiovisual. A palavra parece ser a solução para referenciar tanto 
os meios como os produtos dos dispositivos cinematográficos, televi-
suais e as múltiplas manifestações digitais geradas da união das imagens 
e dos sons. Etimologicamente, ela evidencia estes dois elementos, uma 
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vez que audire e videre significam ouvir e ver em latim, respectiva-
mente. A explicação da palavra, no entanto, parece insuficiente quando 
a meta é esmiuçar de modo abrangente as características de todas as 
possibilidades dessa linguagem no âmbito comunicacional. Muitos 
são os motivos que justificavam a relevância em agrupar enunciados 
que compartilham características semelhantes a ponto de receberem 
um mesmo nome que os designe como uma só linguagem. Para esta 
pesquisa, interessa demarcar o conceito de audiovisual interativo para 
as mídias digitais com a finalidade de investigar estratégias discursivas 
de manifestação do discurso e suas potencialidades para a comunicação. 
Sob a perspectiva da semiótica discursiva e estudos da linguagem audio-
visual e meios digitais, a meta é compreender de que modo operam os 
efeitos de sentido na comunicação entre indivíduos mediada por esses 
dispositivos.

2. Interatividade nas mídias audiovisuais

Antes de abordar a dimensão interativa dos enunciados que são 
objeto deste capítulo, é preciso entender o aspecto expressivo do audio-
visual e que o caracteriza enquanto linguagem que engloba cinema, 
televisão, vídeo e meios digitais e todo o seu dinamismo decorrente de 
transformações tecnológicas e cultuais. A solução recomendada é conti-
nuar a partir do que a etimologia sugere: o que vemos e o que ouvimos. 
Para a semiótica discursiva – disciplina inaugurada por Algirdas Julien 
Greimas e seus colaboradores a partir dos estudos de Ferdinand de Saus-
sure e de Louis Hjelmslev –, essa problemática pode ser abordada pelo 
aspecto da condição fundante da manifestação do sentido: a função 
semiótica. A partir de uma reformulação dos conceitos de significado 
e significante de Saussure, Hjelmslev (1975) define que a linguagem é 
concebida por dois planos: o da expressão e o do conteúdo. O plano 
da expressão corresponde às propriedades sensíveis e o do conteúdo, 
às discursivas. A relação entre essas duas grandezas é a função semi-
ótica, ou semiose, e, segundo o autor, um plano pressupõe necessaria-
mente o outro. “Uma expressão só é expressão porque é a expressão 
de um conteúdo, e conteúdo só é conteúdo porque é conteúdo de uma 
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expressão”. (HJELMSLEV, 1975, p. 54). Não é possível, portanto, alterar 
um plano sem que se tenha alteração no outro.

Independente da manifestação textual (verbal escrito, oral, audiovi-
sual, fotografia etc.), as articulações do conteúdo que dão formas aos 
conceitos pertencentes a esse plano são sempre da mesma ordem. Como 
cada linguagem ganha concretude sensível de diferentes modos, o plano 
da expressão e suas diversas naturezas de manifestação oferecem dife-
rentes desafios àqueles que buscam compreender a significação. Um 
dos interesses deste estudo é compreender qual é o plano da expressão 
no audiovisual. Ao tratar da linguagem televisual, Médola (2009, p. 
405-406) defende que, “se considerarmos que a substância da expressão 
é matéria, captada pelos órgãos do sentido, portanto sensível, podemos 
pensar que as substâncias da expressão do texto televisual são a luz e o 
som”. É possível estender essa constatação para os outros dispositivos 
audiovisuais, o que leva à conclusão de que luz e som são, portanto, 
as duas matérias sensíveis que são articuladas na composição do plano 
da expressão, que, pela função semiótica, manifesta o conteúdo desta 
linguagem. Resumidamente são estes os modos como olhos e ouvidos 
humanos percebem a expressão audiovisual.

Por ser estruturado em um sistema de linguagem, o potencial artís-
tico e comunicativo do audiovisual é infinito, e as histórias do cinema 
e da televisão corroboram essa afirmação. A cada invento técnico que 
reformula os modos de articular imagens e sons, o audiovisual amplia 
seu escopo de possibilidades. A digitalização das mídias foi uma dessas 
incorporações técnicas que, como a breve história dos meios digitais 
comprova, alterou e continua alterando em alto grau a dinâmica dos 
enunciados. Como não há mudança na expressão sem que haja mudança 
no conteúdo, a engenhosidade na articulação de elementos desse último 
plano adiciona novas possibilidades ao primeiro. Não que antes disso a 
linguagem fosse limitada – já está mais que consolidado o poder artístico 
e comunicativo do audiovisual analógico. É uma mudança que agrega 
variáveis de sentido e abre possibilidades aos criadores, da mesma forma 
que o som, por exemplo, inaugurou novos caminhos à linguagem. O 
digital amplia as fronteiras das experiências discursivas, e essas contri-
buem para um amadurecimento deste tipo de textualização.
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Frequentemente associado de modo direto aos dispositivos digitais, 
o conceito de interatividade na comunicação não é uma questão cien-
tífica recente, muito menos inaugurada com o debate acerca da digi-
talização. Pensar a interatividade implica, em um primeiro momento, 
definir o conceito de interação, uma situação fundante para a emer-
gência do sentido e caracterizadora do processo comunicativo de um 
modo geral. Landowski (2018, p. 2, tradução nossa) define a interação 
como “um processo ao mesmo tempo pragmático, cognitivo e patêmico, 
de confrontação entre um ‘eu’ e um ‘outro’, entre um alguém e alguma 
coisa”. No contexto dos enunciados audiovisuais, essa relação de inte-
ração acontece mediada por dispositivos tecnológicos. Fiorin (2003) 
enfatiza o papel da interação no processo enunciativo, já que, segundo 
o autor, “considerando o texto como uma situação, pode-se apreender a 
emergência do sentido, que não é algo dado na realidade das coisas, mas 
é construído na interação, com a presença do outro”. (p. 51).

Se a interação é constitutiva da comunicação, o que então é enten-
dido como interatividade? De acordo com Murray (2003, p. 80), popu-
larizou-se denominar o computador e seus conteúdos de interativos pela 
sua capacidade de executar uma série de regras que dotam o disposi-
tivo da competência de funcionar como um motor, e isso abre cami-
nhos para uma determinada estrutura participativa. Valorar este tipo de 
participação possibilitada pelo meio digital como superior aos outros 
modos pode ser um equívoco. Todos os enunciados exigem um fazer 
interpretativo por parte do enunciatário, que pode levar ou não à adesão 
ao que se comunica, resultando assim em uma forma ativa de parti-
cipação. Para o enunciatário das produções audiovisuais, não é dife-
rente. Apesar disso, é comum perceber os integrantes de uma audiência 
de obras audiovisuais tradicionais como aqueles que estão imóveis e 
passivos, prontos para receber a obra que foi produzida para ser trans-
mitida a eles. Entender o papel do olhar como algo passivo é ignorar a 
sensibilidade do enunciatário. Não há experiência fílmica ou televisiva 
sem o espectador e seu processo interpretativo. Para Rancière (2012, p. 
17), o espectador é capaz de muitas ações a partir do olhar, como, por 
exemplo, observar, selecionar, comparar e interpretar. De todo modo, 
há uma vasta produção audiovisual que convoca uma participação além 
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do processo do olhar, da escuta e da psique, e que utiliza os recursos dos 
meios digitais para isso. Quais são as configurações discursivas de tais 
obras e suas possibilidades no processo comunicacional?

Circunscrita na dimensão semiótica das mídias, interatividade é um 
modo de designar produções que possibilitam uma sensação de que o 
enunciado é criado à medida que a interação acontece. Sobre intera-
tividade nos ambientes digitais pautada em conteúdos programados, 
Médola (2006, p. 5) afirma que “trata-se de efeito de sentido, pois a 
maior parte das configurações textuais passíveis de serem manifestadas 
já foram concebidas”. A ideia de interatividade adotada neste trabalho 
está associada, portanto, a um efeito de sentido proveniente de uma 
modalidade de enunciados estruturados de tal forma que permita uma 
participação do destinatário a partir da qual uma atualização é provo-
cada ou, em outras palavras, há uma mudança na composição expressiva 
do texto. O conceito de agência apresentado por Murray expressa com 
clareza como é essa participação; para a autora, a agência, um prazer 
estético característico dos ambientes digitais, “é a capacidade gratifi-
cante de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas deci-
sões e escolhas”. (MURRAY, 2003, p. 127).

As propriedades desses ambientes abrem possibilidades discursivas e 
ampliam o grau de outras já existentes, tendo em vista a escala e rapidez 
que a circulação e produção de conteúdos digitais podem alcançar. Isso 
não exime o enunciador de criar propostas discursivas que prezam pela 
articulação engenhosa dos arranjos enunciativos na criação das suces-
sões de efeitos que compõem a obra. Não basta a proposta de agência se 
ela não for capaz de suportar esse papel ativo do público que observa, 
seleciona, compara e interpreta. Por outro lado, as produções realizadas 
para as mídias digitais não devem ser vistas com descrença e desqualifi-
cadas de antemão só pelo risco de acharem que parecer interativo é sufi-
ciente. É ela, a interação, que deve nortear a proposta de interatividade. 
Conforme alertam Barros e Caldas (2017, p. 3), “interação é, ou deveria 
ser, a essência da interatividade, está na esfera da práxis. Porém, pode 
haver interação sem mecanismos de interatividade. E nem toda prática 
de interatividade se traduz, de fato, em experiência de interação”.
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3. Mediação entre sujeitos e dispositivos

Para entender a comunicação estabelecida na fruição de uma obra em 
audiovisual interativo para as mídias digitais, é fundamental conhecer 
as “partes materiais” envolvidas no processo e suas funções expressivas 
na enunciação. O exame de tais discursos aponta três actantes neces-
sários para que a experiência ocorra: destinador, dispositivos digitais 
e destinatário. O primeiro e o último são sujeitos da comunicação e 
ocupam o discurso na condição de enunciador e enunciatário. A dife-
rença entre destinador/destinatário e enunciador/enunciatário é que 
os primeiros pertencem ao mundo, enquanto suas formas no discurso 
pertencem ao texto. (FIORIN, 1996). É possível que haja mais de um 
corpo no polo destinador – o que, na verdade, é o mais comum nos 
enunciados audiovisuais. Também é viável envolver mais de um dispo-
sitivo digital para um mesmo enunciado. O videoclipe interativo Just a 
Reflektor,1 da banda Arcade Fire, por exemplo, combina dois disposi-
tivos independentes, o computador e o smartphone, para fornecer um 
único enunciado cuja manipulação espacial do segundo dispositivo 
altera a visualidade exibida no primeiro, que o reconhece pela webcam. 
E é possível também pensar o audiovisual interativo para mais de um 
corpo no âmbito do destinatário, como no caso de experiências proje-
tadas para um consumo coletivo e simultâneo. Jogos multiplayers são 
exemplo disso.

No âmbito das linguagens, os enunciados em audiovisual interativo 
são objetos de significação que sensibilizam o corpo do destinatário por 
meio do plano da expressão dos dispositivos que lhe dão concretude, 
explorando em maior ou menor grau os recursos dos equipamentos. 
Mover o corpo pelo espaço durante a experiência enunciativa é uma 
habilidade motora e plástica considerada na colocação em discurso, e 
decisões pautadas neste sentido são levadas em conta na criação dos 
enunciados. A significação emerge a partir desta interação entre os 
sujeitos mediada pelos dispositivos. Tal processo evidencia que nos 
corpos dos três actantes, destinador, dispositivo digital e destinatário, 
existe a dupla habilidade de “sentir” e de produzir material sensível. 

1. Disponível em: https://www.justareflektor.com/. Acesso em: 8 out. 2020.
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Nesta perspectiva, os corpos feitos de material orgânico ou de compo-
nentes eletrônicos podem ser aproximados. O objetivo de tal reflexão 
não é desumanizar os indivíduos ou ignorar a sua natureza complexa 
de existência, e sim promover uma abstração que convide a entender 
o corpo como parte de um processo midiático que depende de trocas 
sensíveis do ponto de vista matérico.

O corpo humano é capaz de sentir e interpretar materiais sensíveis 
como a luz, a vibração do ar, a textura, temperatura e pressão das superfí-
cies, aromas e sabores. Há partes do corpo especializadas nessas funções, 
como olhos, ouvidos e pele. Além de perceber, a habilidade motora 
do corpo permite que os sujeitos humanos criem material sensível. É 
possível provocar vibrações no ar batendo partes do corpo, por exemplo. 
A comunicação humana mais básica depende dessa habilidade, uma vez 
que a fala, a escuta, a gestualidade e a observação ocorrem por meio dessa 
capacidade de produzir e perceber matéria. A linearidade dos signos 
está condicionada, no entanto, aos limites materiais dos corpos que os 
produzem e os sentem. Somos incapazes de pronunciar duas palavras 
ao mesmo tempo, assim como não conseguimos olhar simultaneamente 
tudo ao nosso redor. Em outras palavras, percepção e criação de mate-
riais sensíveis estão sujeitas às coerções das configurações biológicas e 
físicas do corpo. Dispositivos extracorpos ampliam as habilidades de 
comunicação e de linguagem. A escrita é resultado deste processo, uma 
vez que no corpo humano não existem instrumentos biológicos para 
escrever. Seguindo a mesma lógica, a criação de qualquer dispositivo 
tecnológico de comunicação visa vencer, ampliar e enriquecer os modos 
de interação entre sujeitos.

Neste contexto, o advento dos dispositivos digitais é um marco, já que 
aparelhos capazes de simular a percepção sensível são agora parte dos 
processos comunicacionais. Os dispositivos eletrônicos digitais contêm 
sistemas equipados com sensores capazes de registrar diferentes dados 
sensíveis. A câmera, por exemplo, é um instrumento ótico que captura 
as imagens do mundo natural, e munida de processamento de software 
é capaz de “entender a luz”. Microfones são equipamentos capazes de 
converter vibrações do ambiente em sinais elétricos e, no digital, identi-
ficar sons. Teclados, mouses, controles remotos e de video game são equi-
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pamentos baseados em botões e sensores de deslocamento, que reagem 
ao tato e à manipulação topológica. De maneira similar, a tela sensível ao 
toque dos smartphones e tablets capta a pressão e movimentos dos dedos 
em contato com as superfícies. Bússola digital, acelerômetro e giroscópio 
presentes nesses aparelhos móveis são elementos que captam o posicio-
namento do dispositivo no espaço. Todos esses recursos são caminhos 
para que os dispositivos possam “sentir”. Tais equipamentos também 
criam material sensível. Telas e alto-falantes são os mais comuns deles – 
o primeiro emite luz, e o segundo provoca vibrações no ar, criando sons.

Corpos que “sentem” e que se fazem sentir. Destinador(es), 
dispositivo(s) e destinatário(s) compõem as partes materiais da confi-
guração enunciativa no audiovisual interativo. Se essa habilidade é 
um fator comum, é preciso evidenciar que os dispositivos digitais não 
possuem a mesma capacidade de interpretação e ação de um sujeito, 
por mais evoluída que a ilusão criada para tal finalidade seja, antropo-
morfizada ou não. Da mesma forma que o corpo humano está sujeito 
às suas próprias coerções biológicas e físicas, os dispositivos digitais, 
mesmo considerando o dinamismo das inovações tecnológicas, estão 
subordinados a um conjunto de características cujas práticas por eles 
são possíveis. De acordo com Landowski (2014), os objetos inanimados 
podem ser capazes de simular uma sensibilidade do tipo reativa, susce-
tível de fundar os processos de ajustamento – interação que acontece 
por meio de um fazer junto, uma união. As especificidades dos meios 
digitais dão aos dispositivos essa competência que os tornam capazes de 
simular um “sentir recíproco” entre um ser humano e um objeto inani-
mado, possibilitando, desta forma, uma relação de sentido. No audio-
visual interativo, os processos de significação acontecem graças a essa 
configuração. Em outras palavras, o enunciador fundamenta o processo 
comunicativo na partilha da sensibilidade com o enunciatário através 
do dispositivo digital e a capacidade deste de “sentir” e, a partir disso, 
agir. Landowski (2014) lembra, no entanto, que essa forma específica 
de sensibilidade não está muito distante de uma lógica programada de 
interação, uma vez que o dispositivo não tem as mesmas capacidades 
perceptivas e interpretativas do destinatário. É por meio do aparelho 
inanimado, no entanto, que a interatividade é construída, e é nele que os 
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elementos expressivos luz e som são articulados para que o enunciatário 
possa interagir com o conteúdo.

Do ponto de vista da interação homem-máquina, se o corpo do 
destinatário precisa agir sobre o do dispositivo digital para que o enun-
ciado ocorra, o primeiro age sobre elementos do segundo que precisam 
ser identificados como unidades operatórias. Essa constatação implica 
observar duas questões: a interface dos dispositivos e a programação dos 
conteúdos. Manovich (2001) afirma que a interface de um computador 
tem o papel de apresentar de modo codificado a variedade de informação 
contida em um sistema digital. É por meio dela que o destinatário tem 
acesso ao conteúdo e organiza a sua experiência de fruição. Nas mídias 
digitais, essas unidades comumente são apresentadas visualmente, como 
áreas delimitadas reconhecidas como “botões”, verbal escrito, imagens 
clicáveis etc. O destinatário geralmente exerce a agência por meio do 
movimento do corpo, tocando na área da imagem ou conduzindo um 
cursor, via mouse, até o ponto desejado, e pressionando um botão para 
consolidar a escolha.

Há, no entanto, muitas outras maneiras de estabelecer essa troca de 
material sensível. A tecnologia audiovisual conhecida como realidade 
virtual é um exemplo. Parte dela consiste em exibir recortes de uma 
imagem esférica que é enquadrada de acordo com o movimento do 
dispositivo acoplado à cabeça do destinatário. A ação é “sentida” pelo 
giroscópio, bússola e acelerômetro do aparelho, que sincroniza a nave-
gação espacial do mundo natural com a do espaço enunciado na tela, 
permitindo a participação pela escolha da orientação visual. No docu-
mentário Clouds Over Sidra,2 refugiados sírios na Jordânia são apresen-
tados a partir da perspectiva de Sidra, uma menina de 12 anos. Enquanto 
a personagem principal narra suas percepções, é possível explorar os 
ambientes e encontrar elementos que contribuem para a significação do 
filme (Figura 1). A interface deste tipo de produção consiste, portanto, 
no ato de movimentar-se para que o dispositivo “sinta” tal movimento e 
atualize a expressividade em função dele.

2. CLOUDS Over Sidra. Criação: Gabo Arora, Chris Milk. Jordânia: UN SDG Action 
Campaign; UNICEF Jordan; Vrse, 2015. (8 min).
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Mídias audiovisuais digitais também podem exibir uma interface 
sonora navegável. Nos aparelhos de inteligência artificial baseados em 
voz, a interface é majoritariamente sonora. As palavras ditas pelo desti-
natário são “ouvidas” pelo microfone do aparelho, que está programado 
para tocar conteúdos específicos associados a comandos específicos. O 
Desafio 3%3 é um jogo brasileiro desenvolvido para a assistente de inte-
ligência artificial Amazon Alexa, e nele todo o processo de navegação 
é por áudio. A experiência é conduzida pela voz de uma personagem 
da série televisiva 3%4 que desafia o jogador a cumprir um conjunto de 
testes análogos àqueles vividos pelos personagens da produção audio-
visual, já que esta apresenta um futuro distópico no qual poucos jovens 
de uma numerosa população miserável são submetidos a um processo 
de seleção que pode conduzi-los a um paraíso reservado apenas aos 
“merecedores”. A personagem explica os desafios e cobra as respostas do 
jogador, que deve pronunciar as palavras reconhecidas pela aplicação 
para que a navegação tenha êxito. A destreza comunicacional deste 

3. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Doppio-Games-O-Desafio-3/dp/
B07YTV91CY. Acesso em: 8 out. 2020.

4. 3%. Direção: César Charlone, Daina Giannecchini, Dani Libardi, Jotagá Crema. Brasil: 
Netflix; Boutique Filmes, 2016. Seriado televisivo.

FIGURA 1: Montagem feita com imagens do filme Clouds Over Sidra. Acima: totali-
dade da imagem de Sidra no quarto, com todos os elementos visuais que podem ser 

enquadrados pelo espectador; abaixo: um dos recortes possíveis graças ao  
movimento sentido pelo dispositivo.  

FONTE: montagem nossa, feita com imagens do filme Clouds Over Sidra.
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tipo de assistente depende não só dessa troca de material sensível e da 
sua qualidade tecnológica, mas do conteúdo programado. Não à toa, 
muitas perguntas são respondidas com uma negativa de compreensão 
genérica por esses assistentes virtuais, já que a tecnologia para entender 
os pedidos dos destinatários ainda precisa evoluir para que a ilusão de 
sujeito dotado de inteligência e vontade seja criada.

O documentário interativo australiano My Grandmother’s Lingo5 é 
outro exemplo de como discursivizar as trocas de material sensível entre 
destinador e destinatário através da interface dos dispositivos. Guiado 
pela voz de uma jovem aborígene, o destinatário tem a missão de repetir 
palavras do idioma nativo de sua avó. A neta explica que mais de 90% 
das línguas dos povos originários estão em risco. Produzida para compu-
tador, a obra solicita o uso do microfone para a experiência funcionar. 
A jovem apresenta brevemente a situação da comunidade da sua avó, 
e logo há um primeiro pedido de pronúncia de uma palavra da língua 
marra. O destinatário deve repeti-la três vezes. A cada repetição, a visu-
alidade baseada em animações ganha novos contornos e movimentos. 
Outros momentos como esse surgem durante a experiência (Figura 2). 
O resultado é uma imagem que ganha vida pela voz do destinatário, 
gerando o efeito discursivo de que a participação contribuiu para que o 
idioma permanecesse vivo e a cultura de um dos povos originários fosse 
um pouco mais conhecida. A narrativa, ao final, conduz para mais infor-
mações sobre a luta da jovem para preservar a língua marra.

5. MY Grandmother’s Lingo. Austrália: SBS, 2016. Disponível em: https://www.sbs.com.
au/mygrandmotherslingo/. Acesso em: 8 out. 2020.

FIGURA 2: Animação sendo conduzida pela voz do destinatário reconhecida pelo pelo 
dispositivo de acordo com a programação feita pelo destinador do documentário intera-
tivo My Grandmother’s Lingo. A cada pronúncia da palavra “casa” em Marra, mais lares 

surgem na tela
FONTE: Montagem nossa, feita com imagens do website My Grandmother’s Lingo. 
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Outro modo de inserir dados no sistema é gerando imagens para o 
dispositivo. Sensores de luz, como as câmeras, podem captar os gestos 
do destinatário, e uma programação pode ser feita utilizando a diferen-
ciação das imagens como seleção de ações específicas. Uma das formas 
que foram disponibilizadas para interagir com o popular jogo de dança 
Just Dance6 é a utilização de equipamentos que “enxergam” os movi-
mentos do corpo, e com esses dados o software avalia se estão condi-
zentes com a coreografia do dançarino em tela. Filtros em realidade 
aumentada em redes sociais on-line são outro exemplo, já que muitos 
deles condicionam alguma modificação nos elementos visuais quando 
o rosto humano captado faz algum movimento específico. A técnica 
consiste em enriquecer um ambiente real captado pela câmera do smar-
tphone com objetos virtuais e sincronizá-los espacialmente para criar a 
sensação de que o objeto está no mundo natural, e o resultado é exibido 
em tempo real na tela do aparelho. Há um deles, por exemplo, no qual 
o usuário pode visualizar um modelo de óculos escuros digitalmente 
inseridos no próprio rosto, e, ao movimentar a cabeça para trás, um 
novo modelo do acessório ocupa o lugar do primeiro. Tanto a sincronia 
quanto a troca entre os óculos são programações que partem do reco-
nhecimento e leitura da imagem captada pela câmera.

Como apontado anteriormente, também é possível inserir dados em 
um sistema digital através do contato com superfícies sensíveis. Tocar 
uma tela já é um ato de navegação bastante consolidado nos dispositivos 
digitais contemporâneos, e tal ação consiste no aparelho “sentindo” a 
pressão exercida pelo destinatário. A outra via também é possível. Há 
dispositivos que vibram de acordo com a programação para gerar efeitos 
específicos, como, por exemplo, controles de video games que emitem 
vibrações constantes em jogos de corrida quando o automóvel sai da 
pista asfaltada e percorre um trecho irregular e esburacado. A percepção 
tátil da pele humana sente a vibração e a associa ao universo enunciado 
na tela e nos alto-falantes.

6. JUST Dance. Estados Unidos: Ubisoft, 2009. Série de jogos eletrônicos.
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O videoclipe interativo Dangerous7 é um outro exemplo de como 
a partilha de material sensível na composição de conteúdos progra-
mados digitalmente pode ser empregada no discurso. A produção 
concebe um enunciado composto por duas telas: a do computador e a 
do celular (Figura 3). O público recebe instruções de quando e onde 
precisa posicionar o smartphone ao lado da tela do computador, criando 
uma extensão da imagem que, no contexto do discurso, cria uma única 
superfície com duas telas. A do celular estabelece ora uma relação de 
contiguidade topológica com a projeção espacial da primeira, ora de 
complementaridade com a montagem, mostrando outras perspectivas 
relacionadas a uma mesma cena. Além de contar com a característica 
do dispositivo de poder ser movido pelo espaço para ser reposicionado 
nas laterais da tela do computador, a produção cria uma breve situação 
na qual um dos músicos “liga” para o smartphone que está sendo usado, 
simulando uma chamada de vídeo. É criado, desse modo, um efeito de 
sentido que faz que o dispositivo deixe de ser imperceptível e assuma um 
papel narrativo de aparelho celular pelo qual um dos atores do discurso 
liga para o destinatário. Este é um exemplo de como as propriedades 
materiais do dispositivo podem ser usadas discursivamente.

7. DANGEROUS. Direção: Jonas Åkerlund. França: Ideas For Music, 2014. Videoclipe 
interativo.

FIGURA 3: Smartphone muda de status durante a fruição. Acima, as telas constituem 
uma única superfície durante a experiência. Abaixo, o enunciatário é surpreendido 

por uma ligação de um dos atores do discurso. Smartphone muda de status durante a 
fruição

FONTE: Montagem nossa, feita com imagens do videoclipe interativo Dangerous.
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É preciso, portanto, lembrar que a interface é criada compondo 
trocas de diferentes materiais sensíveis a depender das possibilidades 
técnicas do dispositivo em questão. Esses elementos expressivos são 
articulados em diferentes unidades que passam a constituir o enunciado. 
É pela interface que a agência é oferecida, já que os conteúdos podem 
ser programados para responder a ações específicas. A possibilidade de 
programar respeitando regras definidas por quem fez tal programação 
em um grau muito maior que nos dispositivos analógicos é uma proprie-
dade recorrentemente apontada por diferentes autores (MANOVICH, 
2001; MURRAY, 2003) para distinguir os meios digitais dos demais. 
Instrumentos como botões e alavancas sempre foram recursos asso-
ciados a uma resposta do equipamento, e mídias audiovisuais analó-
gicas também possuem tais soluções, como os comandos do controle 
remoto da televisão. O que há de novo com os meios digitais é que esses 
métodos de entrada, além da sofisticação e precisão ampliadas, estão 
em função de unidades discretas programadas digitalmente. Graças a 
essa configuração, é possível expandir os modos de propor a agência, ou 
seja, de oferecer ao enunciatário ações no texto cujos resultados sejam 
percebidos.

4. Conclusão

No processo de comunicação no audiovisual interativo, há um 
conteúdo programado por um destinador, acessado pela mediação de 
uma interface em um dispositivo digital, por um destinatário que entra 
em contato com o material sensível gerado e produz outro material que 
será percebido pelo dispositivo de acordo com a programação. Nos 
jogos eletrônicos, os comandos do controle são lidos pelo software para 
que um determinado personagem cumpra uma ação, como “pular”. Em 
realidade virtual, o movimento do corpo do destinatário é “sentido” pelo 
dispositivo que atualiza o recorte da imagem esférica, criando a ilusão 
de sincronia na navegação espacial. Nas narrativas audiovisuais ramifi-
cadas, o desdobramento mostrado é aquele escolhido pelo destinatário 
ao selecionar uma unidade de opção apresentada na interface.

Observa-se nessas e em qualquer proposta de audiovisual interativo 
que a dinâmica de usabilidade dos dispositivos é capaz de estruturar 
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experiências discursivas derivadas da participação do enunciatário. 
Aderir ao discurso que se apresenta como interativo implica participar 
da proposta, selecionando as opções oferecidas no âmbito expressivo a 
fim de ocupar uma posição na enunciação. Tanto os aprendizados com 
o audiovisual clássico quanto a exploração das características da digita-
lização das mídias fazem do audiovisual interativo uma linguagem fruto 
das tecnologias do nosso tempo, capaz de criar alternativas para que 
os sujeitos expressem tudo aquilo que pelas outras linguagens histori-
camente já está consolidado, mas agora com possibilidades ampliadas. 
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Capítulo 7

Visibilidade mediática e cocriação 
da experiência gastronômica
Ana Claudia de Oliveira
Rodrigo Neiva

Restaurantes gastronômicos, de uma forma geral, proporcionam 
experiências multissensoriais não só em torno da comida, mas também 
do ato de comer. Nestes restaurantes, a arquitetura, a decoração, a hospi-
talidade e, claro, a comida autoral do chef de cozinha são planejados 
para afetar os frequentadores estesicamente, ou seja, pelos seus sentidos. 
O que os diferencia de outros restaurantes e os torna estabelecimentos 
de bom gosto deve-se ao chef, figura central da criação da experiência, 
e ao fato de ele aliar técnicas de uma cozinha profissional com ingre-
dientes e técnicas regionais, transformando texturas, aromas e sabores 
em uma espécie de jogo em que o sujeito da degustação, em parte, reco-
nhece aquilo que está sendo servido, em parte se surpreende (ou não!) 
com as transformações ou subversões particulares do chef.

O restaurante Arturito distingue-se dentre os restaurantes gastronô-
micos tanto por sua chef e proprietária ser Paola Carosella, reconhecida 
desde a abertura do seu primeiro restaurante na cidade, o Julia Cocina, 
como por sua participação como jurada na versão brasileira do reality 
show culinário MasterChef. Advém ainda seu destaque do fato de valo-
rizar a qualidade e origem dos ingredientes utilizados em sua cozinha, 
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muitos deles orgânicos e produzidos por pequenos agricultores, os quais 
visita pessoalmente, mostrando a sua criteriosa seleção da procedência.

Até o início da pandemia de covid-19, a experiência proporcionada 
pelo Arturito, como em todos os restaurantes gastronômicos, era conce-
bida para acontecer presencialmente, executando um programa para 
estabelecer interações de caráter eufórico. Obviamente, a depender da 
configuração, da disponibilidade do degustador, do arranjo estético e 
estésico da capacidade criativa de cada chef, a experiência pode ser mais 
ou menos bem-sucedida. Entretanto, com o isolamento social decretado 
pelos governos, alguns estabelecimentos fecharam suas portas, tempo-
rária ou permanentemente, outros buscaram formas de atuação neste 
novo cenário. Mesmo que centrados em uma experiência gastronômica 
no seu endereço, Carosella e seu restaurante constroem a sua visibili-
dade inteiramente ligados às várias mídias pelas quais mostram-se para 
ser vistos.

Apoiado nessa visibilidade mediática, o objetivo deste trabalho 
é compreender, por meio do arcabouço teórico da sociossemiótica, 
as experiências estéticas e estésicas iniciais criadas pelos restaurantes 
considerando a não presencialidade do sujeito da degustação na ambi-
ência. A presença em ato e o contato que animam a disponibilidade dos 
sujeitos na experiência que os afeta, fazendo sentido, foram explorados 
na vertente da teoria semiótica desenvolvida por Landowski (1997, 
2004, 2014, 2019) como regime de sentido e interação por ajustamento. 
A partir das proposições sobre a estesia como a nascente do sentir 
com os sentidos, Landowski redimensiona o enunciado por Greimas 
em Da imperfeição e chega à concepção do descontínuo promotor do 
acidente. Esse agrupa dois tipos de ocorrências distintas que o encami-
nharam à complementação dos procedimentos narrativos do que chama 
de “constelação da aventura”, regidos pela lógica da união, que envolve 
os regimes do assentimento e do ajustamento. Em oposição à lógica da 
junção, que abarca o bem determinado regime de manipulação e o que 
o autor define como o de programação, que formam, os dois, a “conste-
lação da prudência”. Essas duas constelações distinguem a participação 
dos tipos de risco na ocorrência dos tipos de interação que os sujeitos 
correm ou não, o que conduz Landowski (2014) à estruturação de um 
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sistema dinâmico de passagens em elipse entre regimes de sentido, inte-
ração e risco. À luz dessa perspectiva, dar-se-á nosso exame do tipo de 
experiência que uma caixa de Dia dos Namorados criada pelo restau-
rante Arturito para os seus frequentadores desencadeia aos que optam 
por essa celebração, uma festa do consumo com grande apelo nas várias 
mídias. Estrategicamente fazendo uso da sua sólida rede social, a caixa-
-jantar guarda nela a potencialidade da ocorrência estésica na casa dos 
namorados, quem esses forem, ocorrência essa que elegemos como a 
experiência objeto desse artigo.

1. “Sou cozinheira”

Paola Carosella é a proprietária e chef do restaurante Arturito, que em 
2019 recebeu o título de Bib Gourmand pelo Guia Michelin; de acordo 
com as regras da publicação, esta categoria premia os restaurantes que 
oferecem ótima relação custo-benefício. Entre os critérios avaliados, 
estão a qualidade dos produtos, o domínio das técnicas culinárias, a 
personalidade do chef na sua cozinha e a relação entre qualidade e preço.

Nascida na Argentina, filha de imigrantes italianos, Carosella 
cresceu auxiliando na limpeza das carnes e dos peixes trazidos por 
seu avô materno, Lino, caminhoneiro, caçador, pescador e agricultor, 
e admirando suas avós, María e Mimi, que trabalhavam na lavoura e na 
cozinha. Começou a exercer o ofício de cozinheira em Buenos Aires, 
trabalhando junto a importantes chefs, como Francis Mallmann e Paul 
Azema. Apesar de toda a mística que gira em torno da figura mediá-
tica de Carosella, ela se define como uma cozinheira: “Sempre fui uma 
cozinheira e sempre serei cozinheira. E parece que sopra um ar fresco, 
abundante dentro de mim e minha alma sente um alívio enorme quando 
escrevo e leio essas palavras”. (CAROSELLA, 2016, p. 11).

Compreender um pouco da trajetória de Carosella é também 
compreender as escolhas da chef-destinadora, ou melhor, da cozinheira, 
tratando o que ela imprime em cada prato, as marcas distintivas da sua 
identidade e, por consequência, do seu restaurante. Se, por um lado, 
ela afirma não ter um estilo inovador, com receitas e procedimentos 
originais, por outro, declara nos discursos que circulam no site e nas 
redes sociais valores como a qualidade, o frescor e a procedência dos 
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ingredientes, que são valores de um público ligado à sustentabilidade e 
ao viver sanamente. A valorização de uma cozinha regional, o respeito 
à sazonalidade e à qualidade dos produtos que chegam à cozinha e à 
mesa são reiterados no site do restaurante, no site pessoal da cozinheira, 
no menu do Arturito e nas próprias criações. Em seu website, Caro-
sella declara suas crenças. Ressaltamos a primeira delas: “Eu acredito 
nos ingredientes frescos, de boa procedência, naturais, bem-criados, 
simples, nobres (é melhor pouco de algo muito bom, que muito de algo 
mais ou menos)”. (CAROSELLA, [2020]). Estes mesmos valores são 
destacados na descrição nada usual das receitas do livro Todas as sextas. 
Entre um caso de família e uma lembrança de uma experiência vivida, 
o livro traz mais de noventa receitas elaboradas para o menu executivo 
das sextas-feiras. Na descrição da programação a ser cumprida pelo 
leitor que desejar reproduzir alguma destas produções em sua casa, já 
na descrição dos ingredientes, normalmente a primeira etapa de qual-
quer receita, percebe-se a reiteração da crença em ingredientes de quali-
dade e um modo de fazer que considera o cuidado na manipulação e na 
execução das técnicas necessárias. Vejamos o exemplo dos “Ovos com 
parmesão e flor de brócolis”:

PARA 4 PESSOAS

• 4 ovos de galinhas de vida digna 
• Azeite de oliva extravirgem 
• 400 g de flores de brócolis ramoso 
• Sal marinho 
• Pimenta do reino moída na hora 
• 4 fatias de brioche (página 117) ou de qualquer outro pão feito por 
pessoas 
• 2 colheres de sopa, gordas, de bagna cauda (página 79) 
100 g de parmesão, queijo serra da canastra ou outro, em lascas 
(CAROSELLA, 2016, p. 147).

Para esta produção, não basta usar ovos, brócolis e pão. Os ovos 
devem ser de uma galinha de vida digna. Os brócolis devem ser ramosos, 
e o pão, feito por pessoas. Por sua vez, o cuidado na manipulação dos 
ingredientes fica evidente nas instruções das receitas, como no exemplo 
dos “Ovos de 6 minutos”:
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Pegue uma panela grande o suficiente para os ovos se sentirem con-
fortáveis, ou seja, de modo que não fiquem uns em cima dos outros. 
Eu uso uma de 20 cm de diâmetro e 13 cm de altura. Ferva a água com 
uma pitada de sal e o vinagre. Isso facilitará a tarefa de descascar os 
ovos. Assim que a água ferver, ponha os ovos na panela com muito 
cuidado. Eu uso uma peneira. Acomodo os ovos nela e, delicadamen-
te, deixo-os mergulhar na água. (CAROSELLA, 2016, p. 89).

Nesta receita, recomenda-se novamente que os ovos sejam de uma 
galinha de vida digna, um atributo ético essencialmente humano. Esses 
ovos assumem ainda o papel narrativo de um sujeito que, no processo 
de cocção, são cuidados pelo outro sujeito, o que cozinha, para os ovos 
sentirem-se confortáveis no contexto de sua preparação, mostrando 
assim que o destinador destaca mais um diferencial dos ingredientes 
selecionados.

Nestes dois exemplos, Carosella, além de destacar as escolhas sintag-
máticas que compõem a sua cozinha, seja pela seleção dos pratos que 
fizeram parte do menu de sexta-feira do restaurante, seja pela valori-
zação reiterada da qualidade dos ingredientes e pela atenção dispensada 
nas técnicas e nos aspectos afetivos envolvidos na produção de cada um 
deles, trazidos ao conhecimento do leitor na descrição dos ingredientes 
e dos modos de fazer, acaba por definir o seu destinatário-alvo: aquele 
que reconhece e se identifica com tais valores.

2. O gosto da gente e o gosto das coisas

O Arturito é um dos 27 restaurantes que recebeu a qualificação Bib 
Gourmand pelo Guia Michelin no ano de 2019. Ao incluí-lo na edição 
brasileira de 2019, o guia descreve a cozinha da chef como saborosa, bem 
executada e com os melhores ingredientes. Adverte que, ao contrário do 
que acontece em restaurantes estrelados – principalmente aqueles com 
duas ou três estrelas –, a experiência não reservará grandes surpresas, 
o que condiz com a autoimagem da chef sobre a carência de inovação 
e criatividade em suas produções, compensada pela simplicidade das 
produções, pela origem e frescor dos ingredientes, que, no final das 
contas, são também capazes de proporcionar uma experiência aprazível.
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De alguma maneira, os atributos constitutivos da cozinha de Caro-
sella estão presentes não apenas nos textos de apresentação do restau-
rante no guia, mas são manifestos reiteradamente no website, no livro 
de receitas, na página do Instagram, na descrição dos pratos do menu e 
até mesmo no nome de cada um deles, como no prato dos agricultores, 
produção diária que tem como base principal ingredientes orgânicos, 
frescos e de produtos locais.

Do ponto de vista arquitetônico, o Arturito apresenta uma fachada 
discreta de concreto e muitas plantas do tipo trepadeira, incluso um pé 
de uva, que se contorcem em uma estrutura de ferro que acaba em uma 
porta de vidro. No interior, o salão é pequeno, onde predominam as 
plantas de folhagem, os tons terrosos das almofadas e as madeiras do 
piso e da mesa.

Esses aspectos distintivos do restaurante nos permitem pensar sobre 
as interações da chef destinadora com os frequentadores. Ao considerar 
uma política do gosto, Landowski (1997) nos apresenta uma distinção 
conceitual e hierárquica sobre as escolhas dos sujeitos. Em um primeiro 
plano e em um nível manifesto, os sujeitos escolhem aquilo que lhes 
agrada, que lhes traz prazer. Este gosto presente nas escolhas indivi-
duais, ou seja, na interação estésica do sujeito com os objetos e outros 
sujeitos, é da ordem do gozo, e na medida em que esta relação se confi-
gura como eufórica, compreende-se melhor a identidade do sujeito e as 
manifestações de sua presença no mundo.

Em um outro nível, o próprio sentir está submetido a princípios e 
regras mais gerais, uma política, que traz para o sujeito um conjunto 
de normas, linguagens e saberes compartilhados, acerca daquilo que é 
considerado de bom gosto. Neste segundo nível, o outro desempenha 
um papel de uma instância de referência e o prazer é alcançado não 
pela relação do próprio sujeito com as coisas, mas por mediação e sob o 
controle deste outro.

Ao se falar de gastronomia nos dias de hoje, há um certo consenso, 
principalmente após o crescimento de movimentos ligados à sustenta-
bilidade e aos aspectos locais, a respeito de uma predileção por uma 
cozinha que se aproxime mais do regional, faça uso de ingredientes 
locais, mantenha a relação com os produtores, a qualidade e as formas 
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de cultivo dos ingredientes. Este recente aspecto de uma política do 
gosto passou a ser considerado pelos chefs.

Mas, sendo este um movimento global, o que confere o sentido de 
exclusividade do Arturito? Por um lado, o ethos de nossa cozinheira, 
seja por sua trajetória e descoberta pessoal, seja pela adesão a esta nova 
política gastronômica, que considera a inclusão, no fazer culinário, 
seja pelos atributos positivamente valorados, manifestos nas etapas de 
seleção, produção e serviço do restaurante. Estes valores são reiterados 
na interação com seu público, seja na experiência no próprio restaurante 
ou com mediação pelas redes sociais. O Instagram, o website e o próprio 
serviço do restaurante trazem manifestações destes atributos. De uma 
forma coerente, essa reiteração nos diversos pontos de interação com o 
público proporciona um reconhecimento do ethos do restaurante, inse-
parável da identidade da chef-destinadora. Por outro lado, a presença 
hodierna de movimentos gastronômicos que valorizam positivamente 
estes mesmos atributos traz a adesão de sujeitos que querem partilhar 
desse novo bom gosto, sendo também reconhecidos pelo grupo.

Podemos afirmar, quer seja por sua própria descoberta pessoal na 
interação sensível com a comida, quer seja pela adesão a uma política 
representada por esta gastronomia sustentável e declarada em todos os 
pontos de interação, que este sujeito compartilha destes mesmos valores 
e, a partir da compreensão desta política, é para o seu deleite que as 
produções são criadas.

Vejamos o cardápio do Arturito disponível no website. A primeira 
informação apresentada, disposta de maneira centralizada e no topo da 
página, logo após o nome do restaurante, traz uma definição do estilo e 
das características de sua cozinha: “Para nós o primeiro passo é o ingre-
diente. De onde ele vem, quem o faz e como o faz. Respeitar sua natu-
reza orgânica sem grandes intervenções na hora de cozinhar é a segunda 
premissa”. (CARDÁPIOS, [2020]). A simplicidade é destacada tanto na 
organização verbal – “A nossa é uma cozinha extremamente simples, de 
forte inspiração mediterrânea (CARDÁPIOS, [2020]) – quanto na visual, 
que emprega uma diagramação limpa, usando poucos recursos tipográ-
ficos. Em caixa baixa e forte rotundidade no encadeamento dos tipos 
gráficos, o nome do restaurante é posicionado no alto, à esquerda da 
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topologia retangular do cardápio. Na apresentação, interligam-se “artur” 
e “ito”, radical e sufixo. A marca de origem do sobrenome romano “Arto-
rius” e o diminutivo “ito” configuram o nome cuja escrita o enfatiza a 
partir da vertical do “t” que retorna com o desenho de uma ligadura em 
semicurva no pingo do i. Assim, a origem mediterrânea, a afetividade do 
diminutivo e a dimensão do lugar estão unidas e reiteradas.

FIGURA 1: Menu do restaurante Arturito.
FONTE: https://www.arturito.com.br.
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Figurativamente, há os desenhos pequenos de folha, para indicar 
pratos vegetarianos; de face bovina, para destacar pratos de carne 
vermelha; e um desenho do contorno corporal do cozinheiro na parte 
inferior direita, que liga o nome do estabelecimento à ação do cozinheiro 
que passa do pedido a passos largos para o atendimento. Ao optar por 
essa construção monocromática, a chef-destinadora reitera sua opção 
por uma cozinha simples, contemporânea, elegante e sem muitas inova-
ções. A qualidade dos ingredientes está presente no cardápio, tal qual 
acontece no livro: pão artesanal; salada dos agricultores com todas as 
folhas e matos que a Cooperapas tem a oferecer; croutons do nosso pão; 
carne sustentável.

Mais recentemente, Paola tem se apresentado como uma empreen-
dedora. Há um vídeo no canal da Endeavor Brasil do YouTube, com 
mais de 1,5 milhão de visualizações, em que ela fala sobre sua origem, 
infância e paixão pela cozinha. Fala também sobre a experiência de virar 
empresária ao criar o restaurante Julia e os erros que cometeu que culmi-
naram em seu fechamento. Relata seu desejo, naquele momento, de criar 
um restaurante que proporcionasse algum impacto no lugar onde esti-
vesse instalado, sua vontade de servir comida de uma forma “amorosa e 
democrática”, fatores que a motivaram a assumir sozinha o restaurante 
Arturito, rompendo uma parceria com outros sete sócios.

O que Carosella não poderia imaginar é que este seu lado empre-
endedor, se existisse mesmo, seria testado novamente e com extrema 
radicalidade cerca de quatro anos depois daquela palestra. A pandemia 
de covid-19 acertou em cheio o setor de alimentação fora de casa. Com 
as medidas de isolamento social destinadas a conter a proliferação da 
doença, já nos primeiros meses muitos restaurantes fecharam as suas 
portas.

A situação parece ainda mais complicada para os restaurantes gastro-
nômicos, como é o caso do Arturito. A finalidade deste tipo de restau-
rante é oferecer uma experiência multissensorial aos seus frequenta-
dores. E, para que estes desfrutem ao máximo da experiência, ela, até 
então, se realizava exclusivamente nas dependências do restaurante 
tematizado para reforçar a sua proposta de valor. Entre as opções de 
fechar as portas ou continuar funcionando, durante a pandemia uma 
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questão torna-se crucial inclusive para a sobrevivência de muitos destes 
negócios: como proporcionar aos clientes uma experiência gastronô-
mica ainda que todos estejam privados de qualquer presencialidade.

3. Sou cozinheira, estou cozinhando: a construção da experiência 
sensível em tempos de pandemia

Antes mesmo do enfrentamento da pandemia de covid-19, era 
possível observar na sociedade um interesse crescente pelos assuntos 
culinários. Bastava observar o aumento do número de títulos ligados 
à alimentação e à comida, tratando desde os aspectos antropológicos 
e culturais até a coletânea de receitas de chefs renomados. Destaca-
-se também a infinidade de programas de TV e reality shows produ-
zidos por emissoras de TV aberta e a cabo e até por grandes marcas de 
produtos. Os programas se especializaram – existem produções focadas 
em cozinha de família, outras que tratam apenas de comida vegetariana 
ou de confeitaria, as de cozinha para os pequenos chefs – e desta forma 
passaram a atingir um público amplo e diverso.

Se, por um lado, percebia-se um aumento do consumo de produtos 
industrializados e ultraprocessados, por outro começava a ser vista 
como algo de bom gosto a busca por uma alimentação mais saudável 
e feita em casa. Com o advento da pandemia, várias destas tendências 
se aceleraram. Ainda no primeiro mês do isolamento social, as buscas 
por receitas de pão caseiro cresceram cerca de 300%. (THOMAS, 2020). 
O crescente interesse pela produção do próprio alimento foi também 
acompanhado pelo aumento de 200% na utilização de aplicativos de 
pedir comida pronta, feita em restaurantes.

Mas voltemos ao ponto principal de nossa reflexão. Ao que parece, o 
isolamento social colaborou para o aumento do interesse por comidas 
feitas em casa ou feitas por gente. Contudo, restaurantes gastronômicos, 
cujo objetivo é oferecer (ou tentar) uma experiência estésica eufórica a 
seus frequentadores, trabalham os arranjos sensíveis desta experiência, 
desde a arquitetura, o mobiliário, a decoração, a música ambiente até 
o menu, os ingredientes, planejando inclusive o ritmo e a duração da 
degustação, concebem-na considerando um cliente submetido àquelas 



139VISIBILIDADE MEDIÁTICA E COCRIAÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

FIGURA 2: Instagram de Paola Carosella. 
FONTE: https://www.instagram.com/paolacarosella/?hl=pt-br.

condições. Poucos tinham experiência com entregas e, quando as 
faziam, era apenas de alguns itens do cardápio.

O restaurante Arturito, como praticamente todos os restaurantes em 
sua categoria, também não trabalhava com delivery, uma vez que a sua 
experiência estava pensada para estar em situação no ambiente. No dia 
em que foi decretado o fechamento do comércio e dos restaurantes, a 
chef, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, estabeleceu a 
sua conta pessoal como o principal canal para promoção das atividades 
de seu restaurante.

Nesta rede social, o papel temático de cozinheira engajada, que valo-
riza uma alimentação de verdade, que fala para seus milhares de segui-
dores, se funde, a partir do fechamento do restaurante, com o papel de 
chef-destinadora de seu próprio empreendimento, interagindo com 
os sujeitos que já frequentavam o restaurante, além de novos sujeitos 
que aderiram ao contrato de uma comida simples, que utiliza técnicas 
apuradas e ingredientes de qualidade e procedência.

Para este momento inicial do isolamento social, o cardápio foi refor-
mulado apresentando poucas opções: o prato do dia, o prato dos agri-
cultores (vegetariano), além de mais duas ou três opções fixas, capazes 
de resistir ao deslocamento em embalagens descartáveis sem perder os 
seus principais atrativos. As publicações passaram a receber a assina-
tura: #SouCozinheira, #EstouCozinhando, #PorTrasdoPratoTemGente.
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Certamente não é uma tarefa fácil a transposição dos pratos feitos 
para serem servidos na mesa do restaurante para um novo processo que 
agora implica acondicioná-los em embalagens. Como estratégia para 
manutenção da adesão, Carosella faz escolhas que continuam conside-
rando suas crenças. E, para isso, dispensa energia competencializando o 
cliente para, além de degustar o prato, fazer o que se espera para a finali-
zação e montagem, o que é algo novo, com o intuito de despertar emoções 
e de ser partilhado com certo tipo de destinatários que assumem valores 
da axiologia difundida pela cozinheira-chef. Abaixo, apresentamos o 
texto da postagem de 12 de julho de 2020 sobre o prato do dia:

Massa da Crespelle ficando pronta aqui no restaurante. Hoje 12/7 
no #arturito, Crespelle - crepe de espinafre recheado de abobrinha e 
ricota de búfala com queijo parmesão, molho de tomates e creme de 
leite. R$42. Disponível através do app da @rappibrasil ou encomendas 
(peça e retire) - Acesse www.arturito.com.br para mais informações. 
Queridos amigos clientes, a nossa comida hoje não é servida do 
jeito que gostaríamos para você, aqui na mesa do restaurante, e 
todos sabemos o porquê. Os pratos que posto aqui, são embalados 
em embalagens sustentáveis e apropriadas e viajam via portador ou 
de carro até a sua casa. Provavelmente eles não chegam tão bonitos 
quanto na foto, mas um pouquinho de carinho e bom olhar do seu 
lado, podem deixá-los perfeitos. Escolha uma louça bonita para 
montá-los e um momento agradável e amoroso para degustá-lo. É 
vegetariano, é bem bom e saudável pacas. A louça é outra, a qualidade 
dos ingredientes é a mesma. Estamos com capacidade reduzida de 
produção diária, portanto os pratos do dia podem acabar sem aviso 
prévio.
#PorTrasDoPratoTemGente #crepe #Cooperapas #vegetariano #vege-
tarian #vegetarianfood #SouCozinheira #EstouCozinhando(Imagem 
ilustrativa). (CAROSELLA, 2020).

“Sem aviso prévio” é algo experimentado no regime do ajustamento, 
que acontece entre os sujeitos. Nesta postagem, Carosella assume a voz 
e o papel de cozinheira que está no restaurante, ao anunciar que a cres-
pelle está ficando pronta. Ao anunciar o preço e as formas de obter o 
prato, ela também fala como proprietária do restaurante. A reiteração 
dos aspectos distintivos do restaurante acontece desde a primeira frase, 
quando ressalta a duratividade da produção que já começou, está em 
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curso e ficará pronta em breve. É evidente que se trata de um produto 
fresco, feito na casa. Ela se dirige aos amigos clientes, aqueles que parti-
lham do mesmo gosto por uma alimentação de verdade, para explicar as 
razões de a comida não chegar como gostaria ou a possibilidade de em 
breve não estar mais disponível, outra consequência de uma produção 
artesanal. Por fim, justifica os problemas pelo fato de utilizar embala-
gens sustentáveis e competencializa o cliente, provavelmente sensível 
aos apelos por uma relação diferenciada com a comida, para finalizar 
e montar o prato de forma a reduzir os impactos desta experiência a 
distância que ele faz acontecer em sua própria mesa, em extensividade 
à do Arturito e com a presença dos cuidados para uma experiência 
sensível de degustação.

4. A caixa do Dia dos Namorados: os regimes de interação, 
sentido e risco na coprodução gastronômica

O Dia dos Namorados é uma das principais datas para a frequentação 
de restaurantes. No primeiro Dia dos Namorados em tempos pandê-
micos, além das opções do menu para delivery, o Arturito preparou uma 
caixa especial, que poderia ser adquirida sob encomenda. A proposta 
era a coprodução de um menu especial composto por uma entrada (pão 
de fermentação natural da casa, mozarela de búfala com salsa verde 
e crostata de alho-poró confit e folhas crocantes), um prato principal 
(risoto de cogumelos), a sobremesa (crepes flambados com sorvete de 
baunilha de verdade) e uma garrafa de vinho tinto para harmonizar.

A publicação no Instagram que apresenta a caixa do Dia dos 
Namorados deixa apreender a interação pelo regime de manipulação 
(LANDOWSKI, 2014) por meio do procedimento de sedução estabele-
cido entre a chef-destinadora e seus seguidores, como era de se esperar 
em uma comemoração desta natureza: “Nossa caixa foi pensada para 
que o dia seja celebrado mais do que apenas com um jantar, mas com 
uma experiência compartilhada. Vocês levam a caixa e mandamos um 
vídeo meu, explicando como finalizar os pratos em casa”.

A chef, que concebeu o programa narrativo escolhendo os pratos, 
selecionando os ingredientes, inicia a preparação e delega ao seu desti-
natário, apreciador de sua cozinha, a tarefa de terminar a cocção e fina-
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lizar os pratos. Após retirar a caixa no restaurante, o bastão é passado 
para o(s) destinatário(s), que assumem o protagonismo da produção, 
tornando-se co-chefs. Mas, antes disso, precisamente um dia antes da 
retirada da caixa no estabelecimento, os participantes deste contato 
presencial entre sujeito e caixa, por um regime de ajustamento, são 
competencializados por meio de três vídeos, um para cada etapa do 
menu, o que mostra os outros regimes postulados por Landowski inter-
vindo na preparação. Com os produtos nela guardados, a caixa funciona 
então como potencialidade de algo que virá a se concretizar em pratos 
a serem degustados compartilhadamente. Os três vídeos instauram 
um modo de presença mediado pela tecnologia audiovisual que traz 
ao universo privado da celebração da data a chef e o Arturito. Diante 
dos cozinheiros, a cozinheira se coloca em interlocução para o passo a 
passo que ela em três etapas preparou para desenvolver as competências 
cognitivas desses sujeitos para a sua performance.

As imagens estáticas ressaltam a atitude em presença interlocu-
tória mediada pelo vídeo que se assiste enquanto se interage em casa. 
No primeiro, a entrada, a chef ressalta que este prato foi pensado para 
ser degustado com as mãos, tatilmente, sentindo-se olfativa, gustativa e 

FIGURA 4: Imagens dos vídeos com as instruções de montagem da caixa do Dia dos 
Namorados. FONTE: site restaurante Arturito.
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sonoramente a crocância da crostata enquanto se prepara o prato prin-
cipal, o risoto, um prato mais demorado. Ela fala sobre cada ingrediente, 
sua função na produção e como deve ser montado. Há uma sugestão de 
montagem. Em determinados momentos, tanto neste vídeo como nos 
outros, há diversas explicações sobre o que é uma salsa verde, as folhas 
da salada, com algumas recomendações, como, por exemplo, servir à 
temperatura ambiente para que exale mais aroma e sabor. Entre muitas 
sugestões de como a própria chef faria, em determinados momentos, o 
vídeo faz uso do procedimento de manipulação por meio de uma certa 
ameaça, como quando a chef diz: “Acho muito bom que a crostata seja 
aquecida no forno por mais ou menos 10 a 15 minutos”; ou nas instru-
ções para o serviço do risoto: “a gente foi tão cuidadoso com este risoto 
que eu acho uma gentileza aquecer os pratos para servi-lo, para que não 
estejam frios. Risoto frio não é legal”.

De posse de suas novas competências, o sujeito adéqua-se ao que 
foi programado pela chef para que possa confeccionar os pratos com os 
ingredientes da caixa. É só seguindo as prescrições orientadoras que o 
casal pode transformar os produtos no prato que prepara para se autos-
servir, o que, se tudo der certo, vai desencadear na degustação e no apra-
zimento com o gosto das escolhas. Mas há de se considerar os riscos 
envolvidos. A sequência programada pela chef sofre alterações conside-
rando as diferentes gradações do saber culinário do sujeito e do seu gosto 
pessoal durante a preparação da comida. É certo que as etapas do menu 
já foram pensadas para serem executadas por aprendizes de cozinheiros 
até experts. Cada um desses percursos guarda as suas especificidades 
narrativas, e os vídeos consideram as distinções entre os preparadores.

Ainda assim, numa relação típica de regime de manipulação com 
passagem para regime de programação, corre-se o risco do regime de 
ajustamento não se realizar mesmo com a disponibilidade dos envol-
vidos que desejaram partilhar o Dia dos Namorados com o gosto pelo 
gosto do que fazem juntos. Todavia, não é tão remota a possibilidade de 
deixar a crostata passar do ponto e queimar, ou não assar o suficiente 
a ponto de recuperar a crocância. O risoto exige o reconhecimento do 
ponto para que fique al dente e all’onda, sua típica consistência cremosa, 
influindo aí também o gosto pessoal de cada um. Fato é que nenhuma 
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experiência será rigorosamente igual a outra, sendo modulada pela 
competência (ou falta dela), pelos modos de fazer e pelo gosto pessoal 
do sujeito na coprodução do menu.

Da entrada ao risoto e à sobremesa acompanhados pelo vinho, eis 
um estar junto por vários modos de interação, fazendo que a experi-
ência de degustação com o envolvimento para a realização ultrapasse 
o fazer e seja vivida como um sorver os atributos da escolha da prepa-
ração. A experiência desabrocha os sujeitos, fazendo um e outro sentir 
os sentidos que se processam no seu estar celebrativo. (OLIVEIRA, 
2020). O especial da celebração amorosa ocorre com o sentir os sentidos 
estesicamente, e, com liberdade criativa, inventa-se desse sentir os seus 
desdobramentos, que são, no final das contas, a festa de envolvimento 
aberto dos namorados no seu dia. Encontro marcado, objetivo preesta-
belecido, cálculos determinados, passos seguidos, tudo conduz à explo-
ração em interação dos corpos que atualizam o viver os sentidos que 
juntos sentem.

Esta é uma proposta de experiência gastronômica que visa não a 
reprodução da experiência sensível tal qual a conhecemos, mas uma 
outra. Uma escapatória para tempos de isolamento social que carrega, 
por meio de diferentes interações, os valores distintivos do Arturito 
para ser sorvidos em partilhamento. Mesmo ocorrendo em um primeiro 
momento da pandemia, a experiência gastronômica sem dúvida só 
alcançou o seu sucesso de público-alvo, composto pelos que Carosella 
chama de amigos-clientes, pelas mediações das redes sociais como o 
Instagram da chef, com o grande número de seguidores, do website, 
além da forte presença dela nos programas de televisão, como os reality 
shows de que participou, em TV aberta e a cabo. Os vídeos aproximam 
ainda mais Carosella dos clientes-amigos na medida em que são a mídia 
facilitadora da transformação do sujeito apreciador em sujeito coparti-
cipante da elaboração da experiência compartilhada da caixa. Experiên-
cias como esta podem apontar caminhos para a reinvenção do setor dos 
restaurantes, considerando novas formas de interação dos sujeitos com 
a comida, novas degustações de si e do outro que passam a integrar a 
celebração amorosa com gosto particular de bom gosto e com gosto da 
gente.
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Capítulo 8

Estéticas contra-colonizadoras  
no documentário: um ponto de partida1
César Guimarães

Escrevemos este texto movidos pela vontade de criar um “diálogo 
inter-epistêmico” (nos termos de José Jorge de Carvalho) entre as teorias 
e métodos de análise da imagem correntes no meio acadêmico (assen-
tados em referências modernas) e os saberes das chamadas comunidades 
tradicionais.2 Com essa iniciativa cruzamos duas atuações nossas que 
até então corriam em paralelo: de um lado, o engajamento no Programa 
de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG.3 De outro, 

1. Este texto é uma versão ligeiramente modificada do Trabalho apresentado ao Grupo 
de Trabalho Comunicação e Experiência Estética do XXIX Encontro Anual da Compós, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande - MS, 23 a 25 de junho de 
2020. 

2. José Jorge de Carvalho, coordenador do INCT – Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa criou, pioneiramente, na UnB, o 
projeto Encontro de Saberes, que promove a interlocução entre o conhecimento acadêmico 
e os saberes dos mestres das comunidades tradicionais. (Cf. http://www.inctinclusao.com.
br/encontro-de-saberes/encontro-de-saberes).

3. Desde 2014 este Programa acolheu mais de cinquenta mestras e mestres das culturas 
afro-brasileiras, indígenas e populares, que ofereceram disciplinas aos alunos dos 
diferentes cursos de graduação da UFMG. Nele atuamos como coordenador e professor 
parceiro. (Cf. www.saberestradicionais.org.) 
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nosso estudo sobre o cinema, apoiado na combinação entre as teorias do 
documentário (com destaque para a perspectiva de Jean-Louis Comolli) 
e o repertório das filosofias da imagem, com as contribuições de Marie-
-José Mondzain, Jacques Rancière e Georges Didi-Huberman, dentre 
outros. A vinculação que propomos entre os dois registros – os conhe-
cimentos tradicionais e os acadêmicos – tem como fulcro a imbricação 
entre os processos de criação fílmica e os saberes contra-colonizadores, 
e foi investigada inicialmente em uma disciplina de pós-graduação junto 
ao PPGCOM-UFMG – oferecida conjuntamente com a profa. Luciana 
Oliveira –, dedicada às concepções (e criações) da imagem derivadas 
das tradições ameríndias e afrodescendentes, contrastadas com o regime 
escópico da modernidade.

Há uma constelação de termos e noções que envolvem tal debate 
– colonialismo, anti-colonialismo, colonização, descolonização, pós-
-colonial, colonialidade, decolonialidade – mas preferimos nos valer 
da definição do pensador e liderança quilombola Antônio Bispo dos 
Santos, quando afirma que, se a colonização concerne aos “processos 
etnocêntricos de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de 
substituição de uma cultura pela outra”, a contra-colonização refere-se 
a “todos os processos de resistência e luta em defesa dos territórios dos 
povos contra-colonizadores, os símbolos, as significações e os modos 
de vida praticados nesse território” (2015, p. 47-48). A perspectiva de 
Antônio Bispo dos Santos pode dialogar com duas grandes contribui-
ções da teoria decolonial criada pelo grupo Modernidade/Coloniali-
dade. Segundo Nelson Maldonado Torres, essa teoria combate “a line-
aridade da temporalidade que integra a lógica das ciências europeias” 
e exige “um engajamento crítico com as teorias da modernidade, que 
tendem a servir como estruturas epistemológicas das ciências sociais 
e humanidades europeias” (2018, p. 29). Para evitar equívocos quanto 
à terminologia empregada, preservaremos a distinção apontada por 
Maldonado-Torres: enquanto a descolonização “refere-se a momentos 
históricos em que os sujeitos coloniais se insurgiram contra os ex-impé-
rios e reivindicaram a independência, a decolonialidade refere-se à luta 
contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e 
simbólicos” (2018, p. 36).
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Se em Crítica da imagem eurocêntrica, Ella Shohat e Robert Stam 
mapearam as metáforas, tropos e alegorias da colonização (materia-
lizados nos procedimentos expressivos do cinema) e caracterizaram 
estratégias estéticas anti-colonialistas em diferentes países e períodos, 
nosso principal intuito é o de identificar e analisar as figuras – epistê-
micas, políticas e estéticas – da contra-colonização. O que os autores 
chamam de lutas anti-colonialistas se refere tanto às invenções cinema-
tográficas contemporâneas das lutas políticas de descolonização quanto 
ao combate dos efeitos duradouros e ampliados da colonização, que 
persistiram – e persistem – mesmo após a independência das antigas 
colônias (2006). Nesse sentido, a expressão “lutas anti-colonialistas” 
vem ao encontro da noção de decolonialidade. Em relação às preocu-
pações de Stam e Shohat, a diferença significativa é que nos propomos 
a buscar tais figuras – de pensamento e de criação cinematográfica – a 
partir de um conhecimento “desde dentro” das comunidades tradicio-
nais – nos termos utilizados por Sheila Walker e Jésus Garcia junto ao 
Grupo Barlovento, voltado para o estudo da diáspora afro-sul-ameri-
cana (2018).

Como o combate ao racismo e ao genocídio dos povos negros e indí-
genas está no cerne das lutas e epistemes contra-colonizadoras ou deco-
loniais, inspiramo-nos em Achille Mbembe, quando retoma as ideias 
de Aimé Césaire, Frantz Fanon e Edouard Glissant em busca de novas 
formas africanas de auto-inscrição que conduziriam à criação de comu-
nidades livres e soberanas, em um enfrentamento atual daquela “longa 
história de sujeição e de fratura biopolítica” instaurada pelo colonialismo, 
que fez da noção de raça uma “lógica do curral” que codifica, organiza, 
divide, hierarquiza e distribui as multiplicidades em espaços estanques 
(2018, p. 74). No que concerne ao pensamento de Aimé Césaire, em 
particular, Mbembe ressalta o quanto a defesa da pluralidade do mundo 
feita pelo escritor martiniquenho permite aproximá-lo da declosão do 
mundo ocidental e do cristianismo reivindicada por Jean-Luc Nancy:

Afirmar que o mundo é plural, militar por sua declosão, significa di-
zer que a Europa não é o mundo, mas apenas uma parte dele. É fazer 
contrapeso ao que Césaire chamou de “reducionismo europeu” – que 
entende ser “este sistema de pensamento ou, melhor ainda, a tendên-
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cia instintiva de uma civilização eminente e prestigiosa a abusar de 
seu prestígio para provocar um vazio à sua volta ao reconduzir abusi-
vamente a noção de universal às suas próprias dimensões, em outras 
palavras, pensando o universal a partir dos seus próprios postulados e 
através das suas próprias categorias” (MBEMBE, 2018, p. 273).

Postulamos que outros regimes de temporalidade que escapam ao 
pensamento eurocêntrico estão no centro das estéticas contra-coloniza-
doras dos povos afrodescendentes e ameríndios. Pensamos aqui, apenas 
para dar um exemplo, na caracterização que Paul Gilroy fez das formas 
expressivas do Atlântico negro, ao ressaltar que sua anti-modernidade 
“manifesta-se na (más)cara de uma pré-modernidade que é ativamente 
reimaginada no presente e também transmitida intermitentemente 
em pulsos eloquentes oriundos do passado” (2012, p. 160). Em outro 
contexto, o dos povos originários da América Latina, Silvia Cusicanqui 
destacou como eles trazem consigo outra filosofia da história:

No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia que no es lineal ni 
teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marca un rumbo 
sin dejar de retornar al mismo punto. El mundo indígena no concibe 
a la historia linealmente, y el pasado-futuro están contenidos en el 
presente: la regresión o la progresión, la repetición o la superación 
del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros 
actos más que de nuestras palabras. El proyecto de modernidad indí-
gena podrá aflorar desde el presente, en una espiral cuyo movimiento 
es un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro, un “prin-
cipio esperanza” o “conciencia anticipante” (Bloch) que vislumbra la 
descolonización y la realiza al mismo tiempo (CUSICANQUI, 2010, 
p. 55).

Se, como afirma Cusicanqui, não pode haver discurso ou teoria 
descolonizadora sem uma prática descolonizadora, acreditamos que no 
domínio do estudo das imagens – e em especial no campo das formas 
documentárias – devemos procurar recursos para trazer para o inte-
rior de nossas instituições acadêmicas o pensamento e as práticas dos 
mestres das culturas afro-brasileiras e indígenas, tal como enunciados 
nos termos deles, o que levará a deslocamentos e mudanças tanto em 
nossas teorias da imagem quanto nos métodos de análise a que recor-
remos habitualmente.
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No amplo arco – cronológico, geo-político e epistêmico – que vai 
desde a formação do discurso colonialista nos meios de comunicação 
até a adoção de estratégias antropofágicas e paródico-carnavalescas 
pelos filmes da “era pós-moderna”, passando pelo imaginário imperia-
lista forjado pelo cinema, Shohat e Stam imaginaram diferentes possi-
bilidades de uma contra-narração ou de uma crítica anti-colonialista 
à imagem eurocêntrica. Os autores ora circunscrevem seu foco nas 
décadas de 1960 e 1970 – como no caso do cinema do Terceiro Mundo 
e sua ambição revolucionária – ora ampliam-no até alcançar a década 
de 1990, quando as “identidades dissonantes dos sujeitos diaspóricos 
ou pós-coloniais” rasgaram o molde do discurso nacionalista manejado 
pelos cineastas terceiro-mundistas e emergiram em narrativas policên-
tricas, constituídas por camadas complexas de novos componentes: 
gênero, raça, identidade e sexualidade (SHOHAT, STAM, 2006, p. 
404-405). Este último período – denominado “estética de resistência” – é 
marcado pela grande heterogeneidade dos contextos de produção (entre 
a África e as duas Américas), gêneros diversos, estilísticas distintas e 
grande variedade de procedimentos fílmicos. Nele ganham destaque a 
oralidade e a circularidade temporal constitutivas das “estéticas afro-
-mágicas”, bem como recursos expressivos modernistas – como o carna-
valesco, a antropofagia e o sincretismo, especialmente no caso do cinema 
brasileiro –, incluindo ainda as discussões em torno da auto-represen-
tação e da política das identidades (à época, na década de 1990, com 
maior incidência nos EUA).

Mais de vinte anos após a defesa de Shohat e Stam em favor de um 
multiculturalismo policêntrico capaz de criticar radicalmente o euro-
centrismo – para além do horizonte do pluralismo liberal então em voga 
–, queremos abordar as novas “práticas cinematográficas de oposição” ou 
as “estéticas alternativas” (segundo os termos dos autores) e um pensa-
mento teórico que enfrentem, em outra chave (conceitual e analítica) 
o significante “colonial”, opondo-lhe os prefixos “contra” ou “de”. Do 
ponto de vista conceitual, uma das principais tarefas consiste em criar 
noções e operadores analíticos distintos do repertório crítico que um 
dia animaram os cinemas do Terceiro Mundo. Nesse tópico, contudo, 
ao contrário do que afirmam Shohat e Stam, não julgamos que a difi-
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culdade resida no contraste entre a “grande narrativa-mestra anti-colo-
nial” (manejada estrategicamente pelos cineastas do Terceiro Mundo) e 
a recente “proliferação de diferenças, em narrativas que não são vistas 
como expressões de uma verdade única” (2006, p. 405). Certamente, no 
domínio da crítica, seria enganoso tomar a contra-colonização como 
uma “noção-mestra” capaz de apreender – de maneira totalizante – o 
policentrismo das narrativas cinematográficas contemporâneas que, 
de variadas maneiras, colocam em questão o violento legado da colo-
nização europeia em diferentes países. Esperamos contudo, que nossa 
insistência no termo possa revelar, aos poucos, o seu alcance. Com algo 
de anacrônico em relação aos seus contextos de origem, ou talvez, à 
maneira de pontos fora da curva – como se diz – convocamos aqui dois 
filmes em nosso auxílio.

Em O tigre e a gazela (1976), ao combinar os registros ensaístico 
e poético, Aloysio Raulino retorna às reivindicações revolucionárias 
e anti-colonialistas de Os condenados da terra para criticar os modos 
dominantes de figuração do povo, estabelecendo uma equivalência entre 
os questionamentos que Frantz Fanon dirigia aos intelectuais e os que 
ele, Raulino, dirige aos cineastas, a começar por ele mesmo. “O cálculo, 
os silêncios insólitos, as segundas intenções, o espírito subterrâneo, o 
segredo, tudo isso o intelectual vai abandonando à medida que imerge 
no povo”, afirma o trecho de Fanon citado no prólogo do filme. O desejo, 
porém, de retomar o contato com a “seiva mais antiga, mais pré-colo-
nial de seu povo” (como reivindicava o intelectual martiniquenho) só 
pode se dar pelo trabalho mediador da imagem e do som, que se põe a 
desconstruir os onipresentes resíduos da colonização e da escravidão, 
como na passagem em que uma senhora negra, insubmissa – com seu 
canto, corpo e olhar frontal dirigido à câmera – rasura o samba ufanista 
Salve a Princesa Isabel (de Paquito e Luís Soberano) e o Hino da Inde-
pendência. Ou ainda na sequência final, em que o desfile de uma escola 
de samba, com suas fantasias de caboclos e pretos velhos (no registro da 
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umbanda), é combinado, eufórica e esperançosamente, com a canção 
Pablo, de Milton Nascimento.4

Ainda mais tardiamente, em 1982 – já encerrado o ciclo dos cinemas 
do Terceiro Mundo – na região indígena do Cauca, na Colômbia, 
Marta Rodríguez e Jorge Silva, após cinco anos de trabalho, concluem 
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, filme tecido com os mais dife-
rentes elementos: reencenações de retomadas de terra e de histórias 
míticas (feitas por camponeses e indígenas); composições alegóricas 
que descontroem os ícones e emblemas do colonizador (monumentos 
dedicados aos conquistadores espanhóis, armados de esporas, ou em 
referência aos fazendeiros e empresários, ambos assimilados à figura 
do diabo); fragmentos ensaísticos e de caráter historiográfico; ensaios 
visuais sobre a paisagem dos Andes e a arquitetura de Bogotá. Tudo isso 
num vigoroso lance de imaginação política em que a luta pela retomada 
das terras roubadas pelos latifundiários se vale da narrativa mítica dos 
povos originários, que ganha uma dimensão emancipadora.

Os filmes de Aloysio Raulino e de Marta Rodríguez e Jorge Silva 
criaram figuras estéticas contra-colonizadoras no momento em que as 
utopias dos cinemas terceiro-mundistas (com suas alegorias e recursos 
auto-reflexivos) pareciam ter sido varridas pelos ventos avassaladores 
do capitalismo, em uma nova etapa de modernização e exploração. Sem 
desconhecer o que já não se fazia mais possível no campo das lutas polí-
ticas e da invenção cinematográfica, mas também sem isolar definiti-
vamente os filmes em seu contexto de origem, gostaríamos de traçar 
uma afinidade subterrânea entre certas obras que julgamos pioneiras 
no seu enfrentamento com os efeitos simbólicos e materiais da colo-
nização e as invenções estéticas de filmes mais recentes. Para lembrar 
um dos motivos de Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, o trabalho 
de rememorar a experiência traumatizante legada por aqueles homens 
barbudos que “vieram castrar o sol” pode ser perfeitamente articulado 
com as lutas do presente e, mais decisivo ainda, podem se valer da voz 

4. Victor Ribeiro Guimarães, que realizou sua tese de doutorado sob nossa orientação, 
estabeleceu uma rica interlocução entre a obra de Raulino e o cinema latino-americano. 
Cf. GUIMARÃES, Victor Ribeiro. Itinerários da margem, figuras do povo. Aloysio Raulino 
e o cinema latino-americano. PPGCOM-FAFICH-UFMG, 2019, 518 p. 
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e do protagonismo dos sujeitos que experimentaram e elaboraram esse 
trauma.5 Parece-nos que – guardadas as diferenças – é isso que também 
está em jogo quando cineastas como Andrea Tonacci (em Conversas 
no Maranhão e Serras da desordem) e Vincent Carelli (em Corumbiara 
e Martírio) fazem seus filmes com os povos indígenas. Mais ainda: a 
criação de atitudes e discursos contra-colonizadores se torna ainda mais 
marcante quando os povos indígenas se põem a fazer seus próprios 
filmes, resultantes – sob a forma de alianças com os não-indígenas – de 
trabalhos de oficinas e de projetos de pesquisa e de educação, como é 
caso – para citar apenas dois – de Pirinop, meu primeiro contato (2007), 
de Mari Correa e Karané Ikpeng, no qual os Ikpeng rememoram e reen-
cenam o primeiro contato com os brancos, enquanto a montagem revê 
imagens de arquivos nas quais figuram os irmãos Villa-Bôas (que os 
conduziram para o Parque do Xingu, depois de duramente atingidos 
pelas guerras com povos rivais e pelas doenças); ou os filmes nos quais 
os Ie’kwana discutem e criam procedimentos de conduta para lidar 
com a ardilosa tecnologia de produção e reprodução da imagem (que 
pode lhes roubar seus duplos), instruídos pelo xamã que lhes relembra 
os conhecimentos ancestrais legados pelo mito fundador do seu povo 
(como em Deekeni: os olhos de Wiyu, realizado por Júlio David Rodri-
gues, jovem liderança Ie’kwana, e José Cury, oficineiro e pesquisador do 
cinema indígena).

Se acrescentarmos a essa consolidação dos filmes indígenas (desde 
o pioneirismo do projeto Vídeo nas Aldeias) a recente emergência de 
uma “contra-narrativa que briga para que negros contem sua própria 
história” – no dizer do crítico e curador Heitor Augusto (2018, p. 150) 
– estamos diante, efetivamente, da manifestação contra-colonizadora 
de um cinema dos “povos afro-pindorâmicos”, segundo a expressão 
de Antônio Bispo dos Santos (2015, p. 20). O traço mais significativo 
dessas produções é que nelas a forma cinematográfica é criada por uma 
episteme imanente às formas de vida dos sujeitos que protagonizam 
os filmes. Seja por meio do estudo dos filmes realizados e/ou prota-

5. Trata-se da citação do profeta e cantor maia Chilam Balam, da região de Chumayel, 
em Yucatán, que descreve, em tons apolípticos, a traumática chegada dos novos deuses 
impostos pelos conquistadores espanhóis, em 1541.
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gonizados pelos povos contra-colonizadores, seja pela possibilidade 
de recorrer aos saberes de seus mestres para compreender os valores 
e sentidos que percorrem as imagens que lhes concernem, propomos 
criar uma interlocução – simétrica e não hierarquizada – entre cine-
astas, críticos e pesquisadores em cinema (formados pelo repertório das 
imagens técnicas e das teorias cinematográficas) e as mestras e mestres 
das comunidades tradicionais, no esforço de descolonizar o pensamento 
e as formas de trabalho no interior das nossas instituições (a começar 
pela universidade e pelo cinema).

Para construir o diálogo inter-epistêmico entre os conhecimentos 
acadêmicos acerca da imagem (em sua maior parte extraídos do reper-
tório conceitual da modernidade cinematográfica) e os saberes dos quais 
são detentores os mestres e mestras das culturas tradicionais, privilegia-
remos os filmes voltados para o universo das comunidades e seus espaços 
(quilombos rurais e urbanos, terreiros de umbanda e candomblé, assim 
como os territórios indígenas), procurando identificar e analisar, neles, 
os traços expressivos que sustentam uma atitude contra-colonizadora. 
Sem ignorar as marcantes diferenças entre um e outro, queremos levar 
em conta tanto os filmes realizados pelos membros dessas comunidades 
(quando buscam sua auto-representação) quanto aqueles feitos por 
cineastas que não pertencem às essas comunidades e que, no entanto, se 
põem em relação com elas, em processos dialógicos variados, feitos de 
alianças, coalizações e parcerias nos quais se combatem os mecanismos 
de hierarquização e dissimetria entre quem filma e quem é filmado, ou 
entre quem monta e quem se vê no filme que o outro montou.

Nesse ponto, lembremos o quanto tem sido profícuas as análises 
que André Brasil consagrou ao cinema indígena – a partir da leitura 
do livro de Davi Kopenawa em co-autoria com Bruce Albert – ao iden-
tificar como os componentes da cosmologia yanomami estruturam, de 
dentro, a forma fílmica (2016). No que concerne à tentativa de fazer da 
contra-colonização uma categoria crítica é preciso levar em conta uma 
característica fundamental do contexto contemporâneo do documen-
tário entre nós: tanto os cinemas negros quanto os indígenas – o plural 
vale para ambos – dispõem de um pensamento crítico que se criou e se 
sustenta fora dos limites tanto da crítica cinematográfica em seu circuito 
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convencional (revistas especializadas e jornais) quanto da teorização e 
da historiografia produzidas na universidade. Festivais variados contam 
cada vez mais com a presença dos realizadores negros e indígenas no 
debate de seus filmes, nos textos escritos para os catálogos e também 
em curadorias de mostras específicas. Tais eventos tem contado também 
com a intervenção de críticos e curadores portadores de um olhar e de 
uma sensibilidade formados em circuitos críticos independentes, e que 
rechaçam, juntamente com o público, a maneira com que, não faz muito 
tempo, os signos de sua diferença eram definidos (in)justamente por 
aqueles que a negavam, como ressaltou com agudeza Heitor Augusto: 
“o signo ‘negro’ tem sido majoritariamente preenchido há mais de um 
século por quem não é negro” (2018, p. 150). No caso dos cinemas 
indígenas – para citar apenas um exemplo – os relatos e testemunhos 
reunidos na publicação dedicada aos 25 anos do projeto Vídeo nas 
Aldeias mostram como os cineastas lidam com a criação e a recepção de 
seus filmes em um duplo (e flexível) registro: ora voltados para dentro, 
ora para fora, à maneira do que a antropóloga Manuela Carneiro deno-
minou “cultura com aspas”, isto é, o modo com que a imaginação indí-
gena designa – como uma metalinguagem ou metadiscurso reflexivo 
sobre a cultura – aquilo que é efetivamente seu, mas dotado de um valor 
peculiar para lidar e negociar com o mundo dos brancos, a começar pelo 
Estado nacional (209, p. 373).

Dito isso, vejamos mais atentamente um exemplo de elaboração desse 
desejável diálogo inter-epistêmico simétrico que pode alterar o modo 
como, até então, conduzíamos soberanamente nosso gesto crítico. Em 
uma das atividades do Programa de Formação Transversal em Saberes 
Tradicionais da UFMG, em 2017, filmamos a festa do Reinado de Nossa 
Senhora do Rosário em Oliveira (MG), acompanhando de perto os 
festejos na casa da Mestra Pedrina Lourdes dos Santos, capitã da Guarda 
de Massambique de Nossa Senhora das Mercês. Ela atuara por duas 
vezes como mestra no curso “Catar folhas: saberes e fazeres do povo 
de axé”. Dessa visita resultou o filme O boi de Oliveira 6 . Na abertura 
do filme, na Casa do Congadeiro, os preparativos para a saída do Boi 

6. Disponível em: http://www.saberestradicionais.org/filmes 



159ESTÉTICAS CONTRA-COLONIZADORAS NO DOCUMENTÁRIO

são cercados de intensa comoção: os organizadores lembram que não 
se trata de carnaval, mas de uma comemoração religiosa. Reza-se o Pai 
Nosso. Contritos e comovidos, muitos com o rosário na mão ou no peito, 
os participantes da cerimônia tocam e encostam sua testa na cabeça 
ou no focinho do Boi e fazem o Nome-do-Pai, enquanto os tambores 
começam a bater, seguidos pelos cantos. Do fora de campo, entretanto, 
já vinha um rumor crescente que os planos seguintes logo dariam a ver, 
em meio à rua mal iluminada: do lado de fora ouve-se os gritos de uma 
multidão de jovens e crianças – em sua maioria negros – que, à maneira 
de uma torcida tomada pela euforia, pulavam e gritavam, seguidamente: 
“e solta o boi/e solta o boi”, num gesto lúdico e provocador. Para dizer 
com maior justeza, servindo-nos dos termos empregados por Beatriz do 
Nascimento em Ori (1989) – filme que ela narrou e roteirizou ao lado de 
Raquel Gerber – esses jovens que atiçam o Boi estão se aquilombando. 
E quanto ao animal sagrado que andará pelas ruas da cidade, saindo da 
periferia para alcançar o centro, arrastando consigo centenas e centenas 
de pessoas, não é outro senão Exu, o Senhor das Encruzilhadas, como 
nos diz Pedrina Lourdes Santos. É ele quem abre a festa e desenha, na 
companhia dos jovens negros, um traçado que des-sincretiza radical-
mente a festa, tão marcada pelos signos católicos, como ressalta a capitã. 
Quase ao final de seu trajeto pela noite da cidade, já na madrugada, 
o Boi é recebido e devidamente alimentado na casa da capitã Pedrina, 
antes de se iniciar o ritual do candombe, com os tambores ancestrais 
(feitos ainda no tempo da escravidão).

Essa breve descrição de um dos momentos da festa do Rosário em 
Oliveira não seria possível se não contasse com a escuta e o olhar que a 
capitã Pedrina nos propiciou: tanto nas aulas ministradas na universi-
dade quanto no acolhimento que ofereceu à equipe de filmagem e aos 
alunos do curso, em sua casa. Aquela inspiradora proposição de uma 
“ciência encantada das macumbas” – ancorada nas noções de ancestra-
lidade e encantamento – de que nos falam Luiz Antônio Simas e Luiz 
Rufino (2018), ou a definição de uma estética negra que conduziu a 
crítica concreta da vida na luta para sobreviver, recorrendo às “funções 
que resistem à morte” – como escreveu Achille Mbembe (2018, p. 300) 
–, podem e devem ser colocadas, lado a lado, simétrica e dialogica-
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mente com as formulações da capitã Pedrina Lourdes dos Santos (como 
nas aulas disponíveis em http://www.saberestradicionais.org/videoau-
la-com-mestra-pedrina-de-lourdes-santos-02a/).

Ao defendermos a possibilidade de formas de auto-inscrição esté-
ticas próprias do cinema dos povos afro-pindorâmicos, julgamos que 
certos traços dos processos de produção e das escrituras fílmicas podem 
ser considerados como constituintes das figuras e atitudes contra-colo-
nizadoras no campo da invenção cinematográfica, como indicaremos a 
seguir. Desde o pioneiro projeto do Vídeo nas Aldeias, criado há mais 
de 30 anos por Vincent Carelli, multiplicam-se os filmes realizados por 
diferentes povos, dirigidos por cineastas indígenas ou em parcerias com 
realizadores não indígenas, em processos de criação que envolvem a 
negociação e a partilha dos procedimentos de filmagem e montagem. O 
princípio que guia as oficinas de criação do Vídeo nas Aldeias subverte 
inteiramente a lógica da relação entre “sujeito” e “objeto”, comumente 
mascarada nas relações entre quem filma e quem é filmado, como explica 
Carelli em entrevista com Ana Carvalho e Fabiane Moraes7:

Os processos de formação são imersivos, de longa duração, e neles 
orientamos in loco a construção do trabalho. Mas no campo são ape-
nas eles, a câmera e seus personagens, seus espaços, suas questões. 
Eles filmam e, no fim do dia, vemos juntos o material. A produção de 
um filme nasce do desejo da comunidade de fazer cinema, nunca de 
uma demanda externa. O processo começa com uma oficina de capta-
ção e produção audiovisual que dura de 20 a 40 dias, durante os quais 
os participantes filmam diariamente. No final de cada dia, vemos o 
material e discutimos as questões estéticas, éticas e técnicas que sur-
gem. As aldeias são equipadas com câmeras e ilhas de edição para 
que o trabalho continue na nossa ausência. As oficinas de tradução e 
edição são a segunda parte do projeto. A tradução das falas e diálo-
gos revela aos não índios a profundidade do material. É um processo 
coletivo, sempre realizado em espaço aberto, com toda a comunidade 
assistindo, uma alegria. Depois, iniciamos a edição. O primeiro corte 
é feito na aldeia. Os cineastas indígenas e a comunidade discutem 
e decidem o roteiro, o que vai ser mostrado, o que não vai etc. A 
montagem final acontece na sede do Vídeo nas Aldeias, onde estão 

7. CARELLI, Vincent. A luta do cinema indígena (entrevista). https://revistazum.com.br/
revista-zum-12/entrevista-carelli/ (consulta realizada em 25/02/2020).
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os equipamentos mais robustos para finalizar as produções, com a 
participação de cineastas que acompanharam o processo (CARELLI, 
CARVALHO, MORAES, 2017).

O princípio norteador dessas oficinas tornou-se uma referência 
e passou a ser adotado por outros realizadores e povos indígenas, em 
relação direta ou indireta com os integrantes do VNA, como foi o caso 
das produções de Mari Correa à frente do Instituto Catitu (em parceria 
com os povos Ikpeng, Huni-kuin, Maxakali e Tapayuna); das produ-
toras Pajé Filmes e Filmes de Quintal (ambas de Belo Horizonte) com 
os Maxakali; e de projetos de ensino e pesquisa sustentados em parceria 
com pesquisadores das universidades, do Museu do Índio, do Instituto 
Sócio-ambiental (ISA), ONG’s diversas e diferentes povos indígenas 
(alguns deles organizados em associações), que acabaram por levar 
à produção de filmes entre os Ie’kwana (Deekeni: os olhos de Wiyu), 
Yanomami (Os curadores da terra-floresta), Guarani-Kaiowá (Ava Yvy 
Vera – a terra do povo do raio e Avá Marangatu), e Guajajara (Guar-
diões da floresta) para citar apenas alguns. Pouco a pouco, em razão 
do dialogismo do seu processo de construção (ao envolver indígenas 
e não-indígenas) ou da mestria dos realizadores indígenas, tais filmes 
passam a ser cada vez mais configurados, de dentro, em suas escrituras, 
pelos princípios cosmológicos que ordenam a vida de seus povos, como 
acontece, por exemplo, com o filme Mbya-Guarani Bicicletas de Nhan-
deru (de Ariel Ortega e Patrícia Ferreira) ou com Curadores da terra-
-floresta, de Mozarniel Yanomami. Ao escrever sobre este filme, André 
Brasil ressalta que a aparente adoção de uma estratégia observacional na 
filmagem da performance da dança e do canto dos xamãs no pátio da 
aldeia (com planos longos e atentíssimos) vai se revelando aos poucos 
uma estratégia participante, dando lugar a uma objetividade encan-
tada (pela cosmologia, justamente), de tal modo que o enquadramento 
(visível) vem acolher o invisível, ao indiciar a presença dos inumeráveis 
espíritos xapiripë: “O que está visível em campo é o mundo a partir do 
ponto de vista humano, o que está invisível no extracampo, mas que age 
sobre os corpos e sobre os espaços visíveis em campo, é o mundo sob o 
ponto de vista dos espíritos” (2019, p. 268-269). Em certos contextos, o 
processo de criação e de autoria ganha uma acentuada dimensão cole-
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tiva, como é o caso dos filmes Guarani-Kaiowá Ava Yvy Vera – a terra 
do povo do raio e Avá Marangatu, ambos criados e dirigidos coletiva-
mente por Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Johnaton Gomes, 
Joilson Brites, Johnn Nara Gomes, Sarah Brites, Dulcídio Gomes e Edna 
Ximenes. Porém, ainda que não seja este o caso, uma constante dos 
filmes indígenas é o aparecimento em cena dos componentes coletivos 
das subjetividades, mesmo quando não se privilegia a filmagem de festas 
e rituais, ocasiões propícias para a aparição dos elementos da vida em 
comunidade.

Por outras vias, as múltiplas configurações tomadas pelos insur-
gentes cinemas negros nos últimos tempos também manifestam uma 
fortíssima dimensão coletiva, na qual convivem as (muitas) diferenças 
e a não-univocidade. Conforme escreveu Kênia Freitas (retomando 
Frantz Fanon), mais e mais os filmes, em seus processos de criação, 
partem da “experiência negra, não em relação ao olhar branco (seja para 
confrontá-lo e/ou educá-lo), mas de uma perspectiva internalizante 
desta para as diversas possibilidades de vivências negras não essencia-
lizadas no mundo” (2019, p. 162-163). Para voltarmos às palavras de 
Fanon, agora relidas por Mbembe, tais filmes sustentam aquela segunda 
escrita da crítica da razão negra, estruturada sob o modo de uma decla-
ração de identidade que “se quer ao mesmo tempo gesto de auto-deter-
minação, modo de presença perante si mesmo, olhar interior e utopia 
crítica” (2018, p. 62). Inspirando-se também em Stuart Hall, em sua 
crítica do sujeito negro essencializado, Kênia Freitas se propõe a abordar 
a produção artística negra sem enquadrá-la nos “critérios canônicos de 
gosto e inclinações estético-narrativas pré-definidos a partir de campos 
institucionalizados e dominantes da imagem e epistemologia eurocên-
trica”, e também sem cair em “substituições estagnadas e essenciali-
zadas das expressividades artísticas e culturais negras” (2019, p. 163). 
Duas outras importantes características também merecem destaque: os 
processos de produção coletiva que sustentam diversos filmes, e o prota-
gonismo das mulheres negras – seja na direção, seja em cena – como se 
vê, de maneira, exemplar, em Kbela (2015), de Yasmin Tahyná ou, em 
outra na liderança política feminina das lutas quilombolas em Quilombo 
Rio dos Macacos (2017), de Josias Pires.
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Outro traço que nos interessa de perto é maneira como as comuni-
dades reunidas em torno das manifestações religiosas afro-brasileiras 
(do candomblé à umbanda, passando pelas festas do Rosário) se põem 
a filmar, eles mesmas, seus universos, como em Encontro com Iemanjá: 
para além dos olhos (2018), resultante de oficinas de formação em vídeo 
feitas junto aos integrantes do terreiro e dirigido pelo Zelador da Casa de 
Caridade Pai Jacob do Oriente, Pai Ricardo de Moura (mestre que atuou 
junto ao Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais na 
UFMG). Já em A rainha Nzinga chegou (2018), Júnia Torres, cineasta e 
pesquisadora do documentário, divide a direção com Isabel Casimira 
Gasparino, rainha de congo da Guarda de Moçambique Treze de Maio 
e da Federação dos Reinados do Estado de Minas Gerais. Não preten-
demos, de jeito nenhum, nessa breve passagem, sintetizar a multiplici-
dade de questões e de abordagens que animam os cinemas negro e indí-
gena. Nosso intuito foi tão somente o de indicar alguns traços do cinema 
dos povos afro-pindorâmicos, destacando, em especial a maneira com 
que a tomada de palavra – tão importante para o documentário – hoje 
aparece conjugada aos olhares contra-colonizadores que conduzem a 
mise-en-scène: tanto em sua produção (atrás das câmeras) quanto em 
seu desenvolvimento, diante de nossos olhos. Por ora, o que desejamos 
é que a adoção do termo “contra-colonizador” não venha a recobrir, 
apressadamente, lutas e invenções verdadeiramente emancipadoras do 
ponto de vista político e estético, como os filmes feitos pelas mulheres 
negras e indígenas (no Brasil e na América Latina): eles nos fazem ver 
as intrincadas relações entre dominação de classe, sexismo, patriarcado, 
colonialismo, racismo e dominação de gênero, como ressalta Aura Estela 
Cumes (2012). Esperamos abordar com detalhamento tais questões no 
decorrer de nossos estudos. Por ora, trata-se apenas de um possível 
ponto de partida.
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Capítulo 9 

Discurso audiovisual e mutações: hipóte-
ses em torno da abordagem arqueológica 
foucaultiana
Arlindo Rebechi Junior

1. A história do audiovisual: crises identitárias e mutações

Para se pensar uma história do audiovisual, olhando para o seu 
passado de forma crítica, é inevitável que tenhamos à nossa frente o 
problema das mutações estéticas e políticas inerente às imagens em 
movimento. Ao longo de todo o século XX, o convívio social e indi-
vidual com uma numerosa quantidade de expressões audiovisuais foi 
objeto de grandes transformações, sejam estas no nível da produção 
ou no nível da circulação e recepção. Penso que a compreensão de tais 
mudanças está menos ligada a uma continuidade progressiva e teleoló-
gica da forma audiovisual e mais ligada às novidades de uma nova situ-
ação e ao seu poder de ruptura dessas novas invenções. Nessa história, 
o cinema é um modelo de grande lastro histórico de tais mutações e 
merece nosso destaque inicial aqui.

De tempo em tempos, o cinema, por exemplo, como a mais reconhe-
cida e tradicional das formas audiovisuais, já angariou para si veredictos 
finais sucessivos de sua própria morte (GAUDREAULT; MARION, 
2016; RAMOS, 2016). No fundo, não se trata de sua morte, no sentido 
de um desaparecimento irrevogável, mas de experiências audiovisuais 
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temporalmente novas que ocupam lugar de antigas. Esse fenômeno 
das mutações não só atrai a atenção para uma investigação do passado 
audiovisual, mas, mais do que nunca, parece ser uma questão dos dias 
de hoje, quando as imagens em movimento já se inscrevem em novos 
suportes midiáticos, buscam alcances em plataformas tecnológicas antes 
impensadas, enfim, proliferam em espaços de exibição, circulação e, 
portanto, podem atrair novas formas de mediação e espectorialidade do 
tempo presente.

Há alguns anos, instaurou-se um debate sobre o tipo de modificação 
trazida ao campo audiovisual com o advento da tecnologia digital, 
levando em alguns casos à defesa de abordagens controversas e dico-
tômicas de entendimento ao redor de ser ou não ser uma revolução 
digital. Sob a perspectiva dos que recusam a tal revolução digital, pesam 
argumentos de que um cinema digital tão-somente reproduz traços e 
práticas já há muito estabelecidas pelo cinema analógico. Por outro lado, 
na abordagem em defesa de uma revolução digital, o principal argu-
mento está centrado às novas, e em alguns casos inovadoras, formas de 
captação do material fílmico num modelo proporcionado pela forma 
digital. Mais importante do que assumir esquematicamente um desses 
lados, parece ser mais relevante notar, por uma visão sem a adesão a um 
determinismo tecnológico, que tais debates participam de uma reflexão 
um tanto maior: sobre suas crises, sobre suas viradas, sobre suas muta-
ções, sobre as noções de cinema apropriadas e modificadas socialmente 
de tempos em tempos, sobre o acontecimento discursivo audiovisual.

Dentro do escopo de toda uma numerosa produção de imagens em 
movimento, Andre Gaudreault e Philippe Marion apontam, no caso do 
cinema dos últimos anos, para uma diluição muito maior e mais intensa 
de suas fronteiras em relação aos demais meios de comunicação. Nesse 
sentido, os dois autores revelam o seguinte:

Conforme a maneira como é definido, o cinema pode, hoje em dia, 
tanto ser visto como uma espécie ameaçada de extinção quanto como 
meio de comunicação em situação de expansão. Os dois pontos de vis-
ta são, na verdade, complementares, e subjazem a um princípio fun-
damental, segundo o qual as transformações técnicas recentes, que 
acarretam uma mudança radical nas práticas, não somente do lado 
da produção, mas também do lado da recepção e da reflexão sobre 
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o meio de comunicação, supõem importantes questionamentos da 
própria definição do cinema e de seu estatuto (GAUDREAULT; MA-
RION, 2016, p. 23). 

A história do cinema é também uma história de crises de sua própria 
identidade (GAUDREAULT; MARION, 2012). Muitas transformações 
tecnológicas alteraram — umas mais, outras menos — suas práticas 
de produção, conservação e de difusão social das formas audiovisuais, 
realizando deslocamentos sobre a compreensão do próprio fenômeno 
social do dispositivo cinematográfico. Em sua obra O fim do cinema? 
(2016), Gaudreault e Marion recuperam muito bem os pontos de virada 
dessa crise no cinema em momentos sociais de anúncio da morte do 
cinema como mídia e como prática social e artística; de modo ilustrativo 
sem a pretensão de uma sistematização rigorosa e exaustiva, e, como os 
autores mesmo dizem, de certo modo arbitrário, os dois pesquisadores 
identificam oito desses pontos de virada (GAUDREAULT; MARION, 
2016, p. 28-51). 

No limite, em última análise, não se trata propriamente de um 
processo de morte/ressurreição do objeto cinematográfico, mas sim 
de uma quebra hegemônica ligada às práticas cinematográficas de um 
tempo que determinam, por sua vez, as formas de narrar, as formas de 
exibir, as formas de espectorialidade etc. Dentro de condições históricas 
que a possibilitam, trata-se de uma mudança que se dá no domínio da 
norma com um processo de regulação dos entendimentos sobre o que 
significa a experiência cinemática.

No cinema, entre os seus momentos de grande redimensionamento, é 
bastante paradigmático e conhecido entre os pesquisadores a passagem 
do cinema dito silencioso para o cinema sonoro. A nova forma tecno-
lógica que se anunciava entre os grandes estúdios de produção norte-
-americanos, e na ponta com as distribuições, trazia para muitos, desde 
produtores e críticos até o próprio público, uma atmosfera de pessi-
mismo, que, numa espécie de contraposição, reafirmavam por meio de 
manifestações de todas as ordens a morte do cinema, o silencioso, e sua 
forma de arte eminentemente visual.

Como veremos, tais preocupações e reafirmações não estavam 
restritas aos países do hemisfério norte. Numa posição periférica em 
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comparação ao que acontecia, em termos cinematográficos, nos EUA 
e na Europa, as reações parciais no Brasil também indicavam um certo 
desacordo com a nova tecnologia, gerando entre nós a disseminação de 
um discurso contundente sobre a morte anunciada do cinema silencioso. 
Por exemplo, é o que se vê, em mais de um momento, na publicação 
oficial O Fan do Chapin-Club, local onde jovens se reuniam a partir de 
1928, no Rio de Janeiro, para ver, discutir e defender o cinema silencioso 
como arte. Nas primeiras páginas da edição número 1 de O Fan, o crítico 
Claudio Mello expõe seu ponto de vista em defesa do cinema silencioso:  

Sim, no silêncio, o cinema, a arte das artes é a expressão mais moder-
na da atualidade [...]

Sim o cinema é silencioso. [...]

Abaixo o Vitafone, abaixo Irmãos Warner e baixo tudo e todos que 
querem amesquinhar essa cousa sublime, essa cousa inestimável: o 
cinema.

Resta-nos agora dirigir um apelo poderoso a todos os nossos com-
panheiros de imprensa para que juntos iniciemos a guerra ao filme 
falado.

Um consolo resta-nos porém: nunca há de chegar o dia em que Char-
les Chaplin anunciará um filme falado. E se esse dia chegar eu me ca-
larei, pois que o cinema deixou de existir sobre a terra, involuiu e pas-
sou a ser um comércio estúpido e mesquinho (MELLO, 1928, p. 2).

Na segunda edição de O Fan, Octavio de Faria, outro integrante do 
grupo, publica um artigo contundente contra o filme falado. Segundo 
nota publicada junto com o artigo, este fora lido na sessão de agosto 
de 1928 e não havia sido publicado na primeira edição de O Fan por 
questão de disponibilidade de espaço. Em geral, Octavio de Faria é mais 
contundente que seu companheiro Claudio Mello e seu artigo dirige 
duras críticas aos norte-americanos pela tentativa de criarem uma certa 
hegemonia para o filme sonoro, como se pode ver, a seguir, nos trechos 
selecionados do artigo:

O cinema que vem escapando milagrosamente à ideia do colorido 
não poderá cair nesse outro abismo que é o filme falado.
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Será que a América não vê que o filme falado é uma retrogradação 
de não sei quantos anos, uma volta aos primeiros dias em que se 
confundiu cinema com filmagem de teatro? Teatro. Aproximação do 
teatro. Volta à teatralidade. É impossível que essa mesma América 
que viu em “Aurora” a expressão assombrosa de Janet Gaynor implo-
rando Georfe O’Brien que não a matasse, que viu em “Lágrimas do 
Homem” a expressão de Nils Asther chorando na cena conceba essas 
cenas faladas... Que não veja que todo o progresso do cinema foi nou-
tro sentido, completamente oposto... que a possibilidade do diálogo 
— em americano forçosamente — vai até contra a definição do cine-
ma como arte universal — e o mundo não americano tem que olhar 
essa questão também por esse lado. [...]

O cinema é arte. Arte do preto e do branco. Arte muda. Arte dinâmi-
ca. Arte visual. Não admite o colorido — da vida real. Não admite a 
palavra — do teatro. Não admite o canto — da ópera. Não admite a 
complicação psicológica — do romance. [...]

E é porque eu creio no cinema como arte, no seu futuro — se as suas 
realizações são grandes, as suas possibilidades são ilimitadas — que 
venho, em nome do “Chaplin Club” juntar o meu protesto dos que 
realmente já compreenderam que o filme falado não é simplesmente 
um inimigo do cinema, mas sim o maior dos inimigos que o cinema 
já teve até hoje (FARIA, 1928, p. 3).

Em São Paulo, Guilherme de Almeida, como crítico do jornal O 
Estado de S. Paulo, também trouxe à tona o debate sobre a morte do 
cinema silencioso em função da aparição do cinema sonoro. Este crítico 
manteve, entre 1926 e 1942, uma coluna de crítica dedicada ao cinema 
no jornal paulista. Foi nesse espaço que Guilherme de Almeida pôde dar 
voz às impressões do calor da hora sobre a instalação do cinema sonoro, 
chegando em alguns casos a conclusões bastante similares ao do pessoal 
carioca do Chaplin Club.

Em 5 de março de 1929, Guilherme de Almeida inicia uma enquete 
sobre o cinema sonoro, segundo ele “a questão do dia, de todos e para 
todos”, e lança aos seus leitores três breves perguntas provocativas: “Que 
pensa do cinema falante? É pró ou contra? Por quê?” (ALMEIDA, 2016, 
p. 161). Antes, porém, nesse artigo inicial, o crítico faz um balanço, com 
transcrições de falas de críticos norte-americanos e franceses sobre o 
tema em questão. A escolha das opiniões estrangeiras feitas pelo crítico 
pode revelar duas coisas que parecem não ser excludentes: por sua 
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vez, a opinião de fora que nos chegava era majoritária em afirmar que 
haveria uma espécie de degradação do cinema como arte com a chegada 
da tecnologia sonora e, por aqui, as escolhas de Guilherme de Almeida 
revelavam a sua própria curiosidade e, em certa medida, sua descon-
fiança em face do cinema sonoro. Para que se tenha a ideia de uma certa 
assimetria presente nos comentários, dos quase uma dúzia de extratos 
trazidos de jornais e revistas norte-americanas e europeias, apenas um 
deles parecia ser mais favorável às mudanças com a introdução do som 
no cinema; as demais manifestações demarcavam, com grande contun-
dência, os riscos que a nova empreitada tecnológica poderia representar 
à arte silenciosa do cinema de então. 

Após este primeiro texto de solicitação da opinião aos seus leitores 
sobre o cinema sonoro, sua coluna dedicará as 11 publicações seguintes 
a dissecar o tema e trazer as opiniões diárias divergentes dos seus 
leitores. O papel de Guilherme de Almeida, nesse período, se define 
como quem arbitra sobre uma mudança premente que, em essência, 
traria a maior mutação desde a institucionalização de um modelo de 
produção cinematográfico mais industrial. Nessa sequência da coluna, 
é bastante ilustrativo, sobre a maneira como o crítico lidava com as 
divergências e polêmicas em torno do assunto, os textos “A enquete 
sobre o cinema falante (X)” e “A enquete sobre o cinema falante (XI)”, 
respectivamente, publicados em 22 e 23 de março de 1929. No primeiro 
artigo, favorável ao cinema sonoro, o crítico dá espaço a um longo texto 
recebido de um estudante de direito, cuja síntese é assim descrita: “o 
cinema, aproveitando-se da palavra oral, procura apenas a maior reali-
dade de um elemento, necessária para uma maior significação de sua 
arte” (ALMEIDA, 2016, p. 192). No segundo texto, em contrapar-
tida, é a publicação na íntegra de uma carta recebida pelo crítico com 
uma também longa defesa do cinema silencioso: “Não, meu amigo, o 
cinema não deve falar. Não devemos consentir a morte do nosso sonho” 
(ALMEIDA, 2016, p. 196).

Esses dois pequenos trechos, advindos das impressões dos leitores de 
Guilherme de Almeida, testemunham um estado de como uma mutação 
pode trabalhar numa chave simbólica e pode fomentar caminhos para 
discursos mais otimistas, no sentido de construir uma renovação artís-
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tica sem precedentes, e discursos mais pessimistas, neste caso está em 
jogo a ideia de degradação, morte e desaparecimento. Dias depois de 
encerrar sua enquete, em 13 de abril de 1929, o crítico paulista ocupa 
sua coluna para relatar a inauguração do Cine Paramount, em São Paulo, 
o primeiro cinema sonoro do Brasil1; ao final, ele capta, com o efeito de 
uma conclusão, o clima das almas inquietas diante da novidade:

houve céticos que negaram e houve crédulos que aplaudiram a grande 
novidade; mas, céticos ou crédulos, todos eles, todos, sem exceção, 
estão ansiosos por ouvir aquilo com que tanto e tanto tem sonha-
do: aqueles, para persistir talvez, teimosos, na sua incredulidade ou 
converter-se, vencidos, à nova arte; estes, para justificar, diante de si 
mesmos e dos outros, a sua boa-fé, a sua convicção (ALMEIDA, 2016, 
p. 204).

Sem que se tenha aqui um caráter exaustivo do que foram as muitas 
manifestações discursivas sobre as transformações sofridas no campo 
tecnológico e de linguagem das imagens em movimento, em especial o 
cinema, esses exemplos brasileiros nos dão ao menos a dimensão percep-
tiva de como as visões e ressonâncias diante da transformação sobre um 
meio de comunicação e suas práticas sociais se deslocavam no âmbito 
do debate público. É o caso de afirmar que as mutações das imagens 
em movimento, no campo estético e no campo político, também mani-
festam práticas discursivas resultantes de experiências ligadas à ordem 
histórica e suas condições de possibilidade e emergência. Nesse hori-
zonte epistemológico, a abordagem arqueológica, via Michel Foucault, 

1. Para saber mais sobre as projeções e as conversões das salas de cinema para o cinema 
sonoro no Brasil, ver: Freire (2013). 
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pode oferecer caminhos interessantes para o debate teórico e formu-
lação de algumas hipóteses de trabalho investigativo2.

2. Hipóteses em torno das mutações do audiovisual

Em mais de uma vez, durante as suas muitas entrevistas concedidas, 
Michel Foucault foi obrigado a responder a embaraçosa pergunta sobre 
o que era aquilo que escrevia (e, portanto, pesquisava); a ele se questio-
nava sobre qual domínio atuava: se era a fala de um historiador, de um 
filósofo, de um sociólogo, e assim por diante (FOUCAULT, 2016)3. As 
perguntas, ainda que possam ser consideradas um tanto inconvenientes, 
demonstram o alcance transdisciplinar do seu trabalho investigativo e 
seu trânsito em vários domínios do conhecimento para construir um 
projeto de leitura crítica de grande novidade. 

Desde suas primeiras investigações, é visível nos trabalhos de 
Foucault a ligação com a epistemologia histórica francesa formulada 
por dois grandes intelectuais: Gaston Bachelard e Georges Canguilhem. 
Se por um lado, sua obra pareceu estar estimulada pelo lastro teórico 
desses dois grandes filósofos, por outro lado, Foucault procurou desen-
volver um trabalho de pesquisa próprio com as nuances e originalidades 
que, parcialmente, se afasta do modelo de história epistemológica fran-
cesa de então. Com grande liberdade e erudição, ele estava disposto a 
criar um modelo singular e próprio para um tipo de pesquisa filosófica 
sedimentada nas bases da pesquisa histórica.

2. Embora Foucault e seu projeto arqueológico seja, a meu ver, um caminho bastante 
profícuo, de boa pavimentação, para se pensar o audiovisual e seus regimes discursivos, 
outras abordagens podem levar para outros caminhos de grande interesse para se pensar 
esse discurso e suas camadas históricas. Jacques Rancière, por exemplo, em suas discussões 
sobre estética e política, oferece aos seus leitores um importante debate de superação da 
linha divisória aristotélica de duas histórias: a dos historiadores e a dos poetas. Para este 
filósofo francês, estaria em curso uma espécie de revolução estética, cuja transformação 
mais radical seria a instituição de um novo regime de sentido em que o testemunho 
histórico e a ficção seriam, sem dúvida, valores de equivalência. Sua síntese equaciona 
muito bem a questão: “A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ‘ficções’, isto 
é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se 
diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2009, p. 59).

3. Nesta obra, consta a conversa entre Foucault e Claude Bonnefoy, de 1968, em que esse 
ponto de vista fica bastante patente.
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Nesse cenário, de fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, Foucault, 
também estimulado pelas ideias filosóficas de Friedrich Nietzsche, inicia 
um projeto crítico alicerçado pela investigação histórica das formas de 
saber e de conhecimento. É interessante notar o modo como ele projeta 
sobre a crítica filosófica o trabalho do historiador e quais as razões do 
seu interesse pela perspectiva histórica, seja em torno da ciência, do 
saber, das instituições e das práticas sociais institucionalizadas. Sob sua 
preferência nitidamente historiográfica, e tendo como objeto os saberes 
científicos, suas investigações vão se deter na demonstração de como, 
segundo temporalidade distintas, há arranjos entre um saber constituído 
e práticas que alteram significativamente os princípios de organização 
e regulação de atividades humanas em vários domínios. Inicialmente, 
tudo isso se articulou dentro do projeto crítico-histórico que Foucault 
chamou ser a abordagem arqueológica, uma forma metodológica elabo-
rada em toda sua obra dos anos 1960.

A base de seu projeto arqueológico se constrói de modo bastante 
processual com as suas quatro grandes obras dos anos 1960. Embora 
cada livro dessa época tenha uma particularidade e um propósito, as 
investigações de Foucault vão eleger como ponto central o modo como 
determinados saberes surgiram e se transformaram; para isso, suas 
incursões históricas pesquisavam o estabelecimento de cada um dos 
saberes e suas formas de relações discursivas e suas formas articuladas 
com as instituições de então (MACHADO, 2018). Há uma contundente 
preocupação, nesses seus primeiros trabalhos, sobre como realizar a 
descrição histórica, sem, necessariamente, diluir-se no comentário que 
reitera o discurso analisado ou sem esbarrar na análise propriamente 
linguística baseada no sistema formal da língua com a formulação de 
enunciados. Foucault procurou compreender os discursos fora de uma 
redoma do deciframento generalista sobre os seus sentidos; seu interesse 
residia nas condições de emergência e de possibilidade histórica que 
determinado discurso sempre está sujeito. Trata-se, como ele mesmo 
disse, de “extrair da espessura do discurso as condições de sua historici-
dade” (FOUCAULT, 2020, p. XVIII). A diferença da crítica arqueológica 
em oposição à historiografia mais usual é bem demarcada pela comen-
tadora Johanna Oksala (2011, p. 39):
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A noção de arqueologia capta efetivamente as principais característi-
cas da abordagem de Foucault à história da ciência e realça os pontos 
em que ela difere da historiografia tradicional. Ele estava mais inte-
ressado em camadas de problemas que em realizações individuais, o 
que reflete o significado de arqueologia no sentido convencional. Sua 
arqueologia não é história biográfica e não diz respeito às descobertas 
individuais de grandes homens. Antes, escava as profundezas do solo 
do nosso pensamento para definir escalas de tempo mais amplas e os 
modos mais gerais de pensar que jazem por trás das diversas opini-
ões dos indivíduos. Ela distingue entre diferentes níveis de análise na 
história da ciência e penetra sob as observações, os experimentos e as 
teorias do indivíduo.

Na descrição arqueológica, tendo em vista que seus propósitos 
é analisar discursos, é fundamental a noção criada por Foucault de 
discurso e de formações discursivas. De início, tal como um patamar 
estabelecido para o debate, ele nos solicita que deixemos de lado certos 
agrupamentos — tais como tradição, influência, teleologia — que se 
colocam como noções ou classificações dadas de antemão ou, como 
disse, uma espécie de “síntese fabricada”. Com isso, ele vai nos alertar 
que “não se podem admitir tais quais nem a distinção dos grandes tipos 
de discurso, nem das formas ou gêneros (ciência, literatura, filosofia, 
religião, história, ficções etc.)” (FOUCAULT, 2005, p. 88).

Imbricada à noção de formações discursivas, Foucault define com 
bastante precisão o acontecimento discursivo, reiterando com origina-
lidade importantes distinções em relação a outras formulações. Inicial-
mente, interessa-nos saber que sua proposta renuncia a dois postulados. 
O primeiro diz respeito à impossibilidade de se recuperar a origem 
primeira de um discurso, como se, “na ordem do discurso, a irrupção de 
um acontecimento verdadeiro; que, para além de todo começo aparente, 
há sempre uma origem secreta — tão secreta e tão originária que não 
se pode recuperá-la inteiramente nela mesma” (FOUCAULT, 2005, p. 
91). O segundo postulado de recusa de Foucault está ligado à determi-
nação de que o já dito dos discursos esconderiam sempre um discurso 
não-dito, tal qual uma voz silenciosa que se faz articulada “nesse meio-
-silêncio que o procede, que continua a correr obstinadamente por baixo 
dele, mas que ele recobre e faz calar” (FOUCAULT, 2005, p. 91).
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No projeto crítico arqueológico, a renúncia a esses dois postulados 
pelo autor tem uma razão de ser na sua própria definição de discurso ou 
acontecimento discursivo. Sua crença teórica é que o discurso atua num 
campo dos acontecimentos discursivos. Na verdade, o discurso não 
seria caracterizado por um princípio de unidade, mas por uma forma 
de dispersão temporal, e, desse modo, apenas poderia ser acolhido na 
sua novidade histórica que leva a uma regularidade histórica de aconte-
cimentos discursivos. Em suas análises, é bastante ilustrativo dessa sua 
tese a maneira como analisa, na obra As palavras e as coisas, de 1966, a 
passagem de uma certa episteme do século XVIII a uma nova episteme4 
presente no século XIX, que leva a instaurar novos acontecimentos e 
novas práticas discursivas. Numa chave interpretativa que parece assi-
milar muito bem o legado de Foucault, Jonathan Crary, em seu erudito 
livro Técnicas do observador, também trabalha com a ideia de episteme: 
sua demonstração está em torno do modelo dominante de observador 
do século XIX em comparação com o tipo de observador que predomi-
nava nos séculos XVII e XVIII (CRARY, 2012).

Aliada a essa visão de discurso em Foucault está também sua 
concepção de análise do discurso, que, dentro do seu projeto de 
“descrição pura dos fatos de discurso”, se coloca em oposição à análise 
estrutural da língua e à análise que busca apenas extrair sentidos dos 
enunciados a partir de uma visão parcial do presente. O trecho, a seguir, 
sintetiza muito bem os seus propósitos e merece destaque:

[...] a análise do discurso tem uma finalidade completamente diferen-
te; trata-se de apreender o enunciado na estreiteza e na singularidade 
de seu acontecimento; de determinar as condições de sua existência, 
de fixar da maneira mais justa os seus limites, de estabelecer suas cor-
relações com os outros enunciados aos quais ele pode estar ligado, de 
mostrar que outras formas de enunciação ele exclui. Não se procura 
absolutamente, por baixo do que é manifesto, o falatório em surdina 
de um outro discurso. Deve-se mostrar porque ele não poderia ser 

4. O conceito de episteme nos trabalhos arqueológicos é bastante caro a Foucault e 
foi ganhando, ao longo de suas pesquisas nos anos 1960, tonalidades distintas. Mas, 
basicamente, pode-se compreendê-lo como um conjunto de relações que aglutinam, numa 
determinada época, práticas discursivas. Para saber mais sobre o conceito, ver: Castro 
(2016). 
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diferente do que é, em que ele exclui qualquer outro discurso, como 
ele ocupa dentre os outros e em relação a ele um lugar que nenhum 
outro poderia ocupar. A questão própria da análise do discurso pode-
ria ser formulada da seguinte maneira: qual é essa irregular existência 
que emerge no que se diz – e em nenhum outro lugar? (FOUCAULT, 
2005, p. 93).

Colocadas tais bases, sobre as quais a crítica arqueológica se enca-
minha, é possível fazer alguns apontamentos em forma de hipóteses 
para pensar as dimensões teóricas geradas pela forma audiovisual e as 
suas mutações. Separamos e dividimos em pequenos núcleos de inte-
resse para se explorar o método arqueológico foucaultiano em uma 
reflexão sobre o campo de produção, circulação e recepção do discurso 
audiovisual, a saber:

a. Mutações audiovisuais são irrupções históricas

De modo geral, a aparição de uma forma audiovisual pode ser 
compreendida de duas maneiras: como novidade histórica e como acon-
tecimento discursivo. Suas mutações, nesse horizonte, promovem novas 
irrupções históricas que, por sua vez, demarcam ou ampliam um novo 
domínio para os acontecimentos discursivos.  As mutações audiovi-
suais não só se articulam aos acontecimentos discursivos, mas também 
aos de uma ordem não discursiva, tais como a técnica e a tecnologia, a 
economia, a política, etc. A investigação, no campo dos acontecimentos 
discursivos, de tais relações estabelecidas com outros sistemas exteriores 
parecem imprescindíveis nesse tipo de proposta analítica, pois alargam 
o próprio entendimento entre aquilo que se internalizou como manifes-
tação e aquilo que, aparentemente, se dá no campo das práticas sociais. 
No caso do cinema e suas mutações, por exemplo, a prática de sua insti-
tucionalização ligada a uma forma de industrialização do processo de 
realização, desde o cinema não sonoro, foi capaz de produzir enun-
ciados que internalizam essas suas condições históricas de emergência. 
O mesmo poderia ser dito no caso de formas cinematográficas que se 
afastam do processo industrial e estabelecem um diálogo mais próximo 
com o campo das artes visuais. Independente do exemplo que se possa 
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levantar, o fenômeno das mutações audiovisuais se dá em linha com os 
acontecimentos discursivos mais amplos.

b. Um enunciado fílmico é um “acontecimento estranho”

Há em toda manifestação fílmica de um enunciado, sujeita por 
sinal às mutações e suas práticas de transformação, uma singularidade 
de acontecimento. Não pode mais ser considerada, nessa perspectiva, 
como tão-somente uma peça num tabuleiro do sistema de linguagem 
fílmica, nem tampouco apenas uma peça que revela significados. 
Ligado ao acontecimento discursivo, o enunciado fílmico não é mais 
um gesto de escrita que se articula às regras de uma gramática fílmica. 
Na perspectiva arqueológica, o enunciado fílmico ganha uma existência 
permanente dada no campo da memória e, portanto, está sujeito à 
modificação, à repetição, às recusas incitadas. E ele mesmo, enquanto 
enunciado fílmico, torna-se um fato de provocação às demais manifes-
tações, pois se liga, longe de um caráter evolucionista, às formas fílmicas 
que o precedem e o sucedem.

c. Conjuntos discursivos de enunciados fílmicos permanecem 
invisíveis

A descrição arqueológica permite a análise de novos conjuntos 
discursivos presentes em enunciados fílmicos que estejam numa situ-
ação não visibilizada. Tendo em vista que esses novos conjuntos discur-
sivos são formados por enunciados fílmicos que já circularam e foram 
antes formulados, a arqueologia é propositiva na descoberta dessas 
novas relações que não estariam explicitadas pela superfície do enredo e 
do tratamento dado às categorias narrativas. Talvez seja possível supor, 
hipoteticamente, que as mutações audiovisuais de tempos em tempos 
renegam ou inviabilizam em certa medida conjuntos discursivos, 
levando formas audiovisuais ao esquecimento.
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d. As mutações audiovisuais alteram os modos de existência dos 
acontecimentos discursivos

A análise das mutações audiovisuais, com suas práticas, pode subsi-
diar um tipo de investigação que examine as condições que regula-
mentam, em uma cultura, em uma sociedade e em uma determinada 
época, o aparecimento das formas fílmicas em enunciados fílmicos. 
Inevitável perguntar: por quais razões certas formas se conservam e 
outras não; quais as relações estabelecidas entre enunciados fílmicos; 
por quais princípios alguns desses enunciados circulam mais e outros 
são rapidamente esquecidos, em alguns casos, praticamente, destruídos? 
Para isso, parece necessário recorrer ao conceito de arquivo presente na 
descrição arqueológica, compreendido, por Foucault, como “o jogo das 
regras que, em uma cultura, determinam o aparecimento e o desapare-
cimento de enunciados, sua permanência e seu apagamento, sua exis-
tência paradoxal de acontecimentos e de coisas” (FOUCAULT, 2005, p. 
95). 

e. Na dinâmica das mutações, as condições que se dão o discurso 
audiovisual estão regidas por regras de formação em diversos 
níveis

Para se pensar as formações discursivas, no caso do discurso audio-
visual, dois níveis de análise parecem ser bem importantes. No nível 
dos tipos de enunciação utilizadas, a proposta arqueológica, em seu 
método, propõe uma forma descritiva não mais centrada na ideia de 
sujeito e autor. Seu foco passa a ser a dispersão acentuada dos muitos 
enunciados. Assim, seria necessário descrever a convivência de formas 
audiovisuais diversas para determinar as regras que possibilitam essa 
enorme diversidade de enunciações. Pode se supor que esse enfoque 
possibilitaria um melhor entendimento, em menor ou maior escala, de 
formulações audiovisuais ligadas, por exemplo, a um movimento esté-
tico, a um programa político, a um modelo mais industrial definido, etc. 
Tal explicação não necessitaria, dentro dos propósitos arqueológicos, 
recorrer a noções como tradição, ideologia ou influência, entre tantas 
outras, mas recorreria, para precisar com mais acuidade, ao exame das 
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condições de aparecimento de tais regras de formação que tornaram 
possíveis formas enunciativas  específicas do audiovisual. No nível da 
imagem, a descrição arqueológica leva em conta a aparição da própria 
forma imagética de cada enunciado, determinando ainda as suas trans-
formações e como tais imagens se relacionam com tantas outras imagens 
dispersas.  

***
Sem dúvida alguma, tais hipóteses, sem que se tenha um caráter 

exaustivo, permitem apenas apontar caminhos para uma investigação 
com base no legado trazido pela arqueologia de perspectiva foucaul-
tiana. Tais escolhas refletem, de nossa parte, tanto para uma seletivi-
dade de conceitos que melhor representem o campo de análise dos 
discursos audiovisuais, como ainda reiteram a necessária operaciona-
lização e trabalho com um legado que, cada vez mais, tem se mostrado 
com uma dimensão singular para se pensar o campo das visualidades e 
também o campo audiovisual. É preciso notar que algumas abordagens 
de inúmeros historiadores, em especial os que se detiveram no primeiro 
cinema, e de uma certa arqueologia das mídias, cujo nome mais repre-
sentativo nos estudos de cinema é Thomas Elsaesser, foram responsáveis 
por já criar um campo bastante propício para os estudos audiovisuais 
em uma visada arqueológica.

Embora tenha se dedicado, em muitos dos seus estudos, em torno de 
enunciados materializados na forma verbal, Foucault também se inte-
ressou pela forma visual. Basta lembrar que o início de As palavras e as 
coisas se faz por uma grande incursão pelo quadro As Meninas (1656), 
de Diego Velázquez. Ou ainda sua longa conferência de 1971, reali-
zada na Tunísia, em torno de uma série de quadros do pintor Manet 
(FOUCAULT, 2010). Convém lembrar que, quase ao final, de A arque-
ologia do saber, o autor vai chamar a atenção para a possibilidade posta 
em torno de outras arqueologias, uma delas ligada às formas imagéticas; 
ao falar dessa possibilidade, Foucault ressaltaria o seguinte: “não se 
trataria de mostrar que a pintura é uma certa maneira de significar ou de 
“dizer”, que teria a particularidade de dispensar palavras. Seria preciso 
mostrar que, em pelo menos uma de suas dimensões, ela é uma prática 
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discursiva que toma corpo em técnicas e em efeitos” (FOUCAULT, 2019, 
p. 234). 

É evidente, como coloca as bases do projeto arqueológico, tal crítica 
não se encerra em si mesma. Sua expansão natural é um deslocamento, 
sem grandes rupturas, em direção a um outro projeto crítico, nomeado, 
mais tarde, por Foucault como crítica genealógica, cuja nova compo-
nente passa a ser as relações de poder. Dentro de uma concepção de 
discurso e suas ordens de controle, ele vai notar argutamente que o poder 
não está fora do discurso. Diferente de uma compreensão do poder 
como fonte ou origem do discurso, o poder se dá através do discurso, ou 
seja, é ele mesmo um dispositivo dos mais estratégicos das relações de 
poder existentes em nossa sociedade. O discurso cumpre, portanto, um 
papel nesse jogo do próprio funcionamento do poder. É de se supor que 
a premissa seja válida também para pensarmos o discurso audiovisual 
e suas mutações. Posta de maneira complementar e não oposta, esta, 
todavia, é uma outra chave de leitura dos discursos audiovisuais.
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Capítulo 10

Reconhecimento, estesia e alteridade  
para romper os discursos de ódio
Laan Mendes de Barros

Vivemos tempos de difusão do ódio entre grupos sociais, entre 
conterrâneos e entre nacionais e estrangeiros. Isso fica evidenciado nos 
conflitos políticos no interior de diferentes países, com enfrentamentos 
entre segmentos da população, alimentados por seus lideranças polí-
ticas; no preconceito e estigmatização em relação a grupos étnicos e reli-
giosos; na xenofobia frente ao estrangeiro, materializada na negação ao 
livre trânsito de refugiados que cruzam fronteiras; na difusão da homo-
fobia, do racismo, da misoginia e na perseguição aos povos indígenas; 
na negligência na proteção do meio ambiente... Até no interior das famí-
lias e das comunidades virtuais o antagonismo e a hostilidade tomam o 
lugar do debate dialético, das interações dialógicas, da negociação e da 
contraposição. Nos processos de produção de narrativas e de interpre-
tação, o entendimento dos sentidos presentes nos discursos fica limitado 
ao plano da explicação, da imposição ou negação de “uma verdade” e se 
esvazia a perspectiva da compreensão. Vivemos tempos de ódio.

Esse cenário de confrontos e antagonismos, de antipatia e hostili-
dade em relação ao outro também se configura e se reproduz no âmbito 
das redes sociais constituídas presentes na sociedade interconectada. 
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Termos como “cancelar”, “bloquear”, “banir”, “trolar”, “lacrar” e “exposed”, 
presentes nos discursos das redes e sobre as redes, refletem posturas de 
animosidade e destruição, que alimentam o ódio entre pessoas e grupos 
sociais. O outro, quando diverge de minhas ideias, não é tomado como 
um sujeito de interlocução, como um igual ou equivalente, mas como 
um objeto de minha cólera, como um ser inferior a ser menosprezado, 
aniquilado. Na sociedade extremamente competitiva e odienta em que 
vivemos o ser-em-si se afirma na negação do outro-ser.

Variadas formas de discriminação e preconceito, de absolutismo 
e de antipatia, aparecem de forma mais escancarada e violenta com a 
midiatização da sociedade, como identifica José Luiz Braga (2006, p. 27), 
o “sistema de circulação diferida e difusa”, no qual “os sentidos midia-
ticamente produzidos chegam à sociedade e passam a circular nesta, 
entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente dire-
cionando a cultura”. E com a proliferação da interconexão de aparatos 
móveis são cada vez mais frequentes os registros de agressão, desrespeito 
e perseguição aos “diferentes”, que passam a circular de maneira “dife-
rida e difusa”, se estendendo no tempo, se entranhando pelos espaços 
sociais. As fake news são a expressão mais clara e amarga dessa onda de 
des-informação e difusão de ódio.

Essa difusão de ódio e discórdia, esse menosprezo a pessoas e grupos 
sociais, causa retrocesso em avanços sociais conquistados nas últimas 
décadas. A disseminação de uma cultura de respeito às minorias e a 
implantação de políticas de inclusão e de valorização da diversidade 
na construção da sociedade são fragilizadas pelos discursos de ódio. 
Vê-se uma decadência na caminhada civilizatória. Em pleno século 
XXI, marcado por avanços tecnológicos, vivemos no Brasil perigosos 
retrocessos no âmbito da cultura e das ciências. Nalguns aspectos parece 
termos voltado à idade média, dada a negação do conhecimento acumu-
lado pelas civilizações. Tempos de ignorância. Sob o atual governo 
brasileiro, a violência das armas e a truculência das milícias tomaram o 
lugar do debate político e das relações de sociabilidade. E para agravar 
a situação, os discursos de ódio muitas vezes investem no silenciamento 
de outros discursos e sujeitos de fala, na supressão da liberdade de 
expressão.
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Nos embates políticos que ocorrem hoje no Brasil os enfrentamentos 
ideológicos se desdobram em ofensas e desqualificações entre adver-
sários, então tomados como inimigos a serem aniquilados, destruídos. 
E quem sai vitorioso de uma disputa eleitoral se sente no direito de 
eliminar aqueles que foram derrotados. O atual governo federal flerta 
com o despotismo e governa de maneira autoritária em benefício exclu-
sivo de seus seguidores e apoiadores, desprezando a existência de mino-
rias como parte do coletivo. A intolerância se transforma em perse-
guição, em opressão ao inimigo, e a lógica da política se desvirtua e se 
transforma em tirania, em fascismo.

É nesse cenário que retomamos a leitura de duas obras de Paul 
Ricœur: Percurso do reconhecimento e O si-mesmo como outro em uma 
reflexão sobre estesia, alteridade e produção de sentido, a partir de arti-
culações entre hermenêutica e experiência estética. Trata-se de uma 
discussão que se desdobra de dois outros textos que produzimos: Media-
ções culturais na comunicação e experiência estética como estruturas de 
reconhecimento (BARROS, 2019) e O “percurso do reconhecimento” para 
tempos de ódio: estesia e produção de sentidos em Paul Ricœur (BARROS, 
2020). O texto está estruturado em quatro blocos: este primeiro, de 
caráter introdutório; um segundo, no qual identificamos e discutimos 
brevemente a proliferação da cultura do ódio e do dissenso na sociedade 
brasileira, a partir dos embates políticos recentes; um terceiro, que traz 
uma síntese de leituras que fazemos de Paul Ricœur e de outros autores 
acerca do reconhecimento e da produção de sentidos desde a perspec-
tiva da alteridade; e um quarto bloco no qual discutimos as relações 
entre comunicação e experiência estética, na perspectiva de resgate do 
caráter dialógico e dialético das interações midiatizadas.

1. Discursos de ódio

A construção das narrativas presentes nos debates político-partidá-
rios brasileiros dos últimos anos se afirmou no enfrentamento agudo e 
destrutivo entre “nós” e “eles. E nesse sentido ninguém se reconhece no 
sentido da alteridade mútua, ou cada um se reconhece como inimigo 
do Outro e se afirma na destruição do Outro. Opositores não se miram 
como iguais em sua essência, o Outro integra um universo diverso do 
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meu, não compartilha da mesma natureza humana com a qual Eu me 
reconheço. O Outro não é visto como um cidadão da pólis, com os 
mesmos direitos e deveres que os meus. E a minha existência implica na 
sua aniquilação, em algo meio fraticida.

É comum nos enfrentamentos políticos a polarização entre dois 
grupos, a situação e a oposição, a direita e a esquerda, os conservadores 
e os progressistas e assim por diante. Embora essas dualidades, assim 
simplificadas, não reflitam a realidade complexa do cenário político de 
uma sociedade, onde vários grupos, de matizes ideológicas distintas, 
disputam o poder. De toda forma, em regimes democráticos o confronto 
odioso não deveria ser assumido como política governamental. Somente 
em regimes totalitários e absolutistas é que a cultura do ódio se torna 
modus operandi de um governo. E o que podemos dizer, então, do atual 
governo brasileiro? De um governo que mantém uma assessoria que é 
chamada de “gabinete do ódio”, responsável pela produção e difusão de 
notícias (em sua maioria fake news) destinadas a difamar adversários e a 
criar uma narrativa favorável ao governo de plantão?

Além desse aparado interno – embora não assumido como exis-
tente pelo atual governo – um grupo amplo de influenciadores digitais, 
blogueiros e youtubers estruturam uma sofisticada rede de des-infor-
mação que usa de forma articulada as redes sociais e, mesmo, robôs que 
multiplicam com grande velocidade as postagens do grupo, de forma 
viral. Não foi à toa que o FaceBook bloqueou contas de bolsonaristas 
investigados em processo sobre Fake News e retirou do ar postagens do 
próprio presidente e de seus filhos. E esse discurso bélico atrai segui-
dores sectários, que mitificam a política e os políticos.

Outra ação do governo que reflete essa política de perseguição e 
aniquilamento de opositores foi a montagem de um levantamento que 
ficou conhecido como Dossiê contra antifascistas. Soa até estranho que 
isso venha a público, mas ficou comprovado e foi amplamente noti-
ciado. O próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou 
a elaboração do tal relatório contra servidores públicos identificados 
como integrantes do “movimento antifascismo”. Vale então perguntar: 
que tipo de governo se opõe a pessoas que questionam o fascismo? A 
carapuça serviu? E para piorar, o próprio filho do presidente, o depu-
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tado federal Eduardo Bolsonaro, entregou uma cópia do referido dossiê 
à Embaixada dos EUA.

O que se observa no cenário político brasileiro é que a promoção do 
ódio faz parte de uma política de governo. E essa opção pelo tensiona-
mento constante e pela agressão aos opositores coloca o governo numa 
campanha eleitoral permanente. Mesmo antes de se lançar candidato 
à presidência, Jair Bolsonaro fez da agressividade a principal marca de 
sua identidade. Seus pronunciamentos na mídia com frequência expres-
savam ideias racistas, homofóbicas, misóginas e antidemocráticas. Mas 
mesmo assim ele se firmou como um líder populista e é chamado de 
mito por seus seguidores mais exaltados.

Como exemplo dessa construção de imagem, vale relembrar o 
discurso do então deputado Jair Bolsonaro, quando de seu voto pelo 
impeachment de Dilma Rousseff, em 2016: “Hoje é um dia de glória para 
o povo brasileiro (...) Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela 
família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca 
teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São 
Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor 
de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, 
pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim”. 
Como se pode notar, para quem acompanhou os discursos de campanha 
presidencial de 2018, naquele lamentável pronunciamento já estava dado 
o mote da campanha eleitoral vitoriosa, que levou um político inexpres-
sivo, capitão reformado do Exército à presidência do Brasil. 

Cabe observar que essa cultura de ódio se prolifera por diversos 
âmbitos da estrutura social, comprometendo relações entre grupos e 
pessoas, que se agridem continuamente e têm dificuldades de se reco-
nhecerem como cidadãos de um mesmo país. E o que circula nos 
aparatos midiáticos por vezes se desdobra em manifestações no espaço 
público e na formatação de comportamentos que exasperam a convi-
vência social. Um triste exemplo desses processos de “contaminação”, de 
circulação “viral” de informações e opiniões cruzadas e agressivas foi o 
caso da menina de 10 anos que era violentada pelo tio desde os 6 anos, 
que ficou grávida e, ao ser submetida a um aborto legal, foi objeto de 
críticas raivosas por parte de grupos religiosos ultraconservadores. O 
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tema foi amplamente noticiado pela mídia no Brasil e no exterior, como 
por exemplo o jornal El País, que no dia 16 de agosto de 2020 estampou 
a seguinte manchete: “Menina de 10 anos violentada faz aborto legal, 
sob alarde de conservadores à porta do hospital” e o seguinte lead:

Vítima, estuprada por um tio, foi atendida no Recife após negativa de 
atendimento na cidade capixaba onde vive, mesmo com aval da Jus-
tiça. Ativistas radicais gritavam “Assassino” na porta da clínica neste 
domingo para que não se cumprisse a lei. Brasil aceita aborto em ca-
sos de estupro desde os anos 1940. (El PAÍS, 2020)

Nesse contexto de ódio e de negação do outro, a comunicação ora 
fica limitada a “bolhas”, nas quais falamos para os iguais, para “conver-
tidos”, ora aprofunda a dimensão unidirecional da transmissão, presente 
na ideia bélica de se atingir um “público-alvo”, mesmo que se faça isso 
com inverdades e com a negação dos fatos. A natureza dialógica, essen-
cial do fenômeno comunicativo, se esvazia. Mais do que falar “com” 
o outro, a comunicação fica voltada ao falar “para” o outro. Ou, falar 
“sobre” o outro. Ou ainda pior, falar “contra” o outro. E nesse cenário 
de incomunicação os sentidos do discurso ficam contidos na mensagem 
produzida, no plano da poiesis, e a aisthesis em si, fica prejudicada. A 
circulação da mensagem produzida nas redes interconectadas se dá de 
forma a reforçar o sentido proposto no discurso, sem margem a inter-
pretações diversas e, mesmo, à apuração dos fatos e questionamentos 
sobre a veracidade ou consistência da narrativa difundida. 

Precisamos reestabelecer estruturas de diálogo e pensar a comuni-
cação de forma dialética, onde interlocutores estejam permeáveis ao 
embate de ideias. O confronto míope entre “nós e eles”, pleno de prose-
litismo, só reforça sectarismos e causa a entropia. Precisamos fortalecer 
a lógica da interação, seja entre companheiros de luta ou, mesmo, entre 
opositores. Até mesmo para o confronto de ideias e o debate de projetos 
políticos distintos a comunicação é imprescindível. 

2. O percurso(s) do reconhecimento

O livro Percurso do reconhecimento (RICŒUR, 2006) está baseado 
em conferências proferidas por Paul Ricœur entre 2001 e 2002 em Viena 
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e Friburgo. O pensador francês se revela ali em sua maturidade. Os capí-
tulos do livro trazem três estudos sobre o reconhecimento. No primeiro 
capítulo Ricœur fala do reconhecimento como identificação. Trata-se 
de identificar algo ou alguém a partir de recorrências em meio a dife-
renças, de apreender algo pela mente, de reconhecer “uma coisa consi-
derada a mesma na diversidade de suas ocorrências”, como explica o 
autor (RICŒUR, 2002, p. 116). Trata-se de identificar uma coisa como 
algo que já faz parte do repertório de quem reconhece, de identificar 
o outro como alguém já conhecido. Reconhecer, nessa angulação, é 
colocar novamente na mente, é reelaborar o que já foi uma vez elabo-
rado mentalmente. Essa identificação se coloca no plano de um juízo 
prático, que implica em distinguir, em reconhecer que um não é o outro, 
num exercício de diferenciação, de exclusão e seleção. Essa dimensão do 
reconhecimento, segundo Ricœur, tem o sentido da identidade imutável, 
da “mesmidade”, ou da “identidade idem”, como ele denomina.

O segundo estudo traz a ideia do reconhecimento como reconhecer-se 
a si mesmo, com a conotação de autoidentificação, de se afirmar como 
sujeito. Nessa angulação o sujeito conhece suas idiossincrasias e capa-
cidades e nelas se reconhece como indivíduo. Nela o sujeito reconhece 
a sua identidade singular. É o que Ricœur chama de identidade ipse, no 
sentido do reconhecer o seu Eu e se fazer reconhecer. Nessa perspec-
tiva, como já elaboramos anteriormente (BARROS, 2019, p. 44), “o reco-
nhecimento acontece na dialética entre ‘poder narrar e narrar-se’, numa 
identidade narrativa que coloca a identidade idem em relação dialética 
com a identidade ipse, do eu sou”. E essa dimensão do reconhecimento 
como narrativa articula os planos e “mediações culturais da comuni-
cação” (MARTÍN-BARBERO, 1997) presentes no tempo da poiesis, 
da produção das narrativas. Aliás, as relações entre temporalidade e 
discurso mereceram grande atenção de Ricœur (2010), como eviden-
ciam os três volumes de Tempo e narrativa, que ele escreveu no início 
dos anos 1980. Problemática essa que foi retomada no segundo capítulo 
de Percurso do reconhecimento, que se volta ao reconhecimento como 
uma identidade móvel, considerada em sua temporalidade histórica, do 
ser em situação, em ação. E tal angulação implica, segundo Ricœur, no 
reconhecimento de si no tempo, numa expressão da ipseidade.
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Por fim, no terceiro estudo, Ricœur fala sobre o reconhecimento 
mútuo, num novo tensionamento dialético, agora entre identidade e 
alteridade, dimensão que ele já havia trabalhado em O si mesmo como 
um outro (obra na qual tocaremos logo a seguir). 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 mutualidade, 
que implica o reconhecimento da igualdade de direitos entre os sujeitos 
de uma sociedade. Sujeitos diferentes, que se reconhecem em suas 
constituições dissimétricas e se abrem ao outro numa perspectiva de 
empatia e interação. Ele prioriza a ideia de mutualidade nas relações de 
alteridade e do reconhecimento compartilhado no contexto do comum, 
que leva o sujeito a se reconhecer como parte do coletivo.

É nas articulações dessas três dimensões, com especial atenção à 
terceira concepção trazida por Ricœur, que tomamos aqui a questão do 
reconhecimento como possibilidade de superação dos tempos de ódio 
em que vivemos, em especial no Brasil. A compreensão do reconheci-
mento na perspectiva da alteridade, do “reconhecimento mútuo”, pode 
nos levar a novas formas de percepção das relações entre sujeitos de 
fala, pode resgatar a cultura do diálogo como forma de com-vivência, 
mesmo em meio a diferenças. Em sua Fenomenologia da percepção, 
Maurice Merleau-Ponty (2019, p. 474) sustenta é a linguagem que opera 
como um objeto cultural que “vai desempenhar um papel essencial na 
percepção de outrem”. Para ele,

Na experiência do diálogo, constitui-se um terreno comum entre ou-
trem em mim, meu pensamento e o seu formam um só tecido, meus 
ditos e aqueles do interlocutor são reclamados pelo estado da discus-
são, eles se inserem em uma operação comum da qual nenhum de nós 
é o criador. (MERLEAU-PONTY, 2019, p. 474-475)

Para Merleau-Ponty (2019, p. 475), em uma relação de alteridade 
entre Eu e Outrem é preciso que nos pensemos como colaboradores em 
reciprocidade, um para o outro, uma vez que “nossas perspectivas escor-
regam uma na outra, nós coexistimos através de um mesmo mundo”. 
Mais do que um alvo a ser atingido, mais do que uma relação entre 
sujeito e objeto, cabe pensar em relações de diálogo, de interlocução, 
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pois no Outro também reside um Eu. E nessa relação dialógica nós nos 
reconhecemos como serem humanos no tempo, sempre em transfor-
mação. O Eu se renova. Uma vez que, como afirma Lévinas (1993, p. 49), 
“a relação com o Outro me questiona, esvazia-me de mim mesmo e não 
cessa de esvaziar-me, descobrindo-me possibilidades sempre novas”.

Nessa perspectiva da alteridade a produção de sentidos se dá para 
além da mera exegese do que está contido nas mensagens. Ela se realiza 
no plano do reconhecimento, que surge nos exercícios da interpretação. 
Nos contornos da hermenêutica, o entendimento não se dá na perspec-
tiva da explicação, mas da compreensão, pois implica a interpretação e 
a apropriação de sentidos que se revelam num processo de reconheci-
mento e diálogo entre sujeitos interlocutores. Dá-se uma relação de inte-
ração dialógica e dialética entre o Eu e o Outro. Acontece comunicação.

Essas reflexões sobre ipseidade e alteridade, trazidas nos estudos do 
pensador maduro sobre o percurso do reconhecimento, aparecem com 
frequência nos seus escritos. Dentre eles, merece um breve destaque 
a obra O si-mesmo como outro, na qual Ricœur (2014) discute com 
profundidade, desde uma visada hermenêutica, a produção de sentido 
e os jogos entre identidade pessoal e identidade narrativa nas relações 
dialéticas entre o si-Mesmo e o Outro. Daquela publicação, resultante de 
conferência proferidas em Edimburgo, em 1986, interessa-nos em espe-
cial a dimensão ética dessa relação dialética entre ipseidade e alteridade:

É no plano ético que o afetar do si pelo outro assume os traços espe-
cíficos que dizem respeito tanto ao plano propriamente ético quanto 
ao plano moral marcado pela obrigação. A própria definição de ética 
que propusemos - bem viver com e para outrem em instituições justas 
- não é concebível sem que o projeto de bem viver seja afetado pela 
solicitude ao mesmo tempo exercida e recebida. (RICŒUR, 2014, p. 
390)

E é neste plano que a produção de sentidos extrapola uma dimensão 
sintático-semântica e se desdobra em uma reflexão semântico-pragmá-
tica, ou ético-estética. Ricœur (2014, p. 391) nos indaga: “a questão aqui 
é saber que nova figura da alteridade é convocada por esse afetar do ipse 
pelo outro; e, por implicação, que dialética entre o Mesmo e o Outro 
atende ao requisito de uma fenomenologia do si afetado pelo outro que 
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não o si”. Nossa preocupação com a produção de sentidos num contexto 
de negação da alteridade, de descaso com a boa convivência “com e 
para” os demais, sempre em busca de relações e instituições justas, se 
desloca necessariamente ao plano da ética no ambiente da pólis. Trata-
-se, portanto de pensarmos a inserção das narrativas no tempo histórico 
em que elas são produzidas e interpretadas, no lugar social em que se 
situam os seus interlocutores. E mais, é preciso que reconheçamos que 
nesse estado de bem vivem entre o Eu e o Outro as relações discur-
sivas nos afetam. Tensionamos e compartilhamos afetos e sensibili-
dades numa “partilha do sensível”, como denomina Jacques Rancière. 
E esse compartilhamento de sentidos, no plano comum, implica em 
pensarmos as interações comunicacionais de equivalência, a partir da 
noção de reconhecimento, como nos ensina Martín-Barbero:

Dentre os planos de significação, ou isotopias, articulados pela no-
ção de reconhecimento, o racionalismo imperante só atribui sentido 
a um: o negativo. Porque no plano do conhecer, re-conhecer é pura 
operação de redundância, ônus inútil. E se uma tal isotopia é projeta-
da sobre a questão ideológica, então o resultado se torna ainda mais 
radical: estamos no reino da alienação, onde re-conhecer consiste em 
des-conhecer. Existe, porém, outro sentido, bem diferente: aquele no 
qual re-conhecer significa interpelar, uma questão acerca dos sujeitos, 
de seu modo específico de se constituir. E não só os sujeitos individu-
ais, mas também os coletivos, os sociais, e inclusive os sujeitos políti-
cos. Todos se fazem e refazem na trama simbólica das interpelações, 
dos reconhecimentos. Todo sujeito está sujeito a outro e é ao mesmo 
tempo sujeito para alguém. É a dimensão viva da sociabilidade atra-
vessando e sustentando a dimensão institucional, a do “pacto social”. 
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 304-305)

É nessa perspectiva do reconhecimento que sugerimos uma articu-
lação entre a questão da alteridade na produção de sentidos e as relações 
entre comunicação e experiência estética, pois as relações comunicacio-
nais nos afetam de maneira coletiva, política. E uma sociedade conta-
minada pelo ódio e pelo desejo de destruição do Outro só consegue 
partilhar humores tóxicos.
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3. A “partilha do sensível” em tempos de anestesia

Em A partilha do sensível, Rancière (2009) nos desafia a pensarmos 
estética e política de maneira interdependente. E é nessa perspectiva que 
discutimos aqui a comunicação como experiência estética, que se dá no 
contexto do tempo histórico e do lugar social em que estão inseridos 
os sujeitos que dela participam. A produção de sentidos, aqui pensada 
no plural pois são diversos os sentidos possíveis decorrentes das dinâ-
micas de interpretação das narrativas que integram a cultura midia-
tizada, não fica, então, restrita ao texto, mas se estende aos contextos 
sociais. Num processo de circulação que se espalha por várias camadas 
da sociedade as narrativas dispostas nos diferentes sistemas de mídia, 
estruturados em rede, repercutem e produzem sentidos nas dinâmicas 
de leitura e apropriação por parte dos indivíduos e grupos sociais. Nesse 
processo de “midiatização da sociedade”, como descreve Braga (2006), 
os fenômenos midiáticos passam a fazer parte da própria estrutura da 
sociedade, então midiatizada. Assim, a produção de sentidos extrapola 
a dimensão sintático-semântica do texto e se estende pelas contexturas 
difusas do tecido social, devendo assim ser pensada desde uma abor-
dagem semântico-pragmática. E se a produção de sentidos se dá deste 
a partilha de um tempo e de um lugar comuns àqueles que integram 
um segmento social, um grupo de apropriação, é necessário pensá-la no 
plural, desde as mediações culturais mobilizadas no processo de inter-
pretação, é necessário pensá-las no contexto da política.

O autor francês problematiza a questão da “partilha do sensível”, de 
forma a excluir uma visão romântica do tema; algo que merece nota 
neste texto. Pensar em estesia partilhada, em experiência estética no 
plano do comum, da comunidade, não deve nos levar a uma visão 
irênica da vida em sociedade. As dinâmicas de produção de sentidos, 
embora partilhada entre pares de uma coletividade, na maioria das vezes 
não se dão por consensos. Disputas e negociações marcam os jogos de 
interpretação e de construção de narrativas. Rancière renuncia a ideia 
de estética como senso comum em harmonia, coo consenso. Para ele, 
é preciso romper com a ideia normatizadora que busca conciliar habi-
lidades artísticas e fins sociais já definidos e apostar no dissenso. E o 
dissenso, diz ele, “não é o conflito de ideias e sentimentos. É o conflito 
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de vários regimes de sensorialidade. É por isso que a arte, no regime da 
separação estética, acaba por tocar na política. Pois o dissenso está no 
cerne da política” (RANCIÈRE, 2012, p. 59). Precisamos, pois, pensar a 
produção de sentidos para além dos continentes do objeto estético, para 
além de um consenso sobre a poética contida na narrativa. No plano 
da percepção estética, da interpretação da narrativa por parte de espec-
tadores emancipados, acontecem os dissensos modulados por “media-
ções culturais” que permitem a apropriação dos sentidos por parte dos 
leitores, a cada nova leitura. E isso ocorre no plano da política:

A política é a atividade que reconsidera os âmbitos sensíveis nos quais 
se definem objetos comuns. Ela rompe a evidência sensível da ordem 
‘natural’ que destina os indivíduos e os grupos ao comando da obedi-
ência, à vida pública ou à vida privada, voltando-os sobretudo a certo 
tipo de espaço ou tempo, a certa maneira de ser, ver e dizer. (RAN-
CIÈRE, 2012, p. 59-60)

Nesse dissenso, estética e política se articulam, tensionam-se mutua-
mente. E a superação das relações dicotômicas e refratárias aos sentidos 
do Outro demanda uma estética estésica. Se os espectadores estiverem 
anestesiados em sua bolha de verdades absolutas, mesmo que constru-
ídas por mentiras, o que resta é a negação e o ódio ao outro que ameaça 
o Eu. O reconhecimento se limita a uma relação de autopoliciamento, 
num jogo especular de um espectador que se fecha na autoreflexão 
de si mesmo, ou na projeção-percepção de imagens de idênticos, que 
confirmam os seus pré-conceitos e o protegem em sua zona de conforto, 
nos contornos de uma ordem pré-estabelecida. Mas, como nos ensina 
Rancière (2012, p. 60), “a política é a prática que rompe a ordem da 
polícia que antevê as relações de poder na própria evidência dos dados 
sensíveis. Ela o faz por meio da invenção de uma instância de enun-
ciação coletiva que redesenha o espaço das coisas comuns”. Precisamos, 
pois, pensar produção de sentidos numa relação dialética entre estética 
e política, como experiência estética que, ainda com Rancière (idem, 
ibidem), rompa “a adaptação mimética ou ética das produções artís-
ticas” ou, poderíamos acrescentar, dos processos comunicacionais da 
cultura midiatizada.
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Como nos adverte Paul Ricœur, ao discutir as tensões entre a reflexão 
filosófica com a hermenêutica dos símbolos, é preciso pensar os conflitos 
das interpretações, num tensionamento entre texto e contexto. Ele nos 
indaga, “como articular a reflexão filosófica com a hermenêutica dos 
símbolos? (RICŒUR, 1978, p. 242). Ele confronta as esferas da exegese 
e da hermenêutica propriamente dita, dos sentidos propostos no texto 
e dos sentidos percebidos pelo intérprete. Ricœur nos propõe “religar 
a linguagem simbólica à compreensão de si” como algo essencial do 
pensamento hermenêutico. Diz ele:

Toda interpretação se propõe a vencer um afastamento, uma distân-
cia, entre a época cultural revoluta, à qual pertence o texto, o exegeta 
pode apropriar-se do sentido: de estranho, pretende torná-lo próprio; 
quer dizer, fazê-lo seu. Portanto, o que ele persegue através da com-
preensão do outro, é a ampliação da própria compreensão de si mes-
mo. Assim, toda hermenêutica é, explícita ou implicitamente, com-
preensão de si mesmo mediante a compreensão do outro (RICŒUR, 
1978, p. 18).

Ocorre que em um contexto de ódio as ações de comunicação em 
muitas situações são anestesiantes e produção reações de certa forma 
previstas por parte do receptor passivo e (con)formado, que replica acri-
ticamente o que recebeu, como parte de uma engrenagem de reprodução. 
São operações que afetam as pessoas que se portam como que aneste-
siadas, incapazes de pensar criticamente, de sentir e, de fato, produzir 
sentidos autonomamente. É preciso, portanto, resgatar a dimensão esté-
tica e estésica das relações comunicacionais, é preciso realizar a “comu-
nicação sem anestesia”, como trabalhamos em outro texto (BARROS, 
2017).

Como reação a essa situação de passividade dos sujeitos – tratados 
como meros objetos – e de resignação à lógica dicotômica do ódio 
valeria acreditar no receptor como um “espectador emancipado”, 
como nos propõe Rancière (2012) e investir em relações dialógicas nos 
processos comunicacionais. Esse enfrentamento à proliferação do ódio 
como arquétipo de relação entre o Eu e o Outro precisa ser superado 
se quisermos estabelecer jogos de poder desmitificados, se quisermos 
repolitizar a política. E para isso valeria pensar os fenômenos comunica-
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cionais também em sua dimensão estética, valeria reposicionar as rela-
ções comunicacionais como experiências estéticas na cultura midiati-
zada. Um espectador que se reconheça na alteridade do outro consegue 
compreender o mundo sobre o qual se produz narrativas, consegue 
produzir sentidos a partir das falas que circulam nos espaços da polis. 
As narrativas presentes na polis refletem a diversidade de compreen-
sões do mundo e concepções filosóficas da vida e podem ser compre-
endidas em suas contradições e oposições. De toda maneira, se essas 
relações políticas se derem com abertura ao contraditório e às intersub-
jetividades que caracterizam os indivíduos e grupos sociais, a produção 
de sentidos se dará no reconhecimento do Outro como um sujeito, que 
mesmo diverso de mim mesmo, não precisa ser aniquilado para que o 
meu Eu se afirme. E com isso, não ficaremos limitados ao ódio como 
chave de negação daquele que é ou pensa diferente de mim.

4. A título de conclusão

Precisamos pensar a comunicação como experiência estética parti-
lhada, como afetos partilhados, como nos sugere Muniz Sodré (2006, 
p. 70), “O afeto, território próprio da estesia, revela-se um mecanismo 
de compreensão irredutível às verificações racionalistas da verdade”. 
Talvez assim consigamos romper os reducionismos alimentados pelos 
discursos de ódio, do confronto entre “donos da verdade”. É na perspec-
tiva da compreensão, que implica no reconhecimento do outro como 
sujeito interlocutor, que o diálogo e a dialética podem se viabilizar. E 
é nesse cenário de afetos – que não implicam, é claro, apenas em afei-
ções – que o confronto de ideias pode ser colocado para além dos secta-
rismos que alimentam o ódio, que as disputas de poder se colocam no 
plano da ética e da política.

Jesús Martín-Barbero (2017, p. 138) nos convida a “ver com os otros”, 
a nos colocarmos no lugar dos otros. Ele argumenta que “ver con los 
otros se valida con evidencias del conflicto generador y el transitar al otro 
lado, con muestras de igualdad discursiva, del proceso de autonomía de 
la propia mirada y, finalmente, con la autonomía de nuevo conocimiento 
construido con los otros”. A partir desse desafio proposto por Martín-
-Barbero, abraçamos a ideia – talvez utópica – de que é possível esta-
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belecer relações dialógicas entre sujeitos que compartilham um tempo 
histórico e um lugar social. Sem ingenuidade e, mesmo, sem a ilusão de 
que consensos poderão ser construídos, pois a diferença de ideias e as 
bandeiras de lutas são essenciais para as relações políticas, que implicam 
em disputas e enfrentamentos. Mas se elas puderem ser feitas desde 
uma perspectiva dialética e de alteridade – como discutimos aqui neste 
ensaio – poderemos seguir nos reconhecendo em nossas ipseidades, 
que se esvazia quando da destruição do Outro. Afinal, como nos ensina 
Hannah Arendt,

Se alguém quiser ver e conhecer o mundo tal como ele é “realmente”, 
só poderá fazê-lo se entender o mundo como algo comum a muitos, 
que está entre eles, separando-os e unindo-os, que se mostra para 
cada um de maneira diferente e, por conseguinte, só se torna compre-
ensível na medida em que muitos falam sobre ele e trocam suas opini-
ões, suas perspectivas uns com os outros e uns contra os outros. Só na 
liberdade do falar um com o outro nasce o mundo sobre o qual se fala, 
em sua objetividade visível de todos os lados. (ARENDT, 2006, p. 60).
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Capítulo 11

A fotografia e seus duplos: preto e branco
Mauricio Lissovsky

Para Walter Benjamin (1985), o núcleo paradoxal próprio à fotografia 
é a maquinação das semelhanças; como fenômeno cultural, sustenta na 
“Pequena história”, ela tanto contribui para a derrocada da aura quanto 
multiplica as percepções do semelhante. Isto é, submete o que é único ao 
regime do múltiplo enquanto se empenha em captar correspondências 
sutis no mundo sensível. Pela via da semelhança, a fotografia aponta 
simultaneamente para o passado e para o futuro, assinalando a corres-
pondência entre o que foi e o que será, entre o que é e o que poderia ter 
sido. Reconhecer essas semelhanças é confrontar-se com a assinatura 
da História, com a marca que imprime nos acontecimentos o seu signo.

O historiador das imagens não age ao arbítrio, pois “segue o fio 
sutil e inaparente das assinaturas, que exigem aqui e agora sua leitura”. 
(AGAMBEN, 2009, p. 101). Mas o despertar das imagens do passado 
não é isento de disputa, já que, situadas entre o sono e a vigília, seu 
sentido é tão movediço quanto os objetos em torno da cama daquele 
que desperta. Pela maquinação das semelhanças, a História coloca suas 
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questões em cena; pela encenação dos duplos, a Fotografia interroga-se 
sobre a potência de sua imaginação.1

* * *
Em “Sobre o conceito da história”, de 1940, Walter Benjamin (1985, 

p. 222) descreve o famoso autômato enxadrista, “vestido à turca”, que, 
sob o tabuleiro, na caixa que guarda as engrenagens que movimentam 
o boneco, um “anão corcunda”, mestre no xadrez, dirige “com cordéis 
a mão do fantoche”; na alegoria benjaminiana, o autômato é o “mate-
rialismo histórico”, cuja vitória só estaria assegurada se tomasse a seu 
serviço a “pequena e feia” teologia, “que não ousa mostrar-se”.

Os autômatos sempre representaram, conforme Mario Losano (1992, 
p. 52), um “desvio da mecânica à magia”. Um professor alemão chegou 
a escrever um livreto, em 1783, “para demonstrar, com argumentos filo-
sóficos e religiosos, que forças ocultas operavam no jogador de xadrez”. 
(LOSANO, 1992, p. 91). Mas foi diante de uma fotografia que Benjamin 
(1985, p. 95) se deu conta de que a “diferença entre a técnica e a magia 
é uma variável totalmente histórica”. Desde sua invenção, a fotografia é 
marcada pelo duplo signo da luz e da sombra. Jules Janin (1839), uma das 
primeiras pessoas a ver um daguerreótipo, em janeiro de 1839, escreveu:

O milagre ocorre em um instante. Veloz como o pensamento, rápido 
como um raio lançando-se sobre a montanha árida ou a flor em bo-
tão. Temos uma bela passagem na Bíblia em que Deus disse: “Faça-
-se a luz, e a luz se fez.” Pode-se dizer para as torres da Notre-Dame, 
“Coloquem-se lá”, e as torres obedecem. Elas obedeceram a Daguerre, 
que em um dia luminoso transportou-as para sua casa, da gigantesca 
base de pedra sobre a qual foram construídas, para seus estreitos e 
leves pináculos, sustentados nas nuvens, os quais nunca haviam sido 
vistos antes exceto por Daguerre – e pelo sol. (p. 3).

No mês seguinte, o informe apresentado pelo sr. Lubbock (1839) à 
Royal Society acerca da invenção de Fox-Talbott trazia vários elementos 

1. Este capítulo, que comenta algumas das relações entre o xadrez e a fotografia, é parte 
de um longo ensaio sobre a maquinação das semelhanças que reúne as conclusões da 
pesquisa A fotografia e seus duplos, desenvolvida com o apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre 2014 e 2020.
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contrastantes – não se tratava mais da enormidade das catedrais, mas 
da minúcia das folhas, não mais o sol, mas a sombra, não Deus, mas 
um feiticeiro: “Os objetos mais ínfimos são obtidos – a penugem deli-
cada nas folhas das plantas, o mais ínfimo e minúsculo cálice bivalve –, 
nem mesmo uma sombra, o emblema de tudo que é fugidio no mundo, 
escapa ao feitiço dessa invenção”. (p. 7).

A duplicidade da fotografia encontra sua primeira expressão na pola-
ridade de seus mais famosos inventores, no contraste entre o branco das 
nuvens, que liberta as catedrais do chão, e o preto, que aprisiona suas 
sombras. Preto e Branco. Preto e Branco. Não surpreende que o xadrez 
tenha estado entre os primeiros motivos fotográficos. Existem represen-
tações pictóricas de jogadores de xadrez, no Ocidente, pelo menos desde 
o século XIII, mas creio que, muito cedo, em contraste com a pose do 
retrato, o jogo de xadrez foi a primeira cena de ação (esportiva, de fato) à 
qual a fotografia se dedicou. Isso é, foi a primeira pose capaz de conciliar 
ação real e as necessidades da exposição. Debruçados sobre o tabuleiro, 
hipnotizados pelo quadriculado do diagrama, os enxadristas esperam 
pela imagem que os libertará da trama mecânica até que a pose seguinte 
das peças determine uma nova espera. As cenas de xadrez ocorrem com 
tanta frequência na fotografia, desde 1840, que mesmo os aficionados 
têm dificuldade em determinar qual delas é a mais antiga.2 

2. De todo modo, antecederam o primeiro retrato de um fotógrafo em ação, primazia 
costumeiramente a atribuída a Jabez Hogg em 1843.Transformada em gravura, ilustrou 
um manual prático de fotografia, publicado por Hogg em 1845. O modelo, Mr. Johnson, 
tem a mão crispada pelo esforço de permanecer quieto – pois é isso que se exige dele; e 
Hogg, com o relógio na mão para medir o tempo da exposição, olha-o com severidade, 
fiscalizando a imobilidade.
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Nas cenas de xadrez, os jogadores estão imóveis porque isso lhes favo-
rece o pensamento. São fotografados, às vezes, com os dedos em pinça 
sobre uma peça, como se estivessem a ponto de movê-la, mas, mesmo 
assim, guardam silêncio, estão quietos, pois o verdadeiro movimento 
acontece mentalmente. Não era incomum que fotógrafos retratassem 
uns aos outros diante do tabuleiro. Entre 1841 e 1842, Fox Talbot fez 
pelo menos duas fotos de seu assistente e parceiro, Nicolaas Henneman, 
enfrentando adversários diferentes, o que claramente demonstra que 
não se tratava de uma pose casual, mas de um motivo.3 No ano seguinte, 
Talbot fotografa David Brewster, cientista escocês – inventor do calei-
doscópio e que, posteriormente, viria a desenvolver a estereoscopia –, 
na mesma pose de Henneman (o cotovelo sobre a mesa, a mão junto 
à fronte, estimulando o pensamento). Poucos anos depois, em 1845, 

3. De fato, estima-se que haja pelo menos uma dúzia de fotografias de cenas de xadrez 
realizadas por Fox-Talbot entre setembro de 1841 e julho de 1842. (SCHAAF, 2016).

FIGURA 1: Provavelmente a mais antiga fotografia de enxadristas em ação, de Henry 
Fox-TalbotNicolaas Henneman (à direita) contempla seu movimento.  

Calótipo, setembro de 1841. FONTE: Schaar
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Henneman fotografa outro colega de Talbot, Paul Claudet, enfrentando 
um adversário de cartola que segura um pião na mão na iminência da 
jogada.

FIGURA 2: O fotógrafo Paul Claudet, ao centro
Daguerreótipo, 1842-1845. FONTE: Daguerreobase.org.
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Desde fins de 1841, Claudet anunciava o gênero como uma das poses 
características de seu estúdio de daguerreotipia em Londres (um dos 
primeiros do Reino Unido), onde também se ofereciam “tomando chá”, 
“jogando baralho” e “em conversa”. A cena se torna tão popular nas 
décadas de 1840 e 1850 que podemos vê-la, em baixo relevo, na deco-
ração de caixas de daguerreótipos e ambrótipos. Em uma imagem parti-
cularmente curiosa, um casal joga xadrez enquanto o próprio Claudet, 
entre eles, sem prestar atenção ao tabuleiro, olha diretamente a câmera.4 
Dirigindo seu olhar ao espectador, Claudet cruza perpendicularmente 
o eixo dos jogadores. É como se estivesse presente à cena, sem estar lá, 
de fato. Ou o contrário: talvez seja ele quem está efetivamente presente, 
enquanto o casal enxadrista é uma espécie de quadro vivo, uma demons-
tração do que lograva realizar em seu estúdio. O resultado é um tanto 
perturbador. Os jogadores posam como se estivessem efetivamente 
entretidos no movimento do jogo; o fotógrafo, por sua vez, de olho na 
lente, contempla a imagem que vai se formando.

* * *

Automatismo e autonomia, máquina e arte, repetição e imaginação, 
restrição e liberdade. Preto e branco. O fascínio das vanguardas moder-
nistas pelo xadrez foi ainda maior que o dos fotógrafos oitocentistas. 
O exemplo mais notório é Marcel Duchamp, que ficou “maníaco” pelo 
jogo quando residia em Buenos Aires, em 1919, a ponto de se tornar um 
jogador de nível internacional, tendo praticamente abandonado a ativi-

4. Disponível em: http://www.daguerreobase.org/en/type/7b525dd4-44c3-c739-4860-
171473248ecb#objecter. Seu número de inventário no National Media Musem, do Reino 
Unido, indica que passou a integrar a coleção do museu em 1913. Foi provavelmente 
quando alguém anotou atrás a identificação equívoca dos personagens: “Mr Bings 
Aunt Mr Daguerre inventor Mr Alexander the famous chess player”. A Getty Images 
comercializa sua reprodução com essa identificação, mas seguramente não é Daguerre – e, 
afinal, Claudet também era “inventor”, pois foi quem descobriu que o uso de luz vermelha 
no laboratório não perturbava o processamento. A identificação do “famoso enxadrista” 
também está errada, pois refere-se provavelmente a um dos mais famosos jogadores 
londrinos da época, Hugh Alexander Kennedy, que, no entanto, teria pouco mais de 30 
anos por ocasião dessa fotografia. Já mr. Bings (ou, mais provavelmente, Bing), cuja tia 
deve ter guardado o daguerreótipo consigo, permanece indeterminado.
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dade artística (em particular, a pintura) entre 1923 e 1933.5 (SEGADE, 
2016). Em 1952, diante de uma plateia de enxadristas, em Nova York, 
não hesitou em reverenciá-los como os verdadeiros artistas:

Tem toda a beleza da arte – e muito mais. Não pode ser comercializa-
do. O xadrez é muito mais puro que a arte em sua posição social. As 
peças de xadrez são os blocos de letras que moldam os pensamentos; 
e esses pensamentos, ainda que façam um desenho visual no tabu-
leiro, expressam sua beleza abstratamente, como um poema. […] Eu 
cheguei à conclusão que enquanto nem todos os artistas são jogado-
res de xadrez, todos os jogadores de xadrez são artistas. (SEGADE, 
2016, p. 1).

As peças de xadrez são como blocos de letras; e o tabuleiro, a 
grade desde onde elas emergem para voltar a encaixar-se depois de 
um percurso poético pelo pensamento. Poucos anos depois, McLuhan 
(1962) chamaria a atenção para a contemporaneidade entre a elaboração 
do tratado de perspectiva por Leon Battista Alberti (1435) e a invenção 
da prensa tipográfica por Gutenberg (1445); o leitor de um texto 
impresso compartilha com o apreciador de um quadro em perspectiva 
um ponto de vista fixo diante do plano; a pintura, por sua vez, assume 
uma condição mais “informativa”. Não se trata apenas da “homologia” 
entre o ato de leitura, a pirâmide invertida e a câmera escura, mas da 
própria grade como “forma simbólica” sobre a qual se assentam esses 
modos de ver:

a imprensa acentua a “normalidade”, a difusão da página, isto é, de 
uma superfície quadrangular plana, fazendo desta o suporte privi-
legiado, pelo seu alto grau de economia, ao longo de toda a época 
moderna; tal como no setor simbólico das artes visuais o suporte pri-
vilegiado tornar-se-á o “quadro”, até quase se tornar o seu sinônimo. 
(BARILLI, 1995, p. 70).

5. Podemos vê-lo, nessa época, jogando xadrez contra Man Ray no telhado do teatro de 
Champs-Elysées em Entreato (1924), de René Clair.
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Duchamp descobre no tabuleiro uma máquina de belezas não reti-
nianas. Em uma entrevista a Pierre Cabanne (1972), esclarece que a 
beleza numa partida de xadrez repousa na mecânica e no movimento, 
não na forma. Como em um Calder, as coisas mais belas aconteceriam 
no âmbito da mobilidade: “o que é belo é a imaginação do movimento”; 
algo que ocorre inteiramente na “massa cinzenta”. (CABANNE, 1972, 
p. 21). O tabuleiro, as peças e as regras são o pano de fundo sempre 
em vias de desaparecer para que um desenho verdadeiramente imagi-
nário – abstrato e mental – possa ter lugar. Como na fotografia de Julian 
Wasser, de olhos postos no jogo, Duchamp não se deixa seduzir pela 
beleza aparente de Eve Babitz – do mesmo modo que os surrealistas, na 
montagem de Magritte, de 1929, fechavam os olhos para a “mulher nua” 
na floresta.6

Duchamp movimenta os fios invisíveis de uma mecânica imaginária, 
e reflexos de formas suspensas povoam o espaço, livres das linhas alber-
tianas que aprisionavam os objetos. O próprio Alberti, como assinala 

6. A fotomontagem “Je ne vois pas la ... cachée dans la forêt” foi publicada em La révolution 
surréaliste, n. 12, de 15 dez. 1929, como parte de um inquérito sobre o Amor. Nela, 16 
retratos de photomanton de artistas do movimento estão dispostos, de olhos fechados, em 
torno do desenho de uma mulher nua.

FIGURA 3: Julian Wasser. Retrospectiva de Duchamp no Museu de Arte de Pasadena, 
Califórnia, 1963. Fonte: L’Oeil de La Photographie, 26/06/2015.



211A FOTOGRAFIA E SEUS DUPLOS

Barilli (1995, p. 69), estava consciente que o “véu quadriculado” no inte-
rior da câmera escura “fixa uma espécie de camisa de forças ao artista, 
vincula sua liberdade de movimentos, obrigando-o a ser apenas um 
olho”. Preto e branco. Preto ou branco. Quanta liberdade pode haver 
confinado a essa polaridade? A beleza que os olhos não podem ver, 
sugere Duchamp, ocorre na “massa cinzenta”, que não é nem uma coisa 
nem outra, mas algo entre. O enigma do xadrez – como o da fotografia 
– é o enigma da liberdade. Em uma praia do mar do Norte, no litoral da 
Bélgica, o poeta belga Paul Nougé o encarna.

FIGURA 4: René Magritte. Ostende, Bélgica, 1937.  
FONTE: Le Monde, 14 de maio de 2017.
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Diante de uma paisagem marinha que mal se vê, René Magritte foto-
grafa o amigo poeta – liderança intelectual do surrealismo na Bélgica 
– como um ser cuja cabeça é um tabuleiro de xadrez. Na mão esquerda, 
“isso não é um cachimbo” – de que adiantaria afinal um cachimbo que 
fosse cachimbo se o “gigante” não tem boca ou nariz para desfrutá-lo? 
Magritte é um fotógrafo eventual. Nougé, por sua vez, um desses artistas 
da vanguarda que vê na câmera um instrumento de instigação poética, 
tendo formulado uma teoria quase-fotográfica da poesia.7 Tal como a 
fotografia, a poesia extrai objetos de seu ambiente cotidiano, para lançá-
-los em uma outra paisagem, onde revelariam propriedades desconhe-
cidas por eles mesmos. (GILLAIN, 2009).

O gigante com cara de tabuleiro é essa “virtude de provocação” que 
coloca em xeque os “automatismos” da linguagem que quadriculam 
nossa percepção do mundo. O poeta-fotógrafo deve fazer de si próprio 
uma “máquina de palavras”, capaz de prever integralmente o efeito 
perturbador de suas operações sobre o leitor-espectador. (GILLAIN, 
2009). Mas não pode cair na ilusão de que controla as palavras como 
o enxadrista maneja suas peças. As palavras contêm vícios, tendên-
cias, afinidades seculares, e uma vontade férrea de conformar clichês, 
de retornar sempre ao já dito. Não podem, por isso, ser deixadas por 
conta própria (como na “escrita automática”, que Breton imaginava ser 
uma “fotografia do pensamento”), pois escravizariam o poeta. Em vez 
de pensar nelas como peças de um jogo, deveríamos reconhecer que 
as palavras têm vontade própria. (GILLAIN, 2009). A “originalidade”, o 
“culto à espontaneidade”, o murmúrio das musas, serviriam apenas para 
inflar o narcisismo dos literatos. Tal como Duchamp, Nougé prefere a 
habilidade dos jogadores de xadrez, cuja imaginação se funde com o 
tabuleiro para oferecer, com economia de meios, a expressão precisa que 
suscita o prazer estético da solução elegante. É apenas no artifício que 

7. Entre dezembro de 1929 e fevereiro de 1930, ele produz uma série de dezenove fotografias 
que, publicadas esparsamente em revistas literárias, foi postumamente reunida em 1968 
sob o título de A subversão das imagens.
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o poeta experimenta sua liberdade.8 Só a maquinação livra-o do auto-
matismo.

* * *
Conta-se que Marcel Duchamp e Samuel Beckett jogaram xadrez 

em Arcachon, em 1940, onde ambos passaram alguns meses abri-
gados, no início da Ocupação, mas nada sabemos sobre essas partidas 
nem sobre o que conversavam. (VANDERVLIST, 2013). Já as partidas 
entre Walter Benjamin e Bertold Brecht, nas três visitas que o filósofo 
fez ao amigo, refugiado em Svendborg, na Dinamarca (em 1934, 1936 
e 1938), deixaram ao menos o vestígio de uma sequência fotográfica 
hoje bastante conhecida. A ordem em que as fotos foram feitas pode ser 
inferida do posicionamento das peças. Na primeira, tendo como fundo 
a pereira que sombreava os jogadores em suas partidas regulares pós-
-almoço, Brecht concentra-se no jogo, com o charuto na boca, enquanto 
Benjamin observa algo fora de campo. Na segunda, os amigos olham um 
para o outro, insinuando sorrisos, enquanto a mão direita de Benjamin 
ameaça mover um cavalo. O fotógrafo inverte o eixo para a terceira 
fotografia: o fundo agora é casa de Brecht, que olha diretamente para 
a câmera, enquanto seu oponente, fixo no tabuleiro, cogita o próximo 
lance.

Em 2017, a Akademie der Künste, de Berlim, expôs fotografias 
das peças originais desse jogo enquanto um tabuleiro, controlado por 
computador, reproduzia os lances que teriam antecedido essa sequência 

8. Não admira que, para Nougé, a reescritura seja o gesto poético por excelência, tal como 
o Gigante na praia “reescreve” a musa “Giganta” de Baudelaire a cujos pés o poeta francês 
desejava viver “como um gato voluptuoso”. (BAUDELAIRE, 1995, p. 119).

FIGURA 5: Brecht e Benjamin jogam xadrez. Svendborg, Dinamarca, 1934.  
FONTE: http://www.broombergchanarin.com/.
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fotográfica, simulando possíveis continuações.9 A instalação chamou-
-se “Tática de desgaste” – referência direta ao estilo de jogo de Walter 
Benjamin. Não estou seguro do significado enxadrístico preciso dessa 
expressão, pois não existem jogos anotados entre eles. Dizem que 
jogavam em silêncio, mas esse único vestígio fotográfico sugere um 
curioso diálogo de movimentos. Brecht, com as brancas, abre com o 
tradicional “1. P4R…”, ao qual Benjamin responde com “1. … P3R”.10 
Essa resposta é conhecida como “defesa francesa”, por haver sido utili-
zada em um jogo por correspondência entre os clubes de xadrez de 
Paris e Londres, entre 1834 e 1836, que terminou com a vitória dos fran-
ceses, jogando com as pretas.11 Brecht abriu a partida portanto com um 
convite ao classicismo, pois P4R é um movimento documentado desde o 
século XVI. Esse convite foi recusado por Benjamin, que estava decidido 
a permanecer na Paris de Baudelaire, isto é, resistir à francesa, como um 
século antes fizeram (e venceram) os membros do clube daquela cidade.

Mas Brecht não está disposto a aceitar tão facilmente a teimosia do 
amigo. A defesa francesa havia sido largamente teorizada pelo grande-
-mestre letão Aron Nimzowitsch, que se mudara para a Dinamarca em 
1922 e, depois de obter nacionalidade dinamarquesa, foi o campeão 
nórdico em 1934. Nimzowitsch, apesar de jamais ter sido campeão 
mundial, teve sua obra muito admirada, sendo considerado o primeiro 
teórico modernista do xadrez – o próprio Duchamp teria exclamado em 
certa ocasião: “Nimzowitsch é meu Deus!”. (MCGETTIGAN, 2010). A 

9. Ver: http://www.broombergchanarin.com/brecht-vs-benjamin.

10. Uso aqui o sistema de notação conhecido como “descritivo”, popular no Brasil quando 
aprendi a jogar, há mais de meio século. O sistema mais adotado no mundo, conhecido 
como “algébrico”, é fundamentalmente cartesiano, pois assinala cada quadrado do 
tabuleiro pelo cruzamento de linhas e colunas, designadas respectivamente por números 
e letras em sequência cuja “origem” é o canto do tabuleiro à esquerda do rei branco. A 
notação descritiva, que mescla pontos de vistas (das linhas aos jogadores), pertencimentos 
(das colunas às peças) e afinidades (das peças ao rei ou à dama), carrega consigo a simetria, 
o jogo de correspondências e a erótica do jogo que tanto fascinavam artistas como 
Duchamp e Nougé. Em tratados medievais como o de Jacobus de Cessolis, as afinidades 
e pertencimentos são tão evidentes que os peões recebem nomes específicos – assim, por 
exemplo, o peão à frente do cavalo (isto é, do cavaleiro) é o “ferreiro”.

11. Para os aficionados ou curiosos incorrigíveis, esse jogo pode ser visto aqui: https://
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1336356.



215A FOTOGRAFIA E SEUS DUPLOS

resposta de Brecht, preconizada pelo teórico letão, é conhecida como 
“variante do avanço”, pois o peão branco avança para P5R no terceiro 
lance. “Sua defesa francesa não resistirá”, estaria o dramaturgo a dizer, 
“refugie-se na Dinamarca, como fizemos eu e Nimzowitsch”.

O xadrez esteve, realmente, entre os argumentos usados por Brecht 
para atrair o filósofo para junto de si. Em 1936, escreve numa carta ao 
amigo que “o tabuleiro de xadrez está órfão” e que, a cada “meia hora é 
atravessado por um tremor”, recordando-se de “quando você fazia seus 
movimentos”. (MCGETTIGAN, 2010, p. 64). Jogavam sem relógio, e 
Benjamin costumava demorar-se longamente, meditando sobre cada 
lance. Talvez por esse motivo, em 11 de julho de 1934, Brecht sugeriu 
criarem uma nova forma de jogar: as peças que permanecessem muito 
tempo no mesmo quadrado mudariam de valor, podendo aumentar ou 
diminuir seu poder.12 (BENJAMIN, 1998). Essa estranha partida seria 
jogada entre Benjamin e o filósofo alemão Karl Korsch, que havia sido 
professor de Brecht, tendo conformado a perspectiva marxista do poeta. 

Korsh era vizinho de Brecht em Svendborg e encontrava-se refu-
giado na Dinamarca desde 1933. Apesar de ter publicado seu primeiro 
ensaio de fôlego, Marxismo e filosofia, em 1923, Benjamin só iria lê-lo 
em 1930, sem muito entusiasmo. Em carta a Adorno, comenta que o 
livro vai na “direção correta”, ainda que com “passinhos para lá de vaci-

12. Desde o século XVII, existem várias versões de xadrez mais ou menos aleatório, criadas, 
na maior parte dos casos, para complicar ou devolver criatividade ao jogo, ameaçado de 
se tornar tedioso e mecânico em razão do aprimoramento dos jogadores na teoria do 
jogo. Um único desses experimentos foi oficializado pela Federação Internacional sob o 
nome de Xadrez960. Anunciado em Buenos Aires pelo mítico campeão mundial Bobby 
Fisher, em 1996 – e, por isso, inicialmente conhecido como Fisher Random Chess, ele 
dispõe aleatoriamente a fileira de peças atrás dos peões, permitindo 960 posições iniciais 
diferentes, tornando inútil o repertório de aberturas e situações previamente memorizadas 
pelos jogadores. Em 2019, foi disputado o primeiro campeonato mundial de Xadrez960. 
A despeito das intenções de seu inventor, é provável que ele se torne a forma de xadrez 
preferida dos programadores de computador, pois dispensa o armazenamento na memória 
da máquina de uma gigantesca biblioteca em favor da velocidade de processamento e da 
capacidade de aprendizado a partir de situações novas. Até onde sei, ninguém jamais 
procurou criar regras para implementar a forma de jogar xadrez aleatório imaginada por 
Brecht. Talvez fosse necessário reviver certas versões correntes nas tabernas medievais, em 
que ele era jogado com dados, como o gamão. Considerado “jogo de azar”, foi várias vezes 
objeto de proibições eclesiásticas.
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lantes”. (ADORNO, 2012, p. 55). A reação diante do manuscrito de Karl 
Marx, ao qual tem acesso nas suas temporadas dinamarquesas, é dife-
rente, sendo amplamente citado nas Passagens.13 Além das referências à 
teoria do valor, Benjamin parece estar interessado em três aspectos da 
leitura de Korsch do marxismo: a ruptura com o determinismo econô-
mico estrito e com a concepção da história como um mecanismo – 
ambas associadas ao “marxismo vulgar”; a possibilidade da reunião da 
filosofia à economia em uma única “ciência” crítica materialista sócio-
-econômico-histórico-filosófica; e a influência do romantismo alemão 
no pensamento de Marx. (BENJAMIN, 1999). Mas o xadrez inventado 
por Brecht para enfrentar o antigo professor não é uma ruptura anár-
quica com as leis implacáveis da natureza e da história que aprisionam 
as peças em papéis predefinidos. Corresponde antes, no plano do tabu-
leiro, à criação de um xadrez épico, operando de acordo com a premissa 
da cena brechtiana tão bem sintetizada por Benjamin (1985, p. 84), em 
1931: “Pode acontecer assim, mas também pode acontecer outra coisa, 
completamente diferente”. Tal como o espectador do teatro, o enxadrista 
épico seria convidado, a cada mudança de valor, a repensar sua posição.

A transformação das peças, como resultado de sua demora em certas 
casas, não teria causas naturais, mas seriam efeito do “desgaste” a que 
estariam submetidas. A beleza mental do desenho dos movimentos teria 
seu encanto quebrado por periódicos rearranjos que convertem o tabu-
leiro em uma mesa de montagem. Em um breve ensaio sobre as relações 
entre Brecht e Benjamin, Stanley Mitchell (1998, p. XVIII) sugeriu que 
a tática de “desgaste” (Ermattung) era o polo dialético do “tempo do 
agora” (Jetztzeit) no pensamento de Benjamin. Enquanto este último 
evoca a potência disruptiva do messiânico (a porta estreita que se abre 
a todo instante à revolução para fechar-se logo em seguida), a primeira 
corresponde ao pessimismo organizado, ao trabalho da espera, à persis-
tência do prisioneiro limando as grades da prisão com um fio de seda 
infinito.

Para os intelectuais alemães vivendo no exílio, nos primeiros anos 
do nazismo, o desgaste da carapaça de ferro do Mal era uma questão 

13. Esse livro será publicado em Londres, em tradução inglesa, em 1938.
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vital. Espera e interrupção, preto e branco. Os jogadores de xadrez sob 
a sombra da pereira são como polos de uma elipse. O fotógrafo inicia 
sua revolução: mantém Brecht a distância e descreve uma parábola às 
costas de Benjamin como uma fera à espreita. Mas, quando o filósofo 
decide fazer o seu lance, mudar de posição, já é demasiado tarde. Brecht, 
quando soube do suicídio do amigo, dedicou-lhe quatro poemas. Em 
um deles, chamado “A Walter Benjamin que se matou fugindo de Adolf 
Hitler”, lamenta a fragilidade das ações de artistas e intelectuais diante 
da brutalidade do nazismo:

Ermattungstaktik war’s, was dir behagte
Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten.
Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte,
läßt sich von unsereinem nicht ermatten.14 

(apud MCGETTIGAN, 2010, p. 64).

14. Em tradução mais ou menos livre (com licença de Bilac): “Das táticas de desgaste tu 
gostavas / no xadrez, a sombra da pereira no regaço. / Esse inimigo, que dos livros te afastava, 
/ não venceremos jamais pelo cansaço”.
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Capítulo 12

Figurações e legibilidades de migrantes 
haitianos em imagens fotográficas:  
dimensões estéticas e políticas  
da consideração da alteridade 
Ângela Marques
Dina Therrier

1. Introdução

No ano de 2014, o fotógrafo Brunno Covello começou a acompa-
nhar a rotina de imigrantes Haitianos que chegavam na cidade de Curi-
tiba e região metropolitana, no Paraná. Trabalhando como repórter 
fotográfico do jornal Gazeta do Povo, ele havia sido escalado para fazer 
uma reportagem sobre xenofobia e agressões sofridas por haitianos no 
ambiente de trabalho.1 Nesse processo, ouviu muitos relatos enquanto 
fazia os retratos para a matéria. Impressionado com a trajetória e os 
percalços enfrentados pela comunidade haitiana de Curitiba, ele decide 
passar quase 3 anos e meio convivendo com eles e registrando seu coti-
diano. Cerca de 19.000 fotos foram feitas durante o período, das quais 
196 compõem um livro publicado em 2017 e 34 foram disponibilizadas 
em seu Instagram. “Ali, senti uma angústia e pensei: quero fazer algo que 
mude a forma como vemos essas pessoas” (COVELLO, 2017).2

1. Ver o especial sobre o “Sonho Haitiano” em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-
e-cidadania/especiais/sonho-haitiano/>.

2. Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1868282-fotografo-leva-
retratos-de-haitianos-que-vivem-em-curitiba-a-parentes.shtml>.
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Surgiu assim, o projeto fotográfico “Rékomanse: outras faces, outras 
histórias” (2014-2017), no qual Covello teve tempo para a aproximação, 
para o avizinhamento e para uma produção das fotos que privilegiou um 
contato mais demorado com as pessoas fotografadas. O objetivo prin-
cipal do projeto era mostrar como os imigrantes elaboram e fabulam 
seu recomeço em terras brasileiras, como reconstróem suas vidas, seus 
vínculos, suas rotinas, enfim, como sobrevivem a tantas dificuldades, 
alterando vulnerabilidades constantemente reiteradas pela mídia tradi-
cional (COGO, SILVA; 2016; THERRIER; MARQUES, 2017).

A vulnerabilidade não é só uma condição ontológica, mas um 
estado contingente que pode ser modificado, alterando o estatuto de 
um sujeito/grupo dentro de uma complexa rede de múltiplas relações. 
A vulnerabilidade assim compreendida nos revela uma maneira rela-
cional de existir que se configura entre a possibilidade de ser afetado 
pelos acontecimentos, mas também ser despossuído pelo outro que se 
avizinha, que chega (BUTLER, 2011). O vulnerável, o precário, oscila 
entre esses dois lugares e, por isso mesmo, nos desafia à contemplá-lo, a 
desacelerarmos nossas expectativas de apreensão e categorização rápida 
e superficial. Compreendê-lo requer tempo, requer abrir espaço à apro-
ximação da alteridade, do inquietante outro que se manifesta diante de 
nós como rosto, como voz que nos interpela eticamente.

Trata-se de questionar uma poderosa operação de julgamento e reco-
nhecimento de sujeitos e grupos e das condições sociais e institucionais 
que permitem a permanência e espraiamento de códigos específicos de 
valorização e desvalorização desigual das vidas. Segundo Butler (2015), 
os termos, as categorias, as convenções e as normas gerais que agem nos 
dispositivos de enquadre moldam, por exemplo, um ser humano em um 
sujeito reconhecível por meio da apreensão, isto é, por meio de uma 
forma de conhecimento associada ao sentir e ao perceber, que aciona 
legibilidades e inteligibilidades através de narrativas capazes de tornar 
certos sujeitos pessoas reconhecíveis e tornar outros decididamente 
mais difíceis de reconhecer.

Butler menciona como imagens fotográficas podem produzir um 
dispositivo de visibilidade e legibilidade que regula as condições de 
reconhecibilidade das vidas precárias e, por isso, consideramos a 
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imagem como uma operação estética e política que promove uma outra 
forma de estruturação do “pensável” (RANCIÈRE, 2018c; CALDERÓN, 
2018, 2020). Partindo da abordagem desenvolvida por Jacques Rancière 
(2012, 2019) acerca das imagens, para quem aparecer (apparaître) é um 
gesto que envolve a alteração de um regime de percepção, de leitura e de 
escuta por meio do qual elementos diversos se justapõem e se atritam 
de modo a permitir um deslocamento de nossa posição em relação ao 
modo como apreendemos, percebemos e respondemos às demandas do 
outro e aos eventos do mundo.

A aparência não é o contrário da realidade, mas a cena de sua mani-
festação (...): o fato de fazer aparecer o que não aparecia, ou de fazer 
aparecer de forma diferente o que aparecia sob um certo modo de 
visibilidade e inteligibilidade, sabendo que tudo se joga na apresenta-
ção daquilo que aparece (RANCIÈRE, 2018b, p.17)

De modo mais amplo, parece que Rancière está interessado em como 
as imagens podem nos fazer pensar acerca de um reposicionamento 
dos corpos, de um deslocamento de avaliações muito apressadas e de 
julgamentos fundados em pre-conceitos: como às produzir desloca-
mentos, rachaduras e fissuras nos modos naturalizados de apreensão e 
explicação dos eventos? Essa é uma questão que também interessa a essa 
pesquisa: haveria uma forma de analisar imagens que pudesse ir além de 
uma apreensão rápida e pautada pelo já dado, pelo comumente aceito 
como válido? “Qual tipo de operação vai mudar a distribuição do visível 
e do pensável?” (RANCIÈRE, 2019, p.50).

Para desmontar a máquina de explicação do visível e do pensável é 
preciso desacelerar e deslocar o olhar, vai nos dizer Rancière (2018b). 
E isso pode ocorrer quando fabulamos junto com as imagens e a partir 
delas. De acordo com Rancière (2019), a fabulação pode ser entendida 
como a produção de novos enunciados a partir da ativação de um outro 
imaginário que desafia e interpela um imaginário hegemônico, eviden-
ciando as incoerências, os excessos e as injustiças das representações 
hierarquizantes. A fabulação precisa da ficção para alterar o modo como 
temporalidades distintas são articuladas, reverberando na maneira como 
formas de vida são apreendidas e reconhecidas. Um dos gestos prin-
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cipais da fabulação é procurar interpelar as imagens de maneira mais 
demorada, desconfiando da maneira como usualmente as representa-
ções tendem a apresentar, ao mesmo tempo, os conflitos e suas soluções 
pacificadas (RANCIÈRE, 2018a). Conforme explica Reis Filho (2019), 
não se trata de eliminar a representação como operação de trabalho que 
dá forma ao visível, mas de produzir e manter uma distância da compre-
ensão dos acontecimentos como matéria inerte, à espera de algo externo 
que os organizem.

Para tanto, nos apoiamos sobretudo nas reflexões teóricas de Rancière 
e Didi-Huberman, que se dedicam a configurar uma abordagem meto-
dológica que nos auxilie a (re)ver a imagem, a (re)descobri-la, deslo-
cando o olhar e tornando perceptíveis as hierarquias e assimetrias que 
os discursos dominantes se esforçam em apagar.

Didi-Huberman (2016a e b) ressalta o trabalho das imagens em nos 
tornar sensíveis à vida dos povos a partir do que aparece como falhas, 
intervalos e brechas nos saberes e nas formas hierárquicas de se conhecer 
o mundo. Esse autor articula e combina dois gestos estético-políticos 
importantes: dialetizar o visível e tornar sensível (rendre sensible). Este 
último significa tornar acessível aquilo que nossos sentidos e inteligên-
cias nem sempre conseguem “ler” ou conferir sentido, permanecendo 
como indício, resto, algo que é geralmente desconsiderado pelo olhar. 
Mas tornar sensível também significa passar a considerar algo que 
nos escapava, sobretudo algo que não era “legível” até então acerca da 
vida dos povos e de sua história (DIDI-HUBERMAN, 2016b, p.405). 
Nos interessa especificamente essa operação de dialetizar e deslocar a 
representação, lançando perguntas às imagens, demorando-nos em sua 
contemplação e produzindo, nesse gesto intervalar, novos enquadra-
mentos e novas possibilidades interpretativas.

A figura do intervalo é produtiva também para Rancière, que destaca 
a importância de “descontinuar” as narrativas consensuais que tendem 
a explicar o mundo por meio de discursos e imaginários consolidados. 
Em Didi-Huberman (2016a), o intervalo, a fissura é o que torna acessível 
o que está reprimido nas representações, o que evidencia os sintomas de 
uma “declaração de impotência diante da situação que expõe os povos 
à desaparição” (2016b, p.421). Ou seja, o intervalo permite entrever e 
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fazer ressurgir o que torna o olhar sensível e interessado, conferindo 
outra visibilidade e legibilidade aos povos.

Desconstruir um padrão moralizante de inteligibilidade das imagens 
implica investir contra uma leitura vitimizante e que opera por meio 
da denúncia e do julgamento valorativo, acionando freqüentemente a 
indignação moralista (MARQUES, 2017). Buscamos construir uma 
abordagem teórico metodológica que suscite um olhar mais contempla-
tivo, atento aos pequenos detalhes, deixando de lado todo julgamento, 
toda assertiva moral (REIS FILHO, 2017). Buscamos, assim,

[...] investir num olhar que contempla, mais do que julga ou interro-
ga, acreditando na força descritiva e revelatória das imagens, evitan-
do a sobreposição de significações e de enquadres pré-estabelecidos. 
Trata-se de um olhar que investe no paradigma do visual, que se quer, 
num certo sentido, autônomo em relação ao texto (ao verbal), valori-
zando o que há de indizível e misterioso nas imagens.(REIS FILHO, 
2017, p.121).

As imagens fotográficas por nós analisadas a partir do projeto “Rèko-
mense” não são vistas como imagens-documento, mero registro de um 
real de precariedade e de determinação prévia das existências e seus 
destinos. Pelo contrário, elas são observadas de modo a evidenciar o 
que nos torna sensíveis, quais detalhes podem produzir “sintomas”, 
falhas, pistas que nos conduzam às formas de vida presentes na imagem 
e também no dispositivo que torna tal imagem visível e legível.

2. Outras faces e outras histórias em “Retratos para o Haiti”

Tornar sensível e dialetizar o visível são operações que nos auxiliam 
a encontrar os elementos da imagem que permitem produzir uma apro-
ximação, um avizinhamento mais demorado entre espectador e alteri-
dade presente na imagem. Sob esse aspecto, tornar sensível é também 
desarmar o olhar e fazer trabalhar o saber imaginativo, potencializando 
a imaginação diante da “maquinaria de desimaginação” (REIS FILHO, 
2012). A dialetização do visível é, assim, um processo que exige a inter-
pelação constante do espectador, que requer imaginação, que requer um 
olhar contemplativo, posicionado contra o apagamento.
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A nosso ver, as imagens fotográficas do projeto Rèkomense produzem 
o intervalo contemplativo necessário para vislumbrarmos as “condições 
de possibilidade, para uma imagem, de preservar o outro em sua digni-
dade” (DIDI-HUBERMAN, 2016b, p.440). A tentativa de elaborar uma 
figuração dos haitianos nas imagens nos parece mais paupável quando 
Brunno Covello conta em seu livro que, a partir de 2015, sentiu vontade 
de fazer retratos de alguns haitianos que quisessem enviar notícias para 
parentes que haviam ficado no Haiti. Assim, 7 fotos foram por ele sele-
cionadas para compor o subprojeto “Retratos para o Haiti”, que seriam 
levadas pelo próprio Covello, em 2016, para os parentes que ficaram no 
Haiti.

As fotografias foram expostas no Museu da Fotografia do Solar do 
Barão, Centro de Curitiba e, na exposição, elas são acompanhadas de 
depoimentos audioviduais nos quais os 7 haitianos falam acerca de 
suas trajetórias, se emocionam com as dificuldades enfrentadas e dão 
testemunho de traumas profundos e das táticas que desenvolvem para 
permanecerem no Brasil. O vídeo pode ser acessado em matéria do 
caderno “Ilustrada”, da Folha de S. Paulo (edição de 21/03/2017). Nele, 
os retratados contam como percebem a experiência de estarem longe de 
casa, de como é difícil estudar, conseguir um emprego e de zelar por sua 
estabilidade, sobretudo pelas dificuldades acarretadas pelo desconheci-
mento da língua. Muitos relatam que, quando vão procurar emprego, as 
pessoas que falam que não deveriam estar ali, porque roubam as vagas 
que seriam destinadas aos brasileiros. Outros dizem que não há muitas 
oportunidades e quando conseguem trabalho é difícil permanecer na 
vaga. As dificuldades de manutenção do emprego estão geralmente rela-
cionadas com episódios de injúria moral e racismo.

Nesse sentido, a partir de uma análise qualitativa das sete imagens 
fotográficas que integram o subprojeto “Retratos para o Haiti”, preten-
demos avaliar como elas produzem uma operação dissensual resultante 
da combinação dos gestos de “dialetizar o visível” e “tornar sensível” 
o intervalo que altera o regime de inteligibilidade e legibilidade do 
imigrante haitiano a partir de três elementos principais: a) os corpos e 
gestualidades dos sujeitos fotografados; b) os contextos e situações nas 
quais são fotografados e; c) os modos de implicação ética do espectador 
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nas imagens (pela via da indecidibilidade moral – ou seja, da dificuldade 
de julgar os retratados de maneira rápida diante do rosto).

3. Olhares desviados, sobrevivências desviantes

“A pessoa aprende a olhar de certo modo
como forma de resistência” 
(hooks, 2019, p.217)

A série de sete imagens que integram o subprojeto “Retratos para 
o Haiti” nos suscitou algumas reflexões acerca da construção da pose 
em retratos de studio. A primeira delas se relaciona ao distanciamento 
entre as imagens feitas por Covello e as “carte de visite” feitas por 
Christiano Jr. na segunda metade do século XIX com “tipos de negros” 
(PEREIRA; GOMES, 2018; LAVELLE, 2003; LISSOVSKY, 2016). Chris-
tiano Jr, em 1886, oferecia à sociedade carioca uma variedade de repre-
sentações de populações negras a partir de suas práticas de trabalho, de 
seus cultos religiosos e de suas identidades sociais. As cartes de visite 
podem ser entendidas como souvenirs, como imagens colecionáveis, 
utilizadas também como cartões postais em correspondências desti-
nadas a ressaltar aspectos “exóticos” ou “pitorescos” do lugar onde se 
localiza o remetente.3 Nelas, a possibilidade de interferência do sujeito 
a ser representado quase não existe, pois são destinadas a reificar uma 
identidade social imposta. Pereira e Gomes (2018, p.143) comentam o 
quanto as imagens feitas por Christiano Jr. registravam os negros escra-
vizados como generalidade, despersonalizando-os. A situação contro-
lada da pose torna o retratado “rendido” a um olhar e a uma ideologia 
que “orientam a maneira de ressaltar ou minimizar certos aspectos na 
imagem do retratado”.

A segunda reflexão aproxima os retratos de Covello daqueles feitos 
por Seydou Keïta, considerado um dos precursores dos retratos de 
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estúdio na África.4 Keïta fazia fotografias em preto e branco, direcio-
nando a pose dos retratados em uma encenação que misturava direção 
de cena e atenção aos detalhes de personalidade e às especificidades 
demandadas por seus “clientes”. Elas eram feitas em formato de cartão 
postal e frequentemente encomendadas para marcar ocasiões especiais, 
para serem trocadas ou oferecidas como presentes a pessoas próximas 
ou conhecidos estrangeiros (LAMUNIÈRE, 2001). Para serem fotogra-
fados, eles usam suas melhores roupas ou aquelas disponibilizadas no 
estúdio do próprio Keïta, que tinha acessórios de última moda para 
emprestar e, também, objetos que simbolizavam o avanço da contem-
poraneidade. Segundo Moura (2018), o estúdio possui um significado 
único nesse período da história do Mali, apresentando-se como espaço 
de refúgio do olhar escrutinador e preconceituoso que marcava a foto-
grafia feita pelos colonizadores. Keïta enfatizava características distintas 
do retratado, produzindo identidades fabuladas no espaço seguro do 
estúdio, um outro modo de ser, uma nova forma de vida, trazendo a 
figuração que dignifica e que retira as pessoas da violência opressora do 
enquadre colonizador, por meio de olhares opositores e seus desvios.
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FIGURA 1: Jomanas Destin, 26 anos, estudante. Retrato para a irmã, que mora 
em Gonaïves. FONTE: “Retratos para o Haiti” <https://www.instagram.com/p/

BVZ0gfNFCex/>

FIGURA 2: Rose-Merline Pierre-Louis, 24 anos, estudante de Hotelaria e Turismo. 
Retrato para a prima que mora em Carrefour. FONTE: “Retratos para o Haiti”, 

<https://www.instagram.com/p/BVZ0nzeFesZ/>
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Jomanas Destin e Rose-Merline não olham para a objetiva, mas 
para um ponto que nos sugere um olhar “no vazio”. Primeiro, há um 
conjunto de procedimentos que apresentam os sujeitos no retrato e que 
tendem a revelar algo sobre seu caráter pessoal. Picado (2009) ressalta 
como o destaque de alguns signos de distinção (a pose do retratado, 
detalhes de sua vestimenta, de suas atitudes e os traços mais fugidios da 
expressão corporal) podem influenciar na produção de uma pose espe-
cífica. Fotógrafo e fotografado fabricam uma aparência (muitas vezes 
uma máscara) que tem como objetivo interferir na aparência e na legibi-
lidade social do fotografado (PEREIRA; GOMES, 2018). Contemplamos 
uma fisionomia que não nos devolve o olhar, tentamos percorrer essas 
faces, esses corpos em busca de uma história da qual temos informações 
muito lacunares: são imigrantes, são haitianos, são humanos. Os retra-
tados não nos olham, mas suas imagens sim, elas querem algo de nós, 
nos convocam.

Contudo, alguns retratos feitos por Brunno Covello apresentam uma 
performatividade dos retratados que desafia os roteiros previamente 
designados. Há alguns retratados que figuram na imagem a partir de 
gestos que desafiam o roteiro da pose delineado pelo fotógrafo: um 
sorriso, um movimento, uma performatividade que sugere saudade, 
resistência, interpelação, indagação pelo olhar, enfim, algo não previsto 
rompe o contrato da pose esquemática. É como se o corpo resistisse em 
obedecer a indicações expressas de como fabricar um outro corpo a ser 
oferecido em imagem a um espectador. Essas imagens seriam entregues 
a pessoas muito amadas pelos fotografados, por isso nos estranha o fato 
de algumas delas trazerem uma pose um pouco “pesada” e “forçada”. 
Os retratados estão pouco à vontade, há um constrangimento presente 
nos corpos, tensionando-os e deixando as imagens posadas mais endu-
recidas. Mas há alguns detalhes que escapam a esse constrangimento: a 
foto de Joseph Foncilus, endereçada à sua esposa, traz alguém que, com 
o olhar perdendo-se ao longe (como se imaginasse sua bem-amada no 
Haiti), coloca as mãos sobre o peito e sobre o tórax, como se para dizer 
da visceralidade de sua imensa saudade.
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Essa imagem de Joseph, mas também os olhares desafiadores de Marie 
Viergelie, de Ecclesiaste Roody e de Marthatias Barthelus, nos apontam 
uma fissura, um intervalo entre o corpo fabricado “para a pose” e o 
corpo fabricado “na pose”, uma produção que não se rende totalmente 
às indicações de Covello. São olhares opositores (hooks, 2019), pois 
resistem a rejeitam os modos como as imagens estereotipam, reduzem, 
essencializam e excluem a variedade de histórias, corpos, vínculos.

FIGURA 3: Joseph Foncilus, 40 anos, técnico em Agricultura. Retrato para sua esposa, 
que mora em Saint Medard. FONTE:“Retratos para o Haiti”, < https://www.instagram.

com/p/BVZ0lcHl_yE/>
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FIGURA 4: Marie Viergelie Lucat, 37 anos, auxiliar de cozinha. Retrato para os filhos, 
que moram em Arcahaie. FONTE: Da série “Retratos para o Haiti”, <https://www.

instagram.com/p/BVZ0lcHl_yE/>

FIGURA 5. : Ecclesiaste Roody Barthelus, 30 anos, ajudante de motorista. Retrato para 
um amigo que mora em Port-au-Prince. FONTE: “Retratos para o Haiti”https://www.

instagram.com/p/BVZ0eK7li2W/
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FIGURA 6: Compére Jerson, 19 anos, estudante. Retrato para seu pai, que vive em 
Port-au-Prince. FONTE: ‘Retratos para o Haiti”, <https://www.instagram.com/p/

BVZ0i7PF_Nx/>

FIGURA 7: Marthatias Barthelus, 26 anos, ex-estudante de Engenharia. Retrato para 
sua irmã, que vive em Port-au-Prince. FONTE: “Retratos para o Haiti”, < https://www.

instagram.com/p/BVZ0qHmFuVk/>
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Sabemos que a montagem da pose, “mais do que um detalhe técnico 
para encontrar um melhor ângulo de visão ou aproveitar a luminosi-
dade, revela implicitamente a tentativa de construir um sentido para a 
fotografia” (PEREIRA; GOMES, 2018, p.144). Há um risco de que a pose 
não os revele como eles querem ser vistos, uma vez que são “montados” 
segundo o desejo alheio (LIMA; SILVA, 2016). Na composição da pose,

O recorte visual é intencional, a composição é rigorosa e padronizada 
de modo a disciplinar o corpo e a reduzir incertezas e ambiguidades. 
Há um contrato subjacente entre o sujeito e o fotógrafo. É um movi-
mento duplo de anúncio e renúncia do sujeito. Uma passa a existir 
de acordo com o conjunto de normas visuais, na imagem e no papel 
fotográfico. O outro é negado justamente por esses conjunto de ações 
agrupados no protocolo, tanto social como visual, para fabricar uma 
idealização. O procedimento que regimenta esse contrato é a pose. 
(SILVA JR., 2017, p.60)

Entretanto, os sujeitos retratados por Covello negociam, quando 
o contexto assim o permite, a fabulação possível de seu corpo para a 
criação da pose. Mais do que um imigrante haitiano como índice de uma 
trajetória, o que vemos nas imagens, mas também em sua exposição no 
museu (associada aos vídeodepoimentos), é uma tentativa de produzir 
“ondas afetivas” que enredam os espectadores e que “se agitam a partir 
dos corpos imobilizados nas poses” (PEREIRA; GOMES, 2018, p.144).

O contexto da exposição no museu produz uma situação de recepti-
vidade para essas imagens: há registros audiovisuais desses sujeitos, eles 
ganham vida na imagem em movimento, nas vozes que narram testemu-
nhos, nos silêncios, sorrisos e lágrimas que entrecortam a narração. Há 
uma textualidade montada para a recepção e circulação desses retratos. 
No livro publicado em 2017, o subprojeto “Retratos para o Haiti” está 
no meio da obra, entre imagens coloridas, de intenso movimento e 
brilho, que revelam cenas dos haitianos em Curitiba e depois no Haiti. 
É possivel perceber uma intenção de captar um momento do encontro 
entre os retratados e o fotógrafo. Cada retrato resulta de um instante 
contido em uma conversa longa feita entre Covello e os haitianos. Eles 
não foram produzidos fora do diálogo, fora de uma escuta: as entrevistas 
gravadas nos permitem localizar os retratos em uma dinâmica conversa-
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cional na qual a pose é apenas um momento de captura. E é essa junção 
de temporalidades que nos permite apreender as histórias de vida ante-
riores às poses e como elas estimulam “nossa atenção para entender a 
vida imaginada (da pose) e a vida real (subentendida na emoção dos 
fotografados) como contrapontos necessários para termos acesso aos 
modos como uma sociedade constrói imagens dos homens, uns consi-
derados visíveis e outros, invisíveis” (PEREIRA; GOMES, 2018, p.147).

As experiências de vida dos imigrantes haitianos não desaparecem 
na disciplina dos roteiros que definem as poses: “o mais provável é que 
tenham sido transformadas em imagens que não estão em primeiro 
plano, mas que lançam, desde o seu quase desaparecimento, um desafio 
ao nosso olhar” (PEREIRA; GOMES, 2018, p.147). Covello nos convida 
a montar narrativas, a fabular histórias que conectam os testemunhos 
que acompanham os retratos ao encontro que os familiares e amigos 
terão com as imagens quando o fotógrafo as levar ao Haiti em sua 
viagem. Pensamos nos vínculos familiares, naqueles que tiveram que 
ser deixados para trás, nas experiências que pulsam através da imagem 
como “como outra realidade possível, tensionando a superfície das 
imagens” (idem, p.148). O imaginário da separação, do trauma dos 
deslocamentos e dos recomeços necessários é acionado na experiência 
de contato com essas fotografias, transportando também o espectador 
para o limiar no qual estão os imigrantes haitianos. Para além da pose, 
há um trabalho de elaboração constante do trauma e dos desrespeitos 
vivenciados no Brasil, que vão produzindo outras textualidades, muitas 
delas silenciadas não só pelos olhares hegemônicos, mas pelos próprios 
haitianos.

[...] essas formas de vida – forjadas num cenário social complexo – só 
puderam chegar até nós através desses suportes. Isso demonstra que 
o olhar é mais do que um ato físico. É, em grande parte, uma elabo-
ração ideológica que constrói e reconstrói os sentidos das imagens. 
(...) O desafio consiste em dinamizar essa vivência como elaboração 
ideológica que oriente a produção das imagens dos povos negros e 
proponha, sob outros ângulos, o modo de conhecer-lhes as histórias 
coletivas e pessoais (PEREIRA; GOMES, 2018, p.154).
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Imagens que nos tornam sensíveis, que nos tocam pela densidade da 
vida limiar que tenta conectar os recomeços ao que foi interrompido no 
Haiti. Esse processo faz com que a construção de identidades sociais e 
de autoidentificações seja colocado em constante tensão e conflito de 
modo a fazer emergir possibilidades de outras formas de vida, de arti-
culações possíveis entre a singularidade das jornadas individuais e um 
devir coletivo (MACÉ, 2018; FERRARESE; LAUGIER, 2018).

Essas imagens nos fazem olhar de maneira mais demorada para as 
pessoas retratadas, mas há também uma contemplação recíproca, um 
jogo de olhares e de operações de sentido que trazem a indecidibilidade 
e a dúvida que permite a oscilação entre identificações e posicionali-
dades inconstantes e contingentes.

O sentido estético do ser negro, nessa perspectiva, interfere na reali-
dade como um campo a ser preenchido a partir das experiências dos 
sujeitos negros e não negros. Instaura-se uma convivência baseada 
na liberdade e no risco, na medida em que os sujeitos se contemplam 
mutuamente e se lançam no mesmo jogo de descoberta do Outro e 
de si mesmos. Desse modo, o ser negro tanto quanto o não ser negro 
se apresentam como um devir, oferecendo opções de sentido aos sen-
tidos já estabelecidos pelas estéticas da reificação e da heroicização 
(PEREIRA; GOMES, 2018, p.236).

A nosso ver, esses retratos permitem uma figuração fabuladora 
(RANCIÈRE, 2012; DIDI-HUBERMAN, 2012a e b) que descreve como 
as vidas são dependentes da fabricação, da elaboração constante de uma 
forma de vida que combina sofrimento, vínculos familiares partidos, 
vínculos sociais desfeitos, precariedade, falta de respeito, legibilidade/
invisibilidade diante de esferas mais amplas de apresentação de si e de 
expressão de suas experiências. Por isso, questionam um quadro de 
sentidos biopolítico em que tudo parece estar dito; o sujeito facilmente 
identificado e o espectador prontamente adequado à sua posição de 
indignação diante de fatos fáceis de serem interpretados e julgados.

O devaneio dos sujeitos figurados, a saudade dos amigos e parentes 
e o endereçamento das imagens fabricadas no contato com o fotógrafo 
contribuem para o que Rancière (2012) chama de “pensatividade da 
imagem”, despertando no espectador novos modos de percepção da 
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imagem, do corpo e do espaço da cena. De maneira breve, a pensativi-
dade destaca a tensão e mesmo a oposição entre duas imagens: a imagem 
socialmente determinada do negro subalternizado e a imagem de jovens 
imigrantes haitianos que fabulam um corpo (fixando um ponto que 
não vemos) para a pose que irá levar seu corpo-imagem de volta para 
casa. “A pensatividade da fotografia seria, então, a tensão entre vários 
modos de representação.”(RANCIÈRE, 2012, p.110). De um lado, temos 
a pose que caracteriza uma identidade por meio da disposição inten-
cional de um corpo no espaço (há os aspectos que o registro da máquina 
nos revela); de outro, há as narrativas que circundam a pose, que nos 
permitem ter acesso aos pensamentos que povoam o olhar das pessoas 
retratadas, suas preocupações, desejos e sonhos. Os haitianos retratados 
por Covello elaboram um corpo, uma identidade que devem existir 
socialmente através de uma imagem destinada a ser pública a alcançar 
entes queridos. Esta relação entre o sujeito que fabula e ficciona sua 
realidade, clarifica o sentido da fotografia enquanto estratégia de cons-
trução e reinvenção de papéis. (SILVA JR., 2017).

Tal fabulação nos leva a pensar em como a imagem pensativa nos 
convida a desafiar e trair o enquadramento por meio de um trabalho 
de renovação de seu sentido, de performance da leitura que desafia as 
normas e nomes estabelecidos pela identidade social atribuída. Há uma 
“flutuação nas propriedades de identificação social” (RANCIÈRE, 2012, 
p.113).

Assim, o aparecer nas imagens fotográficas envolve uma operação 
delicada de questionar o enquadramento hierárquico e consensual, 
de interpelá-lo em busca das fissuras que indicam que a moldura não 
consegue determinar de forma precisa o que vemos, pensamos, reconhe-
cemos e apreendemos. Além disso, o enquadramento que torna sujeitos 
marginalizados visíveis nos discursos midiáticos geralmente contribui 
para intensificar sua precariedade e apagamento.

Podemos traçar uma aproximação entre a imagem pensativa de 
Rancière e a imagem performada de Michel Poivert (2010). Uma 
“imagem performada” busca reconfigurar a relação de contemplação do 
mundo, permitindo uma forma de experiência do mesmo que preserva 
a distância que torna possível ao espectador refletir sobre os sentidos 
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do que é figurado na imagem (uma proximidade muito grande entre 
imagem e interpretação remete à prescrição de um sentido majoritário 
e preponderante). Assim, a imagem performada surge no encontro da 
visualidade com o espectador, e não como uma relação entre um “refe-
rente” capturado por alguém e entregue como produto de um olhar. O 
espectador é emancipado de uma posição passiva para implicar-se, por 
meio da contemplação, no gesto de produção da imagem.

Sob esse aspecto, as imagens fotográficas de Brunno Covello 
expressam melhor a ideia de que a imagem performada confere maior 
destaque ao trabalho de interpretação do espectador (da cena que 
permite seu encontro com a imagem) do que para o olhar do fotógrafo 
e sua intenção. Imagens performadas envolvem a possibilidade de olhar 
a história de novo, de trazer posicionamentos variados e considerar seus 
efeitos no presente (POIVERT, 2007).

A foto posada, por exemplo, quando dramatizada ao extremo, difi-
culta enormemente que o dizer dos sujeitos encontre acolhimento em 
nossa interpretação acostumada a sentidos pré-fabricados. O gesto de 
“performar imagens” (WALL, 2017) no fotojornalismo, por exemplo, 
desconsidera a possibilidade de uma imagem documentar e criar 
mundos que não aqueles roteirizados e produzidos para serem exibidos 
e consumidos, pois descarta os desencaixes do olhar no trabalho do 
espectador e faz com que a imagem posada ou encenada atue em prol 
de uma transposição fotográfica preconcebida. Para Wall, as imagens 
fotográficas encenadas tornam-se reconstruções da realidade: cada pose 
é parte de um roteiro ficcional cuja verdade aparece aos olhos do espec-
tador como derivada da neutralidade e competência do meio tecnoló-
gico. Performar imagens significa produzir um “real” sem considerar o 
modo como a realidade mostrada tenha sido formada. Observamos à 
distância, uma encenação que silencia a imagem, nos projeta para longe 
daquilo que representa.

De modo contrário, em uma “imagem performada” (POIVERT, 
2010), o exercício de fabulação contraria o encadeamento de causas e 
efeitos, a previsibilidade, a relação entre o que estaria previsto e o que de 
fato acontece. As fotografias dos imigrantes haitianos feitas por Brunno 
Covello combinam elementos da imagem pensativa e da imagem perfor-
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mada quando abrem espaço para o acontecimento do devaneio fabu-
lador, da abertura de sentidos a partir do encontro entre os olhares e 
expectativas dos retratados e dos espectadores (distanciando a imagem 
do papel de por em relação algo visto pelo fotógrafo e apresentado a um 
espectador como resultado dessa visão). Há a preservação de um lugar 
de encontro, de diálogo e de estranhamento entre retratados e especta-
dores. “Não se trata de destituir aqui o criador da imagem em nome de 
uma autoridade da recepção, mas de caracterizar uma estética que dá o 
sentimento ao espectador de estar em posição de tudo ver.” (BASTOS, 
2015, p.13).

No lugar de discursos de causalidade e de apagamento das sutilezas e 
texturas das experiências, é preciso apostar na escolha de outro enqua-
dramento para “ler” os enunciados imagéticos, para abrir intervalos 
narrativos que permitam duas ações simultâneas: criar uma narrativa 
intervalar e através dos intervalos, permitir aos espectadores uma outra 
forma de legibilidade do tempo e do comum. A tarefa de assegurar as 
articulações, as redes de solidariedade e amizade, por exemplo, é impor-
tante matéria de produção do comum para essas pessoas: há um trabalho 
paciente de tessitura constante dos laços, de uma coletividade parti-
lhada, mas também de sabedoria, que consiste em aproveitar-se dessas 
articulações para alterar a situação de vulnerabilidade em que se encon-
tram permitindo a sobrevivência no trabalho reflexivo da memória e do 
trauma (SELIGMAN-SILVA, 2010) e a emergência de transformações.

Figurar povos vulneráveis envolve o gesto de encontrar os relatos que 
permitem tornar sensível uma aproximação, um avizinhamento mais 
demorado entre espectador e alteridade presente na imagem. Imagens 
de avizinhamento despertam no espectador novos modos de percepção 
dos corpos e das múltiplas espacialidades e temporalidades da cena a 
partir da qual figuram e se erguem, dialeticamente e dissensualmente, 
os rostos que nos interpelam.
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Capítulo 13

A pós-fotorreportagem e os paradigmas 
estéticos do ecossistema midiático con-
temporâneo1
Denis Porto Renó

1. Introdução

Como é a nossa vida a partir de ambientes midiatizados? Apesar de 
a ecologia dos meios ter sido concebida e estudada como teoria a partir 
do final do século passado, a humanidade convive com uma ecologia 
dos meios desde as pinturas rupestres, quando as paredes das cavernas 
transformavam os registros históricos daqueles que anteriormente 
mantinham as suas tradições pela oralidade. Porém, foi na década de 
1970 que o termo ecologia dos meios e sua teoria passaram a ser cons-
truídos e desenvolvidos. 

É fundamental recordar que, desde os anos 1970 até os dias atuais, 
muito se transformou nesse ecossistema, especialmente no que diz 
respeito às narrativas por imagem, à construção dos sentidos apoiada 
na estética, o que me sugeriu o desenvolvimento de uma pesquisa cien-
tífica, como a que apresento neste capítulo. Para tanto, foi necessário 
desenvolver etapas prévias de levantamento conceitual e teórico sobre a 

1. Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), ref. processo 2019/19337-1. 
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ecologia dos meios, resgate fundamental para a compreensão e susten-
tação do que defino neste capítulo como pós-fotorreportagem. Neste 
capítulo, promovo uma releitura dos paradigmas sobre ecologia dos 
meios apresentados por Neil Postman e Marshall McLuhan e comple-
mento, de forma propositiva, com novos paradigmas, encerrando-
-os num cenário estético, onde a imagem é a principal ferramenta de 
diálogo.

Com esta releitura, desenvolvi o tema fundamental da pesquisa, que 
é a pós-fotografia, conceito base para a sustentação de um novo modelo 
de reportagem estética-imagética. Para tanto, adotei numa primeira 
etapa do estudo uma pesquisa bibliográfica que me levou a compreender 
e reconstruir os paradigmas que balizam os ecologistas dos meios, desde 
os seus criadores até os dias atuais. 

A partir deste resgate conceitual, realizei o estudo de caso descri-
tivo de uma pós-fotorreportagem desenvolvida experimentalmente no 
início da pesquisa. Dessa forma, tornou-se possível traçar os primeiros 
conceitos da investigação em questão a partir de um caso existente, 
respondendo à seguinte pergunta que orienta este estudo: a narrativa 
imagética e a pós-fotografia podem ser concretizadas como protago-
nistas da reportagem em ambientes digitais no novo ecossistema midi-
ático?

Para isso, desenvolvo no capítulo um estudo de caso descritivo da 
reportagem “Vozes andinas”. A reportagem reúne na mesma narrativa 
diversos conteúdos imagéticos com certo protagonismo informativo. 
Tais conteúdos são costurados pelo texto, que assume o papel de coad-
juvante nesta empreitada.

Almejo, com a conclusão deste estudo, que novas investigações 
possam ser desenvolvidas, não somente a respeito do tema. Também 
espero promover o debate sobre o conceito de pós-fotorreportagem, que 
desenvolvo em suas fases iniciais, ainda que ele já ofereça indícios de 
uma possível confirmação em breve. 
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2. Um resgate sobre ecologia dos meios

Antes de iniciar a pesquisa sobre pós-fotorreportagem, considerei 
fundamental resgatar e aprofundar as reflexões sobre o conceito de 
Ecologia dos Meios, pois trata-se de uma pesquisa propositiva sobre um 
novo modelo narrativo em que o ecossistema midiático torna-se distinto 
dos anteriores. Por essa razão, e com uma reflexão que avançou nas 
questões históricas, aglutinei nesse olhar teóricos que não se assumem 
como ecologistas dos meios, como pode ser observado a seguir. 

O surgimento da ecologia dos meios, especificamente neste formato 
e com essa terminologia, é folcloricamente contado como algo acidental, 
resultante de um destino inesperado. Em 1967, sem espaço para atuar 
na academia canadense, Marshall McLuhan é convidado a passar um 
ano como pesquisador na Universidade Fordham, em Nova York. Nesse 
período, conhece um pesquisador da Universidade de Nova York – Neil 
Postman –, com quem passa a dialogar cientificamente. 

Marshall McLuhan era um pesquisador controverso, o que inco-
modava seus pares na Universidade de Toronto. Pouco acadêmico, no 
conceito tradicional da atividade, McLuhan apoiava-se mais em declara-
ções e ideias bombásticas do que nos processos e conceituações sólidas, 
algo exigido pela ciência, especialmente em uma academia anglo-saxô-
nica. Por outro lado, suas declarações o transformaram rapidamente 
em um popstar, com insistentes e constantes convites para participar 
de programas de televisão. Essa projeção provocou mal-estar entre seus 
colegas, fazendo-o aceitar o convite nova-iorquino.

Então, McLuhan segue para Nova York, onde começa a participar 
ativamente de debates promovidos pelo acadêmico Neil Postman, com 
quem passa a desenvolver ideias e reflexões sobre a sociedade contem-
porânea e a comunicação existente naquele momento. Porém, diferente 
de McLuhan, Postman era pesquisador com métodos consolidados de 
pesquisa. O teórico nova-iorquino foi considerado um dos principais 
pensadores norte-americanos sobre meios entre os anos 1970 e 2000, 
respeitabilidade que ainda se mantém. (SCOLARI, 2015). Entretanto, 
jamais alcançou a notoriedade mundial de McLuhan, provavelmente 
por uma diferença de comportamento em conferências ou de conduta 
científica entre os dois. 
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Mas a ecologia dos meios, ainda que neste texto tenhamos traçado 
um recorte – de McLuhan a Manovich –, não se limita a esse período 
determinado por atuações de ambos os teóricos. Devemos retroceder 
algumas décadas antes de McLuhan e Postman para reconhecer as 
contribuições de outros dois teóricos: Norbert Wiener e Harold Innis, 
o primeiro considerado pai da cibercultura, e o segundo mentor do 
próprio McLuhan, em Toronto. Ambos foram responsáveis pela cons-
trução de olhares e conceitos que permearam as posteriores observações 
e conclusões de McLuhan e Postman – os pais da Ecologia dos Meios –, 
e que ainda sustentam ideias contemporâneas sobre o tema, especial-
mente os desenvolvidos por Lev Manovich. 

 Apresento, neste texto, uma panorâmica sobre os estudos sobre 
Ecologia dos Meios, originalmente denominada em inglês como Media 
Ecology, entre McLuhan e Manovich. Neste interstício, apresentarei defi-
nições sobre o que vem a ser Ecologia dos Meios, uma teoria pouco 
empregada na academia latino-americana, provavelmente pela dificul-
dade idiomática graças à sua origem anglo-saxônica. Entretanto, está 
presente há tempos em importantes pesquisas acadêmicas desenvolvidas 
na região. Espero que, com a panorâmica aqui traçada, seja possível 
o desenvolvimento de novos olhares para uma teoria que tem gerado 
diversas metáforas e outras teorias a partir dela mesma, como a “Teoria 
do Software”, atualmente proposta por Manovich. 

3. Ecologia dos meios em suas origens

Intensamente estudada e desenvolvida na Universidade de Nova 
York por uma proposta de Neil Postman, a Ecologia dos Meios, antes 
de ser uma teoria, foi o nome de um programa de pós-graduação 
daquela universidade. Em 1971, Postman propôs a criação do Programa 
de Doutorado em Ecologia dos Meios com a proposta de observar, 
entender, debater e desenvolver conceitos sobre o que sustentaria o 
próprio programa no futuro. Para Postman, estava clara a necessidade 
de desenvolver a teoria, que surgira de uma troca de cartas com Marshall 
McLuhan em seu regresso a Toronto após o período de permanência na 
Fordham. 
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O termo surgiu de maneira inusitada. Em uma carta enviada por 
McLuhan a Postman, o canadense escreveu, em um mesmo parágrafo, as 
palavras “ecologia” e “meios”. Fruto das inúmeras discussões que ambos 
desenvolveram, Postman propôs a criação do termo ecologia dos meios, 
juntando as duas palavras. Entretanto, era necessário consolidar essa 
terminologia “bombástica”, ao estilo McLuhiano, para que a academia 
norte-americana a aceitasse. Então, criou-se um grupo de estudos a 
partir do programa de doutorado que reunia diversos autores que se 
tornaram discípulos dos dois pesquisadores, como Lance Strait, Thom 
Gencarelli, Paul Levinson, Robert Logan, entre outros.

Durante o discurso de criação do programa de doutorado na Univer-
sidade de Nova York, Postman descreveu o surgimento do tema. O 
discurso foi recentemente publicado, e de forma inédita, em uma obra 
organizada por Carlos Scolari. No texto, Postman relata o momento de 
criação do termo:

Colocamos a palavra “meios” ao lado da palavra “ecologia” para dar a 
entender que não somente interessam os meios, mas também as for-
mas de interação entre os meios e os seres humanos que oferecem a 
uma cultura o seu caráter e que, podemos dizer, a ajudam a preservar 
um equilíbrio simbólico. (POSTMAN, 2015, p. 98).

Porém, alguns teóricos consideram McLuhan como o criador do 
termo. Mesmo na Media Ecology Association, grupo criado em 2000 a 
partir de uma proposta do próprio Postman, há teóricos que concedem 
a McLuhan a autoria. (GENCARELLI, 2000). Entretanto, o termo sem 
a teoria se transforma em palavras perdidas. Por isso, Neil Postman 
desenvolveu conceitos e ideias que sustentaram a Ecologia dos Meios 
durante décadas. Essas ideias proporcionam ainda mais importância na 
contemporaneidade. 

Mas o caminho traçado e seguido pelo grupo criado por Postman em 
Nova York, e que contou com a presença constante de McLuhan, surgiu 
antes mesmo do jogo de palavras. Ele já havia sido desenhado outros 
teóricos. Como defende Scolari (2015, p. 17), “o termo não nasceu 
por geração espontânea nem pela genial iluminação momentânea de 
McLuhan ou Postman”. Para Scolari, inclusive, o maior contribuinte para 
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o surgimento dessa problemática (sem um problema, não há pesquisa, 
ou algo a ser solucionado) foi o canadense Harold Innis. Como defende 
o autor, “a importância do aporte de Innis à Ecologia dos Meios está fora 
de discussão: foi este canadense o primeiro a contar a história da huma-
nidade colocando os processos de comunicação no centro de seu relato”. 
(SCOLARI, 2015, p. 21).

Ainda assim, é fundamental reconhecer o papel de Postman no 
processo. Nos primeiros anos de desenvolvimentos de pesquisa no 
Doutorado em Ecologia dos Meios, Neil Postman conformou uma visão 
ecológica, crítica e ética do sistema midiático norte-americano. Segundo 
Postman, a mudança tecnológica não é aditiva, fundamental, senão 
ecológica, natural. Sobre isso, explicava com o exemplo de uma gota de 
tinta vermelha que cai em um recipiente com água. Nele, o líquido se 
dissolve, colorindo cada molécula. Isso era o que Postman definia como 
mudança ecológica, e aplicava o conceito às tecnologias que surgem, e, 
misturando-se com os meios e a sociedade, criam uma nova sociedade 
midiatizada. 

Logo das primeiras pesquisas, surgiu uma metáfora ecológica apli-
cada aos meios, trazendo duas interpretações fundamentais: os meios 
como ambientes e os meios como espécies. Nessa diversidade de inter-
pretações, Postman posicionou-se nos ambientes, enquanto McLuhan, 
influenciado pelas ideias de Innis, colocou-se no campo das espécies. 
Essas duas ideias – os meios como ambientes e os meios como espécies 
– funcionaram como linhas de investigação no doutorado em Ecologia 
dos Meios durante mais de uma década, direcionando os olhares e as 
preocupações de seus pesquisadores em busca da concepção da teoria 
em si. 

A partir dos meios como ambientes, a ecologia dos meios sintetiza-se 
em uma ideia básica: as tecnologias – que comportam as tecnologias da 
comunicação, desde a escrita até os meios digitais – geram ambientes que 
afetam o cotidiano dos sujeitos que as utilizam. Podemos, na contem-
poraneidade, localizar os meios sociais e os espaços virtuais, inclu-
sive os conceitos do não lugar propostos por Marc Augé (2009), como 
ambientes ecológicos midiáticos. Para Postman, inclusive, a palavra 
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“ecologia” implicava o estudo dos ambientes: sua estrutura, conteúdo e 
impacto sobre as pessoas. 

Já nos meios como espécies, encontramos outros olhares sobre a 
pesquisa no campo da ecologia dos meios. A eles, importavam mais 
as tecnologias. McLuhan e seus discípulos, influenciados por Harold 
Innis, desenvolveram um enfoque holístico que integrou a evolução dos 
processos de comunicação e os processos socioeconômicos, observando 
que os resultados surgiam a partir da tecnologia. Defendendo essa metá-
fora, McLuhan (1964, p. 78) declarou que “os meios interagiram entre si. 
A rádio mudou a forma das notícias tanto como alterou a imagem nos 
filmes sonoros. A televisão causou mudanças na programação da rádio, 
etc.”. 

Então, oito anos depois de criado o programa de doutorado em 
Ecologia dos Meios, Neil Postman publicou, pela primeira vez, uma 
definição consolidada e resultante de pesquisas sistematizadas sobre o 
tema. A ideia foi debatida e posteriormente considerada base de uma 
teoria: a teoria da Ecologia dos Meios. Segundo o autor: 

A ecologia dos meios é o estudo dos ambientes humanos. Se preo-
cupa por entender como as tecnologias e técnicas de comunicação 
controlam forma, quantidade, velocidade, distribuição e direção da 
informação: e como, por sua vez, essas configurações ou preferências 
de informação afetam as percepções, valores e atitudes das pessoas. 
(POSTMAN, 1979, p. 186). 

Se atualizarmos essa proposta, perceberemos diversos pesquisadores 
contemporâneos que, ainda que não definidos, ou autodenominados 
ecologistas dos meios, mereceriam tal consideração. Estão no grupo 
Dan Gillmor (2005), com a ideia de que “nós somos os meios”; George 
Landow (2009), com a proposta de hipertexto e hipermídia como estru-
turas narrativas; George Siemens (2006), com o conceito de conecti-
vismo; Henry Jenkins (2001, 2009), com a profusão da ideia de narra-
tiva transmídia; e o catalão Manuel Castells (2013), com a construção 
de redes sociais em prol de um mundo mais esperançoso. Esses autores 
trazem em suas ideias vários dos conceitos propostos pelos pioneiros 
nos estudos da Ecologia dos Meios, ainda que não os reconheçam 
com clareza. Os teóricos, assim como suas pesquisas, surgem em um 
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momento em que a ecologia dos meios se transformou de sobremaneira, 
considerada pelos ecologistas midiáticos contemporâneos como a “nova 
ecologia dos meios”. Postman foi um dos responsáveis pela proposta de 
estudar a nova ecologia midiática, que surgia no final do século passado. 

4. Enfim, uma nova ecologia dos meios

Nos últimos anos, os investigadores envolvidos na ecologia dos meios 
demonstraram um particular interesse nas novas formas multiplata-
forma e interativas de comunicação. Em 1995, durante uma conferência, 
Neil Postman problematizou sobre a infoxicação sofrida pela sociedade 
naquele momento – os primeiros anos da internet comercial. Para o 
autor, as pessoas não sabiam o que fazer com tanta informação. Não 
havia um princípio lógico de organização e seleção. De certa maneira, 
isso é vivido pela sociedade contemporânea até os dias de hoje, e com 
mais intensidade. 

A partir das propostas de Postman, surgiu uma terceira metáfora: 
os meios depois do software. Essa preocupação, apresentada por Mano-
vich em 2005 na obra El lenguaje de los nuevos medios de comunica-
ción: la imagen en la era digital, originalmente publicada pelo autor em 
2001, em inglês, trazia como uma preocupação o estudo da cultura do 
software. Um estudo justificado pelo surgimento dos novos meios. Para 
Lev Manovich (2005, p. 95), os novos meios exigiam uma nova etapa 
no estudo sobre a teoria dos meios, cujas origens eram suportadas nas 
pesquisas de Innis, Postman e McLuhan, dos anos 1960.

Neste mesmo cenário, discípulos de Postman e McLuhan dedicaram 
seus estudos a compreender a sociedade e os meios. Paul Levinson 
(2012) propôs a existência não de novos meios, mas de “novos novos” 
meios, de tão novos e transformadores que são. Valerie Peterson (2012) 
observou a sociedade e os meios em um espaço comportamental. Para 
a autora, o mundo vive uma nova relação entre sexo e comunicação, 
transformando a essencial relação íntima humana em algo totalmente 
diferente do que foi vivido na história da humanidade, mesmo quando 
essa já era midiatizada.

Também resultante dessa nova metáfora que envolve “ecologia” e 
“meios”, em 2013, Lev Manovich, que é matemático e artista digital, 
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publicou um novo estudo, resultante de diversos trabalhos no campo da 
investigação aplicada em ecologia dos meios: Software takes command, 
livro que discute a importância do software na nova ecologia dos meios. 
Na obra, Manovich resgata a participação dos softwares nos processos 
midiáticos. Não mais os softwares de automação, mas aqueles direcio-
nados ao cotidiano da sociedade contemporânea, que fazem parte da 
nossa rotina e, de certa maneira, provocam uma dependência digital. 

Nessa nova ecologia dos meios, diversas empresas, como Google e 
Facebook, transformaram a relação entre a sociedade e os meios – a 
ecologia dos meios –, oferecendo aplicações aparentemente grátis e que 
nunca foram oficialmente concluídas. Somos, para Manovich (2013), 
cobaias de empresas de software que lançam seus produtos, oferecidos 
em versões beta. 

O olhar do autor em sua obra nos leva a observar uma dependência do 
software pela sociedade contemporânea, especialmente em situações de 
ecossistema midiático. Com a internet das coisas, essa dependência será 
ainda mais expressiva. Entretanto, autores engajados nos estudos sobre 
tecnologia, como Landow (2009) e Jenkins (2009), ou preocupados com 
a sociedade, como Manuel Castells (2013), nos trazem opiniões contrá-
rias à proposta por Manovich, o que pode indicar a necessária criação 
de uma quarta metáfora: o cidadão criador. O próprio Manovich (2013, 
p. 4) aponta para isso na obra:

Dez anos depois, a maioria dos meios se transformaram em novos 
meios. Os desenvolvimentos dos anos 90 se disseminaram a centenas 
de milhões de pessoas que estão escrevendo em blogs, publicando 
fotos e vídeos em sites sociais e usando de forma livre (ou quase) 
ferramentas de software de produção e de edição que há alguns anos 
custavam dezenas de milhares de dólares.

Obviamente, trata-se de uma criação compartilhada. Podemos 
definir esse cenário como um contrato, em que o cidadão define as suas 
necessidades, e os meios contemporâneos, agora também produtores de 
software, as desenvolvem. A partir das versões beta, os cidadãos validam 
aqueles produtos, devolvidos à sociedade em versões mais sofisticadas, 
algumas com valores sendo cobrados. Entretanto, a remuneração a essas 
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empresas não está na compra do software, senão em sua utilização e na 
produção de dados pelos usuários. 

Para compreender essa lógica, pensemos na informática. Ela é quem 
pode nos apoiar na consolidação dessa nova metáfora através de algo-
ritmos planejados para obter resultados na nova ecologia dos meios. 
Nos transferimos da teoria de meios para a teoria do software por trás 
dos meios. Para tanto, chegamos à interface e às bases de dados.

Nos encontramos, então, com uma quinta metáfora nessa ecologia dos 
meios: a ecologia dos meios appificados. Podemos elencar vários desses 
produtos oferecidos através de aplicativos desenvolvidos em formatos 
beta e disponibilizados à sociedade gratuitamente, como proposto por 
Manovich (2013). E, como lembra o autor, esses mesmos produtos 
são novamente oferecidos com incrementos tecnológicos a preços que 
podem acompanhar a cultura iTunes, com valores de até cinco dólares, 
ou com preços mais altos, ainda que acessíveis. Esses meios appificados 
estão, em sua maioria, conectados full time com a internet, criando uma 
porta de observação do usuário pelo software.

E, para observar, nada melhor do que a imagem como objeto. Em 
sua recente obra, Instagram and the contemporary image, Lev Mano-
vich (2017) apresenta o aplicativo como espaço de reorganização de 
uma sociedade que estabelece relações através de imagens. Cidadãos 
que resgatam a importância da imagem nos processos de construção 
de histórias pessoais. Para o autor, surgem perguntas sobre o aplica-
tivo: “O que é o Instagram? Isso pode ser usado para investigações dos 
meios visuais contemporâneos ou somente uma simples plataforma? 
Que vantagens, se existe alguma, ele oferece para a pesquisa em cultura 
visual?”. (MANOVICH, 2017, p. 11).

Essas indagações de Manovich ao apresentar o Instagram como 
espaço ecologicamente midiático me fazem pensar em uma sexta metá-
fora: a da narrativa imagética. Obviamente, essa é uma metáfora que 
está surgindo, mas que compartilhamos, Manovich e eu, em nossas 
pesquisas. O autor está mais preocupado com o software por trás da 
relação social, enquanto eu me preocupo com a linguagem midiática 
construída a partir das imagens. Podemos pensar, então, que, se regres-
sarmos quatro décadas no tempo, Lev Manovich seria discípulo de 
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Marshall McLuhan, valorizando a tecnologia (neste caso, o software) 
como espécie, enquanto eu seguiria os passos de Neil Postman, mais 
preocupado com o ambiente e sua relação com a sociedade. 

5. E a fotorreportagem no “novo novo” ecossistema midiático?

Pensar na fotorreportagem no cenário midiático contemporâneo a 
partir de conceitos estéticos e imagéticos me faz recordar a ideia de Paul 
Levinson (2012) sobre os “novos novos” meios. Da mesma forma que, 
para o autor, é inviável pensar nos meios contemporâneos e a relação 
com a sociedade como sempre pensamos, a fotografia e a fotorrepor-
tagem também não se encaixam nos paradigmas tradicionais. Os meios, 
de tão diferentes que são, não podem ser considerados como “novos”, 
mas como “novos novos”, repetidamente. A fotografia e a fotorrepor-
tagem já não habitam o ecossistema tradicional. Nem mesmo a sua 
composição segue igual. Num ambiente fotográfico, a narrativa passou 
a ser imagética, dada a diversidade de formatos existentes num mesmo 
espaço.

Para entender o cenário atual, resgato Fontcuberta (2011), quem 
apresenta os primeiros conceitos sobre pós-fotografia. Para o autor, o 
ambiente de mediação contemporânea tem como característica a asso-
ciação de diversas linguagens imagéticas como a fotografia, o audiovi-
sual, o infográfico e a iconografia. Neste contexto, e revisando Carlos 
Scolari (2018), deve-se agregar a interface como coautora dos discursos 
midiáticos imagéticos. Segundo Fontcuberta (2011):

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.

A ideia de pós-fotografia é a que sustenta a proposta que apresento 
sobre a consolidação do que denomino como pós-fotorreportagem, ou 
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seja, uma reportagem jornalística construída em alicerces imagéticos, 
onde a fotografia assume protagonismo em um cenário compartilhado 
com o audiovisual, a iconografia, o mapa interativo e o infográfico. 
Neste ambiente, a mediatização acontece a partir da navegação cogni-
tiva entre os diversos conteúdos, ampliados para informações subjetivas 
(oriundas, em alguns casos, da iconografia, mas também pela própria 
informação extracampo de conteúdos imagéticos). O texto atua como 
complemento do relato. Isso caracteriza uma inversão de linguagem, se 
considerarmos a hierarquia tradicional do jornalismo, onde a imagem 
(normalmente fotográfica, mas também infográfica e iconográfica) 
complementava a informação textual. Com esse conceito, desenvolvi o 
estudo de caso descritivo da reportagem imagética “Vozes andinas”, que 
sustenta a próxima etapa do projeto em andamento.

A reportagem em análise foi publicada em abril de 2020 e faz parte 
de um projeto de pesquisa com financiamento de agência de fomento. 
O conteúdo e a construção narrativa experimentam o que defino como 
pós-fotorreportagem, oferecendo, a partir do protagonismo imagético, 
conteúdos politizados compostos por fotografia, vídeo, iconografia e 
uma interface que valoriza o fluxo hipermidiado da publicação. Optei 
pela construção de uma interface em scroll bar, disponível em uma 
única URL.2 Ressalto que a autoria única do conteúdo aponta para uma 
realidade já apontada por Renó e Renó (2015), em que o jornalista é 
produtor de diversos conteúdos e deve, por essa razão, possuir conheci-
mento multifacetado sobre a profissão. 

Os traços de uma pós-fotorreportagem surgem logo no início da 
mesma, com uma fotografia ocupando toda a tela de abertura (Figura 1). 
Essa estética acompanha uma tendência das interfaces contemporâneas, 
justificada pela consolidação do protagonismo imagético na comuni-
cação. Porém, essa tendência não invalida a análise, tendo em vista que 
o jornalismo digital também segue tendências generalistas. O que se 
destaca na escolha da fotografia – uma arte urbana – foi a opção pela 
narrativa subjetiva, sem pessoalizar o conteúdo. A fotografia apresen-
tada remete a um indígena, com uma composição rica em cores, como a 
América Latina. Obviamente que essa interpretação é uma tentativa de 
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compreender a estética definida para a construção de uma narrativa de 
interface. (SCOLARI, 2018).

O uso de fotografias de alta qualidade artística e, consequentemente, 
com alto teor de subjetividade, é uma constante nesta reportagem. 
Apesar de ir, aparentemente, na contramão do que propõe o jornalismo 
(a objetividade como essência), o fotojornalismo também é composto 
de uma dose artística, o que justifica uma subjetividade ou poesia visual, 
contanto que a informação seja objetiva. Essa objetividade pode ser 
confirmada nas galerias de fotos presentes na fotorreportagem, que se 
mesclam com olhares subjetivos (Figura 2), com delicadeza e firmeza 
presentes, simultaneamente, nos gestos da mulher. 

É importante ressaltar que essa mesclagem de conteúdos imagéticos 
cria uma composição imagética realmente extracampo, destacada do 
quadro e da cena fotográfica. Esse, aliás, é um dos fatores que caracte-
rizam a pós-fotorreportagem como uma nova linguagem, especialmente 
se considerarmos a definição de pós-fotografia, matiz dessa proposta. 

FIGURA 1: Interface de abertura em cores.  
FONTE: https://www.artefotografia.org/vozes-andinas.
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A reportagem também conta com uma breve informação textual 
em sua construção, ainda que o texto sirva como um fio condutor para 
a navegação imagética. Porém, não há uma dependência cognitiva 
da estrutura textual para que possamos compreender a reportagem, 
ou mesmo para garantir a experiência desta leitura. Os textos servem 
apenas para reforçar o clímax comunicacional presente na narrativa 
imagética (Figura 3). 

FIGURA 2: Delicadeza e firmeza da mulher. 
FONTE: https://www.artefotografia.org/vozes-andinas.

FIGURA 3: Textos breves. 
FONTE: https://www.artefotografia.org/vozes-andinas.
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Finalmente, ressalto que o uso de outras linguagens, como o vídeo, 
está presente na fotorreportagem, que também explora a interface como 
forma narrativa. Trata-se de uma estrutura mista, composta por fotos, 
vídeos curtos e um documentário curtametragem (Figura 4).

Ressalto que essa experiência de poder “navegar” oferece uma 
sensação territorial que fortalece o conceito de não lugar proposto por 
Augé (1994) e de hipermidiação, como definido por Scolari (2008). De 
fato, a reportagem em si consolida a minha proposta sobre pós-fotorre-
portagem, pois a relação que o usuário possui ao navegar na publicação 
é diferente da que se estabelece em uma reportagem tradicional. E isso 
acontece porque ela oferece um conteúdo que materializa a proposta da 
pós-fotografia apresentada por Fontcuberta (2011). Como se trata de 
uma reportagem construída por um conteúdo pós-fotográfico, batizo-a 
de pós-fotorreportagem. 

FIGURA 4: Documentário curtametragem Recuerdos Paisas. 
FONTE: https://www.artefotografia.org/vozes-andinas.
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6. Conclusões

Concluo, com esse texto, que, assim como a ecologia orgânica, a 
ecologia dos meios não cessa. Pelo contrário, está em constante movi-
mento. Essa movimentação resultará em novas alterações, num processo 
cíclico de desenvolvimento, em alguns momentos positivos, em outros 
negativos. Mas, sem dúvida alguma, inevitáveis. O resultado final deste 
capítulo aponta para a eficiência da metodologia adotada, com o relato de 
uma pós-fotorreportagem experimental que oferece indícios concretos 
sobre as tendências do protagonismo da imagem em ambientes jornalís-
ticos contemporâneos. Pós-fotorreportagem é definida como uma forma 
de produção narrativa jornalística de caráter imagético, que contempla 
conteúdos fotográficos e audiovisuais. 

Apresento, neste capítulo, uma concretização do conceito que 
proponho para o jornalismo em ambientes digitais daqui em diante. A 
pós-fotorreportagem vem a atender não somente a um anseio de ver por 
imagens, mas também de aprofundamento em questões de interesses 
sociais e coletivos. Essa é uma característica da reportagem tradicional, 
e passa a ser da pós-fotorreportagem quando encontramos uma narra-
tiva imagética construída a partir de conteúdos enquadrados na pós-
-fotografia. 

Finalmente, os resultados experimentais apresentados nesse texto 
são relevantes e, pela metodologia adotada, apontam para uma reali-
dade imagética, na qual a fotografia tem potencial para ocupar o prota-
gonismo. Os resultados alcançados neste estudo, seguramente, podem 
servir de base para pesquisas futuras que podem contribuir para a 
consolidação do jornalismo como um campo comprometido com o 
progresso da sociedade em suas diversas manifestações.
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Capítulo 14

Mobgrafia: imagem e sentido  
na hiperconectividade
Rodrigo Galvão de Castro

Desde quando teve suas primeiras impressões em vidro e à base de 
emulsões de prata até converter-se em luz e códigos binários, a foto-
grafia percorreu caminhos nos quais foi sendo apropriada e ressigni-
ficada sob diversas perspectivas. Neste percurso, a hiperconectividade, 
a mobilidade e as mídias sociais são fatores que parecem ter reconfi-
gurado a imagem fotográfica como recorte de realidades tão possíveis 
quanto imaginadas. São territórios cujas demarcações já foram mais 
claras e os quais, ao percorrê-los, pareciam possuir, até as décadas finais 
do século 20, contornos mais nítidos do que se poderia perceber como o 
dispositivo fotográfico. Contudo, práticas contemporâneas da imagem, 
em especial aquelas inerentes à fotografia digital e cuja existência se dá 
em e por meio de dispositivos móveis, têm alterado significativamente 
tais relações.

Em retrospecto, ao se pensar nas disrupções possíveis na passagem 
da pintura à fotografia, por exemplo, são encontrados certos aspectos 
comuns que se mantiveram, ao menos em parte, ao longo do tempo: 
o suporte físico, a pictorialidade comum a determinadas construções 
fotográficas e a unicidade de cada imagem. Neste último caso, mesmo 
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possibilidades técnicas como a reprodução mecânica de cópias e altera-
ções na sala escura ainda preservavam certo sentido de vínculo com o 
original, embora a fotografia represente uma virada fundamental quanto 
à pintura no que diz respeito à relação com o seu motivo, pois

enquanto uma pintura, mesmo quando se equipara aos padrões foto-
gráficos de semelhança nunca é mais do que a manifestação de uma 
interpretação, uma foto nunca é menos do que o registro de uma 
emanação (ondas de luz refletidas pelos objetos) – um vestígio mate-
rial de seu tema, de modo que nenhuma pintura pode ser. (SONTAG, 
2004, p. 170).

Desse modo, a análise de possíveis novas perspectivas da imagem 
atribuídas à fotografia deve considerar quais vestígios materiais perma-
necem após a transformação da película e do papel em informação 
digital, códigos de programação e telas de smartphones. É neste caminho 
onde pode ser percebida certa desterritorialização da fotografia quanto 
a aspectos que a marcaram desde sempre, tais como questões de autoria 
(o que confere a alguém a autoridade de ser fotógrafo ou fotógrafa?), 
regras de criação quanto à composição, luz e motivo e mesmo quanto ao 
seu lugar de existir, no qual a exclusividade de galerias e a propriedade 
de álbuns deram lugar ao acesso amplo e quase irrestrito das coleções 
virtuais. É inevitável notar que tais características foram subvertidas 
pela desmaterialização da fotografia e sua conversão ao digital, seguida 
pela atribuição das funções de câmera aos smartphones, por softwares 
de edição e aplicativos de imagem, como o Instagram. Este passou a ser 
um jogo do qual passaram a fazer parte bilhões de usuários com possi-
bilidade de criar, fazer apropriações e ressignificar imagens, munidos 
apenas de um dispositivo móvel e de uma conexão com a internet.

Pensar em termos de conexão e utilização de equipamentos, situando-
-os apenas no universo de tendências de uso, seria limitar a percepção 
da relação entre os modos de fazer da tecnologia e da mobilidade com 
a maneira pela qual isso tem alterado os rumos da fotografia como até 
então a conhecemos no século 20. As transformações presentes nestes 
processos nos levam a Kerckhove (1997), cujas ideias a respeito das rela-
ções entre humanos e a tecnologia digital são análogas a uma simbiose. 
Para ele, o fazer recíproco de criação-uso-inovação-criação-uso-
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-inovação é também contínuo e capaz de alterar a própria metacognição 
e os usos da linguagem; isto é, a imersão em uma dimensão na qual os 
próprios meios alteram os sentidos de quem os utiliza pode alterar de 
maneira significativa não apenas os modos de fazer, mas principalmente 
de significar aquilo que é produzido.

Vistas sob a perspectiva da fotografia, tais proposições delineiam 
novos mapas pelos quais a imagem passa a circular e a conquistar outros 
territórios. Nestes é que surgem discussões sobre conceitos como os de 
pós-fotografia, cujos sintomas se fazem sentir principalmente após a 
segunda revolução digital.1 Se já existiam debates acerca de uma possível 
nova fotografia, características como a hiperabundância de imagens, 
a sociabilidade das mídias digitais e o fluxo on-line de informação e 
comunicação criaram um novo contexto para a imagem no qual “habi-
tamos a imagem e a imagem nos habita”. (FONTCUBERTA, 2016, p. 
1). Em um ambiente como este, de que modo podem ser discutidos os 
processos pelos quais as imagens digitais transitam entre ser o recorte 
de um real visto e compartilhado e a projeção de individualidades tão 
difusas quanto os meios pelos quais circulam?

Para esta discussão, pode ser pertinente considerar que 

as coisas externas que registramos numa fotografia refletem também 
o nosso olhar, a nossa interioridade. É como se elas nos olhassem 
quando olhamos para elas. Trata-se, então, de uma relação especular, 
na qual o espectador ao olhar para os objetos como que se mira num 
espelho. Uma relação na qual o objeto fotografado se converte num 
objeto estético, sensível, que se abre à percepção estética, também 
sensível, do olhar. (BARROS; CASTRO, 2020, p. 3).

Trata-se, portanto, de um olhar-se mutuamente, de um movimento 
recíproco imbuído da experiência estética enquanto indissociável da 
vivência e da experimentação interiorizada por meio dela. Aquilo que 
se faz presente na imagem também está no espectador e vice-versa; é 
quando a fotografia se faz espectador e este, por sua vez, também se 
percebe na imagem que contempla.

1. A segunda revolução digital implica condições o aumento exponencial do acesso 
à internet, as conexões por meio de dispositivos móveis e a consolidação de redes e 
aplicativos sociais como meios de informação e comunicação
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1. Fotografia e as realidades on the go

Flusser (1988) diz que a imagem faz a mediação entre o homem e o 
mundo, representando ao primeiro as coisas do segundo. No entanto, 
como representações que são, as imagens tornam-se apenas biombos, 
filtros interpostos entre um e outro que subvertem o possível propó-
sito de serem mapas: “o homem, ao invés de se servir das imagens em 
função do mundo, passa a viver em função das imagens”. (FLUSSER, 
1988, p. 29). Ideias semelhantes são também discutidas por Aumont 
(1995, p. 80), para quem “as funções da imagem são as mesmas que, no 
curso da História, foram também as de todas a produções propriamente 
humanas, que visavam estabelecer uma relação com o mundo”.

Sob a perspectiva da fotografia, há também sentidos intrínsecos de 
verdade e atestação, de documentação mecânica e supostamente impes-
soal. Imagens fotográficas seriam, portanto, cartografias de realidades 
às quais não teríamos acesso presencialmente, mas das quais poderí-
amos nos apropriar por meio da imagem. Como afirma Barthes (1978) 
ao discorrer sobre a fotografia de imprensa e suas possibilidades deno-
tativas e conotativas, o referente carrega consigo toda uma miríade de 
significados que derivam da imagem em si, do suporte no qual a foto 
está inserida, do texto que a acompanha e também dos atores envolvidos 
na representação.

Na passagem de uma fotografia analógica e material para a imagem 
fluida e digital, é possível encontrar um certo refazimento de sentidos, 
de modos de produção e consumo. Para Fontcuberta (2016), que aponta 
um capitalismo das imagens como característica do que considera como 
pós-fotografia,

é óbvio que estamos imersos em uma ordem visual diferente – e esta 
ordem surge marcada basicamente por três fatores: a imaterialidade 
e a transmissibilidade das imagens; sua profusão e disponibilidade; e 
sua contribuição para a organização do conhecimento da comunica-
ção. (p. 2).

Esta ordem visual pode ser mais bem compreendida se houver uma 
análise daquilo que se convencionou chamar de mobgrafia: a fotografia 
produzida, apreendida, reconfigurada, compartilhada e consumida 
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apenas via dispositivos móveis. Um neologismo de mobgraphy (do 
termo mobile photography), a mobgrafia possui implicações da ordem 
da experiência estética e características inerentes ao fazer fotográfico 
dos aplicativos de imagem e das redes sociais.

Como nos diz Braga (2006), esta é uma característica própria de 
tempos nos quais experienciamos um processo intenso de midiatização. 
Assim, a mobgrafia pode ser considerada um sintoma da convergência 
entre a necessidade do registro, da memória e da narrativa, o impacto 
de tecnologias digitais nos processos de fazer e a ampliação da conecti-
vidade social por meio da internet e dos aplicativos móveis. Mais do que 
isso: estamos imersos em um ambiente perene, líquido e sem demar-
cações claras quanto aos espaços e à temporalidade dos conteúdos que 
nele circulam, uma vez que “os fluidos, por assim dizer, não fixam o 
espaço nem prendem o tempo”. (BAUMAN, 2001, p. 8). Ao pensar sobre 
a relação entre estas novas configurações sobre as relações criadas a 
partir dos ambientes digitais, podemos considerar que

A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da 
prática da vida e entre si, e assim podem ser teorizados como catego-
rias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação; 
quando deixam de ser, como eram ao longo dos séculos pré-moder-
nos, aspectos entrelaçados e dificilmente distinguíveis da experiência 
vivida, presos numa estável e aparentemente invulnerável correspon-
dência biunívoca. (BAUMAN, 2001, p. 16).

Talvez seja este o motivo pelo qual a hiperabundância de imagens, 
a possibilidade de produzi-las e consumi-las continuamente via dispo-
sitivos móveis, além da conectividade permanente, diluíram muito da 
distinção de espaço e tempo como categorias distintas ou, ao menos, 
reforçam essa percepção. Se o registro fotográfico antes ocupava terri-
tórios aparentemente delimitados e circunscrevia ações e memórias no 
tempo, as redes e aplicativos sociais tornaram as imagens algo tão fugaz 
quanto permanente, tão presente quanto imaterial em seus aspectos de 
existência.

É possível, portanto, mover a discussão para uma perspectiva a partir 
da qual fica mais evidente o questionamento de quais realidades passam 
a ser consideradas na imagem fotográfica. Tem-se, então, uma virada 
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que desloca o ato de pensar a imagem como em suas bases pictóricas, 
de registros e memória e a afasta do conceito de mimese, comum em 
suas origens, e a aproxima de um ponto de vista mais semiológico e 
epistêmico. Dubois (1993) nota que, ao final do século 19, a semiótica 
peirceana já atribuía à fotografia a condição de índice para, em meados 
do século 20, André Bazin centrar seus estudos mais no percurso da 
imagem do que em seu produto final. Tais considerações, especialmente 
quando a imagem fotográfica é pensada em todo o seu dispositivo, 
podem nos fazer ir além da aparência quase natural de realidade a que 
ela se propõe, muito bem apresentada na ideia de que “o referente adere”. 
(BARTHES, 1978, p. 52).

Há também que estabelecer uma relação entre o que Santaella consi-
dera ser uma duplicação do mundo, própria tanto da fotografia como 
do vídeo e que atende ao anseio humano de fazer perdurar a fugacidade 
do momento e as limitações da memória. Tanto em um caso como no 
outro, o que se parece obter é a materialização de um instante transfor-
mado menos em registro e mais em projeção, conjectura e interpretação 
de uma realidade suposta.

A mobgrafia, dadas as características de seu próprio modo de existir, 
pode ser considerada intrínseca a este percurso. Catalá (2017) aponta 
uma subversão dos padrões de percepção e pensamento existentes desde 
os gregos ao discorrer sobre o princípio da câmara escura. Para ele, 
institui-se a partir da fotografia uma narrativa criada e percebida por 
meio de uma mídia e não mais como uma narrativa da mente:

O modelo mental instituído pelo teatro grego organizou de forma 
básica e absoluta a mente ocidental durante séculos, até que outro 
artefato, muito menos espetacular, mas igualmente eficaz, surge no 
panorama social para compartilhar seu lugar e, em grande medida, 
começar a refinar seus orçamentos. Refiro-me à câmara escura, co-
nhecida desde antigamente, mas que, especialmente a partir do bar-
roco começou a se tornar uma técnica usada pelos pintores e tomada 
como metáfora pelos filósofos. Seu potencial heurístico e epistemoló-
gico vai se adicionando até que acabe concretando-se em um dispo-
sitivo preciso: a câmera fotográfica. Com ela, e posteriormente ainda 
mais com o cinema, uma nova era é insinuada, outro modelo mental 
que por mais de um século permanecerá no horizonte enquanto a 
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sociedade vai se aproximando dele paulatinamente. (CATALÁ, 2017, 
p. 116).

Existindo apenas nos dispositivos móveis, nas redes e aplicativos 
sociais e sendo indissociável das narrativas digitais, a mobgrafia pode 
ser considerada uma parte desta nova narrativa de mídia. Por meio dela, 
são criados, compartilhados e ressignificados registros e memórias, 
afetos e desafetos, instantes no tempo e no espaço que compõem os fios 
condutores das maneiras contemporâneas de estar no mundo.

2. A imagem na dimensão do sensível

É assim que se pode pensar a mobgrafia sob o ponto de vista da esté-
tica como experiência do sensível, considerando esta vivência como uma 
ocorrência em um dado espaço/tempo e em determinados contextos 
que delineiam a compreensão de vida de quem a vivencia: “a produção 
de sentidos em relação aos fenômenos vivenciados e às narrativas com 
as quais lidamos resulta, assim, de uma experiência pragmática, que se 
transforma no passar do tempo, que se insere nas dinâmicas sociais e na 
história”. (BARROS, 2017, p. 122).

Sob esse aspecto, a fotografia passa a ser tida como imagem que 
transita nas redes digitais e carrega consigo não apenas seu referente, 
suas possibilidades e significações, mas também maneiras de fazer que 
a tornam uma experiência capaz de transformar seu próprio sentido. 
Fontcuberta (2016), por exemplo, compara imagens fotográficas em 
suas dimensões contemporâneas a fachadas de edifícios, das quais ainda 
vemos o exterior sem nos dar conta de que por trás delas já não existe 
mais aquilo que sempre esperamos encontrar.

Esta relação, considerada na imagem digital e seus percursos no 
ambiente on-line e em aplicativos de redes sociais, altera a experiência 
humana frente ao objeto que olha e pelo que se vê olhado de volta. Este é 
um ponto em que faz-se necessário reconhecer uma virada na questão de 
olhar e ser olhado e suas implicações quanto ao ato de segurar uma foto-
grafia impressa, tocar a superfície do papel e da película, unir diversos 
sentidos (tato, visão, olfato) ao mesmo tempo que reconhece a fotografia 
impressa em sua materialidade e seus significados de memória, docu-
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mento e registro. A partir do formato digital, a tela torna-se o suporte, 
um meio ao mesmo tempo estático e dinâmico; forma e conteúdo 
ganham vida por meio de códigos de programação e luz, o “isto foi” de 
Barthes converte-se em um “isto é” que sobrevive e se transforma no 
ambiente das redes.

As implicações de tais mudanças nos levam até Rancière (2009), 
que diz ser a estética uma experiência inerente ao que é produzido. É 
algo próprio dos processos de produção e recepção a partir dos quais 
podemos pensar nas categorias em que as experiências se encaixam e 
em como são organizadas e vivenciadas em padrões de pensamento e 
percepção em um movimento circular e mútuo entre quem olha e quem 
é visto. Considerando tais proposições, estes desdobramentos estéticos 
da imagem na perspectiva da mobgrafia também são caminhos pelos 
quais se dá a transformação do que se entende como real, onde pode 
acontecer a desconstrução da fotografia e de seu discurso acerca da 
semelhança.

A compreensão acerca desse processo pode se dar mediante a 
análise de três vertentes, que são as teorias da percepção, os discursos 
ideológicos e os discursos sobre os usos antropológicos da fotografia. 
Quanto a estes últimos, é preciso considerar questões como a determi-
nação cultural do significado das imagens, que não se estabelece como 
evidência. Do mesmo modo, há que se reconhecer a imagem fotográfica 
em sua dimensão de código em termos culturais, sociais e estéticos, ou 
seja, algo para o qual não se pode prescindir totalmente de códigos de 
leitura.

Esta percepção surge em Manovich (2016) quando são analisadas 
cerca de 15 milhões de imagens no aplicativo Instagram captadas entre 
2012 e 2015 em dezesseis metrópoles globais, as quais, em sua maioria, 
estão relacionadas a momentos do cotidiano tais como comida, encon-
tros sociais e selfies em locais visitados. Há uma certa convergência 
quanto às decisões sobre o que pode ou merece ser registrado, a respeito 
das maneiras como isso será visto em termos de composição, filtros de 
edição e mesmo quanto a eventuais descrições sobre a imagem. Neste 
ponto, para além das considerações possíveis sobre o texto que pode 
acompanhar as fotografias ou mesmo a respeito de comentários de 
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terceiros, parece haver movimentos e intenções sobre o que é comum, 
sobre aquilo que se mostra digno de ser registrado, compartilhado 
e aceito entre os usuários de uma determinada rede. Ainda que em 
contextos e com diferentes códigos socioculturais, aqui os modos de uso 
da imagem parecem colaborar em um entendimento sobre o comum na 
fotografia em sua dimensão individual e ao mesmo tempo coletiva.

Esta relação pode estar mais clara se consideramos a natureza recí-
proca da presente na concretização da experiência estética, quando o 
espectador projeta suas expectativas em uma obra e, ao fazê-lo, também 
a interpreta segundo suas próprias concepções e mediações culturais. 
Em se tratando da mobgrafia, a concepção e a produção da imagem têm 
uma poética e uma experiência próprias da circulação e da mobilidade, 
da fluidez com que operam nas redes sociais digitais:

Desse encontro podem nascer outras narrativas, novas criações, dada 
a natureza interacional do universo midiatizado que abriga essas ope-
rações. Poderíamos chamar essas recriações nascidas da percepção 
estética de experiências poéticas. Ou seja, na mobgrafia o encontro 
entre poética e estética está na sua própria razão de ser. Ela é em si 
uma experiência estética. (BARROS; CASTRO, 2019, p. 294).

Esta afirmação consolida a percepção sobre a produção de sentido 
por meio da mobgrafia como algo no âmbito da experiência sensível, 
interiorizada, ao mesmo tempo que sua razão só existe na exteriori-
zação de intenções e no jogo entre conotação e denotação do que é visto, 
compartilhado e assimilado.

3. Os desdobramentos do fazer e do existir

Se considerada sob o ponto de vista da mobgrafia, uma análise de 
conteúdo relacionado no aplicativo Instagram como a que foi realizada 
por Manovich torna possível pensar a fotografia e seus desdobramentos 
também por meio dos estilos de imagem desenvolvidos. Este é um 
aspecto que a aproxima de noções que podem ser tidas como clássicas 
quanto à fotografia em sua história, especialmente levando em conta 
movimentos surgidos em determinadas épocas e vinculados a contextos 
específicos, como os fotoclubes e a fotografia documental a partir da 
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década de 1930 nos Estados Unidos e na Europa, cuja estética visual 
ainda marca trabalhos contemporâneos.

Neste caminhar da imagem, estão antigas técnicas do quarto escuro 
transpostas para versões móveis de softwares de edição assim como 
disponíveis diretamente nos aplicativos de smartphones. Ainda assim, as 
principais marcas da mobgrafia estão mais relacionadas ao que se chama 
de instagramismo2 do que a processos de edição de imagem. Mais do 
que uma estética visual própria, a mobgrafia possui como fundamentos 
os modos de criação e fruição da imagem. Existe, portanto, uma imbri-
cação dada pelo dispositivo fotográfico na perspectiva contemporânea 
dos meios digitais e virtuais. Neles, transitamos entre os papéis de cria-
dores, produtores e consumidores da imagem pelo modo como utili-
zamos aplicativos e dispositivos móveis.

Isto pode ser percebido em exemplos como os das Figuras 1 e 2, 
imagens oriundas de perfis pessoais e compartilhadas por perfis de 
fotografia no Instagram.  Há nelas uma confluência de estética visual 
do instagramismo preconizado por Fontcuberta (2016), a fluidez da 
publicação em um aplicativo que revela, compartilha e ao mesmo tempo 
coloca a imagem em um fluxo caracterizado pela impermanência, além 
de uma relação que envolve quem decide o que merece ser comparti-
lhado e quais podem ser os critérios para tal que define esta escolha e a 
posição de quem produz a fotografia sendo também espectador. 

Ambas também carregam consigo sentidos muito próprios à 
mobgrafia, comumente ligados a temas como estilo de vida, como 
se pode depreender da Figura 1, que pode ser vinculada à categoria 
chamada everyday life, e na Figura 2, composta por situações cotidianas 
que denotam a prática da imagem on the go. Na primeira, traços de um 
certo pictorialismo fotográfico convivem com edição e uso de filtros que 
alteram cores e texturas; no caso da Figura 2, uma cena aparentemente 
banal ganha status de ser algo digno de ser publicado e compartilhado 
por um perfil profissional. Tanto uma como a outra ostentam o valor 
de terem sido escolhidas em um processo de curadoria e de ocuparem 
uma espécie de galeria, cujas paredes são telas dos mesmos dispositivos 
móveis onde foram capturadas, editadas e compartilhadas.

2. Fontcuberta (2016) conceitua instagramismo como um conjunto de características 
inerentes aos modos da imagem no aplicativo Instagram, tais como a prática das selfies e 
de retratos do cotidiano e o uso de filtros de cor e textura nas fotografias.



271MOBGRAFIA

FIGURA 1: Cena em imagem de perfil fotográfico no Instagram. 
FONTE: Instagram.
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Somos levados de volta a Barthes (2015) e suas considerações sobre 
os envolvidos no ato fotográfico, que ele denomina de Operator (quem 
opera o equipamento), Spectator (aquele que olha a imagem) e Spectrum 
(o motivo), mas desta vez conectados no universo líquido preconizado 
por Bauman (2001), para quem, a respeito das pessoas (e do que elas 
mostram umas às outras), “vistas a distância, [sua] existência parece ter 
uma coerência e uma unidade que na verdade não pode ter, mas que 

FIGURA 2: Cena cotidiana em perfil fotográfico. 
FONTE: Instagram.
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parece evidente ao espectador”. (p. 106). A questão que se mostra mais 
clara é a simultaneidade de tais papéis, pois diluíram-se as fronteiras 
entre um e outros. Assim, ao apreender e compartilhar nossos cotidianos 
em aplicativos como o Instagram por meio da mobgrafia, criamos uma 
singularidade cuja existência parece ter razão de ser apenas perante o 
outro.

4. Caminhos possíveis da imagem

Considerar os aspectos da imagem em sua perspectiva como meio de 
registro, apreensão e ressignificação na fotografia digital e seus desdo-
bramentos em aplicativos de redes sociais exige ir além da concepção 
limitadora da mobgrafia. Mantê-la circunscrita aos limites da tecnologia 
e da criação, produção e consumo é deixar de lado possibilidades da 
fotografia em novos usos e meios. Talvez seja razoável falar também em 
um possível dispositivo mobgráfico, pois, assim como em fotografia, 
há que se levar em conta novos territórios da imagem e do fazer foto-
gráfico, suas implicações quanto à percepção e apreensão da realidade. 
Para Manovich (2016), o Instagram pode ser, até agora, uma das mídias 
mais adequadas para se compreender os rumos que a cultura fotográfica 
tem tomado contemporaneamente. Para o aplicativo, convergem tanto 
prática quanto técnica e linguagens as quais possuíam caminhos que até 
as últimas décadas do século 20 eram de certo modo distintos apesar de 
suas muitas intersecções.

Desde as discussões de Barthes (2015) sobre o que se pode consi-
derar fotografia às abordagens políticas de Sontag (2004, p. 34), para 
quem “a onipresença das fotos produz um efeito incalculável em nossa 
sensibilidade ética”, e passando pelas questões de Walter Benjamin sobre 
a reprodutibilidade técnica das obras de arte, o que se vê é uma imersão 
profunda em fazeres que completam e se mesclam. Isto é, a hiperabun-
dância de imagens e a hiperconectividade parecem não ser complemen-
tares ou distintas, mas ambas possuem os mesmos princípios e reflexos 
de práticas que alimentam e são por elas alimentadas, quais sejam a inte-
ração social e o acesso permanente às redes e mídias sociais por meio de 
dispositivos móveis. É quando a mobgrafia passa a transcender os terri-
tórios próprios da tecnologia e, em alguns pontos, da própria fotografia. 
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Cria assim espaços nos quais coexistem fluxos perenes e ao mesmo 
tempo altamente voláteis de significados, afetos e desafetos e apreensões 
de mundos tão distantes quanto próximos.

Estes espaços, cuja existência se dá contemporaneamente nas redes 
sociais, são marcados pela imagem como elemento inerente a uma 
certa visibilidade do eu e também como um marco nas construções 
de sentido. A existência nas redes sociais, os caminhos possíveis via 
aplicativos e a adoção da imagem na elaboração de narrativas podem 
significar experiências no modo como elas próprias são vivenciadas e 
percebidas. É então que se torna possível vivenciar episódios da experi-
ência no plano do sensível “a partir da condição existencial do ‘ser-no-
-mundo’”. (BARROS, 2017, p 124). Isso ocorre de modo mais efetivo 
quando pensamos que cada vez mais a percepção quanto a ser e estar no 
mundo passa pelas conexões e vínculos estabelecidos em nossos cami-
nhos nos meios digitais e on-line.

É preciso, então, observar tais relações entre imagem, fotografia e 
mobgrafia a partir de uma perspectiva que as considere como um entre-
laçamento de linguagens, práticas, saberes e intenções marcado por 
processos cognitivos e de apreensão e reconhecimento de si próprio 
e do outro. Um jogo de alteridade determinado em grande parte pelo 
modo como vemos e somos vistos, mas desta vez com uma dinâmica 
e uma dimensão próprias da conexão permanente e das possiblidades 
de recriação e ressignificação idem. Sendo assim, importa neste jogo 
compreender a maneira pela qual o conceito de mobgrafia pode estar 
relacionado à produção de sentidos entre comunicação e estética. Faz-se 
necessário pensar os reflexos do fazer fotográfico contemporâneo na 
vivência e na partilha de experiências sensíveis e em como isso se dá nos 
processos de constituição e transformação das relações de alteridade.
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Capítulo 15

O narrador nos realismos audiovisuais: 
formas narrativas informativas 
e ficcionais 
Rosana de Lima Soares
Amanda Souza de Miranda

Os estudos da narrativa têm se firmado, no campo da comunicação, 
como alternativa à compreensão dos diferentes textos (verbais, visuais, 
sonoros ou audiovisuais) que integram o cotidiano. Neste percurso, 
destaca-se também a apropriação de conceitos da história, da litera-
tura e da antropologia como espaços de interlocução para a construção 
de aportes teóricos e metodológicos que possam explicar fenômenos 
comunicacionais. Este artigo tem o objetivo de refletir sobre o narrador 
em materiais jornalísticos e ficcionais exibidos pela Rede Globo, emis-
sora de maior audiência do Brasil, a partir de reflexões sobre realismos 
audiovisuais e reality TV.

Ao longo do texto, traremos exemplos de duas produções televisivas 
que podem ser miradas como “novos registros do realismo” (JAGUA-
RIBE, 2007) no campo audiovisual. Esses “realismos audiovisuais”, 
explorados por Soares (2015), permitem “que pensemos a produção 
audiovisual como sintoma de uma época pautada pelo desajuste, pelo 
transbordamento e pelo conflito”, em que narrativas realistas se revestem 
de elementos próprios da fabulação, e narrativas ficcionais se sustentam 
em estratégias realistas. Desse modo, a série de reportagens Tudo pela 
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vida: quando o remédio é tentar o impossível, no programa semanal 
Fantástico, e a série dramática Sob pressão, ambas da Rede Globo e 
exibidas em 2017, surgem como obras que ilustram e abrem caminhos 
para pensarmos sobre o papel de um narrador potencialmente reflexivo 
em um gênero que se autorreferencia como objetivo – no caso da repor-
tagem –, e sobre um narrador oculto e a imagem dele projetada pelo 
leitor – na série ficcional.

Os programas televisivos que compõem o estudo são, assim, parte de 
uma investigação que busca lançar um olhar para essas obras conside-
rando características próprias de um gênero audiovisual definido como 
integrante da chamada reality TV. Para tanto, o artigo aborda, em um 
primeiro momento, a noção de ethos como central para se pensar sobre 
um narrador na reportagem e na ficção para, em seguida, associar os 
materiais empíricos ao quadro conceitual da reality TV. Por fim, compar-
tilhamos os resultados das análises com base em dois aspectos identifi-
cados nessas produções: a presença da reflexividade e da tragédia, e as 
formas de se representar o sofrimento nos programas.

1. Sobre ethos e reality TV

A noção de ethos está relacionada, neste estudo, às especificidades 
de produções audiovisuais do jornalismo e da ficção seriada, reconhe-
cendo que, em ambos os casos, as narrativas construídas pressupõem 
narradores que levam ao público uma imagem de si – o que definiria, 
em termos pragmáticos, uma espécie de extensão do locutor da trama. 
Maingueneau (2008) nos lembra que, para explorar a noção de forma 
operacional em análises discursivas, “somos obrigados a inscrevê-la 
numa problemática precisa, privilegiando esta ou aquela faceta, em 
função, ao mesmo tempo, do corpus que nos propomos a analisar e dos 
objetivos da pesquisa”. (p. 12).

Nossa problemática, conforme apresentamos brevemente, ocupa-
-se em investigar o narrador em dois produtos audiovisuais que se 
entrecruzam como narrativas da reality TV e, por isso, compartilham 
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um gênero em que o “efeito de real”1 e a busca da referencialidade são 
dimensões cruciais às formas e conteúdos narrativos. O conceito de 
ethos, conforme apresentado por Maingueneau (2008), transita pelos 
caminhos da retórica, relacionando-se à capacidade do narrador de levar 
uma imagem de si capaz de convencer o outro, de ganhar sua confiança. 

O autor justifica que esse é um “processo interativo de influência sobre 
o outro” (MAINGUENEAU, 2008, p. 17) e reitera se tratar também de 
uma noção sociodiscursiva, portanto híbrida, que não se apreende para 
além de uma situação de comunicação em um determinado contexto. 
Para Maingueneau (2008), essas características compõem um mundo 
ético, este também ativado com base naquilo que circula culturalmente, 
caso dos produtos midiáticos de massa. Importante retomar esse ponto 
para justificar que, na reality TV, os estereótipos podem ter um “efeito 
de real” importante, pois levam o público a reconhecer seus personagens 
imediatamente – como seria o caso dos médicos nos produtos informa-
tivos e nos de ficção.

No artigo, incorporamos ao conceito de ethos dois outros: o primeiro 
é o conceito de “ethos trágico”, que nos auxilia a olhar para a ficção 
contemporânea na qual emerge um narrador afetado por questões 
existenciais que o fazem contar a história a partir de uma dimensão 
de homem angustiado. O segundo é o de “reflexividade”, relacionado 
à imagem de um narrador participante e atuante nos produtos jorna-
lísticos, advindo das teorias do documentário. Para essa apropriação, 
vamos analisar, além da câmera que narra a ficção, os momentos em que 
o protagonista é construído para o público.

Leite (2016) reconhece, nas narrativas de ficção, a predominância 
daquilo que chama de “ethos trágico”, que se instaura a partir da tensão 
de um sujeito em busca de si mesmo. Ela defende esta como uma voz 
narrativa da contemporaneidade, na qual se inscreve um sujeito em 
busca de um resgate de si, o que conferiria à obra “um estatuto que 

1. Tomamos o conceito a partir de Barthes (1988) em seu texto “O efeito de real”, no qual 
aproxima os discursos do romance e da história como “realistas”, ou seja, aqueles que 
aceitam enunciações creditadas apenas pelo referente: “A própria carência do significado 
em proveito só do referente torna-se o significante mesmo do realismo: produz-se um 
efeito de real, fundamento desse verossímil inconfesso que forma a estética de todas as 
obras correntes da modernidade”. (p. 164).
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convocaria o sujeito a inscrever sua ação no tempo e no espaço, a fim de 
lhe impor uma necessidade, um modo de vida, isto é, uma obra que o 
transcendesse”. (LEITE, 2016, p. 261).

Escrevendo no contexto da produção literária, a autora fala que o 
ethos na narrativa ficcional “não se limita à autoridade e à confiabili-
dade desse ou daquele enunciador”. As imagens de si, nesse caso, não 
seriam construídas somente de personagem para personagem, mas 
também para um leitor suposto. Há, aqui, um narrador projetado como 
um “homem angustiado e, de certa forma, perdido de si mesmo e apar-
tado do outro com que (com) vive”. (LEITE, 2016, p. 263). O leitor o 
vislumbra e com ele partilha seus dramas, sempre associados a um 
universo de sentidos factíveis.

A angústia do ethos trágico também pode ser compartilhada por 
narradores de outras produções culturais, como é o caso da reportagem 
e do documentário. Com o conceito de “reflexividade”, Nichols (2005) 
apresenta em suas análises a construção de uma voz nos documentários 
em que formas complexas tornam mais visíveis pressupostos estéticos e 
epistemológicos do narrador. Nessas narrativas, é comum a utilização, 
entre outros recursos, de “passagens observacionais com entrevistas, a 
voz sobreposta do diretor com intertítulos”. (NICHOLS, 2005, p. 49). 
Segundo o autor, essas formas expressivas deixam claro que os docu-
mentários são uma re-presentação, não uma janela aberta para uma 
suposta realidade.

Nichols (2005) também atenta para a voz do documentário – ou 
“aquilo que no texto nos transmite o ponto de vista social, a maneira 
como ele nos fala ou como organiza o material que nos apresenta”. (p. 
50). Esse ponto de vista, essencialmente subjetivo e criador, potencializa 
uma imagem de si do narrador, expõe seu ethos, já que “poucos estão 
preparados para admitir, através do tecido e da textura de sua obra, que 
todo filme é uma forma de discurso que fabrica seus próprios efeitos, 
impressões e pontos de vista”. (NICHOLS, 2005, p. 50). No conceito de 
“reportagem autorreflexiva”, Serelle (2018) fala de um espaço de auto-
crítica do repórter ocupado no próprio texto, em que ele não apenas se 
apresenta como narrador, mas tensiona seu lugar ético, particularmente 
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na sua “impossibilidade de narrar o outro”, a exemplo do debate empre-
endido desde os anos 1970 no campo do documentário.

Por meio da análise de livros-reportagens, esse conceito abre espaço 
para a compreensão de um repórter-mediador que reconhece suas inca-
pacidades. Motta (2005) trazia essas problematizações sob um outro 
ponto de vista ao falar do narrador da notícia e propor uma “análise 
pragmática” da narrativa jornalística. O pesquisador sugeria que o jorna-
lismo “narra como se a verdade estivesse ‘lá fora’, nos objetos mesmos, 
independente da intervenção do narrador: dissimula sua fala como se 
ninguém estivesse por trás da narração”. (MOTTA, 2005, p. 8). Essa 
é, de fato, a forma predominante nas narrativas do gênero noticioso. 
Mas mesmo tal dissimulação não camufla o ethos, pois aciona no leitor 
(ou público) um conjunto de valores e imagens sobre o jornalismo e os 
jornalistas. Mesmo tentando projetar um texto que “nega até o limite a 
narração” (MOTTA, 2005, p. 8), sabe-se que ele está lá e atribui-se a ele 
características mais ou menos persuasivas.

Aparentemente representados por ethos dicotômicos, porém asso-
ciados à chave da reality TV, o narrador da reportagem e o narrador da 
ficção se imbricam como sujeitos performáticos que respondem a fina-
lidades diferentes em um compromisso estético semelhante: enquanto 
um busca apresentar a crueza dos hospitais a partir do cotidiano na 
periferia, o outro a idealiza em construções heroicas. Mas, se no texto 
escrito o narrador pode ser imaginado pelo leitor, além de ser proje-
tado pela escrita, no texto televisivo ele tem espaço para apresentar sua 
persona, performando uma narrativa mediada por um dispositivo. Ele 
pode estar em cena, seja encenando um roteiro, seja construindo uma 
passagem jornalística em que seu corpo faz parte do relato, para que a 
audiência o veja e, também a partir dessa imagem, construa um ethos.

Para os objetivos do artigo, projetamos um narrador afetado pelo 
gênero da reality TV e pelos novos realismos que acompanham tanto as 
produções informativas como aquelas da ficção, em um gesto de “auten-
ticação da realidade”. (SOARES, 2015, p. 219). De acordo com Machado 
e Vélez (2009), o gênero televisual denominado reality TV adere à 
fórmula do espetáculo audiovisual e do que chamam de “banalidade do 
cotidiano” (p. 40), firmando-se como um produto apto a expor o que é 



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA284

privado. As relações médico-paciente podem ser tomadas como base 
de uma narrativa regida por essa lógica, já que transformam hospitais 
e consultórios médicos em espaços penetráveis por câmeras, jogos de 
luzes e pela “mimetização do melodrama”. Seus enquadramentos não 
prescindem nem mesmo do sangue, considerado um tabu ético e um 
exemplo de sensacionalismo quando analisamos produtos informativos 
ou jornalísticos.

Bastante popular na Inglaterra, a reality TV evoca questões rela-
cionadas também à autenticidade, no sentido de que “quanto mais 
pessoas percebem o desempenho da câmera, menos real o programa 
parece ser” (HILL, 2005, p. 57), pois revela a opacidade do discurso em 
detrimento da transparência evocada ao ocultarmos seus dispositivos. 
É válido notar, nos produtos informativos e ficcionais aqui analisados, 
um esforço de produção diferenciado: o material jornalístico, bastante 
produzido, parece forjar uma ficção, ao passo que o produto ficcional, 
extremamente realista, parece enquadrar a audiência em um espaço não 
ficcional. Nesse sentido, a realidade é “encenada através de diferentes 
formas narrativas oriundas da ficção, embaralhando os antes demar-
cados lugares de factualidade/fabulação”. (SOARES, 2015, p. 222). Para 
além de fronteiras claras entre referencialidade e ficcionalidade,

a reality tv torna-se a narrativa predominante na televisão, para além 
dos reality shows, como se os gêneros televisivos a ela se endereças-
sem de algum modo. Essa demarcação é tomada como uma espécie 
de marca distintiva (ou até mesmo uma vocação da produção televi-
siva), apontando sua inserção na produção audiovisual recente. (SO-
ARES, 2015, p. 222).

É como se esse gênero impusesse um universo de sentidos ou, ainda, 
regimes de visibilidade que permitem um transbordamento de fron-
teiras entre o mundo histórico, suas versões e o mundo ficcional. Nele, 
a imagem de um narrador também concreto parece ganhar força – pois, 
se o relato se origina nele, o “efeito de real” é disposto à sua maneira e 
interpretado a partir de seu ethos
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2. Em busca do narrador: leituras de Tudo pela vida e Sob 
pressão 

A série Tudo pela vida: quando o remédio é tentar o impossível, 
exibida em 2017 no programa semanal Fantástico, tem como protago-
nista Drauzio Varella, conhecido por sua atuação midiática no campo 
da divulgação científica na área de saúde, em produções ilustrativas 
da reflexão que se pretende fazer neste espaço. O médico atua como 
comunicador em entrevistas, programas jornalísticos seriados, vídeos, 
podcasts, livros, entre outros formatos. Varella pode ser visto como um 
crítico do sistema político e de uma sociedade que expressa suas desi-
gualdades por meio de temas da saúde. Seu papel de narrador comporta 
um lugar de mediação e uma voz de autoridade, reforçando questões 
sobre o ethos que sustenta histórias factuais contadas por meio de uma 
estética melodramática, que por sua vez embala um realismo legitimado 
pela abordagem jornalística.2

A série Sob pressão, drama médico exibido desde 2017 na grade 
noturna da Rede Globo e em seus serviços de streaming, mostra a 
precária realidade de um hospital público na periferia da cidade do 
Rio de Janeiro. O realismo proposto a partir de um cenário hospitalar 
projeta uma leitura híbrida, ao mesmo tempo que revela um narrador 
na captura de imagens realistas. Este narrador é apresentado ao espec-
tador como se fosse as lentes da câmera, uma espécie de observador 
desinteressado e afastado da cena enunciativa, seguindo os personagens 
e a memória do protagonista, Evandro. Por meio dele, revelam-se fluxos 
de consciência bastante semelhantes ao ethos trágico que conceituamos. 
Notemos que ambas as séries tiveram estreias simultâneas na emissora, 

2. A série Tudo pela vida é composta por quatro episódios, um a cada domingo, e foi 
desenvolvida por Drauzio Varella como parte de uma série de quadro que o médico realiza 
como uma de suas atividades de popularização da medicina e dos cuidados de saúde. 
Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/07/drauzio-varella-mostra-
dramas-de-medicos-da-rede-publica-brasileira.html. Acesso em: 8 set. 2020.
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sendo que Sob pressão foi inspirada no livro Sob pressão: a rotina de 
guerra de um médico brasileiro, escrito por Márcio Maranhão.3

Para as análises, utilizamos protocolo metodológico elaborado para 
o estudo, que trata as produções audiovisuais em suas especificidades e 
traz como principal característica a preocupação com o circuito crítico 
da comunicação, pensando sempre nas relações entre produtores-
-obras-públicos. Para a análise do narrador e de suas formas narrativas, 
entretanto, a análise ateve-se às dinâmicas das obras, especialmente 
ocupando-se de observar o narrador e suas falas no primeiro episódio 
da série documental4 e no primeiro episódio da série ficcional.5

Drauzio Varella é, em Tudo pela vida, um narrador autorreflexivo, 
que se posiciona de forma subjetiva, mas evoca a objetividade da ciência 
como reforço à sua credibilidade. Seu ethos se impõe de múltiplas formas 
no jogo comunicacional: pela imagem de homem experiente, pela credi-
bilidade como médico e como parte do Sistema Único de Saúde (SUS), 
pelos gestos sóbrios e comedidos diante da câmera. Ele também se 
mostra atento e vigilante quando em diálogo com as fontes e persona-
gens, o que pode destacar sua afetividade e empatia, além de fixar seu 
olhar em direção ao espectador, procedimento comum em narrativas 
referenciais, mas não naquelas ficcionais.

Evandro é o protagonista da série Sob pressão, seguido pelo narrador 
em seus fluxos de consciência e dramas pessoais. É um personagem 
afetado por vivências trágicas, evidenciadas já no primeiro episódio, 
em que o narrador-câmera o apresenta como médico sério e dedicado, 
embora seus problemas sejam expostos de forma bastante enfática: a 
perda da esposa, em suas próprias mãos, e a dependência de medica-

3. Sob pressão, criada por Luiz Noronha, Claudio Torres e Renato Fagundes a partir de ideia 
original de Jorge Furtado, contou com coprodução da Conspiração Filmes e direção geral 
e artística de Andrucha Waddington. Contando com nove episódios em seu primeiro ano, 
teve novas temporadas em 2018, 2019 e previsão para retornar em 2021. Em 2020, dois 
episódios especiais denominados “Plantão covid” foram realizados durante a pandemia 
do novo coronavírus, com direção de Waddington. Disponível em: https://memoriaglobo.
globo.com/entretenimento/series/sob-pressao. Acesso em: 9 set. 2020.

4. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6002976/programa. Acesso em: 8 set. 
2020.

5. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6027532. Acesso em: 8 set. 2020.
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mentos. Por outro lado, impõe um ethos heroico, de salvador. Dedica-
-se ao trabalho devotadamente. Na série ficcional, pode ser visto como 
personagem, mas também como narrador, pois em muitos momentos 
cênicos a câmera se confunde com o seu próprio ponto de vista.

De acordo com Bulhões (2009), a ausência de uma “voz” na ficção 
midiática não representa a ausência de um narrador, a exemplo do 
que demonstra Nichols (2005). O narrador está lá, ainda que invisível, 
fazendo escolhas, operando e deliberando “sobre o universo narra-
tivo que se vê e que se ouve na tela”. (BULHÕES, 2009, p. 50). Ainda 
segundo ele, “a câmera cinematográfica, espécie de ‘olho mecânico’, é 
bastante reveladora da atitude do narrar midiático pelas iniciativas que 
assume”. (p. 50). Considera-se, neste ensaio, a existência de um narrador 
indiscreto, como uma câmera em um reality show, e a de um narrador 
acoplado às experiências trágicas do protagonista Evandro, como uma 
espécie de alter ego.

Identificamos, no primeiro episódio, dois pontos para refletir acerca 
do seu papel na reportagem e na ficção na reality TV: o primeiro separa 
um ethos reflexivo de um ethos trágico, conforme já sustentamos teori-
camente, mas agora ilustraremos. O segundo contrasta a imagem da 
cura evocada na reportagem à imagem da dor na ficção, o que muitas 
vezes nos parece uma inversão: não seria a reportagem um produto 
realista por natureza e a ficção um objeto lúdico, ainda que ambos sejam 
pautados pelo entretenimento próprio da televisão?

3. Ethos reflexivo x ethos trágico

O primeiro episódio de Sob pressão foi exibido no dia 25 de julho de 
2017, imediatamente após a novela A força do querer (escrita por Gloria 
Perez, com direção geral de Pedro Vasconcelos), na faixa de horário 
nobre da Rede Globo, e antes da super-série Os dias eram assim (escrita 
por Ângela Chaves e Alessandra Poggi, com direção geral de Carlos 
Araújo e Gustavo Fernandez) – ambos programas categorizados no 
gênero drama. O primeiro é um melodrama mais clássico, e o segundo, 
uma hibridação com caráter documental, relacionado às décadas de 
1970 e 1980. Sua posição intermediária evoca a propensão a uma narra-



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA288

tiva realista e uma vocação da emissora para comportar o gênero na 
subsequência do seu horário mais nobre.

O narrador aparece oculto, mas movimentos de câmera sugerem 
que é alguém que integra o quadro de médicos do hospital público em 
uma comunidade do Rio de Janeiro ou um observador bastante indis-
creto, como uma câmera móvel em um reality show. Mais do que isso: há 
frames em que a câmera perde propositalmente o foco em momentos em 
que o personagem Evandro faz uso de medicamentos. A experiência do 
telespectador é de estar partilhando das sensações do médico, que neste 
momento parece ser também o narrador. Seu olhar fixo para o espelho, 
no frame seguinte, também sugere uma convocação ao público para 
conhecê-lo por meio da rotina de atendimentos aos quais se submete e 
que constituem o enredo da série.

Evandro representa, com o narrador-câmera cercando-o em cada 
detalhe, o ethos trágico da ficção, aquele que assume um conflito que 
nunca se resolve. (LEITE, 2016). Ele é desnudado para o espectador 
em seus dramas pessoais, fazendo uso de medicamentos e evocando 
lembranças de um passado cheio de conflitos, mas também tem sua 
imagem construída como a de um herói salvador, aquele que preserva 
a vida e a restitui. Amparada em Williams, a autora fala em uma “sensi-
bilidade trágica” que se manifesta nesse tipo de ficção, o que é compa-
tível com a crueza realista a partir da qual o espectador é convidado a 
enxergar Evandro: ora um grande homem, ora um ser frágil e complexo. 
Ele é narrado por um narrador indiscreto, mas também se narra e narra 
seus companheiros de hospital ao assumir o controle dos enquadra-
mentos e dos movimentos da câmera.

Por mais paradoxal que possa parecer, a ausência de nuances entre 
o bem e o mal é recurso recorrente na série jornalística Tudo pela vida. 
A saúde pública, na chamada proferida pelo âncora Evaristo Costa da 
edição de 23 de julho de 2017, é enunciada com frases fortes: “caos 
na saúde” e “revolta de enfermeiros e médicos” são enunciados que 
amarram o espectador em histórias da vida cotidiana. Em sua primeira 
frase, o narrador, o médico Drauzio Varella, apresenta um personagem 
que “não é um sujeito qualquer” e traz à tona a história de um médico, 
cuja rotina se cruza à de pacientes atendidos pelo Serviço de Atendi-
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mento Móvel de Urgência (SAMU) e cuja equipe está acompanhada da 
câmera do Fantástico.

Diferentemente do que ocorre em Sob pressão, a câmera não assume 
o papel de observador ou narrador, parece mais um adereço dos olhos 
de Drauzio Varella. É ele quem percorre o hospital, enquanto a câmera 
utiliza os recursos de travelling. Seu ethos apresenta-se como asso-
ciado às características de um jornalismo reflexivo, mais subjetivo e 
menos afeito aos cânones da objetividade. O narrador se envolve com 
seu personagem retratado e pode, ainda, ser considerado seu espelho, 
pois ambos atuam no SUS, com parcos recursos. Ao longo da narra-
tiva, Varella investe em deixar o personagem em cena, dialogando com 
os pacientes, mas interfere para informar o espectador que àquela hora 
“não há radiologista para analisar as imagens”, destacando dramas reais 
fabulados em Sob pressão.

Em sua passagem (quando o repórter está em cena), realizada no 
corredor do hospital, acusa também a falta de estrutura e os obstáculos 
diários da carreira: “é preciso olhar nos olhos e tocar no corpo do doente 
que está diante dele, fragilizado”, enuncia o médico-comunicador, 
enquanto a câmera enquadra um setor de atendimento ao paciente. É 
preciso lembrar que talvez um repórter com formação em jornalismo 
não tivesse autoridade para proferir esse mesmo texto. Drauzio Varella é 
um especialista e do seu ethos emerge dupla credibilidade: a de médico 
e a de repórter.

O narrador também passeia com seu personagem pelo corredor do 
hospital, enquanto este lhe fala sobre o estado clínico de alguns pacientes: 
novamente, uma estrutura narrativa que sugere a credibilidade e a auto-
ridade dele para falar sobre saúde e doença a partir das situações viven-
ciadas em um hospital. O que surge como uma dualidade é um aspecto 
peculiar do ethos da ficção em contraponto ao da reportagem: enquanto 
o primeiro, trágico, é capaz de mobilizar no público o sentido de fali-
bilidade humana, o segundo, reflexivo, sugere um narrador propenso a 
ponderar sobre o que mostra, mas sem se deixar fragilizar. 
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4. Imagem da cura x imagem da dor

Para uma narrativa de cunho realista, nos moldes da reality TV, é 
necessário e plausível mostrar a dor e o sofrimento de pessoas em sua 
vida cotidiana? Se na série jornalística essa resposta é dada por meio de 
imagens borradas e de uma câmera que evita contatos muito próximos 
com o doente, na série ficcional é possível participar de uma cirurgia, 
ver corpos ensanguentados. Por trás das imagens, há um narrador preo-
cupado com uma ética canônica no jornalismo e um outro preocupado 
em produzir efeitos de sentido e em não perder o telespectador pela 
ausência de verossimilhança.

FIGURA 1: Série Sob Pressão
FONTE: Globo Memória
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Em Tudo pela vida, o realismo nos permite enxergar corredores de 
um hospital lotado, imagens de radiografia, atendimentos do SAMU e 
até mesmo uma sala de cirurgia, em que a câmera se concentra no close 
dos médicos e evita ao máximo o contato com o paciente e sua dor. Equi-
pamentos médicos também são apresentados ao telespectador, assim 
como o cenário caótico de um ambiente que não costuma ser muito 
aberto a câmeras de reportagens. Presume-se que não é Drauzio Varella 
quem faz as escolhas de enquadramento e de edição, mas a presença 
dele em cena, no ambiente hospitalar, revela a preocupação em guiar o 
espectador por um ambiente que, embora conturbado, é digno de ser 
visto sem reações de trauma ou repulsa.

Em Sob pressão, por outro lado, a experiência é radicalmente oposta. 
O narrador-câmera expõe o sangue no rosto do paciente e exibe cortes 
cirúrgicos feitos pelas mãos do médico. Esse gesto narrativo, ainda que 
encenado, ou justamente por isso, pode ser considerado realista, pois 
lembra ao telespectador que ele não está sendo poupado de nada do que 
tradicionalmente ocorre em um ambiente hospitalar. Objetivamente, 
no que se refere a esse aspecto imagético, percebe-se um narrador 
ficcional mais associado a uma câmera de reality show do que propria-
mente ao personagem do qual buscamos apresentar um ethos trágico. 

FIGURA 2: Série Tudo pela Vida
FONTE: Reprodução Globo Play
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Esta câmera é indiscreta e invasiva, na medida em que compartilha um 
espaço privado e íntimo, de uma sala cirúrgica que só pode ser acessada 
pelos médicos. Mas, ao contrário dos realities, em que a câmera não se 
esconde na cena, esse ângulo, justamente por não ser um sujeito clara-
mente enquadrado, não se constrange em exibir a doença e o sangue de 
forma realista, ainda que seja o sangue cenográfico.

Do outro lado, a reflexividade de um narrador-repórter, que também 
é médico e lida com situações limítrofes em seu cotidiano, sugere uma 
preocupação ética em não chocar a audiência e em não negar a ela o 
direito de não presenciar o choque ou a cura que precisa da dor. Trata-se 
de uma dualidade sintomática dos nossos tempos, em que a realidade 
precisa ser minimizada para ser palatável, contando com o anteparo da 
fabulação, enquanto a ficção a desnuda e escancara em seus exageros e 
sobressaltos, mas de forma controlada e, muitas vezes, asséptica.

5. Considerações finais

Tanto em Tudo pela vida como em Sob pressão, os narradores compar-
tilham de uma mesma posição: podem ser considerados narradores 
realistas, pois usam o espaço hospitalar concreto (a série foi gravada 
em um hospital do Rio de Janeiro) para enunciar situações cotidianas 
captadas pela câmera: a doença, o medo, as preocupações com a saúde. 
Talvez não haja, em 2020, temática mais cotidiana e mais premente do 
que esta: o bem estar físico e mental se transformou em um objeto de 
diálogos, debates e preocupações compartilhadas, ainda que com dife-
rentes ênfases, que denunciam as imensas desigualdades de um país 
como o Brasil. A promoção e a prevenção nunca foram tão exaustiva-
mente expostas na grande mídia, em produtos do gênero informativo, 
bem como na abordagem da pandemia do novo coronavírus na conti-
nuidade da série Sob pressão, tratando a doença também como ficção 
possível.

A série de reportagens e a obra de ficção analisadas não se cruzam 
somente na produção do Fantástico – quando o narrador faz chamadas 
para a série ficcional –, mas também na forma como aderem a uma esté-
tica realista e a uma narrativa que situa o médico como um herói (às vezes, 
falho, mas ainda herói em sua jornada). O narrador Drauzio Varella tece 
elogios ao seu personagem, que também apresenta fotos de família e é 
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enquadrado em um ambiente natural e cheio de vida em determinados 
trechos da edição. O narrador Evandro se apresenta aos pacientes de 
forma solícita e corajosa, de modo que consegue esconder seus dramas 
pessoais. Assim, os narradores conferem sistematicamente um tom 
realista às histórias. Drauzio Varella, por ser ele próprio um médico, 
com atuação marcante e reconhecida publicamente. Evandro, por estar 
sempre paramentado e disposto a atender o próximo caso, evocando 
um imaginário relacionado a essa profissão. Não haveria espaço, em 
um material editado, para um Drauzio indisposto ou raivoso. Mas para 
Evandro há – e essas características parecem fazer que os produtos, de 
algum modo, se complementem.

É salutar reconhecer, nos últimos anos, que a reportagem assume 
doses de ficção ao incorporar narrativas cada vez mais roteirizadas e 
pré-produzidas, ao planejar a edição do audiovisual com recursos seme-
lhantes aos das séries, ou mesmo na adesão ao termo “personagem” para 
se referir às fontes não especializadas. Nesse mesmo sentido, a ficção 
busca um encontro com o mundo fático ao eleger como suas loca-
ções espaços públicos concretos, ao investir em cenografias, artefatos 
e objetos realistas, e até mesmo ao ocultar o narrador em momentos 
nos quais quer somente apresentar as cenas captadas, como se elas não 
fizessem parte de um esforço de roteirização dramática.

O que se destaca nas séries é que o jornalismo parece buscar estra-
tégias de camuflar a realidade, enquanto a ficção toma o rumo oposto, 
buscando apresentá-la sem cortes. Tais estratégias se assemelham 
àquelas discutidas por Xavier (2005) ao tratar do discurso cinemato-
gráfico, em que a “transparência” ou a “opacidade” dos discursos (e não 
da realidade) alterna-se no ocultamento ou revelação dos dispositivos 
acionados em seus diferentes modos de representação.

Com este artigo, adentramos no campo das narrativas conscientes de 
que seus caminhos são múltiplos e reveladores das condições subjetivas 
do narrador e dos receptores, e das condições materiais de produção de 
obras audiovisuais. Isso significa reconhecer que não há, nem no jorna-
lismo nem na dramaturgia televisiva, narradores que não sejam afetados 
por seus contextos concretos de criação e circulação, ou que não estejam 
nele implicados, por mais que lidem com uma temática sensível como 
a da saúde.
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Capítulo 16

Na fagulha da protorrevolução:  
o repórter Antonio Callado na cobertura 
das lutas camponesas em Pernambuco
Marcelo Bulhões
Lilian Juliana Martins

Pernambuco, 1963. Antonio Callado, então repórter especial do 
Jornal do Brasil, vai ao estado para acompanhar as transformações que 
o governador Miguel Arraes estava implementando. Não era a primeira 
vez que Callado pisava em terras pernambucanas. Quatro anos antes, 
1959, o repórter tinha conhecido a organização dos camponeses do 
Engenho Galileia, que, com a atuação combativa do advogado Francisco 
Julião, dava curso à desapropriação de terras ociosas, a serem destinadas 
a pequenos produtores rurais.

Com essa série de reportagens, reunidas posteriormente no livro 
Os industriais da seca e os “Galileus” de Pernambuco (1960), as Ligas 
Camponesas ganharam repercussão nacional. A cobertura de Callado 
dava visibilidade candente a uma pauta tabu para nossas elites econô-
micas, a reforma agrária, lançando, segundo Wilson Figueiredo (2005), 
uma pedra fundamental sobre o tema no Brasil. Com tal reconheci-
mento, Callado – dramaturgo e romancista detentor de um capital inte-
lectual já considerável, em romances como Assunção de Salviano (1954) 
e A Madona de Cedro (1957), e peças como A cidade assassinada (1954) 
e Pedro Mico (1957) – volta a Pernambuco para relatar que o movimento 
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de apoio às Ligas no campo estava inserido em uma quadratura mais 
larga de iniciativas do governo Arraes, de que fazia parte o programa de 
alfabetização conduzido pelo pedagogo Paulo Freire.

Os textos jornalísticos de Callado não escamoteiam a dicção de 
entusiasmo com o que testemunhou, sintetizando no título da série de 
reportagens para o Jornal do Brasil o caráter daquilo que Celso Furtado 
(1962), em obra hoje clássica, designou como A pré-revolução brasileira: 
“revolução-piloto em Pernambuco”. Publicadas entre 22 de dezembro de 
1963 e 19 de janeiro de 1964, as reportagens foram depois acolhidas no 
livro Tempo de Arraes (1964).

Com efeito, a série de reportagens busca delinear um caráter de 
exemplaridade dos rumos de profunda emancipação social em uma 
região específica, a qual passaria a despontar como paradigma, modelo 
revolucionário para o Brasil superar suas fundas condições de atraso 
e insuportável desigualdade, impregnado do senso exploratório da 
herança colonial e três séculos de escravidão. Cabia ao repórter e 
escritor Antonio Callado, cuja obra sempre se marcou por um senso 
agudo de intervenção nos rumos do país, dar testemunho do que parecia 
se afigurar como um mapa de diretrizes para a ação. O mapa de Pernam-
buco parecia muito próximo de indicar a utopia de um “país possível”. 
Um país que, pouco mais de dois meses depois de a última reportagem 
da série ser publicada, entraria, a partir de 31 de março de 1964, em uma 
ditadura militar que duraria 21 anos.

Aqui avaliaremos como se dão algumas estratégias discursivas do 
narrador-repórter no delineamento desse “país ideal” em suas repor-
tagens. Algumas fotografias e elementos gráficos que acompanham as 
reportagens merecem certa atenção, articulados a três recursos que 
julgamos fundamentais por parte do enunciador-repórter: a subjetivi-
dade declarada, a expressividade de extração literária e a autorreferen-
cialidade, na qual se exercita o caráter de metanarrativa jornalística.

1. Assunção da subjetividade a serviço da protorrevolução

Em 22 de dezembro de 1963, o exemplar do Jornal do Brasil de 
domingo trazia um destaque na capa para seu Caderno Especial: 
Antonio Callado foi a Pernambuco conhecer aquele que era “o maior 
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laboratório social do País”. Agricultores com foices apoiadas nos ombros 
estão na foto que abre o especial. Mulheres e crianças também estão 
ali. Entre elas, um bebê no colo, com a cabeça protegida do sol, fita o 
rosto do lavrador que a segue. Outra criança, também no colo, postada 
à esquerda da foto, tem os olhos dirigidos à lente do fotógrafo. Desse 
modo, espia, furtivamente, para nós, leitores da reportagem. Crianças e 
foices descansadas nos ombros juntas na mesma imagem? A foto parece 
indexar uma revolução em curso pacífico.1

FIGURA 1: Foto da primeira reportagem da série sobre as Ligas Camponesas em 
Pernambuco (De toda a série assinada por Callado, é a foto única publicada sobre o 

assunto.) FONTE: https://goo.gl/T7shjC (acesso em: 12 out. 2020)1.

1. Não comparecem os créditos da imagem. Disponível em: < https://goo.gl/T7shjC>. 
Acesso em: 12 out. 2020.
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“Revolução-piloto em Pernambuco”. Tal qual uma legenda para 
a imagem, esse é o título da reportagem abaixo da foto. Como indica 
Medina (1988), que o considera um apelo verbal implicitamente inte-
grado à narrativa geral, o título que se apresenta se liga evidentemente 
à fotografia em destaque e à dimensão semântica que se desenrola não 
só da primeira reportagem da série, mas de todas as outras que estão 
por vir. Se consideramos que vale para a análise da narrativa o olhar 
atento a todos os seus componentes, o título pode ser tomado como 

FIGURA 2: Página na íntegra da primeira reportagem da série.
FONTE: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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significação-síntese do texto sobre a protorrevolução dos camponeses 
pernambucanos.

Tomando-se a narrativa em estágios encadeados, passemos a outro 
nível, a abertura da reportagem. Abre a reportagem uma citação: 
“Quando o camponês é covarde e ainda tem medo do patrão a gente dá 
umas lapadas nele ou bota chocalho de boi no pescoço”. (CALLADO, 
2005, p. 29). A citação é seguida de muitas outras. Comparece uma 
diversidade de vozes, arranjo que busca levar o leitor ao olho do furacão 
protorrevolucionário de Pernambuco às vésperas do golpe militar:

“Quando o camponês é covarde e ainda tem medo do patrão a gente 
dá umas lapadas nele ou bota chocalho de boi no pescoço.” Quem me 
dizia isto em Sapé, com a luz do candeeiro a querosene a lhe acentuar 
as maçãs do rosto era Elizabeth Teixeira, líder camponesa na Paraíba, 
mulher do líder assassinado Pedro Teixeira.

“Pernambuco não tem mais Polícia não tem nada. Isso não há an-
tibiótico que cure. Ou estoura ou se sarja”, me disse no Recife o ex-
-deputado Francisco Falcão, senhor de Engenho.

“A Polícia em Pernambuco é agora muito austera e imparcial, não é? 
E como é que nós fomos presos sem mais nem menos e ainda esta-
mos aqui?”, me perguntou, no cárcere, o jovem trotskista que exibia 
a cicatriz de uma coronhada na cabeça como se mostrasse uma con-
decoração.

“O Julião está é doido com essa ideia de guerrilhas aqui no Nordeste. 
Uma Sierra Maestra no Brasil só poderia ser a Serra do Mar”, me disse 
o líder comunista Davi Capistrano. 

“A gente aqui está procurando resolver em quatro meses os erros acu-
mulados em quatrocentos anos. E muitas vezes se consegue”, me disse 
Rui Cardoso, usineiro de Tiriri, onde se faz a mais importante experi-
ência social de Pernambuco neste momento. 

“Até agora só tem morrido companheiro da gente. Isso não dá certo. 
Os engenhos têm até arma proibida, mas a gente tem foice e árvore 
no caminho para pendurar latifundiário é o que não falta”, dizia 
outro dia em discurso no Sindicato Rural de També, o líder Antônio 
Guedes, de Igaraçu.
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“As massas já abriram os olhos. Agora só precisam de tempo para 
formar quadros. O Brasil está na sua fase pedagógica, de aprendizado. 
O Lacerda será bom na presidência da República porque ele confunde 
todas as ideias, fica todo mundo perplexo e enquanto isso as massas 
se preparam para assumir o Poder”, me disse o padre Melo, do Cabo.

E o padre Caricio, de Quipapá: “Arraes acha que todos são filhos de 
Deus. O comunista tem direito a viver como um cristão”. (CALLA-
DO, 2005, p. 29-30)2

A ciranda de entrevistados nessa introdução insere o leitor no centro 
do conflito e dá a tônica de um contexto de ensaio revolucionário com 
personagens-tipo: o camponês assassinado, a esposa que assume seu 
papel na liderança da organização camponesa, o político que é senhor 
de engenho, o comunista, o estudante trotskista, o líder sindical. Mas 
também comparecem personagens-tipos “novos” na equação protorre-
volucionária: o usineiro que vive “onde se faz a mais importante experi-
ência social de Pernambuco neste momento”, a polícia que, apesar de ter 
prendido o estudante trotskista, deixou de ser conivente com os latifun-
diários e, por fim, o segmento de padres com tendências comunistas e 
comunistas com afinidades cristãs.

Em discurso direto, o narrador-repórter dá voz a todos eles e segue 
a máxima do jornalismo de que o repórter precisa atuar com “os olhos e 
os ouvidos do público e selecionar o que possa ser interessante”. (LAGE, 
2003, p. 23). Mas, do ponto de vista da reportagem dita tradicional, há 
aqui aspectos que fogem do paradigma da mera seleção das informações 
com vistas ao efeito de objetividade.

Já na explicação de quem é a primeira citação da reportagem, compa-
recem elementos que possivelmente seriam editados se fosse adotado 
um crivo editorial “objetivo”: “Quem me dizia isto em Sapé, com a luz do 
querosene a lhe acentuar as maçãs do rosto era Elizabeth Teixeira, líder 
camponesa na Paraíba, mulher do líder assassinado Pedro Teixeira”. 

2. Disponível em: https://goo.gl/T7shjC. Acesso em: 12 out. 2020. No livro Tempo de Arraes 
(2005), essa reportagem corresponde ao primeiro capítulo, “Aspecto geral da revolução 
pernambucana”.
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(CALLADO, 2007, p. 29-30).3 A luz do candeeiro que acentua as maçãs 
do rosto da entrevistada poderia figurar, à primeira vista, como mero 
recurso decorativo, mas a expressividade da frase ambienta o leitor na 
atmosfera rústica à qual a personagem pertence. O mesmo acontece 
quando o narrador-repórter menciona a cicatriz da coronhada do jovem 
trotskista exibida por ele como uma condecoração, elemento plástico 
que indicia o conflito “de classes”. Tal caráter na composição da ambien-
tação dos personagens, impregnação de recursos de extração da litera-
tura pelo caráter da expressividade do discurso, percorre toda a repor-
tagem. Aliás, o trabalho expressivo, de pendor à conotação, é marca que 
comparecerá em outros momentos à escrita do narrador-repórter. No 
mesmo vetor de ênfase ao plano da expressão, para além da mera infor-
mação, opera o diálogo entre os personagens a dinamizar a narrativa.

Outro aspecto que está presente nesse primeiro segmento e vai 
percorrer a reportagem é a marca da presença do “eu” do repórter: “me 
disse no Recife o ex-deputado Francisco Falcão, senhor de Engenho”. 
(CALLADO, 2007, p. 29-30). Em determinados momentos, todavia, 
a narrativa dispõe um olhar “de fora”, que se basta a apresentar dados 
informativos; narra e “cataloga” ocorrências com o efeito de distancia-
mento, mas não o suficiente para afastar a marca do narrador-repórter 
em franco consórcio com sua própria ação. Trata-se, então, de uma 
reportagem que se coloca no espelho, em atitude metanarrativa, de 
modo a explicar os caminhos tomados para que a narrativa jornalís-
tica fosse construída como nos é apresentada. O repórter, em atitude de 
franca assunção da subjetividade, formula hipóteses, questiona, inves-
tiga, procura provas, fica em dúvida, hesita mesmo em determinados 
momentos, é contundente em outros, mas, de todo modo, toma partido. 
O repórter adquire ou tangencia, pois, a dimensão de um actante da 
ação narrativa. A parcialidade assumida pelo narrador-repórter é tônica 
discursiva fundamental dessa reportagem sobre a protorrevolução em 
Pernambuco.

3. Retificamos a grafia dos nomes de Elizabeth Teixeira e Miguel Arraes. Na reportagem 
original, os nomes aparecem escritos como “Elisabete” e “Arrais”.
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Tais notações das marcas discursivas de subjetividade nas reporta-
gens de Tempo de Arraes4 parecem-nos indispensáveis como flagrante 
das estratégias argumentativas do narrador-repórter sobre Pernambuco, 
sobre o governo de Miguel Arraes, representar um modelo aos rumos do 
Brasil naquela conjuntura. Ao contrário de enfraquecer o tônus persua-
sivo, uma vez que se afasta acintosamente do efeito de “imparcialidade” 
ou “neutralidade” jornalística, a assunção da subjetividade alinha-se ao 
vetor da autenticidade pela experiência direta com o mundo, declaração 
do vivido pelo jornalista no campo de ação. Assim, o discurso oferta-se 
ao leitor como portador de uma “verdade” que se confessa segundo o 
contato com o mundo: o “eu” narra o que teria testemunhado. 

2. Do senso de urgência à expressividade literária

Ao mesmo tempo, o caráter jornalístico do texto de Callado afirma-
-se de maneira clara desde o início da reportagem. Como vimos, a 
narrativa tem início com a “transcrição” de depoimentos em agencia-
mento de distintas vozes em tensão. A operação do discurso direto 
como consequente da entrevista dá indicativo de que estamos diante 
de um texto jornalístico. De modo explícito, a presença do repórter no 
espaço-tempo da entrevista se estabelece já na primeira mirada (“me 
dizia isso em Sapé”, “me disse no Recife”, “me perguntou no cárcere”), o 
que se afastaria do paradigma do rigor jornalístico em busca do distan-
ciamento, em que o discurso é marcado pelo efeito de invisibilidade do 
agente portador da informação jornalística. Mas, se o uso da primeira 
pessoa pode trazer alguma inquietação sobre o texto tratar-se de uma 
reportagem, os primeiros parágrafos não deixam dúvida sobre sua natu-
reza jornalística ao portar um dos critérios clássicos de noticiabilidade, 
a atualidade ou senso de urgência de um acontecimento. O narrador-
-repórter fala do presente em Pernambuco, da urgência social que é a 
protorrevolução conduzida pelos camponeses, exemplo que poderia se 

4. No decorrer desta análise, chamaremos essa série de reportagens de “Revolução-piloto 
em Pernambuco”, nome da primeira reportagem da série no Jornal do Brasil, ou de “Tempo 
de Arraes”, em referência ao título do livro com a reunião das reportagens.
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alastrar por todo o país. Assim, a reportagem é impregnada do senso do 
presente, do contingente do início da década de 1960.

Em diferentes momentos, a reportagem dá vazão à linguagem lite-
rária, abre-se ao flanco da expressividade lúdica do discurso. Ao mesmo 
tempo, há trechos marcadamente denotativos, tomados pela necessi-
dade de referencialidade. Há, então, um hibridismo entre a dicção do 
jornalismo em sentido estrito e a linguagem literária que marca veemen-
temente o arranjo construído por Callado e opera na articulação do 
discurso argumentativo-persuasivo do narrador-repórter.

Veja-se como se dá a marca de literariedade num trecho com o inter-
título “O mandacaru espantado”. Aqui o narrador-repórter descreve 
como é o procedimento da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), órgão do estado pernambucano responsável por 
fornecer condições estruturais para que as plantações dos camponeses 
sejam irrigadas:

Poderosas motobombas sugam a água do São Francisco, e os leves e 
removíveis canos de alumínio a conduzem aos campos experimen-
tais. Por aspersão, a água chove sobre as culturas. Os verdes jardins 
são quadrados roubados à caatinga próxima, e os mandacarus e fa-
cheiros espiam com espanto, do meio das árvores que mais parecem 
gravetos, magras como retirantes, aqueles gordos prados de batata, 
feijão, amendoim e de girassóis gigantes de cabeçorra amarela voltada 
para o chão. (CALLADO, 2005, p. 95).

O antropomorfismo no fragmento, em que as árvores, comuns à 
caatinga nordestina, “surpreendem-se” com os verdes jardins da plan-
tação (“os mandacarus e facheiros espiam com espanto”), é sinal do labor 
no artefato verbal pela via metafórica em vetor “telúrico”. No próprio 
subtítulo da reportagem, aliás, comparece o recurso antropomórfico: “o 
mandacaru espantado”. Em “árvores que mais parecem gravetos, magras 
como retirantes”, a associação com os homens, mulheres e crianças 
nordestinos, esquálidos pela fome e sede, apresenta-se como um recurso 
expressivo poderoso de amplificação da significação. Em “árvores magras 
como os retirantes”, cujo traço intertextual parece evocar Vidas secas, de 
1938, promovem-se ressonâncias intertextuais com “um mundo coberto 
de penas”, como diria o próprio Graciliano Ramos. Portanto, a linguagem 
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na grande reportagem de Callado assinala um transpasse, ultrapassa o 
caráter “instrumental” da linguagem. O léxico é um território em que 
se abre espaço a novos matizes de significado, fazendo que a conotação 
se exerça. As associações semânticas colaboram para anular o automa-
tismo da percepção do leitor e o trecho ganha plurissignificações. No 
limite, implicitamente convida-se o leitor ao descarte da ingênua noção 
da linguagem como “veículo de informação”.

Parece haver, dessa forma, sempre em estado latente uma negociação 
entre o caráter plurissignificativo da linguagem literária e a tendência 
“controladora” e denotativa do discurso do jornalismo cioso da função 
essencialmente informativa. No caso particular de “Revolução-piloto 
em Pernambuco”, a tônica é de conciliação entre o caráter informativo e 
o poder expressivo de extração literária.

Tal caráter híbrido parece validar em larga medida a sobrevivência do 
texto para além do imediatismo jornalístico ou da circunscrição crono-
lógica à década de 1960. Assim, “Revolução-piloto em Pernambuco” foi 
editada no livro Tempo de Arraes três vezes; a última delas, na edição 
de 2005, pela Agir. O caráter de urgência da reportagem em explicar 
o contexto protorrevolucionário em Pernambuco é linha de força que 
busca atar a narrativa jornalística à denotação, na qual a linguagem é 
tomada como “veículo”. Em vetor oposto, operam aspectos expressivos 
conotativos, em que a linguagem é “finalidade em si mesma”, amplifi-
cadora de sentidos que parecem robustecer a contundência do tema da 
reportagem. A configuração lúdico-expressiva da narrativa contribuiria 
para certa perenidade da reportagem, espécie de resistência à “morte do 
momento”, ainda que lide, fatalmente, com o contingencial e o efêmero.

Na expressividade textual da reportagem com dicção literária, esta-
riam, assim, duas funções: certa sobrevida da produção jornalística e, ao 
potencializar fatos pela via da expressividade literária, em que os relatos 
e interpretações colam-se à forma lúdica, tônus argumentativo favorável 
à protorrevolução em Pernambuco como modelo para o país. À litera-
riedade, soma-se outro elemento singular das reportagens de Tempo de 
Arraes como espaço discursivo de defesa da protorrevolução: as marcas 
da subjetividade do narrador-repórter em consórcio com a autorrefe-
rencialidade.
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3. Autorreferencialidade e testemunho

Conferimos que a voz do repórter é assumida de modo enfático 
na reportagem. Em movimento autorreferencial, o narrador-repórter 
articula as vozes do conflito sem deixar de declarar sua mediação. A 
enunciação em momento nenhum escamoteia que o mundo reportado 
advém de sua perspectiva, parcial. No entanto, a assunção da subjetivi-
dade não debilita o tônus persuasivo no discurso. Ao contrário, está a 
favor da própria atitude ideologicamente combativa e comprometida do 
narrador-repórter.

Nesse caminho, opera com força a marca do testemunho. Em Tempo 
de Arraes, a assunção da subjetividade comparece, então, para estabe-
lecer uma relação de confiança tácita entre enunciador e leitor-enun-
ciatário. Ainda que possa dar abertura para que o leitor-enunciatário 
tome a reportagem como apenas uma, entre tantas, perspectivas – uma 
vez que é tangenciada por uma assumida subjetividade –, a enunciação 
prefere assinalar o próprio caráter de parcialidade da percepção dos 
fatos e com isso apostar na marca de autenticação. 

O “eu estive lá” é a estratégia dessa investida: o testemunho pessoal 
não recua, embora sempre assessorado com dados e informações refe-
renciais. No retrato de Zezé, o camponês do Engenho Galileia que abre a 
segunda reportagem da série, o narrador-repórter sublinha sua presença 
no cenário onde se estabelecem os acontecimentos. E faz uma compa-
ração entre ele e o personagem:

Zezé da Galileia nunca me disse nada assim, naqueles tempos difíceis, 
e nem agora, quando o trator da Secretaria de Agricultura aplaina o 
topo do engenho para fazer casa para os camponeses. O que ele fazia 
era acreditar no trabalho da Liga Camponesa e replicar, teimoso e 
sóbrio, que “se a gente não for despejado melhora a vida deste povo 
todo”. Já existem agora em Pernambuco muitos líderes camponeses 
que partem da ideia – e a ideia da violência está certamente presente 
– para a ação. Zezé, de uma geração totalmente sofrida e ignorante, 
descobriu apenas a ação. Perto daquele homem simples e bom, luta-
dor de uma luta pura e obscura, a gente se sente vagamente vigarista. 
(CALLADO, 2005, p. 44, grifos nossos).
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O discurso do narrador-repórter enfatiza que o enunciador esteve 
no lugar dos acontecimentos mais de uma vez. Tanto em 1959, para a 
feitura da série de reportagens “Os industriais da seca e os ‘Galileus’ de 
Pernambuco” (“naqueles tempos difíceis”), quanto no agora da repor-
tagem, em 1963, para a escrita de “Revolução-piloto em Pernambuco”, 
Zezé nunca teria mencionado a necessidade de violência na luta pela 
terra. Mas, para além da declaração de que seu relato é testemunho fide-
digno dos acontecimentos, o trecho traz uma frase importante: “Perto 
daquele homem simples e bom, lutador de uma luta pura e obscura, a 
gente se sente vagamente vigarista”. O narrador-repórter se compara ao 
personagem e, medindo a força e a crença dele em relação à sua, declara 
sentir-se em desvantagem ética. Nesse sentido, o uso do pronome 
pessoal “a gente” é marca confessional, na exposição dos supostos senti-
mentos do narrador-repórter, investida na exaltação de um dos atores a 
serem protagonistas da protorrevolução, “aquele homem simples e bom”. 
A autorreferencialidade e o tom confessional fazem parte de um dispo-
sitivo discursivo a favor da própria argumentação.

4. Narrativa diante do espelho

Tempo de Arraes é uma narrativa na qual alguns protocolos jorna-
lísticos são explicitados pelo narrador-repórter. O leitor toma conhe-
cimento das decisões do repórter no campo dos acontecimentos para 
fazer sua investigação jornalística. A busca por identificar os caracteres 
da protorrevolução em Pernambuco, na crença de ser o caminho para a 
urgente superação do velho Brasil, é detalhada em seus procedimentos.

Ao fazer isso, a postura testemunhal do narrador-repórter é, como 
vimos, estratégia discursiva. Mas ela não está sozinha. A dicção de teste-
munho do narrador-repórter se associa ao recurso de pôr a narrativa no 
espelho.

Há tempos o campo dos estudos jornalísticos entende que a meto-
dologia “objetiva”, que considera fundamentais os princípios deonto-
lógicos profissionais (exatidão, descrição exata dos fatos, fidelidade a 
documentos, inclusão de informações que são informações e retificação 
de erros, entre outras), não é via imune à dimensão de subjetividade. Em 
Tempo de Arraes, há a voz do narrador testemunhal, o qual, todavia, não 
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dispensa procedimentos e protocolos jornalísticos rigorosos. Assim, a 
metanarrativa jornalística, relatando o modo de operação do repórter 
como profissional do jornalismo, seu labor diante do mundo reportado, 
estabelece contrato com o enunciador em que dois vasos se comunicam: 
o apelo à verdade factual, pela amostragem dos “fatos incontestáveis”, 
se alia à dimensão do testemunho, da “sinceridade” como postura ética. 

O discurso do narrador afiança ao leitor que, como repórter, realizou 
os procedimentos que lhe competem: foi até as regiões de Pernam-
buco onde se estabeleceu a gênese da protorrevolução, conversou com 
as pessoas envolvidas no movimento de resistência, com os persona-
gens contrários a ela, investigou as hipóteses relacionadas ao assunto, 
confirmou algumas, descartou outras; mas efetivamente fez um trabalho 
de reportagem em acepção rigorosa.

O narrador-repórter poderia ter ocultado sua ação jornalística, mas 
a autorreferencialidade, tornada metajornalismo, está a serviço da argu-
mentação que não esconde o envolvimento ou o trabalho militante do 
próprio narrador-repórter na condição de um personagem da narrativa 
que narra. Como aponta Klein (2013), ao escancarar o labor de reportar, 
a narração pode ampliar as leituras possíveis sobre o fato narrado, numa 
dimensão construcionista. Seguindo tal possibilidade, podemos analisar 
o discurso do narrador-repórter que, para além de reportar os fatos, 
narra as decisões que conduziram o desenvolvimento de sua construção 
discursiva. O narrador-repórter expõe seu envolvimento com o que 
reporta, com aquilo que gostaria de suprimir, mas não o faz. O enun-
ciatário encara o emaranhado de situações e decisões inseparáveis do 
processo de edificação do texto que lê; está diante das próprias condi-
ções de sua produção como discurso.

Na entrevista com Elizabeth Teixeira, na quinta reportagem da série5, 
identificamos alguns momentos flagrantes da dimensão construcionista 
do discurso. Elizabeth abre a série de reportagens. A mulher com as 

5. No livro, o quarto capítulo, que é dedicado à história de Elizabeth, tem como nome: 
“A trágica história de Elizabeth Teixeira”. A reportagem original, de 28 de dezembro de 
1963, tem como título o domínio dos latifundiários da região: “Os Ribeiro e os Lundgren 
dominam a Paraíba, onde a revolta já aparece”. Disponível em: https://goo.gl/VS1Eq7. 
Acesso em: 12 out. 2020.
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maçãs do rosto salientes virou um símbolo do espírito de revolta dos 
camponeses do Nordeste depois que seu marido, João Pedro Teixeira, 
foi assassinado a mando de latifundiários. Pedro Teixeira e Elizabeth 
eram líderes da Liga de Sapé, que chegou a contar com mais de 10 mil 
afiliados. Pedro Teixeira incomodava muitos, seu sogro entre eles. A 
emboscada que terminou com seu assassinato, aos 44 anos, foi feita por 
dois policiais militares, no dia 2 de abril de 1962, mas organizada por 
um conluio de poderosos contra o camponês agitador. Pedro Teixeira 
deixou a mulher e nove filhos (o décimo, segundo informações da 
própria reportagem, teria ficado em Cuba, quando Elizabeth visitou o 
país com Francisco Julião).6

6. A imagem é um frame do documentário Cabra marcado para morrer (1964/1984), 
captada em 1964, durante o primeiro período de gravações. O diretor Eduardo Coutinho 
usa a imagem como recurso para conduzir a narração da trajetória de cada um dos nove 
filhos do casal Elizabeth e Pedro Teixeira depois do golpe militar de 1964. 

FIGURA 3: Elizabeth Teixeira, já viúva, com seus nove filhos.
FONTE: Documentário Cabra Marcado para Morrer (1964/1968)6.
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O narrador-repórter dedica-se a essa história de forma a contar deta-
lhes do contexto em que entrevistou os personagens. Veja-se, então, o 
trecho na íntegra para identificarmos a dimensão construcionista:

Quando estive na sua casa, nos arredores de Sapé, o lampião de que-
rosene já estava aceso e sua luz salientava mais ainda os zigomas sa-
lientes de sua cara bem armada. Casada com João Pedro Teixeira em 
1940, Elizabeth conta, quase como se contasse a história de uma outra 
pessoa, como o marido, perseguido durante vinte anos pelos políticos 
dos Ribeiros e dos Borges, acabou assassinado pela união destes com 
o próprio sogro, pai de Elizabeth.

GERAÇÃO LIVRE

Com a natural classe de quem aceita uma tragédia pessoal em nome 
de um ideal de vida, Elizabeth só ataca o pai em termos tranquilos:

– Ele é pequeno proprietário e como os outros, pensa que vai ser la-
tifundiário. Por isso é que não gostava de João Pedro, que era comu-
nista.

Ou então:

– Depois que João Pedro morreu, papai me mandou recado pelo pão-
seiro. Queria que a gente fosse amigo outra vez. Bastava que eu esque-
cesse o passado e deixasse o movimento camponês. Eu mandei dizer 
que não precisava dele para nada.

Durante mais de vinte anos, com exortações, ameaças e ciladas o pai 
de Elizabeth procurou decepar da família de pequeno proprietário 
aquela vergonha que era um comunista. A filha morava, com o ma-
rido, em terra do pai, que queria guardar a filha, e mesmo os netos, 
mais livrar-se do genro. Quanto mais o velho se esforçava para puxá-
-lo de volta para os caminhos gentis da velha geração, mais Elizabeth 
aprendia a amar, através do marido e dos filhos, a revolução. A figura 
de João Pedro Teixeira foi crescendo tanto na Liga Camponesa de 
Sapé que já então o pai de Elizabeth podia unir o interesse familiar ao 
público: livrar-se do genro por meio da polícia. Começou a série de 
atentados à vida de João Pedro Teixeira. Mas Pedro driblava a polícia, 
desaparecia de casa, reapareceria agitando as massas em Sapé – e con-
tinuava tendo filhos de Elizabeth em terra do pai dela.
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O pai resolveu, então, sair da ignorância para a organização. Pegou 
da terra que coubera à filha e vendeu-a ao Vereador Antônio Vitor. 
Tratava-se, agora, de expulsar à força João Pedro Teixeira de terra que 
não era dele. Os Ribeiros, o fazendeiro Agnaldo Veloso Borges, todos 
os grandes da Paraíba tinham agora os meios legítimos de pelo menos 
deixar ao léu o líder incômodo, sua Elizabeth e a filharada. 

Com seu instinto de mártires e de provocadores numa sociedade que 
só se modifica “na marra”, Pedro e Elizabeth não saíram da casa. E a 
última emboscada armada contra Pedro foi uma chacina em grande 
estilo. Elizabeth conta, como se falasse do caso do vizinho.

– A reunião em que combinaram a morte de João Pedro foi na casa 
de meu pai.

Morto João Pedro, Elizabeth continuou em casa. Em paz. O pai queria 
ver se agora recuperava a filha para a respeitabilidade de uma vida de 
viúva. Nada. No rastro da grande violência da morte de Pedro Teixeira 
um último assassino quis matar o menino Paulo, de 13 anos, seu filho, 
o que tem a cicatriz e que, criado naquela casa de paixão e coragem, foi 
quem me acompanhou à noite pela longa picada no mato, até a estrada 
onde ficara o jipe.

O pai tem mandado outros recados pelo pãoseiro. Mas não falou mais 
em expulsar a filha revolucionária, com suas duas alianças no dedo.

Quando perguntei a Elizabeth, meio tolamente, o que pretendia fazer 
no dia seguinte, como se não estivesse tudo muito claro, já que sua vida 
só dá mesmo o trabalho de ser vivida, como toda vida dedicada a algo 
externo ao simples existir, ela respondeu:

– Amanhã vou a Tapororoca, perto de Mamanguape. Uma vergonha 
expulsarem aqueles posseiros. Vamos fazer uma demonstração das 
grandes. (CALLADO, 2005, p. 60-62, grifos nossos).

Um último comentário analítico sobre o trecho transcrito pode ser 
possibilitado pela noção construtivista da ação discursiva. A narração 
sobre o encontro com Elizabeth Teixeira reforça que Tempo de Arraes é 
uma narrativa jornalística de Antonio Callado sobre a busca de possibi-
lidades de emancipação social para o país. Na reportagem, o narrador-
-repórter chega à família depois de caminhar por uma longa picada 
no mato. Ao ir embora, é acompanhado na caminhada pelo menino 
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de 13 anos que sobreviveu a uma emboscada e carrega a cicatriz no 
rosto como “prova”. Metáfora dessa busca, o caminho está presente, de 
maneira direta ou indireta, pela série de reportagens. O repórter narra 
seu périplo, sua aventura e o encontro com os personagens que o ajudam 
a “entender” o mundo que tem como horizonte a utopia social.

5. Na pele do discurso, o país possível diluído

Em movimento de síntese, as reportagens de Callado sobre as Ligas 
Camponesas delineiam um horizonte de apostas e crenças que, na 
concretude do chão histórico, estão distantes do nosso tempo, ao qual 
dificilmente podemos recusar o adjetivo disfórico. O narrador-repórter 
parecia dizer: “Leitor, veja o que eu vi: este é o país possível. Precisamos 
repetir essa protorrevolução em todo o Brasil”. No entanto, vale aqui, 
principalmente, a notação de impasses e caminhos jornalísticos convida-
tivos à permanente reflexão, sempre quando colados à pele do discurso.

Como um dos saldos interpretativos de importância, vale o flagrante 
de como o discurso do narrador-repórter na série de reportagens sobre 
as Ligas Camponesas em Pernambuco não escamoteia ou nega suas 
dúvidas e inquietações. Trata-se, entre diversos momentos, de plena 
exibição de um “eu” no exercício do jornalismo. Ao mesmo tempo, a 
assunção da subjetividade opera a favor da atitude combativa e mili-
tante, ideologicamente comprometida do jornalista que “toma partido”, 
o que parece destoar ou estar desfocado de grande parte dos que prezam 
por um jornalismo “neutro”. Nas reportagens de Antonio Callado, o 
leitor está diante de um discurso em que preceitos do jornalismo que 
se pode classificar como hard news, como neutralidade e objetividade, 
são suplantados por um modo de narrar que assume a subjetividade 
do repórter em explícito consórcio com a afirmação dos protocolos 
jornalísticos, as fontes jornalísticas, os dados numéricos de apuração. A 
questão da objetividade não chega a ser problematizada; não constitui 
sequer um ditame a ser paulatinamente enfrentado no percurso narra-
tivo, pois a subjetividade é assumida a todo momento com a presença 
da voz na chamada primeira pessoa, que situa o narrador-repórter no 
tempo-espaço em que transcorrem as ações.
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Tal efeito de subjetividade discursiva está consorciada à forma de 
expressão como artefato verbal, fazendo ecoar a carreira literária e 
dramatúrgica do autor de Quarup. Trechos marcadamente conotativos, 
nos quais a literariedade se lê em voz alta, são caminhos para as pluris-
significações e, de forma lúdica e prenhe de verberações simbólico-
-metafóricas, sublinham relatos e interpretações. Da mesma forma, os 
diálogos contribuem para a condução da narrativa jornalística que, tal 
qual um romance, estabelece-se de maneira fluida.

Dentre os elementos que divisamos, a autorreferencialidade ganha 
força à medida que os procedimentos jornalísticos são narrados; o ato 
de reportar põe-se no espelho. O ato de expor os protocolos jornalís-
ticos da investigação acaba desembocando na atitude declarada de não 
isenção de forma a fazer que o narrador-repórter deixe às vistas seu 
propósito de intelectual comprometido com a retificação das estruturas 
que respondem pelo descalabro social brasileiro. Aqui, reconhecemos 
ecos inequívocos do romancista de Quarup e de Assunção de Santiago, 
o escritor empenhado na busca de um novo Brasil. O caráter metanar-
rativo não é exercício estéril. Ao contrário, é recurso da causa militante 
que, muitas vezes, ganha caráter explicitamente denunciativo.

Durante a Ditadura Militar, Callado foi preso e proibido de escrever. 
O regime não permitia a Callado escrever. Ainda assim, ele escreveu. 
Escreveu até o fim da vida, 1997, quando padeceu de um câncer. Morreu 
desiludido com os rumos do país que, um dia, acendeu a fagulha da 
protorrevolução.
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Capítulo 17

Ethos de mulher contemporânea:  
um estudo da imagem da youtuber 
Jout Jout
Érika de Moraes
Hanna Beatriz Queiroz Carli

1. Considerações iniciais 

Este artigo apresenta a análise do ethos de mulher contemporânea 
construído pela youtuber e influenciadora digital Julia Tolezano, por 
meio do seu canal no YouTube JoutJout Prazer. Passamos pela inves-
tigação sobre o ethos na teoria retórica, conectando-o à sua compre-
ensão discursiva, conforme proposto por Dominique Maingueneau 
(2000, 2008, 2015), que o relaciona ao tom do discurso e à imagem que 
é formada discursivamente. O ethos se elabora, assim, por meio de uma 
percepção complexa, mobilizadora da afetividade do intérprete, que tira 
suas informações do material linguístico e do ambiente. (MAINGUE-
NEAU, 2008).

Conforme explica Moraes (2013), “não é possível tratar do conteúdo 
de um texto (verbal ou não verbal […]) sem se considerar os modos de 
dizer ou vice-versa, visto que o ethos do texto (seu tom) se constitui 
na interseção desses aspectos”. Assim, é analisada a imagem de mulher 
contemporânea que é projetada pela youtuber Jout Jout através dos seus 
modos de dizer.
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Jout Jout, apelido de Julia Tolezano, é uma youtuber que cria conte-
údos intercalando informação e entretenimento. Jovem, nascida em 
1991, é formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RJ), sendo, hoje, reconhecida por seu canal 
no YouTube, que foi criado em 2014, e por ser autora do livro Tá todo 
mundo mal, publicado em 2016 pela Companhia das Letras. Seu reco-
nhecimento e fama foram consagrados em 2016, após o vídeo intitulado 
Não tira o batom vermelho ter viralizado no YouTube e nas redes sociais 
no dia 12 de junho, em decorrência da temática nacional do Dia dos 
Namorados. 

Uma das propostas de Julia Tolezano é convidar outras mulheres 
para serem entrevistadas em seu canal, no qual aborda temas como rela-
cionamentos, vida profissional e assuntos do cotidiano. A descrição do 
perfil de seu canal (na ocasião da análise), escrita pela própria autora, é: 
“Opa! Tudo bom? Este é o meu, seu, nosso canal! Não temos tema nem 
roteiro, ok? Eu só meio que vou falando e vocês meio que vão ouvindo e 
a gente meio que vai se amando”.

O ethos pode ser compreendido, conforme Maingueneau, como a 
imagem que o enunciador constrói de si mesmo no momento da enun-
ciação, o tom do discurso, podendo ser aplicado a textos escritos e orais. 
Segundo o autor, “por meio da enunciação, revela-se a personalidade do 
enunciador”. (MAINGUENEAU, 2001, p. 97-98). Maingueneau ainda 
divide o ethos em pré-discursivo e discursivo, sendo aquele a imagem 
prévia que o público cria do enunciador antes mesmo da enunciação. 
“Se o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, não se pode 
ignorar, entretanto, que o público constrói representações do ethos do 
enunciador antes mesmo que ele fale”. (MAINGUENEAU, 2005, p. 71). A 
imagem prévia é construída por meio dos gestos e comportamentos, ou 
ainda de enunciações anteriores. O ethos discursivo se refere à imagem 
que o público cria no momento da enunciação.

Sabe-se que as concepções sobre o gênero feminino estão diretamente 
ligadas ao momento histórico. De acordo com a concepção da análise do 
discurso francesa (AD), a história influencia os discursos que circulam 
sobre um dado tema, como o feminismo, por exemplo. Afinal, as visões 
sobre gênero também se modificam conforme o momento que se vive, 
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como já apontaram autores como Beauvoir e Bourdieu. Quando Simone 
de Beauvoir (1980), escritora, filósofa e ativista, escreveu a emblemática 
frase “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (p. 9), ela deu início ao 
pensamento que sustentaria as ideias feministas da época, de que o papel 
da mulher na sociedade não é algo que provém da situação biológica, 
mas sim da construção de determinações sociais ao longo da história.

Conforme Bourdieu (2002), o conceito de dominação masculina é 
naturalizado na sociedade devido à imposição de determinados papéis. 
Segundo o autor, pelo fato de existir uma diferença biológica, isto é, 
visível entre o corpo feminino e o corpo masculino, as diferenças sociais 
acabam sendo vistas como justificáveis. Contudo, com o passar das 
décadas, e com o avanço de estudos sobre o feminino e a dominação 
masculina, o feminismo alcançou diversas conquistas para as mulheres, 
como o voto feminino, a possibilidade de dirigir automóveis e o espaço 
no mercado de trabalho. Entretanto, esses avanços estão, ainda, longe de 
se igualarem aos masculinos. Como exemplo, tem-se a diferença salarial 
e a falta de espaço em mercados de trabalho ainda vistos como mascu-
linos. Mesmo assim, as conquistas até o momento devem ser reconhe-
cidas.

Como a AD considera a inserção no momento histórico vivido, as 
pautas sobre igualdade de gêneros e o movimento feminista são atuais e 
pertinentes para o estudo. O papel de Jout Jout, como feminista atuante 
na plataforma digital YouTube, é de grande interesse para a luta da 
equidade de gêneros e a mudança do pensamento androcêntrico da 
sociedade construída em torno de discursos patriarcais. Para tanto, é 
importante considerar a especificidade da plataforma, característica da 
circulação dos discursos contemporâneos, época em que a comunicação 
digital se impõe.

2. O YouTube no universo digital e o ethos por ele expresso

O YouTube, criado em 2005 e comprado pelo Google em 2006, é 
um site de compartilhamento de vídeos gratuito, cuja proposta é apre-
sentar-se como uma plataforma fácil e prática para disseminar vídeos 
de diversos tipos de conteúdo – informativos e de entretenimento –, o 
que o torna potencialmente democrático. De acordo com a lista Alexa, 
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pesquisa realizada pela empresa Amazon, o YouTube é o segundo site 
mais visitado do Brasil, atrás apenas do site de busca Google.

Segundo Burgess e Green (2009), o YouTube é uma plataforma de 
cultura participativa, em que o mesmo indivíduo não é somente espec-
tador e consumidor de conteúdo, ele também o produz. A interação 
entre o público e o conteúdo é sua maior fábrica de sucesso. “Para o 
YouTube, a cultura participativa não é somente um artifício ou um 
adereço secundário; é, sem dúvida, seu principal negócio”. (BURGESS; 
GREEN, 2009, p. 23). Como Queiroz (2015, p. 6) afirma, “se antes o 
YouTube era um local para expressar a liberdade individual, agora, ele é 
um legítimo meio de comunicação de massa”.

Embora qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico ou 
artístico, possa gravar um vídeo e postá-lo no YouTube, os canais de 
grande alcance costumam apresentar alta qualidade técnica. Jout Jout, 
por exemplo, possui microfone adequado, qualidade de iluminação, 
câmera profissional com qualidade HD, e conta com apoio técnico para 
regular e configurar esse aparato.

O YouTube recomenda vídeos para os espectadores de acordo com o 
conteúdo que eles já consumiram dentro da plataforma. Às pessoas que 
não têm login na plataforma, ao acessarem o YouTube, serão recomen-
dados os vídeos que estão “em alta”, os mais vistos do dia no país. Isso 
demonstra o funcionamento da bolha informativa, em que os vídeos 
considerados mais importantes são os populares, independentemente 
de seus conteúdos, gerando um efeito em cadeia de popularidade.

Julia Tolezano apelidou seu público de “família Jout Jout”, criando a 
sensação de que todos ali compartilham dos mesmos princípios e ideo-
logias. Isso vai, mais uma vez, ao encontro da ideia de bolha informa-
tiva da comunicação, segundo a qual as plataformas de conteúdo sele-
cionam e oferecem a cada indivíduo aquilo que é mais semelhante a 
seus supostos gostos e preferências, de acordo com o conteúdo que ele 
consome por espontânea vontade, já que, conforme Prego (2017, p. 20), 
“neste contexto, todos os dados e as comunicações recebidas destinam-
-se a reforçar os seus hábitos, interesses e opiniões”.

Dessa forma, o público que acompanha Jout Jout no YouTube tende 
a consumir conteúdos relacionados em outras redes sociais. Entretanto, 
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mesmo que esse público fiel – a “família Jout Jout” – seja, supostamente, 
“ideologicamente parecido”, existe também o alcance no público diver-
gente. Isso acontece devido à alta popularidade dos vídeos da youtuber, 
fazendo-os ganhar destaque na recomendação da plataforma. Além 
disso, outra característica do seu canal é criar um ambiente informal 
de conversa com seu público, proporcionando um aspecto imersivo que 
prende a atenção dos indivíduos.

3. O ethos e sua pertinência para o estudo

Para Amossy (2005, p. 9), “todo ato de tomar a palavra implica a 
construção de uma imagem de si”. Essa “imagem de si” relaciona-se ao 
ethos discursivo, conforme reelaboração do conceito por Maingueneau. 
E o ato de “tomar a palavra” também implica a maneira de dizer, isto 
é, o como se diz. A primeira afirmação pressupõe que o indivíduo não 
precisa se apresentar ou falar explicitamente de si, pois “suas competên-
cias linguísticas e suas crenças implícitas são suficientes para construir 
uma representação de sua pessoa”. (AMOSSY, 2005, p. 9).

A noção de ethos tem origem na tradição retórica de Aristóteles. A 
retórica compreende a capacidade de tornar o discurso eficaz, trans-
mitir uma imagem positiva ao público. É a arte de persuadir. Mas, 
conforme o conceito foi aprofundado no campo da análise do discurso 
– que considera a influência da ideologia (Althusser) e do inconsciente 
(Freud/Lacan) – a partir das reformulações de Maingueneau, passa-se a 
entender que o discurso não pode ser completamente manipulado pelo 
enunciador, que não tem controle sobre seu discurso, pois é atravessado 
por ideologia, inconsciente e influenciado pelo momento histórico da 
enunciação.

Para Aristóteles, o ethos era constituído basicamente por três pilares: 
logos, pathos e ethos, elementos que podem ser reconectados em uma 
compreensão discursiva do ethos. Segundo o filósofo, somente o orador 
que dominasse essas três dimensões poderia realmente convencer seu 
público. Eggs (2005), em seu capítulo sobre o ethos aristotélico, cita o 
termo epieíkeia de Aristóteles, traduzido como “honestidade” pelo autor. 
Ele conclui que “o orador que mostra em seu discurso um caráter honesto 
parecerá mais digno de crédito aos olhos de seu auditório”. (EGGS, 2005, 
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p. 29). Para Eggs, o conceito do ethos aristotélico é formado por duas 
faces distintas, mas que se completam: a epieíkeia, que representa as 
virtudes do indivíduo (como honestidade e benevolência) e a héxis, que 
engloba os hábitos, modos e costumes.

Ainda segundo esse autor, baseando-se nos conceitos phrónesis (a), 
areté (b) e eúnoia (c) de Aristóteles: “Os oradores inspiram confiança, 
(a) se seus argumentos e conselhos são sábios e razoáveis, (b) se argu-
mentam honesta e sinceramente, e (c) se são solidários e amáveis com 
seus ouvintes”. (EGGS, 2005, p. 32). A phrónesis faz parte do LOGOS e 
a eúnoia pertence ao PATHOS. A areté é a “virtude” do ethos, ou seja, a 
epieíkeia.

A eunóia constitui […] um campo semântico – sendo sua base co-
mum não só a expressão de uma simpatia para com o outro, mas 
também de uma disposição ativa para prestar serviços ao outro, caso 
ele necessite. Em português, o termo solidário parece explicar melhor 
esses dois aspectos de uma simpatia ativa para com o outro. (EGGS, 
2005, p. 33).

Eggs conclui que o orador mostra a phrónesis se consegue desen-
volver conselhos e argumentos razoáveis.

Nos vídeos do canal, Jout Jout constrói sua phrónesis de maneira 
consistente. O fato de apresentar histórias reais para seu público, que 
envolvem suas próprias vivências, e levar outras mulheres para contar 
suas experiências em frente à câmera concretiza o poder persuasivo 
(influenciador) da youtuber. Isso pode ser explicado pelo princípio 
antropológico (EGGS, 2005) da noção aristotélica, que afirma que o 
homem tem uma tendência natural para o verdadeiro. “O verdadeiro 
e o melhor são por natureza mais fáceis de provar e mais consistentes”. 
(ARISTÓTELES apud EGGS, 2005, p. 39). A repercussão da youtuber 
não seria a mesma se ela utilizasse em seus vídeos de histórias inven-
tadas, por exemplo.

Seguindo a visão aristotélica, o logos é o próprio discurso, ou seja, a 
própria argumentação. Ele consiste no raciocínio do orador e, conforme 
Eggs (2005, p. 41), “o logos convence em si e por si mesmo”. Já o ethos e o 
páthos estão conectados o tempo inteiro com a situação do discurso – o 
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local da enunciação, o momento histórico, a efetividade com o ouvinte, 
o plano de enunciação, entre outras variantes do discurso.

As noções da retórica representam um ponto de partida para a 
definição do ethos discursivo por Maingueneau. O autor parte dessas 
noções e reformula o conceito, com base nos pilares da análise do 
discurso, acrescentando, portanto, a carga da história e do inconsciente. 
Em seu livro Gêneses do discurso, o autor apresenta que o enunciador, 
enquanto falante, está presente em um lugar determinante, que, por sua 
vez, confere a si um status para legitimar o seu dizer. No exemplo de 
Jout Jout, ela ocupa o lugar determinante de influenciadora digital. Seu 
discurso a eleva a um status de mulher feminista e, consequentemente, 
exerce maior influência sobre o público feminino. Sua fala legitima esse 
status e autoriza a construção dessa imagem de si.

Para Maingueneau (2005), a cena da enunciação é indispensável para 
a construção do ethos. A cena da enunciação, relacionada à sua ceno-
grafia, está vinculada à figura do enunciador e se concretiza a partir de 
um caráter e de uma corporalidade.

O “caráter” corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à 
“corporalidade”, ela é associada a uma compleição corporal, mas tam-
bém a uma forma de vestir-se e de mover-se no espaço social. O ethos 
implica assim um controle tácito do corpo, apreendido por meio de 
um comportamento global. (MAINGUENEAU, 2005, p. 72).

O ethos conceituado por Maingueneau pode ser definido por três 
características. Primeiro, é uma noção discursiva. “Ele se constrói 
através do discurso, não é uma ‘imagem’ do locutor exterior a sua fala”. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 17). Ou seja, o ethos só pode ser estudado 
enquanto houver enunciação, não pode ser desvinculado da fala. Como 
já pontuamos, a imagem de si é construída a partir da enunciação do 
indivíduo, daquilo que ele diz a partir da maneira como o diz.

Como Maingueneau afirma de modo certeiro, o ethos não é dito 
explicitamente, mas sim mostrado através de um conjunto de elementos. 
Isto é, Jout Jout não precisa dizer que é feminista, ela mostra que o é pela 
sua maneira de se exprimir. O ethos, portanto, mostra-se no discurso 
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através das escolhas do enunciador. Para Maingueneau, essas escolhas 
dizem respeito à sua “maneira de se exprimir” no plano da expressão.

O ethos também é “um processo interativo de influência sobre o 
outro” (MAINGUENEAU, 2008, p. 17), o que é significativo para nossa 
análise, já que a imagem de mulher que Jout Jout projeta para o mundo 
está concomitantemente ajudando a construir a contemporaneidade da 
figura feminina, isto é, a imagem sobre qual é o lugar das mulheres na 
sociedade atual.

Por último, o conceito mobilizado é fundamentalmente híbrido, 
chamado sócio-discursivo. É “um comportamento socialmente avaliado, 
que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação 
precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-
-histórica”. (MAINGUENEAU, 2008, p. 17).

4. Análise: uma conversa sobre o universo feminino

Este trabalho busca compreender o ethos feminino expresso pelo 
canal JoutJout Prazer, considerando, para a escolha do vídeo analisado, 
critérios como tema, duração e presença de outra mulher entrevistada. 
Tendo em vista nossa navegação pelo canal e levando em conta o critério 
de representatividade, compreendida no âmbito teórico-metodológico 
da AD, elegemos, para este artigo, analisar um vídeo intitulado Então 
tá, Paola, foi ótimo, em que Jout Jout entrevista a chef Paola Carosella. 
O vídeo, que foi ao ar em 25 de janeiro de 2018, caracteriza-se como 
uma conversa informal sobre vários aspectos da vida pessoal da chef e, 
consequentemente, do mundo feminino, com o qual ambas as coenun-
ciadoras interagem. O que há de convergente entre este vídeo e outros 
do canal é a presença de abordagem sobre o universo feminino, a inde-
pendência e a liberdade da mulher contemporânea para debater, falar e 
discutir o que for de seu interesse.

São abordados assuntos relativos às suas vidas pessoais, trabalho, rela-
cionamentos, filhos, o que favorece perceber a construção de imagem da 
mulher contemporânea, além de ser uma maneira de reafirmar o discurso 
com a presença de duas mulheres – uma concordando ou discordando 
da outra. São temas que interdialogam com outros do canal, de modo a 
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dar conta de uma exposição representativa da regularidade de discursos 
que caracterizam a interdiscursividade no veículo em questão.

O método de análise é qualitativo, com suporte no respaldo teórico-
-metodológico da análise do discurso de linha francesa, priorizando o 
conceito de ethos discursivo de Dominique Maingueneau, em diálogo 
com a retórica. Considerando a contribuição da retórica e a reformu-
lação do conceito para o âmbito discursivo proposta por Maingueneau, 
conforme mostramos anteriormente, analisamos detalhadamente o 
logos, ethos e páthos, aqui compreendidos em interconexão e com histo-
ricidade, que convergem para o estabelecimento do ethos discursivo 
definido a partir da identidade construída nesse material midiático.

No vídeo analisado, é importante observar os aspectos visuais e 
gestuais, como o fato de que Jout Jout começa servindo duas taças de 
espumante, uma para ela e outra para a chef Paola Carosella, que atual-
mente é jurada do programa MasterChef da Rede Bandeirantes (reality 
gastronômico, em que é a única mulher entre três jurados). O ato de 
servir champanhe logo no início do vídeo sinaliza uma quebra de para-
digma em relação a um discurso de que ingerir bebidas alcóolicas é algo 
tipicamente masculino.

Por ser uma mulher considerada alta (1,77 metro), Paola menciona 
no vídeo que sua altura a incomodou durante a infância, em todos 
os anos em que interpretou papéis de homem em peças de teatro. Ao 
mencionar esses acontecimentos, Paola aponta uma marca de identi-
dade que, segundo demonstra, merece ser quebrada: que ser alto é tipi-
camente masculino. Ela questiona: “Não podem existir mulheres altas? 
Não há papéis em peças teatrais para elas?”.

Outro assunto abordado durante o vídeo é o fato de Paola não ter 
furado as orelhas de sua filha quando esta nasceu. A chef conta um 
episódio de quando sua filha chorou por querer experimentar um 
brinco e não ter os furos. Paola conta que explicou à filha que, se ela 
quisesse o furo, faria o furo agora, quando houve a vontade de fazê-lo. 
Assim, ela explica que, a seu ver, enquanto bebê recém-nascido, a filha 
não tinha noção nem vontade própria. Se ela não quisesse o furinho 
posteriormente, não seria possível desfazê-lo. Novamente, a entrevis-
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tada renega uma marca de gênero: que menina tem de ter furo na orelha 
e usar brinco.

Retomando o conceito de epieíkeia de Aristóteles, que é traduzido 
como “honestidade” pelo autor Eggs (2005), pode-se dizer que Jout 
Jout representa um caráter honesto diante do seu público, analisando a 
influência e o poder de persuasão que seu discurso contém. Ou seja, o 
caráter honesto vem daí, ao contar uma história factual. Dessa forma, o 
público se sente próximo da entrevistada, se identifica com suas ideias 
e, por essa identificação, tende a assistir ao vídeo até o final. A phró-
nesis, ligada ao logos, é demonstrada a partir dos conselhos “sábios e 
razoáveis” (EGGS, 2005, p. 32), ou seja, coerentes com a realidade. Já a 
eúnoia (páthos), que diz respeito à forma como as duas se comunicam 
com o público, completa o ciclo da retórica, necessário para convencer o 
público e para construir a imagem de mulher contemporânea projetada 
pelas duas participantes através do vídeo.

Pode-se destacar a coerência (phrónesis) das falas com as atitudes 
das personalidades em frente às câmeras. Já que a proposta da conversa 
é quebrar marcas de identidade consideradas ultrapassadas, o ato de 
beber champanhe também representa uma ruptura com os lugares tipi-
camente masculinos ou femininos. A quebra dos estereótipos, assim, 
dá-se no conteúdo do dizer e em sua forma, seja por meio da naturali-
dade do narrar ou da presença da bebida. Essa naturalidade constrói o 
que Maingueneau chama de caráter e corporalidade.

As duas também comentam sobre episódios em que frequentaram 
festas e voltaram bêbadas, quando a chef relata que não se sente mais 
confortável em passar por essa situação. “Eu sou uma mãe, agora não dá 
para me arrastar.” Com um tom indignado, Jout Jout pergunta: “Ah, que 
regra foi essa? Quem inventou essa regra?”. A chef responde: “Eu mesma, 
não gosto mais, não me sinto confortável quando perco o controle”. Ao 
colocar sobre si mesma a responsabilidade de não se sentir confortável 
nem de gostar disso, Paola subverte o senso comum de que “mães devem 
se comportar”, propondo uma nova maneira de compreendê-lo, a saber, 
“eu não devo fazer o que não me faz sentir confortável”. Esse posicio-
namento reforça a construção da imagem da mulher contemporânea, 
aquela que faz o que tem vontade e não se rende às pressões da socie-
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dade. (Sob o olhar da AD, cabe uma reflexão sobre até que ponto tais 
“vontades próprias” não são ainda atravessadas por discursos vigentes, 
cujas respostas ultrapassam os limites desta análise.)

Por ser, na ocasião, uma mulher de 45 anos, que se coloca como inde-
pendente para o mundo e que possui uma carreira consagrada na gastro-
nomia, Paola pode ser vista como um símbolo de mulher contempo-
rânea, que quebrou um paradigma predominante até o século passado, 
segundo o qual a mulher fica em casa enquanto o homem trabalha para 
sustentar a família. Seu marido não é uma figura pública como ela, o que 
concretiza mais ainda o rompimento com o tradicional. Aqui, a mulher 
está no holofote enquanto o homem está nos bastidores, ou até mesmo 
é invisível publicamente, o que demarca ruptura com visões tradicio-
nalistas, segundo as quais o homem era associado ao espaço público, 
enquanto a mulher, ao privado. A necessidade de se falar disso mostra 
que ainda há lutas femininas por espaços na sociedade. Dessa forma, o 
ethos pré-discursivo da chef Paola é de uma mulher independente e que 
não é frágil. Esse ethos pré-discursivo está evidenciado na cabeça das 
pessoas que conhecem a chef, seja por meio do programa MasterChef 
ou das redes sociais, pois, durante os programas, ela demonstra autori-
dade e também já mencionou os episódios de sacrifícios por que teve de 
passar até chegar aonde está, com a carreira consolidada.

A youtuber também aborda, durante a entrevista, a questão do este-
reótipo de que feministas não gostam de maquiagem e não se maquiam. 
Ela conta que, no camarim de programas de entrevista em que parti-
cipou, houve um receio de avisá-la que havia uma maquiadora ali 
disponível para produzi-la. De maneira cautelosa e aflita, dizem-lhe 
“Jout Jout, não precisa, mas, se você quiser, tem uma maquiadora”, 
reforçando que não é necessário, alegando que é apenas para “tirar o 
brilho” do rosto, ou seja, a oleosidade. Após contar sobre esse fato que 
acontece com frequência, ela diz que, se há um momento em que ela vai 
usar maquiagem, é aquele, pois há uma maquiadora profissional para 
isso. Diante dessa fala, conclui-se que um dos motivos para ela não se 
maquiar é a preguiça (ou falta de tempo ou de destreza etc.) de fazê-lo, 
e não porque abomina tal ação. Sendo assim, ela utiliza um elemento 
surpresa para desfazer o argumento de quem afirma que as feministas 
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são descuidadas ou não gostam de maquiagem. Ao desmentir esse fato e 
usar um exemplo pessoal, ou seja, fatos que acontecem consigo mesma, 
ela dá força e valida o argumento de que a mulher contemporânea faz 
aquilo que deseja fazer, também esteticamente falando.

Criou-se um mito de que feminista não pode usar maquiagem. Tal 
ideia surgiu no início do movimento feminista, na década de 1960, no 
qual as mulheres precisavam se impor diante da sociedade e, para isso, 
usavam o artifício de negar todo e qualquer produto que reforçasse o 
conceito de “feminino”, ou que era “coisa de mulher”.

Uma das marcas registradas de Jout Jout é sua aparição no YouTube 
sem produção, sem maquiagem e com roupas do cotidiano. Uma das 
justificativas que a youtuber utiliza é que seus vídeos não têm roteiro, 
então, quando a ideia vem à sua mente, ela quer gravá-la na hora, para 
não perder a inspiração do momento. Também, outra marca impressa 
com tal comportamento é que suas palavras são mais importantes do 
que sua imagem no vídeo. Entretanto, ao contar o caso do camarim, ela 
retoma o conceito de que mulheres podem agir conforme se sentirem 
confortáveis, afirmando assim que têm liberdade sobre suas escolhas. E, 
novamente, quebra a ideia de que feminista não gosta de se maquiar. Ou 
seja, trata-se de um ethos que não só propõe rupturas, mas o questiona-
mento das próprias rupturas.

Pode-se perceber que Jout Jout desempenha um papel importante na 
construção de uma imagem do feminismo atual, e do que é ser mulher 
nos dias de hoje. Ao analisar o discurso da youtuber, é perceptível que 
ela prega a liberdade das mulheres de fazer o que querem para que 
se sintam confortáveis. Dessa maneira, ela reformula o feminismo da 
década de 1960 – no qual as mulheres precisavam se impor para serem 
ouvidas e negar padrões o tempo todo – para um feminismo de mais 
liberdade. Ela faz isso trazendo questionamentos como “Por que isso 
é errado?” ou “Por que não podemos fazer isso? Qual é o problema?”. 
Com essas simples perguntas, ela consegue instigar em seu público dife-
rentes visões sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea.

O quadro a seguir visa dar visibilidade ao modo como se expressam 
logos, páthos e ethos no vídeo analisado. Deve-se considerar que o ethos 
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discursivo leva em conta a interconexão entre todos esses elementos 
(não somente o terceiro), compreendidos em sua historicidade. 

Logos Pathos Ethos
Elementos:

Phrónesis

Sabedoria, razoabilidade

Argumentação

Elementos:
Eúnoia

Simpatia, honestidade

Elementos afetivos da 
cenografia
(no sentido de 
Maingueneau

Elementos:

Areté

Amabilidade

Caráter, traços 
psicológicos

(no sentido de 
Maingueneau)

Marcas 
(argumentativas)

Altura não deve ser 
relacionada
ao gênero masculino 
(também há mulheres 
altas)

Menina não precisa furar 
a orelha assim que nasce 
(contesta uma marca de 
gênero ligada ao feminino)

Ser mãe (ruptura com 
o senso comum sobre o 
instinto materno)

Mais visibilidade da 
mulher do que do marido 
(a mulher pode ser a figura 
pública)

Direito de escolher usar 
ou não
maquiagem

Marcas (cenográficas, 
gestuais)

Beber champanhe (ruptura 
com paradigma de que 
ingerir bebida alcóolica é 
tipicamente masculino)

Expressão de vontades 
próprias (não mais “tempo 
de festas”) 

Como se apresentam no 
vídeo (ao contar histórias 
factuais e pessoais, como 
episódios que aconteceram 
consigo mesmas, elas 
aproximam a vivência e as 
reflexões ao telespectador)

Casa da entrevistadora 
(ambiente familiar e 
acolhedor)

Marcas (expressão de 
caráter)

Mulher descontraída

Bem-resolvida

Questionamento dos 
paradigmas masculino/
feminino

“Eu faço minhas regras”

Independência

Liberdade de escolhas

Uso de termos informais; 
conversa descontraída 
e brincadeiras entre 
a entrevistada e a 
entrevistadora

TABELA 1: Modos como se expressam logos, pathos e ehos.
FONTE: elaborado pelas autoras
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Por meio das características expressas na entrevista, através de 
gestos, atitudes e conteúdo argumentativo, que, em seu conjunto, cons-
tituem caráter e corporalidade de ambas as participantes do vídeo em 
questão, apresentam-se marcas do ethos discursivo do canal JoutJout 
Prazer, fortemente pautado em uma (nova) visão do feminismo, ainda 
em construção. 

5. Considerações finais
Nosso trabalho buscou esmiuçar as marcas discursivas que consti-

tuem propostas de ruptura em relação ao papel esperado da mulher, 
com base no ethos projetado por Jout Jout em seu canal do YouTube, 
caminhando para algumas interpretações dos discursos atuais sobre o 
feminismo e o feminino.

Conforme vimos em Maingueneau (2005), a partir de seu conceito de 
cenografia, esses elementos (logos, páthos, ethos) encontram-se imbrin-
cados na constituição do ethos discursivo (no caso em questão, rela-
cionado à imagem de Jout Jout e à de sua convidada, Paola Carosella). 
Assim, de acordo com a teoria discursiva aqui mobilizada, o quadro 
acima exposto apresentou uma divisão didática que atua conjuntamente 
para a configuração das cenografias que caracterizam o ethos discursivo, 
sendo importantes para revelar os traços desse ethos.

A análise buscou apresentar o encontro desses elementos no vídeo 
selecionado, a fim de convergir para a configuração de um ethos discur-
sivo expresso pelo canal em questão. A análise de outras cenografias, 
no futuro, é pertinente para continuar a investigar as regularidades 
que caracterizam o posicionamento discursivo associado a Jout Jout. 
Conforme já ressaltado, o ethos conceituado por Maingueneau (2008) 
é uma noção discursiva, que “se constrói através do discurso” (p. 17), 
devendo ser estudado em conjunto com o ato de enunciação, que 
também inclui os elementos não verbais das cenografias postas.

Pelo viés teórico-metodológico da AD, que contempla, entre outros 
fatores, a presença de ideologia e de inconsciente, sabemos que mesmo 
as rupturas propostas e a afirmação de “vontades próprias” são atra-
vessadas por outros discursos vigentes. A necessidade de se abordar 
tais discursos mostra, por si, que ainda há lutas femininas/feministas 
por espaços na sociedade. Assim, conclui-se que o canal expressa um 
ethos que propõe não só rupturas, mas o questionamento das próprias 
rupturas.
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Capítulo 18

Futebol e discurso da desigualdade social 
em canções da Música Popular Brasileira
Elcio Loureiro Cornelsen

1. Introdução: o futebol como objeto de interesse

“O conhecimento do Brasil passa pelo futebol” – mesmo tendo sido 
enunciada a mais de sessenta anos, essa frase do escritor José Lins do 
Rego, de modo emblemático, ainda hoje, dá a dimensão da importância 
desse esporte para o país, não obstante as transformações pelas quais o 
futebol passou desde então. Isso se justifica, sobretudo, quando se consi-
dera o complexo fenômeno de produção discursiva que se desenvolve 
em torno desse esporte na sociedade brasileira, desde a multiplicidade 
da mídia esportiva e seus diferentes gêneros até a utilização do futebol 
como tema de obras literárias, cinematográficas, musicais etc., ou mesmo 
como parte do linguajar cotidiano, que integra expressões oriundas do 
futebol, como “pisar na bola”, “fazer gol de placa”, “bola murcha”, “bola 
pro mato”, “entrar de sola”, “tirar o time de campo”, “bola pra frente” etc. 
(FERNÁNDEZ, 1974, p. 37).

Nesse sentido, o presente estudo enfoca a relação entre futebol 
e discurso da desigualdade social no Brasil, a partir de um corpus 
composto pelas letras das canções “Beto bom de bola” (1967), de Sérgio 
Ricardo, e “Brazuca” (1999), de Gabriel o Pensador – nome artístico 
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de Gabriel Contino – em parceria com André Gomes e Ciro Cruz. Tal 
relação será analisada à luz de postulados da teoria semiolinguística, 
sobretudo no que diz respeito às noções de contrato comunicacional, de 
instância de enunciação, e de encenação de linguagem enquanto “espaço 
interno” da comunicação. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 
95). Cabe ressaltar, também, que o termo “discurso” é empregado neste 
estudo como linguagem em uso num contexto particular. (MAINGUE-
NEAU, 1998, p. 44).

2. Futebol e discurso da desigualdade social na música popular 
brasileira

Desde as primeiras décadas do século 20, futebol e música popular 
brasileira se aliaram em parcerias muito felizes, envolvendo nomes como 
Ary Barroso, Lamartine Babo, Wilson Batista, Lupicínio Rodrigues, Tom 
Zé, Gonzaguinha, João Bosco, Jorge Ben Jor, Paulinho Nogueira, Aldir 
Blanc, Chico Buarque, e tantos outros, verdadeiros mestres em exaltar 
a paixão nacional. Entre eles, não faltaram aqueles que expressaram – e 
têm expressado – as mazelas políticas e econômicas no país a partir do 
discurso da desigualdade social associado ao tema do futebol. A seguir, 
analisaremos dois exemplos disso.

2.1 Futebol e discurso da desigualdade social na canção “Beto 
bom de bola”

A canção “Beto bom de bola” (1967) é uma das mais polêmicas na 
história da música popular brasileira. Inscrita em 1967 pelo cantor e 
compositor Sérgio Ricardo para concorrer ao prêmio do Terceiro 
Festival da Música Popular Brasileira promovido pela TV Record, de 
São Paulo, sua letra, basicamente, retrata a trajetória de um jogador de 
futebol, numa curva de ascensão e queda, “uma pequena ópera”, como a 
define Beto Xavier (2009, p. 142). Vejamos a seguir o texto da letra:

Como bate batucada
Beto bate bola
Beto é o bom da molecada
E vai fazendo escola
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Tira de letra a pelada
Com bola de meia
Disse adeus à namorada
A lua é bola cheia
A cigana viu azar
E Beto não deu bola
E aceitou a proteção
Do primeiro cartola
Nas manchetes de jornal
Bebeto entrou de sola
– Extra!
– O novo craque nacional
– Bebeto Bom de Bola 

– É, é, é ou não é
Bebeto Bom de Bola! (bis)

E foi pra Copa buscar a glória
E fez feliz a nação,
no maior lance da história,

Atenção! Beto com a bola
Avança o furacão
Zero a zero no placar
É grande a confusão

Vai levando a Leonor
Rompendo a marcação
Driblou dois e agora invade
A zona do agrião
Leva um chute na canela
E vai parar no chão
Se levanta ainda com a bola
Domina o balão
Capengando dribla o béque
Que petardo, pimba 
Gooooool!!
E foi beijar o véu da noiva
O Brasil campeão! 
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– É, é, é ou não é
Brasil bi-campeão! (bis)

E foi-se a Copa e foi-se a glória
E a nação se esqueceu
do maior craque da história

Quando bate a nostalgia
Bate noite escura
Mãos no bolso e a cabeça
Baixa, sem procura
Beto vai chutando pedra
Cheio de amargura
Num terreno tão baldio
O quanto a vida é dura
Onde outrora foi seu campo
De uma aurora pura
Chão batido pé descalço
Mas sem desventura
Contusão, esquecimento
Glória não perdura
Mas,
Se por um lado o bem se acaba
O mal também tem cura 

– É, é, é ou não é
O mal também tem cura! (bis)

Homem não chora 
por fim de glória

Dá seu recado 
enquanto durar sua história. (bis)1

Aparentemente, a letra em si não é polêmica. O que se tornou polê-
mica foi a performance de Sérgio Ricardo, um representante da Bossa 
Nova nos anos 1960, naquela edição do festival. Conforme aponta Beto 
Xavier (2009, p. 144),

1. Letra disponível em: http://letras.mus.br/sergio-ricardo/520632/?domain_redirect=1. 
Acesso em: 25 fev. 2020.
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Sérgio Ricardo não suportou a vaia estrondosa da plateia, que o im-
pedia de cantar “Beto bom de bola”, uma composição de melodia di-
fícil e extensa letra, que usava o futebol e suas gírias características. 
Durante quase vinte minutos não houve acordo. Sérgio Ricardo ten-
tou entrar em campo para mostrar sua arte, simplesmente, mas não 
conseguiu. Num rompante histórico, pegou o violão, quebrou-o pelo 
braço e atirou os pedaços na plateia, depois de duas vezes tentar, em 
vão, se apresentar. Foi como se ali, em pleno palco, protagonizasse 
uma imediata revanche diante da exigente e mal educada torcida.

Aliás, para termos uma ideia do time de craques da música popular 
brasileira que se apresentaram naquela edição do Festival, basta 
mencionarmos as quatro canções melhor colocadas: em primeiro 
lugar, “Ponteio”, de Edu Lobo e Capinam, que foi interpretada por Edu 
Lobo e Marília Medalha; em segundo lugar, “Domingo no parque”, de 
Gilberto Gil, interpretada pelo cantor e compositor com Os Mutantes; 
em terceiro lugar, “Roda vida”, de Chico Buarque de Hollanda, interpre-
tada por ele com o grupo MPB-4; em quarto lugar, “Alegria, alegria”, de 
Caetano Veloso, interpretada pelo cantor com o grupo argentino Beat 
Boys. (ALBIN, [2020]).

Polêmica à parte, passemos à análise propriamente dita. Em termos 
formais, a letra da canção “Beto bom de bola” se compõe de 9 estrofes 
de tamanhos variados: 3 dísticos, 2 tercetos, 1 quarteto e 3 estrofes 
compostas por 17 versos cada uma. Os versos que compõem a letra 
da canção são heterométricos, variando de monossílabos, dissílabos, 
pentassílabos (redondilha menor), heptassílabos (redondilha maior) a 
octassílabos. Na primeira estrofe, predominam rimas cruzadas: a-b-a-
-b-a-c-a-c-d-b-e-b-f-b-g-f-b. Nas demais estrofes, constata-se também 
uma estrutura rimada, sem, entretanto, seguir uma regularidade.

Por sua vez, em termos de conteúdo, a canção “Beto bom de bola”, de 
início, estabelece uma relação entre futebol e samba, produzida textual-
mente pela aliteração nos primeiros versos: “Como bate batucada / Beto 
bate bola”. Trata-se de uma crônica da vida de um craque, da ascensão à 
queda, narrada por um sujeito enunciador (EUe) enquanto ser interno 
do próprio texto (CHARAUDEAU, 2012, p. 52), “protagonista da cena 
enunciativa” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 200) segundo 
o contrato comunicacional, caracterizado pelo domínio do jargão do 
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futebol enquanto modo partilhado de “saberes comuns” (CHARAU-
DEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 131): Beto se torna jogador profis-
sional, sem dar ouvidos à cigana, abandonando a namorada e buscando 
proteção do cartola. Chega à Seleção Brasileira e faz o gol do título na 
Copa, atingindo a glória. Mas uma contusão fatal põe fim à sua carreira, 
o tempo passa e vem o esquecimento. Nessa curva da ascensão à queda, 
daquele que chutava “bola de meia” e termina chutando “pedra”, estão 
presentes a felicidade e a amargura. Aliás, alguns acreditam ver em Beto 
uma representação de Mané Garrincha, tanto pela fama do craque, 
como também pela menção na letra do “Brasil bi-campeão”. Fato é que, 
em 1967, Garrincha estava longe de ser aquele jogador que encantou o 
mundo na Copa de 1962. Sua carreira estava em franco declínio, muito 
comprometida pela série de lesões. (KFOURI; COELHO, 2010). Em 
1983, vítima do alcoolismo, quase esquecido e pobre, morreu Mané. Por 
assim dizer, ao ser ressignificada, a canção de Sérgio Ricardo assume, a 
posteriori, um tom premonitório em relação a um dos maiores craques 
que o futebol brasileiro conheceu.

Além disso, ressalta-se que a instância comunicacional do sujeito 
enunciador pauta-se pelo jargão do futebol, conforme revelam os 
seguintes versos: “Vai levando a Leonor / Rompendo a marcação / 
Driblou dois e agora invade / A zona do agrião” etc. Como nos lembra 
Patrick Charaudeau (2012, p. 194), trata-se de um “narrador totalmente 
exterior”, “extradiegético” na terminologia proposta por Gerard Genette 
(1995), que encena uma linguagem de “boleiro” enquanto “saberes 
comuns” partilhados e narra a história de Beto, um “herói trágico”.

2.2 Futebol e discurso da desigualdade social na canção “Brazuca”

A canção “Brazuca” (1999), do álbum Nádegas a declarar, de Gabriel 
o Pensador, composta em parceria com André Gomes e Ciro Cruz, 
pertence ao gênero popular da cultura hip-hop, surgida nos Estados 
Unidos nos anos 1980, e que possui como uma de suas maiores expres-
sões o rap, ou rhythm and poetry. Original do espaço urbano, tendo 
surgido nas ruas e becos de bairros pobres, habitados em sua maioria 
por negros, em cidades como Nova York e Detroit, a cultura hip-hop, 
também marcada pela improvisação a partir do uso de materiais reci-
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clados, expressou-se na dança – por exemplo, no break dance –, na 
pintura com os grafites, e na música com o rap, que em muitos aspectos 
lembra o repente nordestino.

Especificamente em relação ao rap, trata-se de um estilo musical da 
cultura hip-hop, que expressa em suas letras a dura realidade da vida em 
periferias das grandes cidades pelo mundo afora. (XAVIER, 2009). O 
rap configura-se, portanto, como uma música de protesto, num ritmo 
rápido e acelerado, em que a letra é cantada em forma de discurso, e 
integra expressões típicas da linguagem da rua, bem ao caráter popular.

A canção “Brazuca” apresenta todas essas características, o que nos 
permite classificá-la como pertencente ao estilo rap. Conforme ressalta 
Ricardo Cravo Albin ([2020]), Gabriel o Pensador “[p]assou a adoles-
cência no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde 
conviveu com moradores da favela da Rocinha, o que o aproximou do 
universo rap” e, podemos dizer também, da realidade dos excluídos. O 
discurso da desigualdade social surge no texto da canção a partir de duas 
personagens: Brazuca, que é “bom de bola” e tem sucesso na carreira 
como jogador, e seu irmão, Zé Batalha, que se mata de trabalhar, mas 
vive na miséria, além de jogar bola “mal pra caralho”. Os apelidos, aliás, 
reforçam essa distinção: a vida se afigura como uma verdadeira “guerra”, 
em que o “batalhador” se esforça, sem obter sucesso; já o craque tem o 
apelido associado ao Brasil, ou melhor: ao “Brazil” do futebol globali-
zado. Vejamos a letra:

Futebol? futebol não se aprende na escola
No país do futebol o sol nasce para todos mas só brilha para poucos
E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto 
chamado Brazuca
Que não tinha nem comida na panela mas fazia embaixadinha na 
canela e deixava a galera maluca
Era novo e já diziam que era o novo Pelé

Que fazia o que queria com uma bola no pé
Que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e que driblava 
até melhor que o Mané
Pois é
E o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários e a 
inveja nos otários
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Inclusive em seu irmão que tem um poster do Romário no armário
Mas joga bola mal pra caralho
O nome dele é Zé Batalha
E desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta 
sua mãe e o seu irmão mais novo
Nenhum dos dois estudou porque não existe educação pro povo no 
país do futebol
Futebol não se aprende na escola
É por isso que Brazuca é bom de bola

Brazuca é bom de bola
Brazuca deita e rola
Zé Batalha só trabalha
Zé Batalha só se esfola
Brazuca é bom de bola
Brazuca deita e rola
Zé Batalha só trabalha
Zé Batalha só se esfola
Chega de levar porrada
A canela tá inchada e o juiz não vê
Chega dessa marmelada
A camisa tá suada de tanto correr
Chega de bola quadrada
Essa regra tá errada, vâmo refazer
Chega de levar porrada
A galera tá cansada de perder

No país do futebol quase tudo vai mal
Mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional
Campeão estadual, campeão brasileiro
Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro
E o mundo inteiro conheceu Brazuca com a dez
Comandando na meiúca como quem joga sinuca com os pés
Com calma, com classe, sem errar um passe
O que fez com que seu passe também se valorizasse
E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa
Capitão da seleção, tá lá na copa
Enquanto o seu irmão, Zé Batalha,
E todo o seu povão, a gentalha
Da favela de onde veio, só trabalha
Suando a camisa, jogado pra escanteio
Tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que 
carrega na marmita
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Contundido de tanto apanhar
Confundido com bandido, impedido
Pode parar!!

Sem reclamar pra não levar cartão vermelho
Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos
Tentando se explicar com um revólver na nuca:
Eu sou trabalhador, sou irmão do Brazuca!
Ele reza, prende a respiração
E lá na copa, pênalti a favor da seleção
Bola no lugar, Brazuca vai bater
Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer
Juiz apitou… tudo como tinha que ser:
Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão
Tá lá mais um corpo estendido no chão
Brazuca é bom de bola
Brazuca deita e rola
Zé Batalha só trabalha
Zé Batalha só se esfola
Brazuca é bom de bola
Brazuca deita e rola
Zé Batalha só trabalha
Zé Batalha só se esfola

Chega de levar porrada
A canela tá inchada e o juiz não vê
Chega dessa marmelada
A camisa tá suada de tanto correr
Chega de bola quadrada
Essa regra tá errada, vâmo refazer
Chega de levar porrada
A galera tá cansada de perder
O país ficou feliz depois daquele gol
Todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou
Muita gente até chorou com a comemoração
Orgulho de viver nesse país campeão
E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha
É o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha
Mas não tem ninguém pra carregar o corpo
Nem pra fazer uma oração pelo morto
Tá todo mundo com a bandeira na mão esperando a seleção no 
aeroporto
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É campeão da hipocrisia, da violência, da humilhação
É campeão da covardia e da miséria, corrupção
É campeão da ignorância, do desespero, desnutrição
É campeão do abandono, da fome e da prostituição

Brazuca é bom de bola
Brazuca deita e rola

Chega de levar porrada!!2

Em termos formais, constata-se que a letra de “Brazuca” apresenta 
estrofação com número variado de versos, um refrão em forma de quar-
teto, executado duas vezes, com predomínio de rimas cruzadas e para-
lelas. Como a dicção tende ao discurso, tem-se a impressão de que os 
versos longos podem ser segmentados em versos menores, algo percep-
tível pelo grande número de rimas internas.

Quanto ao conteúdo, a letra de “Brazuca” evidencia seu caráter de 
protesto. A diversidade é marcada pelos irmãos Brazuca e Zé Batalha, 
que trilham caminhos contrários: como apontado anteriormente, 
enquanto o primeiro é um jogador de sucesso, o segundo fracassa, 
embora trabalhe muito.

A letra se vale da metáfora do futebol como “o jogo da vida”, num 
Brasil em que imperam a injustiça e todo tipo de mazelas: “É campeão 
da hipocrisia, da violência, da humilhação / É campeão da covardia e 
da miséria, corrupção / É campeão da ignorância, do desespero, desnu-
trição / É campeão do abandono, da fome e da prostituição”. Nesse 
“jogo da vida”, enquanto Brazuca é campeão, marcando o gol do título, 
e jogando com a camisa da Seleção Brasileira, Zé Batalha representa os 
inúmeros anônimos que sucumbem num “jogo” desigual, marcado pelo 
preconceito, pela exploração, pela violência e pelo descaso das autori-
dades e do Estado.

2. Letra disponível em: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/65578/. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
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3. “Beto bom de bola” e “Brazuca”: uma análise comparada

A letra da canção “Beto bom de bola” apresenta um quadro típico da 
carreira de muitos jogadores de futebol. Ao se profissionalizarem e se 
destacarem, alguns deles ascendem ao panteão de craques. Significativa 
para a construção discursiva da desigualdade social é, sobretudo, a “bola 
de meia” da infância de Beto, aludindo a um ambiente de pobreza, em 
que nem sequer havia condições para se ter uma bola de borracha ou 
de capotão. Assim, para poderem brincar de jogar futebol, restava aos 
garotos improvisarem uma bola, em geral enchendo uma meia de náilon 
com papel amassado. 

Talvez, essa realidade tenha ficado no passado, sobretudo na primeira 
metade do século 20, quando o futebol deixou de ser um esporte de elite 
e se popularizou, fazendo que as camadas sociais menos favorecidas 
se interessassem pelo jogo e passassem a praticá-lo. A “bola de meia”, 
por exemplo, pode se juntar à bola de gude, ao pião, à pipa, à amare-
linha, à queimada etc., como vestígios de uma infância de brinquedos, 
muitas vezes improvisados, que assumiam um caráter popular. Aliás, a 
“improvisação” é justamente um dos índices da desigualdade social, pois 
improvisar é compensar uma falta, falta esta que não é para todos, mas 
sim para uma maioria à margem das benesses sociais.

Por sua vez, a letra de “Brazuca” evidencia seu caráter contundente de 
protesto. A desigualdade é marcada pela trajetória dos irmãos Brazuca 
e Zé Batalha, que trilham caminhos contrários. Seus destinos são igual-
mente diversos: enquanto Brazuca atinge a glória na Copa, marcando o 
gol do título, Zé Batalha é confundido com bandido na favela e assas-
sinado por policiais. Aliás, craque, neste caso, parece ser também sinô-
nimo de artilheiro, pois ambos, Beto e Brazuca marcam gols decisivos 
pela Seleção Brasileira em partidas finais de Copas do Mundo.

A instância do sujeito enunciador (EUe) em “Brazuca” se diferencia 
ligeiramente de sua correspondente na letra de “Beto bom de bola”: 
embora se trate, igualmente, de um “narrador totalmente exterior”, 
segundo o “princípio da deslocutividade”, ou seja, “ele conta uma história 
em ‘terceira pessoa’, na qual narrador e personagem principal são dife-
rentes” (CHARAUDEAU, 2012, p. 194), este ainda parece guardar certo 
traço de subjetividade ao conclamar a um “basta” nos seguintes versos: 
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“Chega de levar porrada / A canela tá inchada e o juiz não vê / Chega 
dessa marmelada / A camisa tá suada de tanto correr / Chega de bola 
quadrada / Essa regra tá errada, vâmo refazer / Chega de levar porrada 
/ A galera tá cansada de perder”. Assim, o “jogo da vida” surge como 
uma “marmelada”, com regras e leis que não são para todos, porque “o 
juiz não vê” as mazelas e as violências contra aqueles que têm “a camisa 
suada”, e que só recebem “bola quadrada”.

Outro aspecto interessante, que aproxima o sujeito enunciador (EUe) 
em ambas as letras, é o fato de eles se configurarem como construtos 
que dominam o jargão do futebol enquanto “saberes comuns” parti-
lhados. Embora haja essa aproximação, o emprego do jargão é feito de 
modo diverso: enquanto o narrador da história de Beto domina o jargão 
ao discorrer sobre os lances hábeis praticados pelo craque durante a 
partida de futebol, o narrador das histórias de Brazuca e Zé Batalha 
emprega esse mesmo jargão de modo metafórico, conforme apontado 
acima, pois “a camisa suada” não é apenas “de tanto correr”, mas de tanto 
se esforçar e trabalhar, como no caso de Zé Batalha, que “só trabalha”, 
“só se esfola”, e a “galera” não “tá” somente “cansada de tanto perder” no 
jogo do campo, mas sim no jogo da vida. 

Além desse aspecto, há outro em que as letras de “Beto bom de bola” 
e de “Brazuca” parecem se aproximar, que diz respeito à visão do futebol 
enquanto “ópio do povo”. Embora não tão desenvolvido quanto em 
“Brazuca”, esse aspecto se concretiza nos versos: “E foi pra Copa buscar 
a glória / E fez feliz a nação, / no maior lance da história / […] E foi-se 
a Copa e foi-se a glória / E a nação se esqueceu / do maior craque da 
história”. Aqui, enfatiza-se o sentido de “nação” no futebol, ou de seu 
uso de modo ufanista, mas, passada a competição, cai no esquecimento 
aquele que foi seu protagonista, agora levando uma vida de nostalgia e 
de amargura, literalmente “chutando pedra”. Entretanto, pela contun-
dência da crítica à desigualdade social, “Brazuca” pontua esse aspecto de 
modo incisivo, conforme demonstram os seguintes versos: “O país ficou 
feliz depois daquele gol / Todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou 
/ Muita gente até chorou com a comemoração / Orgulho de viver nesse 
país campeão / E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha / É o 
dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha / Mas não tem ninguém 
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pra carregar o corpo / Nem pra fazer uma oração pelo morto / Tá todo 
mundo com a bandeira na mão esperando a seleção no aeroporto”. 
Assim, esquece-se o morto, vítima da injustiça e da violência policial, 
para acorrer aos “heróis” do futebol. Afinal, como ressalta, reiterada e 
ironicamente, o sujeito enunciador: estamos “no país do futebol”. Além 
disso, um verso da letra “Brazuca” estabelece uma relação de intertex-
tualidade com outra canção da MPB, quanto à banalidade da violência 
urbana: “Tá lá mais um corpo estendido no chão”. Trata-se da canção 
“De frente pro crime” (1975), do álbum Caça à raposa, de João Bosco:

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém…3

Assim como na canção de João Bosco há uma indiferença dos tran-
seuntes e fregueses de um bar próximo onde ocorreu o crime ao verem 
o corpo estendido no chão, Zé Batalha conhece o mesmo destino, pois 
nem morto recebe atenção dos moradores da favela, ainda mais em dia 
de comemoração de título da Seleção Brasileira.

Por fim, há uma distinção entre as duas letras no tocante ao modo 
de encarar a trajetória do jogador, que também se estabelece através 
do discurso da desigualdade social: em “Beto bom de bola”, embora o 
jogador seja, desde menino, talentoso, pois “Beto é o bom da molecada 
/ E vai fazendo escola / Tira de letra a pelada / Com bola de meia”, há 
um sentido de “jogo” fadado ao “azar”, pois a cigana o anunciara, mas 
“Beto não deu bola”; em “Brazuca”, esse mesmo discurso do talento se 
faz presente, na medida em que o garoto “não tinha nem comida na 
panela mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca / Era 
novo e já diziam que era o novo Pelé / Que fazia o que queria com uma 
bola no pé / Que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e 

3. Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/joao-bosco/46513/. Acesso em: 15 set. 
2020.
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que driblava até melhor que o Mané”, porém, a mensagem não é de azar, 
mas de “sorte” ou de “dádiva”, pois “[n]o país do futebol o sol nasce para 
todos mas só brilha para poucos / E brilhou pela janela do barraco da 
favela onde morava esse garoto chamado Brazuca”. Assim, Brazuca é uma 
espécie de “eleito” entre aqueles que estão à margem, enquanto Beto é a 
vítima do “azar”. Neste aspecto, aliás, podemos recorrer ao pensamento 
do antropólogo Roberto DaMatta, ao afirmar que “no Brasil, o esporte 
é vivido e concebido como ‘jogo’. É uma atividade que requer táticas, 
determinação psicológica, habilidades técnicas, mas ‘também’ depende 
das forças incontroláveis da sorte e do destino”. (DAMATTA, 1986, 
p. 106). Assim, cada um à sua maneira, Beto e Brazuca se empenham 
num “jogo contra o destino”. Ao final da letra de “Brazuca”, se estabelece 
uma simultaneidade do “jogo de campo” e do “jogo da vida”: enquanto 
o craque assinala o gol de pênalti que dá mais um título de campeã à 
Seleção Brasileira, seu irmão sucumbe no “jogo da vida”, uma verdadeira 
“batalha” perdida. Mais uma vez, recorremos a Roberto DaMatta (1986, 
p. 106): “Há um jogo que se passa no campo, jogado pelos jogadores 
como atividade profissional e esportiva. Há um outro jogo que se passa 
na ‘vida real’, jogado pela população brasileira, na sua constante busca de 
mudança para seu destino”. E é nesse sentido que o sujeito enunciador 
conclama no último verso: “Chega de levar porrada!!”. Se o sujeito enun-
ciador de “Beto bom de bola” procura amenizar o sofrimento do craque, 
dizendo que, “[s]e por um lado o bem se acaba / O mal também tem 
cura”, e que “[h]omem não chora / por fim de glória / Dá seu recado / 
enquanto durar sua história”, o sujeito enunciador de “Brazuca” assume 
um ethos combativo, pois “[c]hega de levar porrada / A galera tá cansada 
de perder”. 

4. Futebol, música e discurso da desigualdade social: à guisa de 
conclusão

Certa vez, ao discorrer sobre a música popular brasileira em “tempos 
sombrios”, Arthur Nestróvski (2002, p. 14) fez a seguinte reflexão:

Num tempo não muito distante […], a música popular foi uma reser-
va de resistência, em plena derrocada do humano. De lá para cá, as 
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coisas mudaram muito; nem por isso as canções deixam de guardar 
seu sentido mais aberto e corajoso, perpetuamente relevante. A músi-
ca popular brasileira é também uma das nossas reservas mais ricas de 
afeto, humor, sabedoria.

Acompanhando esse pensamento, consideramos que “Beto bom de 
bola” e “Brazuca” pertencem a essa permanente “reserva de resistência” 
de que nos fala Nestróvski. Cada uma ao seu modo, essas canções se 
valem do discurso da desigualdade social para criticar o status quo, 
mesmo que em contextos diferentes: o do período áureo do futebol 
brasileiro (1958-1970) no caso da canção de Sérgio Ricardo, aliás, com 
a figura do “cartola” como instância de poder sobre Beto; e do futebol 
globalizado (sobretudo, a partir dos anos 1990) no caso da canção de 
Gabriel o Pensador, André Gomes e Ciro Cruz, em que os “empresários” 
levam Brazuca para a Europa. Não obstante o distanciamento temporal 
entre elas – uma é do final da década de 1960 e a outra, do final da 
década de 1990 –, ambas se valem do caráter popular e da relevância 
do futebol na cultura brasileira para transmitir suas mensagens em tom 
crítico: por um lado, a trajetória de Beto na canção de Sérgio Ricardo é 
pautada por uma série de estereótipos em relação à maioria dos joga-
dores brasileiros que ascendem ao profissionalismo: origem humilde, 
pobreza, baixa escolaridade, superstição, passionalidade, alcança fama, 
dinheiro e glória, fim da carreira, esquecimento, infelicidade e amar-
gura; por outro, o craque Brazuca incorpora também os estereótipos de 
seu ambiente: origem humilde, favelado, alcança fama, dinheiro e glória.

Portanto, há em ambas as letras uma crítica à noção da ascensão 
social pelo futebol dentro de uma ordem perpassada pela desigualdade. 
Se a história de Beto retrata o indivíduo e seu destino a partir de um 
tom fatalista, anunciado pela cigana como “azar”, Brazuca e Zé Batalha 
são os dois lados de uma mesma moeda, em que a maioria, a “gentalha”, 
como o irmão do craque, “se esfola de trabalhar”, enquanto muito 
poucos, nascidos e criados no mesmo ambiente de pobreza e violência, 
ascendem socialmente através do futebol, uma vez que “futebol não se 
aprende na escola”, que, implicitamente, alude à ausência do Estado. Isso 
nos faz lembrar uma frase do cineasta João Moreira Salles, ao comentar 
sobre o futebol enquanto fator de ascensão social, a partir do ingresso 
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do jovem na carreira de jogador em um grande clube: “É mais fácil ser 
aceito para fazer física nuclear em Harvard do que conseguir ser jogador 
profissional, porque é tanta gente atrás desse prato de comida!”. (ORIC-
CHIO, 2006, p. 279).
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Capítulo 19

Representações do masculino em veículos 
feministas: embates discursivos sobre  
o reconhecimento e os agenciamentos  
de gênero na cobertura esportiva
Eliza Bachega Casadei 
Camilla Rodrigues Netto da Costa Rocha

1. Introdução

Como o masculino é representado em veículos com projetos edito-
riais feministas? E o que isso pode nos dizer sobre os embates discur-
sivos em torno dos agenciamentos de gênero nas coberturas jornalís-
ticas? Mais do que isso: quais são as esferas de luta por reconhecimento 
que são articuladas discursivamente por essas publicações e o que elas 
podem nos dizer sobre como produzimos sentido a respeito de nós 
mesmos e nossa relação com outro a partir dessas histórias contadas?

São os questionamentos que motivam o presente artigo. Nós vamos 
estudar essas questões a partir de um recorte específico, com a obser-
vação da cobertura esportiva em veículos com propostas editoriais femi-
nistas, em especial em artigos que representam a mulher atleta. Embora 
a figura feminina seja o destaque de tais produções, o masculino está 
constantemente presente nas narrativas. Essas alusões ao masculino são 
interessantes porque urdem essas representações feministas a questões 
de reconhecimento, reflexividade e agenciamento de gênero, posto que 
as demandas por reconhecimento se articulam como reivindicação ética 
a um outro. 



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA350

Como recorte de corpus, vamos analisar a cobertura esportiva de 
duas publicações: Think Olga e Dibradoras, em reportagens que tema-
tizam a mulher atleta. Para que possamos observar tais embates discur-
sivos, utilizaremos como aporte metodológico a análise de discurso de 
linha francesa. A partir da análise, é possível observar que as demandas 
por visibilidade se articulam a discursos essencialistas de gênero que 
precisam ser reposicionados nas práticas jornalísticas.

2. Afinal, faz sentido estudar as representações do masculino 
em veículos feministas?

A partir da perspectiva do reconhecimento, podemos afirmar que 
sim: faz sentido estudar as representações do masculino em veículos 
feministas posto que tais representações produzem sentidos sobre os 
agenciamentos de gênero mais amplos implicados nessas narrativas. 
Vejamos essa questão mais detalhadamente.

Em Relatar a si mesmo, Butler (2017) parte do pressuposto de que a 
articulação de uma narrativa sobre o eu é impossível sem a referência a 
um outro – seja o outro concebido pela psicanálise, seja aquele repre-
sentado pelas normatividades, pela matriz das instituições sociais ou 
pelas deliberações morais. Assim, “o ‘eu’ não tem história própria que 
não seja também a história de uma relação – ou um conjunto de rela-
ções” coletivas, de forma que “as condições sociais de seu surgimento 
sempre desapossam o ‘eu’”. (BUTLER, 2017, p. 29). O assujeitamento a 
um conjunto de normas sociais de diversas ordens é parte da narrativa 
do eu, de forma que “não há criação de si (poiesis) fora de um modo de 
subjetivação (assujettisement) e, portanto, não há criação de si fora das 
normas que orquestram as formas possíveis que o sujeito deve assumir”. 
(BUTLER, 2017, p. 29).

A instância da busca pelo reconhecimento é um dos foros em que 
esse embate entre o indivíduo e a sociedade se torna visível. Narrar a 
si mesmo passa por elaborar o “eu” em relação a uma audiência real ou 
imaginária, sem deixar de lado o fato de que, “quando o ‘eu’ busca fazer 
um relato de si mesmo, pode começar consigo, mas descobrirá que esse 
‘si mesmo’ já está implicado numa temporalidade social que excede suas 
próprias capacidades de narração”. (BUTLER, 2017, p. 18). Os apelos 
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por um reconhecimento externo são parte do relato de si, da prática da 
estilização de si mesmo em relação às normas. A constituição de um eu 
narrativo não se limita à constituição de um sujeito ensimesmado, mas 
corresponde à interpelação de um pedido de alteridade – que se constrói 
não apenas em uma dimensão retórica, mas conectada às próprias parti-
lhas entre os modos legitimados de ser no mundo.

Trata-se de uma maneira específica de configurar as questões de 
reconhecimento. Nos estudos clássicos de Honneth (2003), o reconheci-
mento é visto como uma das condições a partir das quais os indivíduos 
passam a se enxergar como sujeitos de direito. As transformações norma-
tivas das sociedades estão imbricadas, portanto, às “lutas moralmente 
motivadas de grupos sociais” em “sua tentativa coletiva de estabelecer 
institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recí-
proco” (HONNETH, 2003, p. 156). E é por isso que, para Fraser (2017, 
p. 279), ser falsamente reconhecido “não é simplesmente ser menospre-
zado ou desvalorizado nas atitudes conscientes ou crenças mentais dos 
outros”, mas “trata-se antes de ter negado o status de parceiro integral 
nas interações sociais e de ser impedido de participar como um igual 
na vida social”, não necessariamente desde a perspectiva de uma desi-
gualdade distributiva, mas como consequência de padrões instituciona-
lizados de interpretação e avaliação. 

A proposta de Butler (2017) observa as políticas de reconhecimento 
não apenas do ponto de vista social, mas como uma instância a ser 
estetizada a partir da narração de si. Os relatos de si são um pedido de 
reconhecimento ao outro, construídos em consonância com as normas, 
convenções e regimes de verdade que estão implicados na luta contínua 
por valoração social. Assim, “mesmo que a moral forneça um conjunto 
de regras que produz um sujeito em sua inteligibilidade, ele não deixa 
de ser um conjunto de normas e regras que um sujeito deve negociar de 
maneira vital e reflexiva”. (BUTLER, 2017, p. 21). Além disso, os relatos 
de si são construídos em relação a um outro narrativo a que se faz refe-
rência, a quem se pede por reconhecimento. Narrar a si mesmo é mais 
do que contar uma história sobre si mesmo, ainda que isso seja parte 
do narrar-se. Contar é contar para alguém. Mas esse alguém não repre-
senta, propriamente, a posição de receptor: ele é, antes, um estabilizador 



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA352

da cena narrativa, “uma posição, um lugar estrutural onde se articula a 
relação com uma recepção possível”. (BUTLER, 2017, p. 90). 

Um dos complicadores da cena narrativa refere-se ao fato de que 
esse outro surge como um enigma. Nas narrativas sobre si, “nós não nos 
movemos a partir de um Eu que deve reconstruir o mundo objetivo, mas 
nos encontramos cercados, desde o início, por uma alteridade enigmá-
tica que torna a elaboração de um ‘eu’ uma conquista constantemente 
difícil”. (BUTLER, 2017, p. 98). O desejo do outro faz parte dos meus 
cálculos narrativos, muito embora nem eu mesma saiba o que esse outro 
deseja. 

É por isso que eu “posso tentar contar a história de mim mesma, 
mas outra história já acontece em mim, e não há como distinguir o ‘eu’ 
que surgiu dessa condição […] [d]o conjunto de ‘tus’ – que habita e 
desapossa meu desejo desde o princípio”. (BUTLER, 2017, p. 98). A 
gramática narrativa do eu incorpora o fracasso discursivo de eu autô-
nomo. O tu emerge como o espaço opaco do meu ato de falar e cons-
titui fundamentalmente a minha narrativa. Contar uma história é “uma 
ação voltada para o outro, bem como uma ação que exige um outro, na 
qual um outro se pressupõe. O outro, portanto, está dentro da minha 
ação de contar”. (BUTLER, 2017, p. 107). Nessa perspectiva, um outro 
não é apenas pressuposto – ele é postulado e elaborado a partir de um 
conjunto de expectativas e normas sociais.

Na perspectiva de Butler (2017), eu enceno um si-mesmo quando 
tento me descrever. O eu narrativo, contudo, é visto sob o ponto de 
vista performativo – ou seja, ele se realiza à medida que é enunciado na 
narrativa. Assim sendo, ele não é dado de antemão: ele se reconstitui a 
todo momento conforme a narrativa se desenrola. Esse eu é, portanto, 
reposicionado constantemente a partir de uma audiência imaginada. E, 
por isso, na perspectiva da autora, quanto mais se narra, mais esse “eu” 
escapa, uma vez que mais a sua narração está sujeita a um cálculo sobre 
esse outro imaginado. 

É nesse sentido que a reivindicação por reconhecimento a partir das 
narrativas de si é uma demanda ética que se apresenta a um outro – que 
vai ler esse apelo também a partir das normatividades em que está inse-
rido (e de seu próprio embate com tais normatividades).
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Nos veículos jornalísticos estudados, esses embates discursivos do eu 
narrativo são materializados de diversas formas desde o embate com as 
regulamentações de gênero até o apelo por reconhecimento. Os veículos 
escolhidos para a análise são Think Olga e Dibradoras. Em comum, trata-
-se de dois veículos com posicionamentos editoriais feministas. Além 
disso, eles são feitos por e para mulheres, o que faz que a narração do 
eu seja um elemento estruturante das histórias contadas. São mulheres 
que contam suas histórias sobre mulheres para mulheres, ou seja, são 
mídias que intencionam conferir lugar de fala aos grupos minoritários, 
articulada pelo próprio grupo minoritário. Há um narrar-se mulher nos 
veículos analisados, a partir de uma perspectiva feminina e feminista.

Think Olga se autodefine como uma “ONG feminista criada em 
2013, com o objetivo de empoderar mulheres por meio da informação. 
O projeto é um hub de conteúdo que aborda temas importantes para o 
público feminino de forma acessível”. (TUDO, [2020]). Dibradoras é um 
projeto que surge em 2015 no Facebook “inspirado pelos dibres para 
contornar o preconceito e dar voz à mulher no esporte”;1 a ideia era a 
de possibilitar às mulheres falarem sobre futebol em um fórum “confor-
tável”, em véspera de Copa do Mundo. (MERLI, 2018). Desde então, o 
projeto se expandiu e hoje Dibradoras está presente em inúmeras plata-
formas midiáticas.

Como recorte, analisaremos os textos de cobertura esportiva que 
falem sobre a mulher atleta, buscando entender como o masculino é 
representado nestes veículos feministas. Em Think Olga, elegemos o 
Minimanual do jornalismo humanizado, que é uma iniciativa do site 
para trazer “dicas para jornalistas e veículos que desejam limpar sua 
comunicação de preconceitos”. Para tanto, foram produzidos conteúdos 
voltados à mídia massiva, com protocolos de como abordar temáticas 
não hegemônicas em suas pautas. Quanto às Dibradoras, elegemos as 
dez matérias de capa veiculadas no site das Dibradoras hospedado na 
UOL em abril de 2020.

Como aporte metodológico, recorremos à análise do discurso de 
linha francesa, com a atenção voltada para as formações discursivas. Tal 
como exposto por Gomes (2019, p. 273), “uma formação discursiva traz 
consigo um entendimento de como o mundo ‘funciona’ e, portanto, um 
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entendimento de como as sociedades e os indivíduos devem responder 
a esse funcionamento” e são materializadas nas dispersões e/ou regulari-
dades nos enunciados. Nos veículos analisados, as oscilações de discurso 
mostram diversas formações discursivas (ou verdades em vigor) nas 
concepções de gênero em construção no seio social. E esses veículos se 
colocam como agentes importantes pois, por meio de suas estratégias 
discursivas, lutam pela primazia na formação dos sentidos das palavras.

Posto que existe uma narrativa de si mesmo sobre ser mulher nos 
veículos analisados, o outro aludido nas narrativas é de diversas ordens: 
ele diz respeito às outras mulheres, leitoras imaginadas da publicação; 
às normatividades sociais a partir das quais narradoras e leitoras se 
inserem em um quadro coletivo mais amplo; às regulamentações da 
prática jornalística que circunscrevem essas narrativas em parâmetros 
institucionais específicos; entre outros. 

O masculino também aparece como um outro sorrateiro nas narra-
tivas sobre si urdidas nas publicações pesquisadas. Não se trata, propria-
mente, dos homens em si ou de uma audiência masculina nem mesmo 
de uma representação narrativa sobre os homens. O masculino aparece, 
nas narrativas estudadas, como um topoi discursivo a que se faz cons-
tante referência na enunciação e circunscreve certas características do 
relato. Para que possamos discutir tal questão, é necessário observar, 
primeiramente, quais são as materializações desse masculino nas narra-
tivas feministas das produções em questão. 

3. Qual é o masculino que aparece em Think Olga e Dibradoras?

No Minimanual do jornalismo esportivo, de Think Olga, existem 
muitas alusões ao masculino, quando aponta erros das coberturas jorna-
lísticas no universo esportivo feminino. Elas trazem que:

Além de terem bem menos espaço do que os homens na mídia tra-
dicional, as atletas ainda precisam disputar manchetes com matérias 
que destacam seus atributos físicos, sexualizam seus corpos a abor-
dam temas que fogem às questões esportivas e caem no âmbito da 
vida pessoal das atletas, como rotina de beleza, dieta e maternidade. 
Conteúdos que reforçam estereótipos e desvalorizam o esporte femi-
nino. (MINIMANUAL, 2018).
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No tópico “Tratamento às mulheres atletas”, elas trazem um estudo 
de Cambridge, de 2016, que verificou uma base de dados com mais de 
160 milhões de palavras da mídia esportiva e de redes sociais e apontou 
que “na mídia esportiva, as palavras mais associadas às mulheres na 
língua inglesa são ‘mais velha’, ‘grávida’, ‘casada’ e ‘solteira’. As associa-
ções aos homens, em contrapartida: ‘forte’, ‘rápido’, ‘grande’ e ‘incrível’”. 
(MINIMANUAL, 2018). 

Entre as recomendações para uma melhor prática jornalística espor-
tiva, destaca-se que “atletas são profissionais, não musas” e encampam 
uma discussão sobre o corpo apontando que as mulheres não são “meros 
corpos para apreciação masculina” (MINIMANUAL, 2018). O texto 
destaca trechos em que a imprensa tradicional agiu de forma machista 
expondo de maneira assertiva a sexualização das mulheres, tal como 
no trecho: “com as belas musas do tênis espalhadas pelo mundo, qual-
quer marmanjo vai gostar de acompanhar o esporte”. (MINIMANUAL, 
2018). 

Quando a publicação chama a atenção para o fato de que a nenhuma 
mulher deve ser imposto nenhum padrão de performance diante dos 
atributos tidos como necessários para a consolidação do “feminino”, está 
pedagogicamente demonstrando que o gênero é uma construção social 
por meio da qual certos papeis e condições de existência são atribuídos 
a mulheres e outros, a homens. Os debates que instaura quanto a estado 
civil e a maternidade estão, ambos, calcados nos discursos feministas, 
pois a sua argumentação se alicerça no fato de que a mídia tradicional 
constrói um corpo mulher que é “esposa” e/ou “mãe”. No item 5 do Mini-
manual, reafirmam a urgência do protagonismo da mulher. E fazem 
isso tecendo uma importante crítica ao papel da mídia em não apagar 
a mulher atleta colocando o “ser esposa” como índice primeiro para o 
reconhecimento social, clamando por uma existência própria e autô-
noma. O veículo demonstra que em relação aos homens não se proble-
matiza o fato de ter que conciliar carreira e paternidade. Disso advém 
a situação oposta para a mulher, o que traduz uma lógica corriqueira e 
massiva de associar os cuidados do filho preponderantemente à mãe.

A sétima situação típica apontada no Minimanual expõe o machismo 
que é contundente no universo esportivo em geral e, ainda, endossado 
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pela mídia. A construção discursiva de Think Olga nesse tópico elenca 
uma série de elementos importantes:

Em um ambiente predominantemente masculino e excludente como 
o mundo esportivo, atitudes machistas de jogadores, técnicos, diri-
gentes, clubes, torcedores e federações eventualmente ocorrerão. 
Muito além de não apoiar essas atitudes, a mídia esportiva deve se po-
sicionar contra elas e, se necessário, fazer críticas para que os leitores, 
espectadores e demais agentes do mundo esportivo se conscientizem 
e parem de se sentir à vontade para destilar preconceitos e afastar as 
mulheres do esporte. (MINIMANUAL, 2018).

Em Dibradoras, o masculino também aparece a partir de críticas 
similares à sociedade patriarcal. Na reportagem “Teste obrigava atletas a 
comprovar que eram mulheres nos Jogos Olímpicos”, lê-se:

Quando são homens que ocupam esse espaço genético único, eles são 
elogiados por isso, são como “deuses” entre nós. Quando são mu-
lheres, elas imediatamente são colocadas como suspeitas. Ninguém 
nunca questionou Shaquille O’Neal por ser muito alto ou muito forte. 
Michael Phelps já foi muito elogiado por ter desenvolvido um corpo 
de peixe, mas ninguém diz que ele leva vantagem por seus tornozelos 
flexíveis, ninguém diz que ele é “estranho”. As pessoas dizem: uau, que 
maravilha genética é o Phelps. (MENDONÇA, 2020).

E concluem, com a ajuda de outra pesquisadora, que “todos os seres 
humanos têm características distintas. Alguns são mais altos, outros são 
mais fortes, outros mais resistentes. Não há como unificar um critério 
para determinar como “padrão” para definir as mulheres ou os homens”. 
(MENDONÇA, 2020).

Veiculada no dia 15 de agosto de 2019, a matéria “‘Pra dar o c*, você 
vira de quatro’: o que as lutadoras ouvem nos tatames” trata sobre o 
crime de assédio sexual sofrido pelas atletas de jiu-jítsu na perspectiva 
da história de Luciana Neder.

“Ah, gostosa”, disse o lutador quando puxou Luciana Neder na guar-
da. Ela reagiu, deu um chute nele e gritou na hora. Ao garoto, res-
tou chamá-la de louca. A ela sobrou resistir a esse que seria apenas o 
primeiro assédio que sofreria na vida de lutadora de jiu-jitsu. Foram 
inúmeros outros casos vividos, ouvidos ou presenciados por ela ao 
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longo de décadas no tatame, como faixa-preta na modalidade e agora 
como diretora da Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu. (MENDON-
ÇA, 2019b).

As pautas tratadas pelos dois veículos são similares, em termos de 
denúncias de estruturas sociais machistas. Elas contêm, contudo, uma 
diferença importante de enquadramento. Prevalece na construção 
discursiva das Dibradoras o anúncio das mudanças, em tom otimista. A 
construção de personagens protagonistas que sofrem, mas ao final saem 
vencedoras e se tornam inspiração para outras mulheres. Na reportagem 
“As mães recordistas que superaram Bolt e fizeram mundial histórico 
em Doha”, lê-se “nesta edição do Mundial de Atletismo, houve alguns 
sinais de que há mudanças em curso para as mulheres no esporte. Foram 
três ‘mães’ medalhistas, mulheres que tiveram filhos recentemente e 
já estavam de volta às pistas não só correndo, mas também vencendo 
provas”. (MENDONÇA, 2019a).

Nos veículos analisados, é possível observar, portanto, que o mascu-
lino não aparece diretamente – uma vez que os próprios projetos edito-
riais das publicações têm como proposta tratar o esporte sob um viés 
feminista, feito por e sobre mulheres. Não obstante isso, o masculino 
está bastante presente nos textos e articula as narrativas engendradas. O 
masculino aparece como um topoi discursivo, um lugar a partir do qual 
parte e enquadra a argumentação proposta. Cabe-nos, então, observar: 
como tais representações do masculino são urdidas a questões de reco-
nhecimento, reflexividade e agenciamento de gênero, a partir da pers-
pectiva de valorização da mulher atleta?

4. Representações de essencialismos de gênero

Uma característica em comum das reportagens analisadas é o fato 
de que o masculino é apresentado a partir de uma alteridade absoluta: o 
topoi discursivo é articulado com o pressuposto de que os homens são 
representados de formas diferentes das mulheres nas mídias tradicio-
nais, são valorados socialmente de forma distinta e gozam privilégios 
sociais mais amplos do que as mulheres. Não se trata de invalidar as 
críticas urdidas pelas publicações – que são bastante acertadas e perti-
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nentes –, mas sim de notar que o masculino aparece como actante narra-
tivo que demarca o radicalmente outro.

Além disso, o masculino é um actante narrativo genérico – enquanto 
as narrativas sobre as mulheres são marcadas pelo uso do nome próprio 
e por um retrato vivo de experiências importantes no retrato da mulher 
atleta, o masculino é genericamente definido por “os homens”. Não há 
um detalhamento da experiência masculina, nem dos embates entre o 
indivíduo e as normatividades de gênero.

O fio condutor das narrativas das duas publicações, de forma muito 
pertinente, se articula em torno das dificuldades que as mulheres encon-
tram em seu embate com normas sociais que lhes são desfavoráveis. Mas 
há uma homogeneização da experiência masculina de estar no mundo, 
posto que todos os homens usufruem de privilégios parecidos – que são, 
ademais, diferentes dos modos de estar no mundo das mulheres.

O masculino se apresenta, nas narrativas, como um local de embate; 
não de parcerias ou de diálogos possíveis.

As críticas apresentadas pelas duas publicações são, sem sombra de 
dúvidas, muito importantes e pertinentes, ao demonstrar as dificuldades 
sociais impostas às mulheres atletas, desde impedimentos estruturais até 
representações malfeitas do esporte feminino. Ambas articulam espaços 
importantes de visibilidade para a mulher atleta e para a luta por uma 
sociedade mais igualitária. Não obstante isso, é possível notar que as 
narrativas urdem discursividades diferentes ao conceito de gênero ao 
referirem-se ao masculino ou ao feminino. Se o gênero, ao referir-se às 
mulheres, se apresenta como um espaço de performatividades amplas; 
ao referir-se ao masculino, há um viés essencialista bastante marcado. Ao 
criticar a forma como as mulheres atletas são representadas nos meios 
de comunicação de massa, os textos analisados planificam o masculino 
diante das normatividades de gênero e o representam como um outro 
que não é afetado negativamente pelo sistema genérico que as publica-
ções problematizam.

Autores como Roussel e Down (2008) e Mirsky (1996) têm apon-
tado o viés essencialista que muitas vezes perpassa os estudos sobre o 
masculino, a partir da própria inadequação de termos como “mascu-
lino” ou “masculinidade”. Posto que diversas linhas das teorias femi-
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nistas recentes, baseadas nos conceitos de performatividade dos gêneros 
(BUTLER, 1993), rejeitaram a noção de feminilidade, também a 
concepção de masculinidades (ainda que no plural) não se sustentaria.

É válido retomar que, para Butler (2016), gênero/sexo/sexualidade 
estão dissociados de uma perspectiva essencialista, em que predomi-
naria a força motriz e determinante de uma natureza humana. Para a 
autora, o corpo não é um receptáculo passivo (instrumento/meio) que 
incorpora marcas e significados, mas sim uma construção. Assim, “não 
se pode dizer que os corpos tenham uma existência significável ante-
rior à marca do seu gênero”. (BUTLER, 2016, p. 30). Butler (2016, p. 56) 
vai colocar que “o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um 
conjunto de atributos flutuantes […], seu efeito substantivo é performa-
tivamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência 
do gênero”.

O masculino “não deve ser equiparado ao gênero e deve ser aban-
donado como um conceito chave em qualquer teoria coerente sobre o 
gênero”. (ROUSSEL; DOWN, 2008, p. 180). É por isso que não há um 
conceito de “feminilidade”, tido como uma noção em si opressiva e redu-
tora da subjetividade das mulheres. É “necessário considerar as práticas 
discursivas e materiais dos homens e olhar além da tendência de culpar 
as masculinidades como uma entidade dominante toda poderosa que 
governa toda a racionalidade e comportamento masculinos”. (WALING, 
2018, p. 4). Assim, é necessário que concepções essencialistas de gênero 
também sejam abandonadas na descrição do masculino.

Privilegia-se o entendimento de que o comportamento dos homens é 
resultado de agenciamentos diversos. “Uma das principais preocupações 
da pesquisa feminista se refere às escolhas que são feitas no engajamento 
em uma cultura problemática” (WALING, 2018, p. 11) e à capacidade 
de ação em um dado ambiente. Para Waling, considerar tais questões 
significa sair do determinismo cultural e partir para um entendimento 
de gênero como ação (BUTLER, 1993), mesmo em contextos em que 
as relações de poder estão postas de forma problemática. Tal perspec-
tiva não significa ignorar que o gênero seja uma construção social, mas 
acrescenta a isso a ideia de que são as práticas reiteradas que deter-
minam o significado que o indivíduo dá ao próprio gênero. (BUTLER, 
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1993). Concepções essencialistas do masculino, portanto, são inade-
quadas como referencial para explicar as vivências masculinas, posto 
que redutoras e ligadas a propriedades que estão definidas a priori.

É possível notar que as representações do masculino, nas narrativas 
estudadas, se articulam a partir de uma visada de gênero essencialista. A 
vivência do masculino é representada de forma plana e reificada. Termos 
como “os homens”, os “pais”, os “treinadores” e “ambientes masculinos” 
são utilizados, nas histórias, como uma referência coletiva que demarca 
uma forma de existência de um grupo social e são reiterados como forma 
de enquadrar os comportamentos e ações masculinos em um conjunto 
determinado de qualidades preestabelecidas.

O masculino, nessas narrativas, circunscreve um campo de sentidos 
que está associado à ideia de um modelo de vida que é seguido pelos 
homens em seus cotidianos – no sentido de um conjunto de caracte-
rísticas que se repetem e que definem um determinado grupo social. 
Parte-se, portanto, de uma concepção um tanto rígida e fixada da cons-
trução da subjetividade masculina. Tal como exposto por McDonald 
(2018), assim como acontece em relação às mulheres, as representações 
da masculinidade na imprensa não são construídas “através de uma 
experiência imanente do tornar-se, mas sim, através de um ideal trans-
cendente que é produzido a partir de um julgamento retroativo sobre o 
que constitui um homem”. (p. 57).

Assim, ao propor um espaço de visibilidade (e uma demanda por 
reconhecimento) para a mulher esportista, muitas vezes, esses veículos 
articulam uma visão essencialista de gênero para as representações 
masculinas (reforçando estereótipos também vinculados ao mascu-
lino nas representações de gênero). A crítica pertinente às condições 
adversas enfrentadas por mulheres atletas é enfraquecida a partir dessa 
concepção essencialista, uma vez que não fornece subsídio para a cons-
trução de pontes com esse outro apresentado na narrativa, o que pode 
levar, inclusive, a posições reativas. Ao jornalismo, enquanto atividade 
propositiva e colaborativa para a formação dos sujeitos, por meio de suas 
narrativas, cabe o papel de propor espaços de diálogo que permitam a 
reflexividade nas construções de gênero, para fora das essencialidades.
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5. Considerações finais

Ao discutir os ataques de 11 de setembro nos EUA, Butler (2019) 
retrata um momento difícil da crítica a partir da qual qualquer tentativa 
de explicação não moralizante para o acontecido era rejeitada mediante 
a acusação de que ela estaria oferecendo uma isenção aos atos de terror. 
Assim, “o grito de que ‘não há desculpas para o 11 de setembro’” tornou-
-se um meio de sufocar qualquer discussão, “como se explicar esse acon-
tecimento fosse lhes conceder racionalidade, como se explicá-los fosse 
nos envolver em uma identificação solidária com o opressor, como se 
entendê-los fosse criar um quadro de justificativas para eles”. (BUTLER, 
2019, p. 28).

O questionamento da autora é importante porque nos coloca a difícil 
questão de como criticar a opressão sem ceder aos mesmos mecanismos 
discursivos que dão sustentação a essa dominação, nem fornecer justi-
ficativas para eles ou endossá-los. Muito já foi escrito sobre como as 
concepções essencialistas de gênero são prejudiciais às lutas feministas 
e, por outro lado, é patente a dificuldade de falar sobre o outro (o mascu-
lino) sem recorrer a esse lugar essencialista e, ao mesmo tempo, sem 
fornecer justificativas para os atos sociais injustos – ademais em um 
lugar, como a imprensa, já tão saturado de lugares de fala masculinos.

Devemos, sim, abominar os abusos sofridos por mulheres e as 
disparidades de gênero que permeiam a sociedade, mas não podemos 
permitir que a nossa indignação resvale nas mesmas concepções essen-
cialistas de gênero que criticamos duramente. O debate público sobre 
gênero deve estar atento e evitar tais concepções essencialistas, sob a 
pena de que o feitiço se volte contra o feiticeiro. Se acreditarmos que a 
função do jornalismo consiste em construir pontes de diálogo entre os 
diferentes grupos sociais, as concepções essencialistas de gênero podem 
queimar tais pontes, uma vez que, como já afirmara Butler (2019, p. 17), 
“o dissenso é reprimido, em parte, ao se ameaçar o falante com uma 
identificação com a qual é impossível conviver”. A definição genérica do 
homem como alteridade absoluta e a planificação narrativa limitam o 
alcance do debate crítico – que se torna apenas a troca de opiniões entre 
afins.
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É importante lembrar que os ideais de masculinidade hegemônica 
se alicerçam, justamente, em concepções essencialistas de gênero. 
Combatê-los é também reagir às narrativas essencialistas e apostar na 
pluralidade de histórias narradas como armas de embate.

A saturação de espaços midiáticos que engendram lugares de fala 
para homens, sem dúvida, dificulta a questão. Mas talvez seja o caso de a 
própria imprensa feminista abraçar a diversidade de modos de estar no 
mundo para homens, para além de uma masculinidade hegemônica, em 
uma pluralização de narrativas propostas e outras formas de habitação 
do espaço de gênero, como uma tentativa de abraçar a diversidade e 
construir pontes de diálogo possíveis.
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Capítulo 20

Jogos Paralímpicos 2016: 
produção de sentidos através de imagens1

Tatiane Hilgemberg

Foucault (1988), intrigado pelo quadro de Magritte Isso não é um 
cachimbo, escreve um ensaio homônimo que também nos intriga. Apesar 
de tratar especificamente da arte, Foucault delineia considerações acerca 
do real e da representação do real, algo que nos interessa particular-
mente para este estudo. Para Foucault, o desenho ou pintura de uma casa 
não são uma casa, mas apenas a representação de uma casa. Da mesma 
forma acontece com a pintura de Magritte: a imagem retratada não é um 
cachimbo, não se pode enchê-lo de tabaco e fumá-lo. O que hoje nos 
parece óbvio na época significou um marco importante, uma vez que 
separava o real de sua representação. Ao analisar tal conceito exposto 
por Foucault, pensamos que o jornalismo faz exatamente o oposto do 
que fez Magritte. O pintor nos alerta que aquilo que vemos não é real, 
já o jornalismo nos afirma “isso é real”, “é o fato”, “é o atleta”, quando na 

1. Este texto deriva de uma revisão e atualização de trabalho apresentado no Grupo 
de Comunicação e Esporte da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação (Intercom) por ocasião do 41º Congresso Anual da entidade, realizado em 
2018 na cidade de Joinville (SC).
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verdade é apenas uma faceta do real sendo impossível retratar alguém 
ou um fato em sua totalidade.

Olhando para o desenho do cachimbo, talvez qualquer pessoa pense 
automaticamente: trata-se de um cachimbo; entretanto, ao ler o título 
que lhe foi dado, perceberá que, na verdade, aquilo se trata de uma 
representação. No jornalismo, algo semelhante acontece: ao lermos uma 
matéria sobre os atletas paralímpicos, somos levados a crer que aquele é 
o atleta; no entanto, não há qualquer aviso de que se trata apenas de sua 
representação. Fica, então, o leitor com a ideia que lhe foi sugerida pela 
mídia, enquanto sabemos ser impossível que tal representação abarque 
toda a complexidade do ser.

Numa sociedade influenciada pelos meios de comunicação, estes 
podem ter um grande impacto em nosso conhecimento e em nossa 
atitude acerca dos atletas com deficiência. Sabendo que a mídia atinge 
simultaneamente uma vasta audiência em um curto espaço de tempo, 
facilmente compreende-se a importância que ela assume, ocupando um 
lugar central no funcionamento social.

os discursos jornalísticos tornam-se expressões máximas do que é 
verdadeiro; e é com eles, vale dizer, que construímos os nossos modos 
de compreender e ver o mundo, visões que tecem nossa percepção 
do outro e nossa maneira de lidar com o diferente ou o semelhante. 
(RESENDE, 2007, p. 83).

O esporte para pessoas com deficiência, e sua cobertura pela mídia, 
promove um contexto que pode influenciar significativamente o enten-
dimento social da deficiência, devido ao potencial disruptivo (DEPAUW, 
1997) gerado pela tensão percebida entre deficiência e prática esportiva 
de elite. (BRITTAIN, 2004). 

Nos últimos vinte anos, a cobertura midiática passou por um 
processo de espetacularização. E os Jogos Paralímpicos, o maior evento 
esportivo internacional para pessoas com deficiência, também sentiu 
os impactos dessas mudanças. Durante esse processo, vimos a adoção, 
cada vez mais frequente, da linguagem visual. Beth Haller (1995) afirma 
que as fotografias de pessoas com deficiência publicadas nos jornais são 
significativas, pois esses indivíduos são oprimidos e suas representações 
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midiáticas, limitadas. A autora argumenta ainda que o estudo do foto-
jornalismo oferece formas de entender o papel da mídia na construção 
da deficiência como diferença.

As fotografias oferecem informação valiosa, especialmente nos 
cadernos de esporte e capas de jornais, uma vez que são uma forma 
de atrair a audiência. Recentemente, com o aumento da cobertura dos 
Jogos Paralímpicos, os estudos sobre as relações entre mídia e esse 
evento esportivo também se tornaram mais frequentes e mais diversos.

Este artigo visa contribuir para tal discussão, com o particular inte-
resse em analisar as fotografias publicadas pela Folha de S.Paulo durante 
os Jogos Paralímpicos 2016, sediados no Rio de Janeiro, enfatizando 
como a cobertura midiática constrói e representa a deficiência no âmbito 
esportivo. Prevemos que a representação dos atletas se manterá com um 
escopo mais comercial; percebemos que esse tipo de direcionamento 
tende a atrair a audiência para os Jogos no Brasil, como uma forma de 
mercantilização do evento.

1. A representação dos paratletas no fotojornalismo

Diversos são os autores e os estudos que se debruçaram sobre a mídia 
impressa tentando compreender de que forma os atletas paralímpicos 
foram, e são, representados por esse meio de comunicação. No estudo 
realizado por Schantz e Gilbert (2001) em 1996, concluiu-se que os 
jornais franceses e alemães tenderam a esconder a deficiência dos atletas 
paralímpicos. Buysse e Borcherding (2010), por sua vez, analisaram 
doze jornais impressos de cinco países durante os Jogos Paralímpicos 
de Pequim 2008 e chegaram também à conclusão de que a deficiência 
do atleta era invisível em 61% dos casos. Bertling (2012) encontra resul-
tados semelhantes na impressa alemã, ou seja, a maioria das fotografias 
tendia a esconder a deficiência do atleta através de técnicas de sombras 
ou artifícios similares. O autor também realizou uma pesquisa on-line 
com três grupos: leitores do caderno de esporte, atletas com deficiência 
e jornalistas, a fim de avaliar o ponto de vista dos participantes sobre a 
adequação de fotos esportivas. As fotos que apresentavam a deficiência 
foram avaliadas mais positivamente pelos atletas; jornalistas e leitores 
expressaram certa aversão com relação a esse tipo de foto. 
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Em seu estudo, Peers (2009) mostra que o papel desempenhado 
por pessoas sem deficiência nos Jogos Paralímpicos é enfatizado, o que 
sugere que a (in)visibilidade da deficiência não é inerentemente empo-
deradora ou progressiva. Na verdade, ambos os temas – visibilidade e 
disparidade com esporte para pessoas sem deficiência – corroboram a 
perspectiva de DePauw (1997) de que o esporte é local de resistência 
cultural, no qual a marginalidade deve ser entendida como socialmente 
construída, como um processo dinâmico realizado num contexto de 
relações de poder.

Bertling (2012), ao entrevistar jornalistas alemães especializados em 
esporte, demonstrou que eles reclamam que a cobertura das Paralim-
píadas é deficiente e estereotipada. Fong e Katz (2012) confirmam essa 
ideia ao afirmar em seu estudo que a maioria dos jornalistas esportivos 
concorda que não há cobertura midiática suficiente dos Jogos Para-
límpicos, e que muitas matérias estão cheias de estereótipos, além da 
imagem do atleta com deficiência não ser atraente para os consumidores 
de mídia.

Golden (2003) entrevistou jornalistas americanos nas Olimpíadas 
e Paralimpíadas e concluiu que eles não acreditam que o esporte para 
pessoas com deficiência seja válido, ou legítimo, por considerarem que 
atletas com deficiência não possam ser competitivos. De acordo com um 
de seus entrevistados, “They [the Paralympians] can’t compete on the 
same level as the Olympic athletes, so it’s a bone they throw to them to 
make them feel better. It’s not a real competition, and I, for one, don’t see 
why I should have to cover it”.2 (GOLDEN, 2003, p. 8).

Bruce (2014) afirma que o esporte para pessoas com deficiência, bem 
como para mulheres, é tido como diferente, inferior e de segunda classe. 
O aumento da cobertura dos Jogos Paralímpicos poderia mudar essa 
percepção. No entanto, Howe (2008) argumenta que o tipo de cobertura 
que esse evento recebe permanece relativamente estável pois é contro-
lado pelo Comitê Paralímpico Internacional, que perpetua o mito de 

2. “Eles [os Paralímpicos] não conseguem competir no mesmo nível dos atletas olímpicos, 
então é como um osso que atiram para fazê-los sentirem-se melhor. Não é uma competição 
real, e eu, por exemplo, não vejo por que deveria cobrir o evento”. (Tradução livre da 
autora).
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que o esporte paralímpico é de grande pureza através de modelos de 
representação pautados pelo sentido de caridade e tom paternalista.

2. Método

Este estudo visa investigar como os atletas com deficiência foram 
representados durante os Jogos Paralímpicos de 2016, através da análise 
de conteúdo, de acordo com as categorias criadas por Figueiredo (2017). 
Especificamente, nosso objetivo é examinar as fotografias jornalísticas, e 
suas respectivas legendas. 

A nossa amostra inclui apenas notícias e reportagens que continham 
fotos de atletas, publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, durante os 
catorze dias de evento, de 6 a 19 de setembro de 2016, incluindo o dia 
antes da cerimônia de abertura e um dia depois do encerramento. Da 
mesma forma, excluímos as fotografias que não representavam atletas 
paralímpicos, como, por exemplo, imagens das mascotes, estádios, etc.

Nossa codificação atravessou diversas fases. Primeiro, cada foto-
grafia foi identificada pelo dia em que foi publicada. A partir das 
imagens escolhidas, identificamos os atletas por seus nomes e gênero, 
quando possível. Analisamos, a seguir, o ângulo da fotografia usando 
as seguintes categorias: plano geral, no qual o corpo inteiro do atleta 
é mostrado; plano médio, apresentando o corpo da cintura para cima; 
plano americano, em que o corpo é mostrado do joelho para cima; close, 
ângulo no qual somente o rosto ou a cabeça do atleta é mostrada; plano 
detalhe, que apresenta foco em algum detalhe da imagem ou foca uma 
parte específica do corpo do atleta. 

A seguir, a visibilidade da deficiência foi codificada se visível ou se 
invisível, ou ambos, quando múltiplos atletas eram retratados. Se visível, 
o tipo da deficiência foi identificado; se invisível, apontamos se era o caso 
de a deficiência ser imperceptível ou se o enquadramento da fotografia 
era a causa do apagamento da deficiência. A composição da fotografia 
foi codificada, então, como com ação, ou seja, o atleta foi fotografado 
em um momento de ação que foi descrito (treino; em competição; ceri-
mônia de abertura/encerramento; resultado; outros); sem ação, quando 
o atleta estava fora do momento de competição e/ou a imagem não 
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denotava ação (resultado; cerimônia de abertura/encerramento; início/
fim de prova; outros); e pose, quando o atleta posa para a câmera.

Além disso, analisamos as legendas. Nesse sentido, as subcategorias 
encontradas foram: 

•	 Resultado: a legenda descrevia o resultado obtido pelo 
atleta retratado.

•	 Descritiva: a legenda tinha caráter descritivo.
•	 Legitimação pelos atletas olímpicos: a legenda 

relacionava atletas olímpicos e paralímpicos, buscando 
a legitimação dos últimos.

•	 Retrospecto: a legenda trazia informações sobre 
resultados obtidos pelo atleta em eventos passados.

•	 Médico: a legenda enfocava a deficiência do atleta.
•	 Cerimônias de abertura/encerramento: a legenda trazia 

informações sobre as cerimônias.
•	 Apresentação do atleta/expectativa: a legenda 

apresentava o atleta e/ou trazia as expectativas de 
resultados para os Jogos de 2016.

•	 Outros.
•	 Sem legenda.

3. Os atletas paralímpicos em imagens

Do universo de 14 edições que compõem o nosso material, 
encontramos 78 fotos que iam ao encontro de nossos critérios de seleção. 
O interessante é notar como o número de fotografias tende a diminuir 
com o passar dos dias – com exceção da edição do dia 17 de setembro, 
em que uma série de pequenas imagens ilustrava uma mesma matéria –, 
para que na última edição analisada fosse publicado o maior número de 
fotografias em um caderno especial, “Rio 2016 – Paralimpíadas”.
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A Folha de S.Paulo tomou a decisão de publicar apenas no dia 
seguinte ao encerramento do evento o caderno especial, diferentemente 
do período dos Jogos Olímpicos, no qual o impresso manteve o caderno 
“Rio 2016” durante todo o evento. Tal fato já demonstra a diferenciação 
feita pela Folha de S.Paulo em relação aos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos.

A sociedade espera que o atleta de alto rendimento cumpra o mote 
olímpico “citius, altius, fortius”, isto é, que seja o mais rápido, o mais 
alto e o mais forte. Portanto, pode-se dizer que o esporte paralímpico 
é, muitas vezes, visto como menos importante, pois o atleta com defici-
ência não consegue atingir os mesmos resultados de atletas olímpicos. 
Apesar de essa ideia prevalecer, temos alguns exemplos de atletas com 
deficiência com desempenho melhor do que o de atletas sem deficiência. 
Na prova dos 1.500 metros da classe T13 (para atletas com baixa visão), 
da Paralimpíada do Rio de Janeiro, o argelino Abdellati Baka conquistou 
o ouro com o tempo de 3min48s29, marca que também lhe daria o ouro 
nas Olimpíadas do Rio; não só ele, mas os quatro primeiros colocados 
dessa prova fizeram marcas melhores do que o primeiro colocado olím-
pico. No Mundial de Atletismo Paralímpico de 2015, em Doha, no Catar, 
o alemão Markus Rehm venceu a prova de salto em distância classe T44 
(atletas com amputação dos membros inferiores) com uma marca que 
lhe teria garantido o ouro nas Olimpíadas de Londres 2012. Cada vez 
mais, os atletas com deficiência superam tempos, marcas, recordes, 
contudo a associação histórica entre deficiência e inabilidade, passivi-
dade e incompetência, ainda forte na sociedade, também é estendida 
para o campo esportivo.

GRÁFICO 1: Distribuição de fotografias por dia. 
FONTE: Elaborado pela autora.
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O esporte mudou ao longo do tempo. Uma mudança lenta e gradual 
que não aconteceu, nem acontece, de forma linear, mas sim flutuante 
e em confluência com outras forças. Como parte dessas mudanças, 
vemos o esporte tanto como lugar de conformidade com valores sociais 
dominantes, reproduzindo desigualdades, quanto local de resistência e 
mudanças desses mesmos valores. (DEPAUW, 1997).

Schantz e Gilbert (2001) analisaram a cobertura midiática dos Jogos 
de 1996 pelos jornais franceses e alemães e concluíram que 44% das 
fotos enquadravam o atleta da cintura para cima, ou apenas o rosto. Já 
Chang e Crossman (2009) afirmam que as fotografias publicadas pelos 
impressos sul-coreanos durante os Jogos Paralímpicos de 2004 tendiam 
a representar o corpo do atleta em sua totalidade, talvez como resultado 
de mudanças positivas com relação à deficiência naquela sociedade. Lee 
(2013), que explorou a cobertura dos Jogos de 2012 em doze impressos 
de cinco países, verificou que os atletas com deficiência foram represen-
tados, em sua maioria (48,9%), em plano geral. Resultado semelhante foi 
encontrado na pesquisa de Figueiredo (2017), em que a maior parte das 
fotografias apresentou o corpo do atleta em sua totalidade (44,8%, plano 
geral) e da cintura para cima (39,5%, plano médio) durante a cobertura 
dos Jogos de 2012 pelos impressos brasileiros. 

Ao analisarmos o ângulo da fotografia, percebemos que a maior parte 
das imagens também apresentou o corpo do atleta em sua totalidade 
– 54% em plano geral –, ratificando os estudos prévios mais recentes. 
Contudo, as fotografias que retratavam o atleta em plano médio – da 
cintura para cima – e em close apresentaram valores muito próximos, 
18% e 19%, respectivamente. Considerando que o uso de closes tende 
a diminuir na cobertura dos Jogos Paralímpicos, acreditamos que esse 
número mais elevado em nossos resultados se deu pela presença de 
pequenas fotografias – quase em formato 3 × 4 – publicadas no caderno 
especial “Rio 2016 – Paralimpíadas” (Figura 1), no dia 19 de setembro de 
2017, e que tinham por objetivo apresentar os atletas e seus resultados.
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Alguns pesquisadores acreditam que, ao focar a deficiência, ou a 
diferença corporal, do atleta, os jornais estariam negando sua identi-
dade. Discordamos dessa ideia. Howe (2012), por exemplo, acredita que, 
enquanto o corpo for o foco do esporte, os atletas com deficiência conti-
nuarão a ser vistos como menos que capazes. Contudo, a deficiência 
é parte da identidade social do atleta paralímpico; como a teoria da 
identidade social sugere, temos múltiplas identidades sociais que juntas 
definem quem somos e, portanto, ignorar a deficiência é ignorar parte 
de quem são os atletas. Hall (1997) afirma que o esporte é uma das áreas 
em que parece natural enfatizar o corpo, que é o instrumento através do 
qual o atleta desempenha suas habilidades e representa a beleza atlética. 
Em cerca de 51% de nosso material, a deficiência era visível; em 38%, 
invisível; e 10% dele apresentou na mesma foto atletas com deficiência 
visível e outros com deficiência invisível.

FIGURA 1 – Conjunto de fotografias publicadas pela Folha de S. Paulo. FONTE: Folha 
de S. Paulo, Caderno Espacial io 2016 -Paraolimpíadas, 19 de Setembro de 2016, p. 05.
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O corpo comunica, contando a história do atleta através da gramá-
tica de movimentos. Esse corpo diferente pode chocar e angustiar as 
pessoas sem deficiência, uma vez que se afasta da ideia de corpo belo 
e atlético, despertando atitudes de rejeição e repulsa. Os corpos apre-
sentados nesse período esportivo não costumam ilustrar jornais diários, 
nem têm visibilidade na mídia, que exige corpos perfeitos, e a maioria 
das pesquisas realizadas no âmbito do esporte paralímpico ratifica essa 
ideia. Nossos dados, assim como outros estudos (FIGUEIREDO, 2017), 
demonstram que, no Brasil, a deficiência do atleta sofre menos apaga-
mento. No entanto, quando a deficiência era invisível, em 67,5% dos 
casos, isso se dava pelo enquadramento da foto, enquanto em 32,5% a 
deficiência do atleta era imperceptível.

Diferentes tipos de deficiência podem provocar diferentes tipos de 
reações. Tringo (1970) investigou como as pessoas com deficiência são 
percebidas e as atitudes da sociedade com relação a esse grupo e desen-
volveu a Escala de Distância Social da Deficiência (Disability Social 
Distance Scale). O autor apresenta uma lista de 21 deficiências e pede aos 
participantes que indiquem que tipo de relacionamento teriam com um 
indivíduo com aquela deficiência. Amputação foi a deficiência “prefe-
rida”, seguida por deficiência visual, paraplegia (cadeirantes), nanismo e 
paralisia cerebral. De acordo com Tringo (1970), as deficiências físicas 
são preferíveis às sensórias, que, por sua vez, são preferíveis às intelec-
tuais.

Schell e Duncan (1999), pesquisando sobre a cobertura das Para-
limpíadas de 1996 pela rede norte-americana CBS, perceberam que 
os cadeirantes receberam 40% da cobertura, amputados, 32%, e cegos, 
20%. Vários outros pesquisadores também têm reportado que os atletas 
mais frequentemente enfocados são aqueles com deficiência física, e o 
grupo mais representado são os atletas do sexo masculino e cadeirantes. 
(SCHANTZ; GILBERT, 2001; HARDIN; HARDIN, 2003; THOMAS; 
SMITH, 2003; BUYSSE; BORCHEDING, 2010; FIGUEIREDO, 2017). 
Hardin e Hardin (2003) chamam isso de hierarquia da deficiência cons-
truída pela mídia, em que os homens cadeirantes estão no topo porque 
são o mais próximo do competidor ideal entre os atletas com deficiência. 
DePauw (1997), contudo, argumenta que isso se dá porque a cadeira de 
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rodas pode ser vista como substituta dos membros inferiores, enquanto a 
parte superior do corpo do atleta oferece um físico “aceitável” e “aparen-
temente normal”. O estudo de Raab e Janda (2012) sobre a cobertura dos 
Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 pela televisão pública alemã aponta 
que os cadeirantes foram representados em 18% do material, seguidos 
por amputados e atletas com deficiência visual. Lee (2013) aponta o 
mesmo caminho da cobertura dos Jogos de Londres por impressos de 
cinco países – 40,1% das fotografias representam cadeirantes e 38,3%, 
amputados. 

Das deficiências visíveis, em nossa análise, a maioria eram atletas 
amputados (44%), cadeirantes (35%), com deficiência visual (15%), e 
outras deficiências físicas (6%) (nanismo, gigantismo e atletas com 
muletas). Dos 23 atletas amputados retratados fotograficamente, 11 não 
faziam uso de prótese, enquanto 9 o faziam, e 3 usavam outros aparatos, 
como handbike e cadeira de rodas. Dos oito atletas cegos retratados, três 
utilizavam venda, outros três, óculos escuros, e dois, nenhum aparato.

O que percebemos dessas pesquisas, e com os nossos resultados, é 
que a ordem se altera, entretanto os atletas com as deficiências mais 
apresentadas são cadeirantes, amputados e visuais. Raab e Janda (2012) 
e Lee (2013) afirmam que, como cadeirantes ou amputados são os mais 
comumente representados e socialmente mais aceitos, em geral, não 
provocam tanta aversão, apesar de sua deficiência aparente. 

O corpo com deficiência geralmente é apresentado em momento de 
competição, correspondendo ao típico exemplo das clássicas imagens 
esportivas, exibindo alegria, ou sofrimento (MARCELLINI, 2012), 
ou seja, a deficiência seria apresentada dentro do contexto esportivo. 
Nossos dados indicam que na maior parte das fotografias o atleta estava 
inserido no contexto esportivo, contudo há quase um equilíbrio entre 
fotografias que denotam movimento (40,5%) e passividade (45,5%). 

No caso dos corpos com deficiência fotografados em movimento, no 
calor da ação (como, por exemplo, o(a) atleta nadando, correndo, arre-
messando etc.), a deficiência apaga-se ante a beleza do gesto atlético, 
dramatizado pelo instante fotografado. A deficiência não é levada, nesse 
caso, à dissecação e à atitude inquisidora, como o é no caso das fotogra-
fias estáticas; em vez disso, ela mistura-se à performance atlética, em que 
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o corpo inteiro é levado ao dinamismo. (CHARBONNIER; POPESCU, 
2012). Chang e Crossman (2009) notaram que a maior parte dos atletas 
(76,5%) era representada em fotografias de ação. Essa categoria, com 
o atleta na arena esportiva e em movimento, foi, em nosso estudo, a 
segunda com maior número de fotografias.

No caso de fotografias posadas – 5% de nossa amostra –, em que o 
corpo está estático, oferecendo-se à observação, exposição, exibição, o 
enquadramento centrado no rosto coloca a deficiência fora da foto. A 
escolha aqui mantém o silêncio sobre a diferença.

Nossos resultados apontam que as fotografias mais frequentes 
retratam o atleta em momento de competição (em ação) ou em momento 
de coroação de seus resultados (sem ação – pódio, exibição da medalha). 
Alguns estudos apontam que, tendo em conta que estamos tratando de 
um evento esportivo, era de se esperar que o atleta fosse mais frequente-
mente retratado dentro da arena esportiva e que a mídia abordasse mais 
exaustivamente as questões relacionadas com a prática do esporte em 
si. (FIGUEIREDO, 2010; FIGUEIREDO; NOVAIS, 2009; SCHANTZ; 
GILBERT, 2001; SCHELL; DUNCAN, 1999). 

De acordo com Schantz e Gilbert (2001), os meios de comunicação 
de massa tendem a enfatizar ações, recordes, performances, resultados, 
estatísticas e bastidores quando representam o esporte. Reichart e 
Myazhiom (2012) analisaram a cobertura dos Jogos Paralímpicos no 
jornal L’Equipe de 1960 a 2004 e perceberam que, durante todo o período, 
os resultados de diferentes esportes foram apresentados, e quebras de 
recordes, anunciadas. Bertling (2012), que analisou os jogos de Sydney 
2000 e Salt Lake City 2002 em três jornais diários alemães, chegou a 
conclusão semelhante, ou seja, a cobertura teve ênfase em resultados, e 
complementou esse dado afirmando que esse tipo de cobertura pode ser 
produzida sem muitos custos, uma vez que é alimentada pelas agências 
de notícia. 

Lebersong e Dinold (2012) concluíram que na cobertura dos Jogos 
Paralímpicos de 2008 os jornais austríacos e alemães quase não utili-
zaram a categoria história de vida, e apenas algumas matérias conti-
nham histórias pessoais mais detalhadas. Raab e Janda (2012), em seu 
estudo sobre a cobertura dos mesmos jogos na televisão alemã, apontam 
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a predominância da temática relacionada à performance esportiva, 
seguida pela explicação das diferentes modalidades e classificações 
funcionais. Maika e Danylchuk (2016) analisaram a cobertura dos Jogos 
de Londres 2012 nos dois principais impressos canadenses, e em 61,4% 
do material o esporte foi a temática principal. E assim também indica 
nosso estudo (Tabela 1), uma vez que 39% da temática das legendas dava 
conta da prática esportiva, ou seja, resultados, tempos, recordes, perfor-
mances, bastidores.

Resultado 39%
Descritiva 14%
Médico 13%
Cerimônias de Abertura/Encerramento 9%

Apresentação do atleta/Expectativa 9%

Retrospecto 4,5%
Outros 4,5%
Legitimação pelos atletas olímpicos 3%
Sem legenda 3%

TABELA 1: Categorias das legendas

Alguns desses autores (SCHELL; DUNCAN, 1999; SCHANTZ; 
GILBERT, 2001) criticam os meios de comunicação, afirmando que, ao 
focar apenas em resultados, geralmente positivos, tende-se a trivializar 
a performance e conquistas dos atletas perpetuando o modelo médico 
da deficiência. Nós mesmos, em outros trabalhos, deixamo-nos inundar 
por essa ideia. No entanto, ao anunciar medalhas, tempos e recordes e 
seus significados, acreditamos que os jornalistas demonstram dar maior 
importância ao factual, aproximando a cobertura do esporte paralím-
pico à do esporte olímpico, ou mesmo do esporte em geral. 

Atentamos apenas para o fato de que, apesar da proximidade com 
a cobertura do esporte para pessoas sem deficiência, algumas legendas 
ainda traziam informações consideradas médicas, como detalhes sobre 
a deficiência e se essa era adquirida ou congênita, e ainda foram encon-
tradas fotografias e respectivas legendas que usavam o esporte olímpico 
para legitimar o paralímpico.
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4. Considerações finais

O esporte é fundamentalmente um produto, e assim o valor dado 
pela mídia a qualquer evento é representativo dessa percepção. Isso não 
significa que há uma equação padrão que vai calcular o “valor” da cober-
tura midiática esportiva. A viabilidade comercial do esporte em relação 
ao atrativo midiático é baseada em uma combinação de fatores sociais, 
econômicos e até políticos. Recentemente, os Jogos Paralímpicos cres-
ceram, sendo mais comercializados e atraindo mais atenção dos meios 
de comunicação.

Nossos dados apontam que as fotografias, e respectivas legendas, 
publicadas pela Folha de S.Paulo durante a cobertura dos Jogos Para-
límpicos de 2016, tenderam a retratar, em sua maioria, atletas do sexo 
masculino amputados em contexto competitivo. Concluímos também 
que essas imagens figuravam, em geral, no caderno de esportes, ou na 
seção “Rio 2016 – Paralimpíadas”, publicada no dia posterior à ceri-
mônia de encerramento. 

Alguns de nossos dados corroboram pesquisas, outros adicionam 
novos fatores à discussão, o que nos faz perceber que o assunto “jogos 
paralímpicos e mídia” encontra-se em momento de ebulição, não só no 
âmbito acadêmico, mas também entre jornalistas.
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Introdução

Partidas de futebol motivam encontros semanais coletivos, seja no 
entorno da televisão ou no entorno dos gramados. É uma das formas 
consagrada e institucionalizada de competi ção esportiva que se estabe-
leceu ao longo do século XX (Huizinga, 2000). Entretanto, o ho mem 
reúne-se ao redor de um objeto esférico desde os primórdios da civi-
lização, e os signifi cados desse gesto foram sendo alterados no curso 
da história. Das rivalidades tribais à comu nhão pautada pelo capital, 
o futebol apresenta-se hoje desde as requintadas arenas até os cam pos 
de terra nas periferias dos grandes centros. Em meio a essas disputas, 
temos a emersão da agressividade nos tor neios, e, em muitos casos, o 
espírito esportivo dá lugar à violência.

Partindo deste pressuposto, este texto examina uma imagem do 
fotojornalismo esportivo produzida pelo fotógrafo Franklin de Freitas 
durante a partida entre Atlético Para naense e Vasco da Gama, dispu-
tada em 8 de dezembro de 2013 na Arena Joinville, na cidade de Join-
ville (SC), pelo Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano. A 
fotografia foi publi cada em diversos portais de internet e em capas de 
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jor nais à época. Examinaremos os respecti vos sentidos desprendidos 
por essa representação da violência, em um caminho de investiga ção 
que contempla a modalidade esportiva no âmbi to da cultura, a partir 
das contribuições de Ivan Bystrina (1990) e Johan Huizinga (2000), sua 
tradução e as abstrações com Vilém Flusser (2008), além das mediações 
comunicacionais no estádio com a “teoria das mídias” de Harry Pross 
(1990).

O clube paranaense havia sido punido por distúrbios ocorridos no 
jogo anterior, realiza do em seu estádio na cidade de Curitiba (PR). Por 
conta disso, perdera o direito de sediar em seus domínios a partida 
contra o Vasco da Gama, remarcando o encontro para o Estado vi zinho, 
Santa Catarina. Durante o encontro em Joinville, houve confronto entre 
as torcidas or ganizadas dos dois times, numa sucessão de atos violentos 
e de vandalismo que foram trans mitidos em tempo real pelas emissoras 
de televisão. O tumulto generalizado para lisou a parti da e chocou pelas 
imagens tiradas das arquibancadas. A polícia fazia a segu rança do lado 
de fora da arena e precisou intervir. O evento foi considerado um dos 
mais vio lentos ocorridos até aquele ano de 2013 e teve repercussão 
nacional. Entretanto, antes de realizarmos nossa leitura deste registro 
fotográfico, discutiremos algumas relações entre o futebol, a cultura e a 
violên cia para verificar como podemos sintetizar tais articulações.

1. O futebol nos fluxos da cultura

Na obra Homo Ludens, o historiador holandês Johan Huizinga (2000) 
afirma que o ser humano sempre viu no jogo uma atividade lúdica, 
buscando ali momentos de diversão e con vívio. Porém, o simples desafio 
ultrapassa sua concepção física ou psicoló gica, sendo ca paz de envolver 
significações relevantes em relação ao ganhar ou ao perder; envolve uma 
fun ção significante pelo poder da união de uma coletividade em torno 
do prazer em torcer por algo:

No jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades 
imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa 
alguma coisa. Não se explica nada chamando “instinto” ao princípio 
ativo que constitui a essência do jogo; chamar-lhe “espírito” ou “von-
tade” seria dizer demasiado. Seja qual for a maneira como o conside-
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rem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença 
de um elemento não material em sua própria essência. (HUIZINGA, 
2000, p.06)

Huizinga (2000) pretendeu assim demonstrar como a cultura surge 
sob a forma de jogo, isto é, como em suas fases mais primitivas a cultura 
possui um caráter lúdico. O jogo traz em si os elementos agonísticos e 
antitéticos que fundamentam a civilização, uma vez que aquele é an terior 
a esta. Outra circunstância peculiar presente no jogo é o fato de o êxito 
alcançado por determinado jogador passar diretamente do indivíduo 
(ou da equipe) para o grupo que aí se vê representado. Essa substituição 
estende-se exatamente para a dimensão ritualística dos jogos, uma vez 
que os competidores “representam” os espectadores, isto é, os jogadores 
“jogam” em nome daqueles que os assistem.

Também se pode analisar o jogo de acordo com os apontamentos de 
Ivan Bystrina (1990), semioticista tcheco que busca resgatar raízes cultu-
rais. Para o autor, estruturas sígnicas e comportamentais constituem 
textos culturais, os mesmos que já ocorriam desde a pré-história, prin-
cipalmente os nascidos nas atividades do sonho e do jogo. Ele considera 
que esses exercícios são bases culturais estruturadas em antigos modelos 
que já foram vivenciados e influenciaram significativamente o desen-
volvimento cultural. Apontando sua origem no âm bito pré-humano, 
Bystrina (1990) salienta que alguns jogos influenciam diretamente no 
com portamento dos envolvidos, sejam eles animais ou humanos. 

No princípio, o jogo certamente se desenvolveu para propiciar uma 
melhor aquisição de experiência e para a formação de processos de 
aprendizagem, por meio dos quais foi passível um novo tipo de adap-
tação mais fina do comportamento ao meio ambiente. (BYSTRINA, 
1990, p.3)

Ao analisar o sonho e o jogo, Bystrina (1990) ressalta ainda que, 
com relação a essas ramifica ções, é importante adicionar valores que 
são importantes para o desen volvimento do homem, como as psicoses. 
Esclarece o autor: “as psicoses assemelham-se, na sua força moti vadora 
e propulsora, àquelas atividades universalmente humanas, psíquicas e 
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motoras, como a fantasia, a imaginação a criatividade” (BYSTRINA, 
1990, p.06).

O futebol é composto por uma série de dramas e de conflitos; nele se 
constituem tramas as quais se desenrolam dentro de uma temporalidade, 
ritualidade e espacialidade definidas. Sua capacidade de mobilização – 
seja de recursos ou de público – faz dele uma zona de conflitos. Nas 
palavras do sociólogo Maurício Murad (2007, p.16), “o futebol alcança 
uma significação muito mais ampla do que um jogo dentro das quatro 
linhas e, por conseguinte, suas construções e simbologias transformam-
-se em objeto de estudo para as ciências sociais”.

Seguindo o mesmo viés, o antropólogo Roberto Da Matta (1982) 
ressalta que o futebol aproxima indivíduos diferentes segundo a escala 
social, ao mesmo tempo em que pode sepa rar aqueles que comparti-
lham a mesma posição hierárquica. Segundo Da Matta (2006, p. 145), 
o futebol é dotado de uma notável multidimensionalidade, “uma densi-
dade semântica complexa que permite entendê-lo e vivê-lo simultane-
amente por meio de muitos planos, reali dades e pontos de vista”. Ainda 
que o futebol se caracterize como uma atividade moderna e comercial, 
por seu espetáculo ser produzido e realizado por agentes da indústria 
cultural, ele “orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais 
importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singu-
lares” (DA MATTA, 2006, p.145).

2. Processos de mediação e operações de redução do espetáculo 
futebolístico 

Ao adentrar o âmbito das imagens geradas pelo espetáculo midiá-
tico futebolístico e me diadas pela tecnologia, o estudioso tcheco Vilém 
Flusser (2008) examina o comportamento de deter minadas grandezas no 
entorno do sujeito. Segundo o autor, “o animal e o ‘homem natural’ (tal 
contradictio in adiectu) encontram-se mergulhados no espaço-tempo, 
no mundo de volumes que se aproximam e se afastam” (FLUSSER, 2008, 
p.16). As ciências exatas e da natureza costumam desmembrar a cate-
goria “espacialidade” em largura, comprimento e profundidade, articu-
lando tais parâmetros para mensurar o tamanho do corpo. O pensa-
mento flusseriano parte dessas variáveis para compreender a construção 
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de representações culturais, contem plando as operações de redução que 
ocorrem nesse processo. 

Para vislumbrar esse movimento, torna-se necessário situar o objeto 
a ser traduzido nas coordenadas já mencionadas: altura, largura e 
comprimento. Ao considerá-las, Flusser (2008) denota a sua tridimen-
sionalidade. A modificação desse estado inicial supera a temporalidade 
como primeira operação de redução. Dessa forma, “a manipulação é o 
gesto primordial: graças a ele o homem abstrai o tempo” (FLUSSER, 
2008, p.16). Mais que supri-lo, postula-se a possibilidade da recons-
trução dessa unidade.

Ao integrar a torcida, sentando-se na arquibancada de um estádio de 
futebol, vivencia-se o espetáculo na sua forma tridimensional. Corpos 
se movimentam no curso da partida em uma espacialidade previamente 
definida e inserida na lógica dos noventa minutos de duração, sob os 
olhares atentos dos fanáticos nas suas laterais. O posicionamento do 
torcedor marca sua visão do fenômeno. Há distanciamentos e aproxi-
mações dos eventos perante a localização entre os inúmeros assentos, 
enquanto a bola rola pelo campo. 

Na parte superior do estádio existe o placar, responsável por 
mensurar os gols obtidos no embate. Seguindo o viés flusseriano, essa 
representação é uma abstração da competição. O conjunto de lances 
corpóreos que são concluídos com sucesso passa a ser representado 
image ticamente e numericamente no marcador. Essa própria tradução 
é constituída por outros ele mentos genéricos que perpetuam a “esca-
lada da abstração”. Há outras aferições que são incor poradas às trans-
missões e que tentam explicar a partida do mesmo modo. Ao lado do 
marca dor, pode haver telões exibindo imagens capturadas no evento. A 
tridimensionalidade do jogo é abstraída, advindo a versão considerada, 
inicialmente, como bidimensional. Contu do, Flusser (2008) questiona 
essa representação, denominando-a como nulodimensional, já que é 
marcada pela ausência de espaço, ganhando corporeidade através de 
um veículo com duas dimensões. Constrói-se a tradução do objeto com 
componentes indiferentes agrupados para rememorá-lo. 

Outro modo de interpretar as competições esportivas no chavea-
mento da cultura dá-se pelo pensador alemão Harry Pross e sua “Teoria 
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das Mídias”, uma categorização sobre os meios de comunicação. Do 
mesmo modo que Flusser (2008), o pensador alemão propõe a lei tura 
a partir do sujeito, classificando-o como “mídia primária”. Esclarece o 
autor: “medios del contacto elemental humano permiten la comunica-
ción sin instrumentos ni aparatos, por lo que los denominamos medios 
primarios” (PROSS, 1990, p.162). A acepção foi construída partin do do 
princípio de que para se comunicar é indispensável a ação da mídia, e 
o ser humano tem sua experiência fundamental marcada pela comu-
nicação. Pross (1990) destaca, ainda, a neces sidade de os meios serem 
perceptíveis e compartilháveis. 

Os jogadores, torcedores, equipe técnica e comissão de arbitragem 
são essencialmente “mídias primárias”. Ao entrarem na arena, compar-
tilham espaço, tempo, regras e valores do espetáculo que integram. 
A divisão de Pross (1990) ressalta que, na primariedade da mídia, os 
protocolos, os ritmos e os costumes são manifestados como sentidos. 
Gestos entre jogadores representam orientações e lances previamente 
ensaiados, e empurrões geram estranhamentos e enfrentamentos. Cabe 
ao jogador antecipar jogadas por meio das leituras corpóreas que opera. 
A torcida canta, grita, pula e vaia os lances realizados. O árbitro sina-
liza com seus braços e apitos. A primariedade emana no primeiro olhar 
sobre as ações, sem deixar de destacar que as relações se enredam. Há 
uma gama de conexões que são construídas nesses agires. Contudo, 
destaca-se que, como modalidade esportiva, o futebol é, em síntese, 
esporte de contato; são organis mos que interagem por intermédio da 
bola. Nos gramados, a bola torna-se a extensão do homem.

A complementação da “mídia primária” gera a “mídia secundária”. 
Segundo Pross (1990, p.163), “la decisión puede ser triple según la 
intención: a) refuerzo de la expresión, b) incremento de la expresión, c) 
duración de la expresión”. Fotógrafos posicionam-se em lugares estra-
tégicos para captar e prolongar os acontecimentos da competição, sele-
cionando os fragmentos que ilustrarão e sintetizarão a cerimônia. Os 
uniformes, os brasões e as bandei ras que os torcedores agitam incan-
savelmente nas arquibancadas são, também, “mídias secun dárias”. Na 
visão de Pross (1990, p.165), “cuando se requiere un aparato del lado 
de la producción, y no del lado de la recepción, propongo el término 
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de medios secundarios”. Empregam-se, também, cartões, bandeirinhas 
e apitos para sinalizar ocorrências, infrações ou marcações, numa ação 
que supera uma primariedade pela utilização de mecanismos extracor-
póreos para comunicar decisões; uma atenção especial deve ser dada 
a partir desses movimen tos que são captados sem a necessidade de 
equipamentos. Completam esse cenário o placar e o recurso de vídeo. 
Este último recupera e transforma a temporalidade do evento captado. 
Embora não pertença ao torcedor, a necessidade do telão para assistir às 
imagens que foram recuperadas por outros aparatados encontra-se no 
espaço da “mídia terciária”.

No cenário descrito, a rivalidade se tem transformado em hostilidade 
e em brutalidade. A violência vem marcando as competições esportivas, 
podendo emergir a partir da provoca ção entre torcedores isolados ou 
de torcidas organizadas. A própria leitura que o policiamento faz dessas 
“mídias primárias” pode acarretar ações equivocadas e atritos que pode-
riam ser evitados. As disparidades dentro e fora do campo começam 
por ela. Pela “mídia secundária”, como a fotografia e as revistas, ou pela 
“mídia terciária”, as emissoras de rádio e televisão, expõe-se o problema 
e discute-se socialmente, como vislumbrado a seguir.

3. Imagem, espetáculo e violência

A violência manifesta-se no futebol, mas não é própria desse ou de 
outro esporte. Ela apenas emerge dentro desse espaço simbólico como 
representação de dramas e conflitos que já estão presentes na sociedade. 
Delimitadas pelo cenário do jogo, as diferenças e as práticas intolerantes 
são potencializadas com todos os aspectos que envolvem a disputa, 
a rivalidade e o engajamento. Indivíduos se veem motivados a agir 
apoiados por seus semelhantes, aqueles que combateriam os mesmos 
inimigos. É a intensificação daquilo que Hilário Franco Júnior (2007) 
denomina de “espírito clânico”, no qual indivíduos sob a mesma camisa 
clubística pas sam a agir por contágio. Afirma o autor: “O orgulho por 
essa multiplicação da imagem de si mesmo é tão grande que a agressão 
feita ou sofrida por um torcedor isolado ou um pequeno grupo é o 
bastante para incendiar muitos alter egos” (FRANCO JR., 2007, p. 311). 
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Público mais recorrente nas arenas, as torcidas organizadas são 
garantia de espectadores no espetáculo futebolístico, uma relação de 
interdependência entre clube e torcida, público e objeto de paixão. Nesse 
sentido, segundo o antropólogo e pesquisador Marcos Alvito (2013):

As torcidas organizadas são o motor da festa nas arquibancadas, com 
seus instrumentos de percussão, suas canções de incentivo ao time 
ou provocação aos adversários, sua coreografia, suas bandeiras de di-
versos tamanhos, temas e efeitos especiais. Sem elas o ambiente no 
estádio ficaria bem menos vibrante. (ALVITO, 2013, p. 84)

O membro da organizada vivencia o pertencimento como entrega, 
uma paixão elevada às últimas consequências. No futebol, sobretudo 
entre torcidas, a sociabilidade e o conflito apresentam-se sobrepostos 
e articulados. A violência torna-se visível quando, em determinado 
momento, os indivíduos abandonam a razão em um claro sinal de que 
o torcer se torna pretex to para realizar práticas violentas que se valem 
da força coletiva. Para Murad (2013), a violên cia invade quase todos 
os espaços sociais, e não seria diferente no ambiente do futebol: “o 
tráfico de drogas, de armas, pe dofilia, assassinatos, prostituição infantil, 
homofobia, trânsito, alcoolismo, brutalidades social, racial e de gênero” 
(MURAD, 2013, p. 142). Esses são alguns dos fatores que possibilitam 
contextualizar as práticas violentas e, consequentemente, as mor tes de 
torcedores nas arenas.

Franco Jr. (2007, p. 310) descreve ainda um certo narcisismo que 
pode ser ofendido pe lo narci sismo do oponente: “dentre os traços dessa 
alma coletiva está o fato de as individuali dades, dissipadas no grupo, 
terem sensação de força invencível”, o que acaba por gerar uma sensação 
de permissão para práticas violentas. Ao mesmo tempo, os indivíduos 
se utilizariam desse ambiente como escape das pressões do cotidiano. 
Dunning & Elias (1992) descrevem essas formas de ligação e a sua 
condução aos conflitos:

Os sentimentos de orgulho e de ligação ao grupo, criados no interior 
de um parentesco e de segmentos locais, são tão intensos que o con-
flito e a rivalidade são virtualmente inevitáveis quando os membros 
de dois ou mais grupos se encontram. E as suas normas de agressão, 
associadas à ausência de pressão social no sentido do exercício de 
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autocontrole, determinam que o conflito entre si facilmente os impul-
siona para a luta. (DUNNING, 1992, p. 342)

Franco Jr. (2007, p. 212) destaca que “a atuação do torcedor no rito 
do futebol não é, em essência, muito diferente da atitude de popula-
ções tribais que, por meio de pinturas corporais, cantos e gritos, parti-
cipam dos ritos das danças guerreiras”. São componentes de uma guerra 
simbólica que mobilizam seus envolvidos. Cada clube escolhe suas cores 
que representarão sua imagem perante outros clãs. Seus símbolos serão 
compartilhados e venerados por determi nado número de seguidores. 
Do mesmo modo, os símbolos de determinado clube serão recha çados 
pelos membros de clubes rivais. Cada um desses elementos de represen-
tação carrega a história do clube e a simbologia de cada grupo, elementos 
materiais que intensificam a intera ção entre os corpos presentes na 
arena do jogo. A modalidade possibilita compreender as contradições 
de determinados grupos sociais. Murad (2013, p. 152) ressalta que “as 
distintas práticas de violência no mundo do futebol têm seu lado mais 
obscuro e preocupante que muitas vezes se sobrepõem ao espetáculo”. 
Nesse encontro entre iguais em confronto com os diferentes, os indi-
víduos percebem a possibilidade e as condições propícias para efetivar 
práticas agressivas. 

Muitas das relações que culminam em atos violentos começam na 
experiência sensorial do ambiente de jogo, na “mídia primária” de Pross 
(1990). Nesse cenário, há a presença do outro, a vivência em grupo e 
até mesmo os diferentes canais midiáticos a que os torcedores re correm 
para complementar sua experiência de fruição da partida. São formas 
de experimenta ção que podem elevar os ânimos nas arenas esportivas. 
Baitello Júnior (2004) demonstra o relacionamento entre os corpos e a 
maneira como eles se apropriam uns dos outros. A partir da ideia de que 
imagens e corpos habitam o mundo material, o autor destaca: 

Las formas de apropiación (simbólicas o no) como manifestaciones 
de la antropofagia son muchas más. La apropiación del espacio y sus 
recursos, la apropiación del tempo y sus atributos, la apropiación de 
las mentes y sus imágenes no siempre pasan por la relación directa de 
apropiación entre dos cuerpos, sufriendo en estos casos un proceso 
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de mediación por las imágenes. Entonces, con esto, tenemos el surgi-
miento de la iconofagia. (BAITELLO JUNIOR, 2004, p. 164)

Ainda de acordo com Baitello Júnior (2004), entre a apropriação física 
e a apropriação simbólica há apenas um pequeno passo. Nesse sentido, o 
mundo físico pode ser abstraído na vivência das relações propostas pela 
cultura. Corpos se comunicam por sua capacidade de ex pressão, uma 
linguagem da qual a imagem se apropria para exprimir significados, 
como exa minado na parte que segue. Como bem aponta Pross (1987, 
p.160), “la realidad que ‘persigue’ el estudio se concibe como ‘cons-
trucción social’ de realidad, de base múltiple, de bases varia das, pero 
hecha siempre por los hombres”. Propõe-se, constrói-se, comunica-se e 
produzem-se sentidos através do corpo. 

4. Questões de análise

Como fragmento extraído da realidade, a imagem pode criar narra-
tivas que envolvem a percepção dentro de uma abstração. O professor 
e pesquisador Isaac Antônio Camargo (2007) enfatiza a função dessa 
composição no campo da cultura:

Em relação ao campo da visualidade, uma estratégia comum à consti-
tuição das imagens, é o transladamento destas qualidades do mundo 
para elas e é, por meio das estratégias discursivas ou constitutivas, 
que estas qualidades se transformam no conjunto de referenciais plás-
ticos ou visuais que são, por fim, identificados no modo de construir 
ou de configurar as imagens no contexto da cultura. (CAMARGO 
2007, p. 113)

Fotos são objetos materiais que nascem de uma interrupção no 
tempo e em determinado espaço; o olhar imaginativo é responsável 
pela sua concepção, descrita por Christoph Wulf (2013, p. 22) como 
“uma potência que faz o mundo aparecer ao homem”. Nas palavras de 
Wulf (2013), através dos meios de comunicação de massa as imagens 
penetram em todos os campos de vivência humana ao mesmo tempo 
em que exercem influência sobre eles. Imagens ganharam um status 
com a modernidade conforme foram sendo usadas como indícios para 
expressão e entendimento. 
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Desse modo, em busca da significação da imagem é preciso 
proceder à análise em dois planos da linguagem: o plano da expressão 
e o plano do conteúdo. Faz-se necessário também reconhecer os dife-
rentes sistemas de signos que compõem as ima gens e a maneira como 
eles se articulam. Segundo Elizabeth Bastos Duarte (2000, p. 171), “é a 
descrição e a interpretação do conteúdo e da expressão da fotografia que 
permitem a com preensão dos sentidos de seus elementos constitutivos 
e de suas funções na produção dessa significação”. Tal análise estru tural 
pode apontar para as possíveis construções de sentido. Parte-se de uma 
análise estrutural da imagem para discussões das possíveis construções 
de sentidos e das ideias que o documento fotográfico encerra no domínio 
da imagem em rela ção aos níveis de abstração que ultrapassa o mundo 
das coisas tangíveis. Uma referência a um mundo que se encontra fora 
do mundo imagético. “O que vemos como uma imagem se refere a um 
mundo fora das imagens”, diz Wulf (2013, p. 25).

O registro fotográfico que escolhemos para análise (Figura 1) 
estam pou, como já referimos, diversos veículos jornalísticos no final de 
2013 (Globo, G1, Globoesporte, Gazeta do Povo, Estadão). De autoria 
do fotojornalista Franklin de Freitas, a imagem retrata um torcedor 
do Atlético Paranaense no momento em que era socorrido nas arqui-
bancadas do está dio do Joinville, na partida já citada contra o Vasco 
da Gama, em 8 de dezembro de 2013, pelo Campeonato Brasileiro de 
Futebol. Esta fotografia também foi in cluída na antologia “O Melhor do 
Fotojornalismo Brasileiro – Edição 2014” (Editora Europa, 2014), que 
trouxe 97 imagens que marcaram o ano de 2013, publicadas nos princi-
pais jornais, revistas e portais do Brasil. 
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Nossa escolha por esta imagem deriva obviamente das riquezas de 
elementos e das múltiplas produções de sentido que ela promove, mas 
também pelo fato de ela retratar um fe nômeno que há muito não se 
via em estádios brasileiros: os confrontos físicos entre torcedores de 
equipes oponentes, nas arquibancadas, durante a realização de um jogo 
de futebol e sua si multânea transmissão televisiva ao vivo. 

Para efetuar nossa leitura da imagem aqui tomada como objeto de 
análise, procuramos in vestigar também seus planos de expressão e 
conteúdo, tendo como referencial teó rico al guns auto res que discutem 
a linguagem fotográfica e seu papel informativo, entre eles, Roland 
Barthes (1990), que iden tifica os processos de conotação e de denotação 
da imagem, além de Arlindo Machado (1984) e Boris Kossoy (2007). 

Os aspectos que foram observados neste do cumento imagético 
partem de Elizabeth Duarte (2000); as categorias são: enquadramento, 
pla no selecio nado (mais fechado, mais aberto ou geral, grande plano, 
plano geral, plano médio, plano mé dio aberto, plano, plano médio 
fecha do, close-up, plano detalhe), foco, movimento, aspectos cromáticos 
e relacionais de composi ção, posição do motivo. Há, ainda, os elementos 

FIGURA 1:  Torcedor do Atlético-PR é retirado de maca para ser enviado ao hospital, 
após confronto entre torcedores do Vasco e Atlético-PR. Crédito da foto: Franklin de 

Freitas.
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que es tão no exterior e que agem sobre o objeto captado, como o posicio-
namento da câmera, a localiza ção da fonte de luz e suas carac terísticas.

Na primeira leitura descritiva do plano de expressão e denotação da 
imagem, percebe-se a presença de vários personagens, todos do sexo 
masculino. A maioria se concentra ao centro da imagem e eles seguram 
uma maca com um homem aparentemente desacordado. O homem na 
maca está em primeiro plano, vestindo apenas uma faixa de tecido e 
se encontra suspenso diante de uma grade. Além de quase nu, o corpo 
do homem apresenta algumas marcas de feri mentos. Atrás da maca, 
homens distribuídos pelo plano médio trabalham em conjunto no 
esforço de suspender o homem ferido. Todo o plano do enquadramento 
encontra-se em foco e foi tomado de baixo para cima. Há um predo-
mínio da cor azul ao fundo e uma pequena faixa de amarelo, mas é o 
vermelho no primeiro plano que chama mais a atenção.

Passando a uma leitura dos signos culturais da imagem, é forte 
a presença do homem fe rido em associação aos homens que fazem o 
seu resgate. É possível, através do repertório cul tural, reconhecer que 
a aquele homem suspenso é um torcedor que foi vítima das agressões 
físicas ocorridas naquele contexto. Ferido e resgatado por representantes 
do Estado. A ima gem traz forte conotação de dor, mas remete também 
a uma representação religiosa, evocando o arquétipo da crucificação de 
Jesus Cristo. Há uma indução de sentido à medida que aprofun damos a 
leitura crítica da imagem. A presença da cor vermelha, a expressão do 
torcedor que é socorrido e a força e apreensão na expressão dos homens 
que trabalham no resgate são elementos a serem considerados. A cor 
vermelha ganha destaque. Guimarães (2004, p. 117) ressalta que há uma 
dualidade de sensações e sentidos criados pela cor vermelha “encontra-
remos significados opostos como violência e paixão ou guerra e amor, 
convivendo na mesma cor.” O autor descreve o vermelho como a cor do 
amor divino, a cor do crime e do pecado, a cor da guerra, a cor do alerta 
e da revolução. Em seu aspecto divino, o vermelho pode ser associado 
ao sangue de Cristo. Há também uma oposição visual do azul das arqui-
bancadas que contrasta e ressalta a presença do vermelho. 

Vermelho representaria ainda o amor carnal, da paixão, do coração, 
a cor da transgres são, da proibição e do perigo. Para Guimarães (2004), 
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remete também à punição. Nas palavras do autor, “o vermelho foi, desde 
a Idade Média, a cor do crime e do pecado, possivelmente por sua relação 
denotativa como a cor do sangue derramado” (GUIMARÃES, 2004, p. 
119). No futebol, é a cor da falta mais grave, pois o cartão vermelho 
refere-se à expulsão do atleta e à punição mais severa. Sendo a cono-
tação de perigo, é também o alerta do corpo que na pre sente imagem 
é o vermelho dos ferimentos no corpo do torcedor que alerta para seu 
estado físico. Como a cor da guerra, o vermelho choca e revela aspectos 
da violência. 

O corpo quase nu, apenas coberto por uma faixa de tecido vermelho 
também alerta para a condição humana e frágil do personagem. Sua 
centralidade e presença em primeiro plano atrai ao mesmo tempo em 
que causa um incômodo. A dramaticidade da cena, em todos os seus 
elementos de composição, remete quase que imediatamente à asso-
ciação com a imagem da crucificação ao mesmo tempo em que fere por 
ser uma imagem de dor e de fragilidade. A presença dos representantes 
do estado (bombeiros e policiais) na im agem é como a presença dos 
soldados no ritual da crucificação. 

No processo de conotação descrito por Roland Barthes em sua obra 
O óbvio e o obtuso (1990), esse processo se daria através da pose dos 
personagens. A posição do corpo e a expressão em seu rosto remetem 
a uma imagem recorrente do cristianismo, numa imagem do sacrifício 
reli gioso, do mártir, aquele que se entrega para a salvação de outros. 
Ou mesmo o que se sacrifica por sua crença e seu objeto de adoração. 
Neste caso, constitui-se, na verdade, em imagem que pode remeter a um 
sentido de fanatismo.

Tudo isto intensifica o contexto dramático daquela partida, que ficou 
interrompida por 70 minutos devido à briga na arquibancada entre 
torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco da Gama. Em anos ante-
riores, criara-se uma rivalidade entre as duas equipes pela dis cordância 
entre os respectivos dirigentes e pelo fato de que, em 2004, uma vitória 
do Vasco sobre o Atlético Paranaense e uma derrota do Vasco para o 
Santos impediram que a equipe do Paraná se sagrasse campeã brasileira. 
O “troco” viria em 2013, com o Vasco sendo rebaixado para a segunda 
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divisão nesse mesmo 8 de dezembro devido à vitória do Atlético por 5 x 
1 nessa malfadada partida disputada em Joinville.

5. Considerações Finais

Nosso intuito foi analisar um momento fotográfico registrado no 
ano de 2013, em busca da compreensão das relações postas em jogo 
no ambiente do esporte e do futebol em meio à representação da 
violência. Para tal, recorreu-se a temas que abordam pontos chaves para 
essa discussão, como por exemplo, o âmbito simbólico, a escalada da 
abstração e a teoria das mídias.

O exame da imagem escolhida e a revisão bibliográfica propor-
cionaram a interpretação da linguagem imagética desde o plano da 
descrição ao plano da expressão cultural. Como exemplo disso, a repre-
sentação da posição do homem como elemento principal da fotografia 
e as cores de suas vestimentas que remetem a formas de representação 
religiosa. 

Ao final do cotejo que situou o futebol como modalidade espor-
tiva no âmbito cultural, o trabalho analisou as operações de redução 
na constituição de suas representações, levantou as mediações dentro e 
fora dos campos e pretendeu demonstrar tais relações através da narra-
tiva imagética. Dessa forma, demonstrou-se como a violência tem supri-
mido o espírito esportivo em um ambiente onde a rivalidade se destaca 
como elemento intrínseco ao jogo, com patama res elevados de abstração 
e formas de contágio que se sobressaem ao sentido do esporte.

Os níveis de abstração que perpassam a nossa percepção podem 
ser analisados a partir do ponto em que o potencial de ressignificação 
contido em um produto midiático propõe sig nificados que envolvem a 
violência. Representações nas quais a mídia, numa atitude cons ciente, 
projeta sensações e cria estágios de relação com o esporte, buscando 
afetar e ganhar a audiência. Ao mesmo tempo em que o grau de violência 
que atinge as arenas destinadas ao esporte revela o nível de envolvimento 
com o espetáculo. O objeto de análise proporcionou o reconhecimento 
de representações indiretas. A imagem mostrou que um fragmento da 
rea lidade é capaz de rememorar outras significações culturais atribuindo 
uma série de sentidos.
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Assim, foi possível concluir que, em um mundo bombardeado por 
imagens, algumas fotografias ainda possuem o poder de afetar e sensi-
bilizar, de carregar significados que mobi lizam afetos e opiniões. A foto-
grafia reduz a realidade e propõe uma leitura através de suas estratégias 
de composição. Imagens criam e recriam histórias. Esse tipo de narra-
tiva pode oferecer diferentes pontos de vista sobre os fatos do mundo 
tangível ou mesmo remeter a velhos discursos que são compartilhados 
pelo nosso imaginário cultural.
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vidade em Pesquisa do CNPq. Coordenador do Programa de Formação 
Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG.

Arlindo Rebechi Junior
Doutor em Literatura Brasileira (FFLCH/USP), com uma tese sobre 
os escritos de Glauber Rocha, e docente do Departamento de Ciências 
Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC/ 
UNESP), onde também atua no Programa de Pós-Graduação em Comu-
nicação. Em Paris, na Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, realizou 
estágio de pesquisa, com financiamento da FAPESP, sobre a recepção 
crítica francesa de filmes brasileiros nos anos 1960. Atualmente pesquisa 
e orienta na área de audiovisual, dentro de uma perspectiva arqueoló-
gica e genealógica.

Laan Mendes de Barros
Jornalista e editor. Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, 
com pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela Université Stendhal 
– Grenoble 3. Docente e pesquisador da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação da Universidade Estadual Paulista – FAAC-UNESP. 
Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação da mesma instituição e líder do grupo de pesquisa MidiAisthesis - 
Cultura Midatizada e Experiência Estética. Coordenador do GT Comu-
nicação e Experiência Estética da Compós (2018-2020). Desenvolve 
pesquisas sobre: epistemologia e teoria da comunicação, comunicação e 
experiência estética e música e mídia.

Mauricio Lissovsky
Historiador e roteirista. Pesquisador do CNPq. Professor do Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ. Foi pesquisador 
visitante no Birkbeck College. da Universidade de Londres (2007) e na 
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Princeton University (2015). Coordenador da área de Comunicação 
e Informação da CAPES (2014-2018) e professor visitante na UFPE 
(2019). Dedica-se aos estudos visuais, com ênfase em teoria e história 
da fotografia. Membro do Advisory Board do Centre for Iberian and 
Latin American Visual Studies da Universidade de Londres. Seus livros 
e ensaios também incluem temas como arquitetura, política e memória 
pública.

Ângela Cristina Salgueiro Marques
Professora Adjunta do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora e mestre em Comuni-
cação Social pela UFMG. Pesquisadora do Grupo Margem (Democracia 
e Justiça, DCP-UFMG). Realizou pós-doutorado em Comunicação e em 
Ciências Sociais em Grenoble (França), onde atuou junto a dois grupos 
de pesquisa: o Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communica-
tion (Institut de Communication et Medias - Université Stendhal) e o 
Groupe de Recherche en Sciences Sociales sur lAmérique Latine (MSH-
-Alpes, Université Pierre Mendes France). Suas pesquisas estão voltadas 
à interseção entre a Comunicação, a Política e a Estética; entre a Comu-
nicação e a Cultura, e entre a Comunicação e processos políticos.

Dina Therrier
Possui graduação em graduação em Comunicação Social pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com ênfase em Relações 
Públicas e Jornalismo. Realizou pesquisa de iniciação científica com o 
tema “Imigração de mulheres haitianas em Belo Horizonte/Brasil: iden-
tidades femininas, relatos de si e autonomia”. Alguns dos resultados de 
suas pesquisas podem ser encontrados no artigo “Face aux migrantes 
Haïtiennes au Brésil : la recherche comme communication, hospita-
lité et considération”, publicado na Revue Française des Sciences de 
l'information et de la Communication (2019).

Denis Porto Renó
Jornalista e fotógrafo, livre-docente em Ecologia dos Meios e Jorna-
lismo Imagético, é pesquisador produtividade CNPq, nível 2. Atua como 
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docente dos cursos de Graduação em Jornalismo e Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Estadual Paulista – UNESP, além de 
professor visitante na Universidade Nacional de Rosario (Argentina), 
Universidade Técnica Particular de Loja – UTPL (Equador) e professor 
honorífico na Universidade Complutense de Madri (Espanha). É pesqui-
sador líder do GENEM – Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia dos 
Meios e diretor acadêmico da Cátedra Latino-americana sobre Narra-
tivas Transmedia.

Rodrigo Galvão de Castro
 Jornalista e fotógrafo. Doutor em Comunicação e Mestre em Televisão 
Digital pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Membro do MidiAisthesis 
- Grupo de Pesquisa em Cultura Midatizada e Experiência Estética 
(CNPq/UNESP). Docente em Comunicação na Faculdade de Tecno-
logia (Fatec) de Jahu/CEETEPS. Bacharel em Comunicação Social-
-Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Rosana de Lima Soares
Professora livre-docente no Programa de Pós-Graduação em Meios e 
Processos Audiovisuais e no Departamento de Jornalismo e Editoração 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É 
bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e realizou pesquisa 
de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, no King's 
College London e na Universidad de Manizales. Atualmente é coorde-
nadora e pesquisadora do MidiAto – Grupo de Estudos de Linguagem: 
Práticas Midiáticas (ECA-USP) e do Grupo de Pesquisa Crítica de Mídia 
e Práticas Culturais (USP/UFSC).

Amanda Souza de Miranda
Doutora em Jornalismo e mestre em Educação Científica e Tecnológica, 
ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Realizou 
pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Edito-
ração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 
Atualmente, estuda a hibridação entre narrativas de ficção e do jorna-
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lismo no audiovisual, pensando nos seus aspectos éticos, estéticos e polí-
ticos. Como profissional, atua na Superintendência de Comunicação e 
Marketing da Universidade Federal do Paraná.

Marcelo Magalhães Bulhões
Livre-docente pela UNESP, doutor em Literatura Brasileira e mestre 
em Teoria Literária e Literatura Comparada, ambos os títulos pela USP. 
Professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp), com atuação na 
Graduação, em cursos da área de Comunicação Social, e no Programa 
de Pós-graduação em Comunicação. Autor de livros sobre narrativas 
nos meios audiovisuais e sobre literatura e comunicação. Sua produção é 
focada nas relações históricas e discursivas entre jornalismo e literatura 
e nas manifestações ficcionais das mídias. 

Lilian Juliana Martins
Jornalista e professora. Doutora em Comunicação pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), com estágio-sanduíche na Université de 
Lorraine, na França, Mestre em Comunicação Midiática e graduada 
em Jornalismo também pela Unesp. Tem experiência em Assessoria de 
Imprensa, em Jornalismo Impresso Diário e em Comunicação e Marke-
ting Empresarial. Em suas pesquisas, dedica-se às aproximações entre 
jornalismo e literatura, ao jornalismo literário e a discussões sobre o 
jornalismo contemporâneo. 

Érika de Moraes
Docente do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp 
– câmpus de Bauru) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos do IBILCE (Unesp – câmpus de São José do Rio Preto). 
Realizou pós-doutoramento pela Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 
sob supervisão do professor Dominique Maingueneau. Doutora e Mestre 
em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universi-
dade Estadual de Campinas, IEL/Unicamp, com ênfase em Análise 
do Discurso de linha francesa. Líder do grupo de Pesquisa DisCo21 – 
Discurso e Comunicação no Século XXI.



PRODUÇÃO DE SENTIDO NA CULTURA MIDIATIZADA408

Hanna Beatriz Queiroz Carli
Graduada em Jornalismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comu-
nicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp – FAAC). Desen-
volveu seu trabalho experimental de conclusão de curso com uma 
monografia sobre o ethos da mulher contemporânea a partir de uma 
análise da youtuber e influenciadora digital Julia Tolezano, mais conhe-
cida como Jout Jout. É integrante do DisCo21 – Discurso e Comuni-
cação no século XXI.

Elcio Loureiro Cornelsen
Possui graduação em Letras Alemão e Português pela Universidade de 
São Paulo, doutorado em Germanística - Freie Universität Berlin, na 
Alemanha, pós-doutorado em Estudos Organizacionais pela Fundação 
Getúlio Vargas, em Teoria Literária pela Unicamp e em História Compa-
rada pela UFRJ. É Professor Titular da Faculdade de Letras da UFMG 
- Universidade Federal de Minas Gerais, docente do Programa de Pós 
Graduação em Estudos Literários e do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Desenvolve pesquisas 
sobre futebol, linguagem, artes e cultura. É Bolsista de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq - nível 2.

Eliza Bachega Casadei
Mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comuni-
cações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com graduação 
em Jornalismo pela mesma universidade e Pós-doutorado em Comuni-
cação Midiática pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Profes-
sora titular e vice-coordenadora do PPG em Comunicação e Práticas 
de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 
Editora das revistas Comunicação, Mídia e Consumo e Anagrama e 
coordenadora do Grupo de Pesquisa História, Comunicação e Consumo. 
Atua nas áreas de consumo, imagem, imaginário, jornalismo, fotografia, 
história, gênero e culturas do consumo. 
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Camilla Rodrigues Netto da Costa
Formada em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propa-
ganda, e em Direito. Doutora e Mestre em Comunicação e Práticas de 
Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq "História, 
Comunicação e Consumo". Autora do livro Família e Telenovela: um 
retrato 3x4. Sua atuação prioritária se dá nas áreas de marketing, negó-
cios, consumer insights, comunicação e consumo. 

Tatiane Hilgberg Figueiredo
 professora adjunta da Universidade Federal de Roraima (UFRR), onde 
coordena o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Especialista 
em Gestão do Esporte pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestre 
em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto e Doutora em 
Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
É membro do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e dos grupos 
de pesquisa Ama[Z]oom Observatório Cultural da Amazônia e Caribe 
(UFRR) e Mídia, conhecimento e meio ambiente: olhares da Amazônia 
(UFRR). Desenvolve pesquisa em Jornalismo e Esporte; Representação, 
Identidade e Mídia, Mídia e Deficiência, Saberes Amazônicos.

José Carlos Marques
Professor associado da Universidade Estadual Paulista, onde atua como 
docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e do Depar-
tamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (Unesp-FAAC). É Livre-Docente em Comunicação e 
Esporte pela Unesp, Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e Mestre em 
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. É líder do GECEF (Grupo de Estudos em Comunicação sobre 
Esporte e Futebol) e integrante do LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas).
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Luís Enrique Cazani Júnior
Doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp-FAAC). Graduado em Comunicação 
Social – Jornalismo pela mesma instituição. Bolsista da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) durante o mestrado 
e o doutorado. Tem como área de interesse o campo das narrativas midi-
áticas, dedicando parte de seu estudo às telenovelas e histórias policiais 
(literárias, cinematográficas e televisivas). 

Natália de Oliveira Conte
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp-FAAC), em que pesquisa o cinema nacional com 
ênfase no período chamado de Cinema Marginal ou Cinema de Expe-
rimentações. É Mestre pelo mesmo Programa, onde realizou pesquisa 
sobre Adaptação literária e estética do gênero noir. Graduada em Jorna-
lismo pela Unisagrado e especialista em Comunicação Organizacional 
pela mesma instituição. Atualmente é docente da Faculdade IESB (Insti-
tuição de Ensino Superior de Bauru) e da Fabau (Faculdade de Bauru), 
atuando nos cursos de comunicação.

Neide Maria Carlos
Doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp-FAAC). Graduada em Jornalismo pela 
Unisagrado. Bolsista Capes durante o mestrado e o doutorado. Traba-
lhou como repórter fotográfico de 2005 a 2013. Desenvolve pesquisa em 
comunicação e esporte, tendo como área de interesse o fotojornalismo. 
Desenvolve pesquisa sobre imagem e gênero. Vinculada ao Grupo de 
Estudos em Comunicação sobre Esporte e Futebol (GECEF) da Unesp-
-Faac.





Esta coleção agrupa obras resultantes de parcerias e
cooperações acadêmicas entre o PPGCOM-UFMG e outras
universidades nacionais e internacionais, cujos projetos
deram origem a textos comuns, abordagens cruzadas e
aproximações conceituais marcadas pelo delicado jogo das
dissonâncias.

{ olhares transversais

LAAN MENDES DE BARROS  é jornalista e editor. Doutor em Ciências da Comunicação 
pela ECA-USP, com pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela Université Stendhal – 
Grenoble 3. Docente e pesquisador da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da 
Universidade Estadual Paulista – FAAC-UNESP. Professor permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da mesma instituição e líder do grupo de pesquisa MidiAis-
thesis - Cultura Midatizada e Experiência Estética. Coordenador do GT Comunicação e 
Experiência Estética da Compós (2018-2020). Desenvolve pesquisas sobre: epistemologia e 
teoria da comunicação, comunicação e experiência estética e música e mídia.

JOSÉ CARLOS MARQUES é professor associado da Universidade Estadual Paulista, onde 
atua como docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e do Departamento de 
Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (Unesp-FAAC). É 
Livre-Docente em Comunicação e Esporte pela Unesp, Doutor em Ciências da Comunicação 
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e Mestre em Comuni-
cação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É líder do GECEF 
(Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esporte e Futebol) e integrante do LUDENS 
(Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas).

ANA SILVIA LOPES DAVI MÉDOLA é professora associada na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), credenciada no Programa de Pós-graduação em Comunicação. Livre-docen-
te em Comunicação Televisual e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Líder do Grupo de Estudos Audiovisuais – 
GEA na Unesp e membro do Centro de Pesquisas Sociossemióticas – CPS, PUC-SP.


