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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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Nada será como antes? 

Convergências das Mídias no Jornal Nacional 
 

ARREBOLA, Talita Lima Chechin Camacho (PUC-SP)1. 

 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho é analisar as convergências midiáticas na 

apresentação do telejornal Jornal Nacional da Rede Globo, a partir das 

mudanças ocorridas em 27 de abril de 2015. A partir das tecnologias 

emergentes e a linguagem da internet apontam para a necessidade de 

dinamizar a apresentação do telejornal, que permanece estático, além da 

incorporação das redes sociais que produzem a sensação da onipresença do 

programa, mesmo com conteúdos e informações da vida pessoal dos 

profissionais. Com isto estas transformações constroem outros significados, 

mas não mudam a essência do produto que é reconfigurado em outros 

meios ou plataformas convergentes.  

 

Palavras-chaves: Jornal Nacional; convergência das mídias; Telejornalismo 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Jornal Nacional, da Rede Globo, telejornal mais assistido do Brasil, 

além de ter espaço, poder e hegemonia nos meios de comunicação, com o 

passar dos anos, e até hoje, ocupa um lugar de referência no país. Em 27 de 

abril de 2015, altera sua maneira de apresentação: como novidades 

principais, os profissionais passam a movimentar-se pelo cenário, usam 

linguagem coloquial e as câmeras se deslocam produzindo enquadramentos 

não-convencionais; fato inesperado para um programa marcado por valores 

e padrões conservadores. 

Para Arlindo Machado (2006, p. 22), o “Jornal Nacional transforma o 

improviso e a descontração, próprios da linguagem televisiva, numa ficção 

destinada a dissimular a eficiência de uma mensagem altamente 

controlada”. Nesse novo momento de mudança em 2015, o programa sofreu 

alterações, passando a movimentar as câmeras como nos filmes e novelas e 

a valorizar a dramatização e a ficção das notícias apresentadas. 

                                         
1 Doutoranda em Comunicação e Semiótica, na PUC SP, Mestre em Comunicação e 

Semiótica, na PUC SP; graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela UEL e Licenciada 

em Educação Física pela UNOPAR; 
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Os apresentadores levantam-se e caminham pelo estúdio ao chamar 

repórteres ao vivo, o que remete a uma tentativa de implantar ou ampliar 

um vínculo de intimidade com os profissionais, que, todos os dias, “entram e 

saem” de sua casa e, por volta das 21 horas, encerram o telejornal com o 

“Boa Noite”.  

Além disso, “o novo visual dos telejornais da Globo encarna um arsenal 

de recursos tão sofisticados que chega a surpreender o grande controle do 

veículo demonstrado pela equipe que o concebeu” (MACHADO, 2006, p. 22). 

Com a emergência das transmissões em alta resolução, a conectividade e as 

múltiplas telas possibilitam a consolidação da imagem de ‘superautoridade’, 

que o programa busca garantir em seu mercado. 

O telejornal, com o contexto da mudança em 2015, reformulou suas 

estratégias comunicacionais, potencializadas pela tecnologia emergente, 

demonstrou ser um telejornal “atualizado”, com o uso de telas interativas, 

transmissões nacionais e internacionais ao vivo (figura 01), além da alteração 

do comportamento dos apresentadores, pois eles passaram a deslocar-se, a 

emitir opiniões, a usar gírias, mesmo com atitudes performáticas 

acompanhadas pela leitura do roteiro no teleprompter.  
 

FIGURA 01: Apresentação do Jornal Nacional 

 

Entrevista internacional, com a tela interativa e os apresentadores em pé, em 27 de abril de 2015. 

Fonte: Reprodução da Tv. 

 

Essas modificações marcam o telejornal com inovações tecnológicas e 

de comportamento e possibilitam atualizações do fazer jornalístico, o que 

desafia a credibilidade, fidelidade e identidade do telespectador com o Jornal 

Nacional. A tentativa é reestruturar a linguagem, os recursos tecnológicos e 
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o estabelecimento de diferentes formas de apresentação do programa; no 

qual produz processos hibridizados, que segundo Lucia Santaella (2010), é a 

interconexão dos espaços físicos com os virtuais, em que ocorre a mistura 

dos elementos diversos para a formação de novas informações compostas.  

Consequentemente, as recentes mudanças produzidas pelas 

emergentes tecnologias de comunicação introduziram diferentes 

possibilidades de tratamento da imagem e alterações significativas no 

processo de produção e consumo de informações televisuais. Dessa forma, 

a presente pesquisa considera as transformações da voz e da presença dos 

apresentadores, a partir da configuração do perfil de apresentação do 

conteúdo jornalístico; além de questionar como a emergência tecnológica 

alterou a produção de sentido e identificar as interferências produzidas pelos 

processos de hibridização na apresentação do telejornal.  

Nessa realidade, a comunicação e a experiência contemporâneas 

possuem lugar nas fronteiras, atravessam espaços sociais e linguagens 

midiáticas. Portanto, a abordagem crítica das extremidades atua como um 

tradutor sensível no reconhecimento das configurações da voz e da presença 

na apresentação do Jornal Nacional.  

 

As Emergências Tecnológicas da linguagem sonora do Rádio na 

linguagem audiovisual da Tv Digital 

 

No processo de evolução tecnológica, os meios de comunicação 

passaram por várias fases, que modificaram a produção, transmissão e 

recepção de seus conteúdos. Segundo Luiz Ferraretto (2001), a partir do 

desenvolvimento do telégrafo e do telefone, surgiram ferramentas, graças às 

quais se pode usar a eletricidade para transmissão de mensagens à 

distância. Na mesma fase foram desenvolvidos estudos sobre as ondas 

rádiofônicas. A evolução desses equipamentos e os princípios de 

eletromagnetismo, usados na transmissão de informações, possibilitaram a 

difusão da vibração da voz humana.  

Marcondes Filho (1988) diz que, no começo da televisão brasileira, a 

rotina de trabalho era um rádio televisionado seus profissionais atuavam nas 

rádios, sendo, além disso, influenciados também pelo circo, pois havia 

palhaços e/ou animadores, como Chacrinha, Silvio Santos e Bolinha. Não 

havia cores e tudo era apresentado ao vivo. Para Gontijo Teodoro (1980), os 

locutores deixavam brilhar as notícias, marcando sua fala, pois a leitura 

deveria traduzir até os sinais gráficos de pontuação. 

A apresentação do telejornal ao vivo é uma característica que 

permanece até os dias atuais. Edna Mello (2015) explica que os 
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enquadramentos de câmera usados nos apresentadores, entre as décadas 

de 50 e 60 possibilitavam exibir as pessoas em primeiro plano e close, 

recurso que valorizava o rosto, vindo está a, praticamente, encher a tela, o 

que nos remete ao modelo da “cabeça falante”.  

Com a evolução tecnológica do cinema e da televisão, os trabalhos de 

transmissão de imagens em preto e branco, som mono; passaram a ter 

imagem colorida, tela grande e som estéreo. Além disso, no início dos anos 

60s, o uso do videotape modificou esteticamente o acabamento dos 

programas e permitiu a veiculação desses em outros horários e regiões do 

país.  

Nos anos 70s, a qualidade da transmissão foi melhorada e isso 

permitiu uma imagem com mais nitidez e equilíbrio entre os contrastes de 

cor, possibilitada pela utilização de equipamentos mais leves, transmissores 

de micro-ondas, videoteipes e sistemas de edição, conhecidos como câmera 

Eletronic News Gathering (ENG).  

Ao longo dos anos 90s, é disponibilizada no mercado a Internet que 

modifica setores tradicionais da comunicação. Para Carlos Ferraz (2009), ela 

abre caminhos para a implantação de tecnologias que possibilitam o 

surgimento da tv digital, que não é apenas uma evolução tecnológica da 

televisão analógica, mas uma nova plataforma de comunicação que ainda se 

experimenta.  

A partir das transformações ocorridas com a inclusão da tecnologia 

digital, viabilizou-se a transposição de barreiras entre mídias e linguagens, 

possibilitando que as informações, ao serem digitalizadas, se transformem 

em códigos passíveis de ser interpretados, decodificados e recodificados 

para serem lidos em qualquer tipo de equipamento e mídia. Essa evolução 

tecnológica, como comenta Ana Médola (2009), disponibiliza uma televisão 

com qualidade técnica de sinal, transmissão de imagens e som em alta 

definição. 

No contexto atual com a emergência tecnológica faz que o telejornal 

acelere os processos de disseminação e produção de conteúdo, além de 

transformar o ambiente em que está inserido. À medida que o programa 

migra para um perfil flexível, híbrido, impregnado de subjetividade, 

reconfigura-se o comportamento social, e os padrões de contato com o Jornal 

Nacional tendem a modificar sua apresentação e foco de atenção. 

Dessa maneira, as mudanças no perfil do telejornal tornam-se 

acentuadas com a emergência tecnológica. O telejornal aumenta a resolução 

e a qualidade da imagem, tenta “mostrar o real” e sente-se impelido a buscar 

outras formas de criar e manter laços de proximidade e familiaridade com a 

audiência para assim se conectar com seu público e fidelizá-lo. 
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O processo de transformação na apresentação do Jornal Nacional 

ocorreu concomitante com a emergência de estratégias tecnológicas e 

comunicacionais que levaram a alterar a maneira de apresentar o telejornal, 

mantendo, no entanto, as características pautadas e extremamente 

planejadas desde sua primeira edição.  

Os receptores, que estão cada vez mais conectados com as redes 

sociais, podem ter a pseudossensação de que estão presentes em quase 

todos os lugares; pois após as emergências tecnológicas e as mudanças de 

voz e de presença dos profissionais, na apresentação do telejornal, dão a 

impressão de estar consumindo um produto exclusivo. Portanto, as 

alterações na produção e consumo resultaram em novos hábitos, 

estabelecendo processos de convergência entre as mídias, com 

interconexões entre a programação das redes de televisão e as redes sociais. 

 

Convergência das Mídias 

 

O desenvolvimento tecnológico visto nas últimas décadas propiciou 

diversas transformações no mundo. A partir dessas transformações e 

inovações, surgem configurações midiáticas que favoreceram o nascimento 

de uma nova realidade, a chamada era da convergência, que Henry Jenkins 

(2009) considera como uma tendência cultural, na qual os diferentes meios 

de comunicação estão interligados entre si e dessa forma o 

 
fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídias, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam.  (JENKINS, 2009, p. 

29). 

 

Antes era comum, a diferenciação dos veículos de comunicação - a 

saber, os meios comunicacionais: o impresso, o rádio e a televisão – tinha 

características próprias que possibilitavam sua identificação. Na era da 

convergência, essa distinção torna-se mais difícil, uma vez que a interligação 

e a confluência entre os diferentes meios vêm-se intensificando, na cultura 

da convergência, e os veículos passam a interligar-se tendo como resultado 

a revolução no comportamento migratório do público para as múltiplas telas 

e a popularização da Internet. 

 
Num conceito mais amplo, a convergência se refere a uma situação 

em que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o 

conteúdo passa por eles fluidamente. Convergência é entendida 
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aqui como um processo continuo ou uma serie continua de 

interstícios entre diferentes sistemas de mídia, não uma relação fixa 

(JENKINS, 2009, p. 377) 

 

Esse processo não é simples, antes é um emaranhado de mudanças 

que transformam a sociedade. Nascem novas formas de interação tanto 

entre o público e os meios, como entre os meios e os produtores midiáticos. 

No telejornalismo, assim como no jornalismo, o procedimento é 

multidimensional, provocado pela implantação dos mecanismos como o uso 

de artifícios de telecomunicação digital, integração de ferramentas, espaços, 

métodos de trabalho e linguagens; de forma que os profissionais produzem 

conteúdo que são distribuídos através de múltiplas plataformas com 

linguagens específicas para cada receptor. Machado (2000) ressalta  

 
demonstração da variabilidade da televisão, do amplo leque de 

possibilidades que ela oferece aos realizadores e das diferentes 

modalidades de recepção que ela demanda, com seus distintos 

graus de participação, credibilidade, legibilidade... (MACHADO, 

2000) 

 

Com a introdução da tecnologia digital os meios tradicionais de 

comunicação promovem uma multiplicidade de telas no cotidiano hodierno. 

Assim, o atual processo de produção, circulação e consumo midiático pode 

ser contextualizado como a “convergência midiática”, em se tratando não 

apenas das transformações técnicas e tecnológicas, mas também das 

mudanças na voz e na presença dos apresentadores no telejornal, com vistas 

a “modernizar” o novo perfil de emissão e recepção. 

Beatriz Becker e Juliana Teixeira (2009) apontam: 

 
as possibilidades oferecidas pelo ciberespaço modificam a forma 

como os indivíduos se relacionam, o mundo dos negócios, as 

expressões culturais, e geram uma experiência social marcada pela 

expressiva demanda de inovação e do imediatismo. A convergência 

midiática influência de maneira expressiva as rotinas produtivas e 

o exercício do jornalismo, sobretudo o telejornalismo e o 

webjornalismo audiovisual. As fronteiras formais e materiais entre 

os suportes e as linguagens são dissolvidas e as notícias são 

compostas das mais diversas fontes. A diferenciação entre os meios 

já não é tão evidente e as novas tecnologias permitem geração e 

multiplicação de conteúdos informativos simultâneos (BECKER, 

TEIXEIRA, 2009, p. 233). 

 

Todavia, a inclusão de tecnologias digitais na produção jornalística é 

um desafio na construção de um jornalismo audiovisual de qualidade e que 
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precisa manter e até ampliar a audiência. Neste tempo em que as narrativas 

híbridas transformam a estética e as linguagens, possibilitando novas formas 

de experimentação marcadas pela convergência (BECKER, TEIXEIRA, 2009).  

As características do perfil “híbrido” atual no telejornalismo, a partir 

das convergências das mídias, passam por uma recepção fragmentada, na 

qual o público tem contato com o conteúdo do telejornal de diferentes 

maneiras e em horários alternativos. Há, consequentemente, 

desdobramentos na estrutura da produção e da divulgação de conteúdo e 

na programação das emissoras com a incorporação de diferentes linguagens 

e suportes na forma de trabalhar, publicar, armazenar e consumir os 

conteúdos (BECKER, 2014).  

Como os processos de emergência tecnológica estão sendo 

construídos no decorrer dos anos, os conteúdos e formatos noticiosos em 

áudio e vídeo têm sido modelados em ambientes e linguagens hibridizados. 

A convergência das mídias está em um contexto sígnico híbrido em que o 

sistema digital não mais se opõe ao sistema analógico, mas em que há a 

ligação entre um e outro (MELLO, 2008).  

Portanto, os processos de comunicação, da presença e da voz, no 

telejornal, passam a assemelhar-se com outras configurações, motivando 

tentativas de alterações nas formas de relacionamento com o telejornal, 

quando se usam apelidos como “Carol”, ou quando se caminha da bancada 

em direção a uma tela, o que representa convergências híbridas nas 

múltiplas telas. (Figura 2).  
 

 

FIGURA 2: Uso de apelido e deslocamento da bancada 

 
 

Entrevista com os jornalistas Carol Barcelos e Cleiton Conservani (JN, 27/04/2015) 

Fonte: Reprodução da TV 

 

O telejornal está presente em outros espaços, como nas redes sociais, 

em sites, além da transmissão ao vivo. Com o advento da internet, a 

distribuição dos conteúdos jornalísticos passou a ser divulgada também com 
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acesso ao site do Jornal Nacional, seu Twitter e Facebook e às redes sociais dos 

apresentadores. Kátia Fraga (2005) afirma que "a mídia, então, 

potencializaria o jogo da identidade, à medida que expande o espaço de 

comunicação e aumenta o número de redes comunicativas".  

O Jornal Nacional tem buscado “construir” identidade com sua público 

alvo. Os agentes sociais derivam "um sentimento de pertencimento de uma 

dada sociedade, de um grupo, da consolidação de uma comunidade, por 

meio de aspirações coletivas, religiosas, políticas, culturais, com uma mesma 

finalidade: a luta simbólica pelo conhecimento e reconhecimento” (FRAGA, 

2005). 

Com isso, com a “onipresença” da notícia, as redes sociais dos 

apresentadores têm condições de se empenhar na transformação da 

linguagem do Jornal Nacional (Figura 3). Para Mello (2008), as mudanças 

correspondem à topologia da imagem, que provoca novas formas de 

hibridação na presença da voz na apresentação, o que permite outros limites 

entre as linguagens que delas fazem parte.  

 

 
FIGURA 3: Mensagem no Twitter do Jornal Nacional 

 
 

 

Mensagem no Twitter do apresentador Willian 

Bonner no dia 27 de abril de 2015 sobre os 

assuntos a(s) serem abordados no telejornal 

 

Mensagem no Twitter do Jornal Nacional, com o link 

para uma reportagem apresentada no telejornal do 

dia 27 de abril de 2015 

Fonte: reprodução do Twitter 

 

O processo de mudança que vem ocorrendo na estrutura do Jornal 

Nacional, nos últimos anos, reforçou as possibilidades de haver ilusão de 

intimidade com os telespectadores. Nessa realidade, os profissionais 

passaram a estar mais presentes nas redes sociais, buscando “estreitar” os 

laços de intimidade, estrategicamente planejados. 

Há tentativa de ressignificar as linguagens, tornando-as uma 

estratégia híbrida de comunicação apta a dar sentido à voz e ao 

comportamento dos jornalistas do Jornal Nacional. A ruptura com a 

linguagem “canônica” do telejornalismo reflete a ilusão de um processo de 
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“quebrar” para reconstruir o modo de compreender a voz e a presença no 

telejornal, ampliando as potencialidades discursivas do próprio meio.   

 

Considerações finais  

 

Com as transformações tecnológicas e mercadológicas buscou-se criar 

uma “teia” de interações com os cenários e com a forma de recepção do 

programa, de seus apresentadores e telespectadores. Nessa forma de 

contato com o telejornal, os profissionais que ocupavam uma posição 

central/ “estática”, produzindo uma sensação de credibilidade “militar”, 

passaram a movimentar-se pelo estúdio. Essa e outras modificações 

procuram dissimular uma facilidade da compreensão dos relacionamentos 

“construindo e reconstruindo” seus vínculos. 

As novas formas de consumir televisão levam a mudanças na 

produção do conteúdo televisivo com a valorização da transmissão ao vivo, 

além das experiências adquiridas pelo contato com as informações do 

telejornal, proporcionadas pela internet e pela conexão móvel, levam 

também a procurar meios de envolver o telespectador ancoradas em outras 

possibilidades oferecidas pela tecnologia. Para Santaella (2007), a segunda 

tela valoriza o imediatismo, a ubiquidade e as possibilidades de 

convergência.  

As inovações no telejornal não significam necessariamente a 

descontinuidade dos padrões editoriais anteriores, embora transforme seus 

cenários, troque seus apresentadores e passe a utilizar equipamentos mais 

modernos ao longo de sua história. Com os investimentos tecnológicos, 

alteram-se o cenário e a estrutura do programa, com maciça campanha de 

divulgação, na qual detalhes de videografismos são ditos e valorizados com 

o peso de uma “mudança revolucionária”, “revolução midiática”. 

Contudo as tecnologias emergentes e a linguagem da internet 

apontam para a necessidade de dinamizar a apresentação do Jornal Nacional, 

que permanecia estática. Porém a adição da performance na apresentação 

do telejornal ainda mantém o foco no uso da voz institucional da Rede Globo, 

além da incorporação das redes sociais que produzem a sensação da 

onipresença do programa, mesmo com conteúdos e informações da vida 

pessoal dos profissionais. 

Com isso, as novas mídias têm levado a reorganização dos telejornais 

para atuarem de maneira mais dinâmica, com capacidade para lidar com 

uma audiência de comportamento nômade e inserida em um ambiente de 

convergência, marcado pelas múltiplas telas de acesso à informação. A 

inserção das mídias digitais tem provocado modificações na edição do 
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telejornal, alterando também a atitude dos apresentadores e mesmo do 

público, que acompanha a “vida pessoal” dos profissionais, que se 

apresentam como “pessoas comuns”. Estas transformações objetivam 

construir outros significados, mas não mudam a essência do produto que é 

reconfigurado em outros meios ou plataformas convergentes.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BECKER, Beatriz. Televisão e novas mídias: repensando o papel das audiências nos 

telejornais. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em comunicação / E-Compós, Brasília, v. 17, n. 2, mai/ago. 2014. 

BECKER, Beatriz; TEIXEIRA, Juliana. Narrativas jornalísticas audiovisuais: um estudo 

dos efeitos da convergência no JN e no UOL. Revista Revista Galáxia, São Paulo, 

n. 18, p. 232-246, dez, 2009. 

FERRARETTO, Luiz Arthur. Rádio: O veículo, a história e a técnica. 2° ed. Porto 

Alegre, Sagra Luzzatto, 2001. 

FRAGA, Katia. Memoria, Identidade e Narrativas: os Fundamentos da “Família 

Gazeta”. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 2015. Disponível em: < http://intercom.org.br 

> Acesso em: 15 dez 2016. 

JENKINS. Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009. 

MACHADO, Arlindo.  A televisão levada à sério. São Paulo: Ed. Senac, 2000. 

______. Aqui Acolá Alhures Dez anos de Cid Moreira In: MACHADO, Arlindo. Anos 

de chumbo: Mídia, poética e ideologia no período de resistência ao autoritarismo 

militar (1968-1985). Porto Alegre: Sulina, 2006. 

MÉDOLA, Ana Silvia Lopes. Televisão digital brasileira e os novos processos de 

produção de conteúdos: os desafios para o comunicador. Revista da Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação | E-compós, 

Brasília, v.12, n.3, set./dez. 2009. Disponível em:< http://www.e-compos.org.br/e-

compos/article/viewFile/379/376>. Acesso em 30 set 2017. 

MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac, 2008. 

MELLO, Edna. PRF – 3 TV Tupi – Difusora e imagem do dia: o pioneirismo da 

televisão e do telejornalismo no Brasil. In: VIZEU, Alfredo.   MELLO, Edna.   

PORCELLO, Flávio; COUTINHO, Iluska (Orgs). Telejornal e praça pública: 65 anos de 

telejornalismo. Coleção Jornalismo Audiovisual. V.4. Florianópolis: Insular, 2015. 

SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 

2007. 

_______. A Ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, 

ubiquidade. São Paulo: Paulus, 2010.



 

21 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Leituras sobre Cyberpunk: História e ficção na literatura 

utópica e distópica do século XIX e XX 
 

João Gabriel Antonio Correia (Universidade Estadual de Londrina)1 

 
Resumo: 

Inúmeros momentos marcam o início da Era Moderna no Ocidente, seja o 

redescobrimento de Lucrécio por Poggio, as Grandes Navegações ou as 

literaturas utópicas que surgem. Em comum, os eventos da modernidade 

são caracterizados por novas formas de sentir e pensar o espaço e tempo, 

um anseio pela especificidade histórica. O pensamento moderno é 

caracterizado, sobretudo, pelo pensamento do homem presente sobre o 

futuro. O futuro pensado era, a priori, idealizado nas utopias, no entanto, no 

decorrer da modernidade, a utopia se torna distopia. O homem deixa de 

idealizar um futuro feliz e prospero e passa a encara-lo com pessimismo e 

terror. Pretendemos trabalhar as manifestações desse futuro nas obras 

literárias de ficção científica do final do século XIX para o XX, nos munindo de 

alguns autores como Luiz Costa Lima (2006), Reinhard Koselleck (2006) e Paul 

Ricouer (2000). Dessa forma, pretendemos entender quais são as 

transformações que irão ocorrer no pensamento do homem moderno para 

seus novos entendimentos sobre a História, da utopia à distopia cyberpunk. 

 

Palavras chaves: Modernidade; ficção científica; cyberpunk. 

 

Introdução 

 

No ano de 1982, estreava nas telas dos cinemas mundiais o filme Blade 

Runner, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, 

Sean Young e Edward James Olmos. A película era a terceira da carreira do 

diretor e produtor britânico e é vagamente baseado no livro de Phillip K. Dick 

escrito em 1968 intitulado de Do Androids Dream of Eletric Sheep? Não tardou 

para que o filme de Scott fosse amplamente discutido e se tornasse um dos 

clássicos da cultura cinematográfica. 

O filme acompanha a história do ex-policial Rick Deckard, incumbido 

da tarefa de retirar quatro Replicantes que vieram para Terra. Acusados de 

matarem um significativo número de agentes, os Replicantes eram 

                                         
1 Matriculado no Programa de Pós-Graduação em nível de mestrado em História Social. 

Orientadora: Prof. Dr. Maria Renata da Cruz Duran, professora adjunta de História Moderna 

e Contemporânea na Universidade Estadual de Londrina 
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considerados extremamente perigosos, sendo a retirada uma questão de 

primeira ordem. Blade Runner será o grande sucesso da ficção cientifica da 

década de 80. Fonte rica para novos livros e filmes, o cânone produzido por 

Ridley Scott cristalizará um subgênero já recorrente desde o final da década 

de 50, o cyberpunk. Ao longo deste texto, pretendemos falar das primeiras 

ficções que aparecerem desde a virada do século XIX para o XX com os 

autores H.G Wells (1866-1943) e Aldous Huxley (1894-1963). Seguiremos no 

século XX com Issac Asimov (1920-1992), Philip K. Dick (1928-82) e William 

Gibson (1948-). Buscamos compreender o fenômeno da ficção cientifica e 

seus posteriores desdobramentos como resultado de uma desilusão quanto 

ao caminho trilado pela modernidade Ocidental, orientada pelo avanço 

tecnológico e a racionalização da episteme.  

 

H.G Wells e Aldous Huxley 

 

Quando o escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-81) escreveu na 

segunda metade do século XIX seu romance Os Demônios (1871-2), ele 

provavelmente não estava pensando precisamente no Holocausto ou nas 

duas grandes guerras mundiais que acometeriam a humanidade na primeira 

metade do século XX, mas certamente estava pensava que a modernidade 

seria responsável pelo desfalecimento das relações sociais humanas. Para 

Dostoiévski, as ideias que acompanhavam o pensamento moderno estavam 

acompanhadas de utilitarismos, ateísmos e ideias utópicas que só poderiam 

resultar na destruição descriminada do outro. Para entendermos melhor, há 

três momentos significativos dos quais iremos discorrer para entender o 

novo gênero literário a surgir em finais do século XIX, a ficção cientifica, 

dando suporte para o movimento cyberpunk: o primeiro se refere as grandes 

evoluções encabeçadas pela Segunda Revolução Industrial; o segundo se diz 

respeito a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e o terceiro a Guerra Fria 

na segunda metade do século XX, travada entre Estados Unidos e União 

Soviética. 

A Segunda Revolução Industrial na segunda metade do século XIX, 

envolveu uma série de progressos na indústria química, elétrica, mecânica e 

energética. Tivemos o aparecimento de veículos a vapor e logo mais os 

movidos à combustível fóssil. Nesse período, os Estados Unidos e Alemanha 

se juntam à França e Reino Unido como grandes potências industriais, algo 

que é significativo quando falamos de literatura de ficção cientifica e 

cyberpunk, pois 

 
“a ficção científica tem sempre sido dominantemente uma literatura 

do Primeiro Mundo. Alguém pode dizer que isto é simples porque 
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a ficção científica é escrita na língua do Primeiro Mundo, mas o 

Inglês é a primeira ou a segunda língua de muitos países do Terceiro 

Mundo, desde a África até a Índia e o Caribe. Existem pouquíssimos 

escritores do Terceiro Mundo escrevendo ficção científica [...]” 

(LONDERO apud SPINRAD, 2013). 

 

Os avanços tecnológicos e a Origens das Espécies (1859) de Charles 

Darwin (1809-82) trouxeram ordem, progresso e evolução para o 

pensamento humano. O positivismo, por exemplo, visava explicar as coisas 

de forma sistematizada e rígida, com um objetivo preciso que seria o 

progresso humano, a própria utopia idealizada. No entanto, ao 

acompanharmos o pensamento de Fiódor Dostoiévski, ele nos aponta que o 

progresso moderno desfaleceria as relações humanas e isso poderia 

desencadear significativas consequências para a humanidade. Em Crime e 

castigo (1866) Fiódor Dostoiévski levanta o questionamento: do que 

seríamos capazes para alcançar o progresso e tornar realizável nossas 

utopias? E assim diz um dos personagens de Dostoiévski em outro romance, 

O adolescente (1875): “A Idade de Ouro é o sonho mais inverossímil de todos 

os que houve, mas pela qual as pessoas davam toda a sua vida e todas as 

suas forças, pela qual os profetas morriam e se matavam [...]” (DOSTOIÉVSKI, 

2015, p. 489). Issah Berlin, afirma que a preposição de Dostoiévski nada mais 

antecipava algo que estava por vir décadas depois: 

 
“A idéia do paraíso terrestre, de uma Idade de Ouro para toda a 

humanidade, de uma vida em que todos os homens vivam em paz 

e fraternidade, a visão utópica de pensadores que vão de Platão a 

H.G Wells [...] acabou, com o tempo, levando, por um lado, ao 

conservadorismo de Burke e Möser e, por outro, à auto-afirmação 

romântica, ao nacionalismo, à veneração de heróis e líderes e, por 

fim, ao fascismo, ao brutal irracionalismo e à opressão das 

minorias. Mas tudo isso ainda está por vir” (BERLIN, 1991, p. 180). 
 

Dostoiévski não fazia previsões nem prognósticos, mas talvez seja um 

dos primeiros a antecipar determinados acontecimentos trágicos que 

acometeriam o século XX, no entanto, a crítica à modernidade se expande e 

cada vez mais escritores e filósofos irão destituir o lugar da utopia — no qual 

o indivíduo se projetava numa sociedade futura ou distante melhor do que a 

presente, rica em tecnologias, conhecimento e bem-estar. Mais 

precisamente, em 1895, o escritor britânico H.G Wells publica seu romance A 

máquina do tempo, um importante marco para o pensamento da virada do 

século XIX para o XX. 

“A Máquina do tempo é um desses casos de obra literária que originam 

um subgênero. [...] Alfred Jarry, Jorge Luis Borges e Kurt Vonnegut Jr. São 
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alguns dos muitos autores que passaram pela porta aberta por Wells” 

(TAVARES, 2011, p. 26). Em comum, tais autores têm seus livros como 

produtos da mentalidade industrial e as máquinas como sinônimos de 

controle da natureza (TAVARES, 2011). No livro de Wells, o personagem 

conhecido como “Viajante no tempo” viaja para o futuro e encontra o planeta 

Terra pós-apocalíptico no qual os humanos estão divididos em duas facções, 

Elois e Morlock. O resultado da destruição do planeta seria, no final das 

contas, o resultado da própria ação humana, engolidos pela própria 

evolução. No entanto, o viajante de Wells é um viajante do próprio tempo de 

Wells, ou seja, ele parte do presente para ir a um futuro, o que não 

acontecerá com Aldous Huxley e um de seus livros mais famosos, O admirável 

mundo novo (1931), no qual a narrativa já se desenrola num futuro totalitário 

e controlado pela racionalidade e a instrumentalização, um mundo contado 

a partir do nascimento do inventor Henry Ford (1863-1947). Assim diz o 

autor: 

 
Na verdade, a menos que nos decidamos a descentralizar e a 

utilizar a ciência aplicada não com o fim de reduzir os seres 

humanos a simples instrumentos, mas como meio de produzir uma 

raça de indivíduos livres, apenas podemos escolher entre duas 

soluções: ou um certo número de totalitarismos nacionais, 

militarizados, tendo como base o terror da bomba atómica e como 

consequência a destruição da civilização (ou, se a guerra for 

limitada, a perpetuação do militarismo), ou um único totalitarismo 

internacional, suscitado pelo caos social resultante do rápido 

progresso técnico em geral e da revolução atómica em particular, 

desenvolvendo-se, sob a pressão da eficiência e da estabilidade, no 

sentido da tirania-providência da Utopia. É pagar e escolher 

(HUXLEY, 1946, p. 9-10). 

 
Huxley transita entre o impacto causado pelas evoluções e revoluções 

proporcionadas com Segunda Revolução Industrial e o clima incerto de 

totalitarismos que ronda a Europa. Não à toa, Huxley viveu por vinte anos na 

Itália de Mussolini e assistia a ascensão gradual dos regimes autoritários da 

Europa quando escreveu O admirável mundo novo. O clima incerto e os 

avanços tecnológicos que tinham como instrumento a racionalidade são 

refletidos diferentes na perspectiva que a época em questão tinha sobre o 

futuro. 

O segundo momento, que diz respeito a Segunda Guerra Mundial e o 

Holocausto, pode ser interpretados de duas formas, como nos diz Zygmund 

Bauman: a primeira delas se refere ao de encara-lo como um evento singular, 

algo que aconteceu e representou o ápice de um pensamento supranacional 

e supraterritorial, um episódio “único que talvez lance alguma luz sobre a 
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patologia da sociedade em que ocorreu mas que dificilmente acrescenta algo 

à nossa compreensão do estado normal dessa sociedade” (BAUMAN, 1998, 

p.14); a segunda forma, mas decisiva para o pensamento pessimista que se 

produziu, nos diz a respeito sobre como o nazismo e o holocausto são  

 
“um caso extremo de uma ampla e conhecida categoria de 

fenômenos sociais, categoria seguramente abominável e repulsiva, 

mas com a qual podemos (e devemos) conviver. Devemos conviver 

com ela por causa de sua capacidade de recuperação e 

onipresença, mas acima de tudo porque a sociedade moderna tem 

sido desde o início, é e continuará sendo uma organização 

destinada a desenrolá-la e exibi-la por completo. Assim o 

Holocausto é classificado como mais um item (embora de 

destaque) numa ampla categoria que abarca muitos casos 

“semelhantes” de conflito, preconceito ou agressão (BAUMAN, 

1998, p. 14). 

 
Após a rendição da Alemanha e o fim do conflito na Europa, no pacifico 

a guerra continuara, porém, por pouco tempo. Em 6 de agosto de 1945, caíra 

sobre a cidade de Hiroshima a bomba atômica apelidada pelos americanos 

de Little Boy. Três dias depois, quem sofreu com a potência nuclear fora a 

cidade de Nagasaki. Ambas cidades foram amplamente devastadas, 

resultando aproximadamente na morte de 200 mil pessoas. O impacto das 

bombas não foi apenas sentido pelos japoneses, o mundo acabara de 

descobrir como usar uma rica fonte de energia, seja para matar, seja para 

iluminar e abastecer cidades com energia para hospitais e escolas. As 

Humanidades, não mais deixada se levar pelo otimismo que marcou séculos 

anteriores, irá desenvolver uma nova forma de interpretar as ações 

presentes e o seu resultado. Segundo Argan (1988), após a Segunda Guerra 

Mundial, a ideia de uma história progressista da humanidade rumo a 

liberdade e concórdia que marcou os séculos iluministas será reduzida a 

frangalhos pela tragédia do nazismo. 

 
Philip K. Dick, William Gibson e Katsuhiro Otomo 

 
Após o termino da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União 

Soviética irão travar um combate ideológico entre Capitalismo e Socialismo. 

Por intermédio das bombas nucleares os Estados Unidos mostraram seu 

poderio bélico ao mundo. A União Soviética, a segunda grande potência pós-

guerra, determinada a alcançar o mesmo poderio, não tarda em também ter 

suas próprias bombas nucleares para defender-se dos EUA e do Ocidente. 

Inicia-se uma corrida armamentista, tecnológica e espacial. Nesse contexto, 
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guerras locais eclodem ao redor do mundo onde EUA e URSS disputam 

influência. Teste nucleares são realizados, foguetes lançados, a tensão entre 

EUA e URSS cresce gradativamente. A ameaça nuclear passa a fazer parte 

constante da vida das pessoas no primeiro mundo enquanto no mundo 

subdesenvolvido, as guerras locais destruíam países e povos com as novas 

armas descobertas. 

Nesse ambiente, o escritor e bioquímico russo Isaac Asimov escreve 

diversos livros de ficção cientifica que abarcavam questões que envolviam o 

conhecimento humano. Tal como as antigas ficções de Wells, Huxley e até 

mesmo Borges, o conhecimento humano era posto em diversas situações na 

qual a racionalidade predominava como agente principal das ações. No 

entanto, o desenvolvimento tecnológico transformou a arquitetura do futuro 

pensado pelos novos escritores do pós-guerra, os prédios, carros e armas 

não eram os mesmo dos antigos escritores de ficção. No livro Androides 

Sonham com Ovelhas Elétricas? (1968), o escritor Philip K. Dick representa um 

mundo futuro assolado pela ação dos homens no qual o planeta sofreu com 

uma guerra nuclear. O livro será fonte de inspiração para Ridley Scott e seu 

filme Blade Runner, que se passa na distópica cidade de Los Angeles, no início 

do século XXI, no ano de 2019, onde 

 
a Tyrell Corporation levou a evolução robótica até a fase NEXUS, um 

ser virtualmente idêntico ao homem conhecido como Replicante. 

Os Replicantes da NEXUS 6 eram superiores em força e agilidade e 

no mínimo tão inteligentes quanto os engenheiros genéticos que o 

criaram. Os Replicantes eram usados fora da Terra como escravos 

na arriscada exploração e colonização de outros planetas. Após um 

motim sangrento de uma equipe de combate NEXUS 6 em uma 

colônia os Replicantes foram declarados ilegais na Terra. Punição: 

morte. Esquadrões especiais da policia Unidade Caçadora de 

Andróides tinham ordem de atirar para matar quando detectassem 

qualquer Replicante transgressor. Isso não era chamado de 

execução. E sim retirada (BLADE Runner. Direção de Ridley Scott. 

Estados Unidos: Warner Bros. Picture. 1982). 

 
Nesse ponto, a literatura de ficção científica cristaliza um subgênero 

até então periférico, o cyberpunk. O cyberpunk contém os elementos 

tradicionais das ficções cientificas anteriores: se trata do futuro, a 

racionalidade é a palavra de ordem, tecnologia, grandes corporações e 

regimes autoritários regem o mundo, em alguns casos o mundo está 

destruído e a humanidade a beira da extinção. No entanto, no cyberpunk 

homens e tecnologias se fundem em um só corpo, em Asimov nós tínhamos 

robôs, mas em Philip K. Dick homens são robôs e robôs são homens. A 

tecnologia transforma o homem, seja pela relação simbiótica que é 
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estabelecida nessas literaturas seja pela transformação proporcionada pelo 

ambiente aos corpos. 

Após o lançamento de Blade Runner o cyberpunk cresce 

exponencialmente e começa a se espalhar por outros meios digitais. Da 

literatura ele vai para os filmes, desenhos e animes, o computador no final 

da década de 80 irá transformar definitivamente o gênero e dar novos ares 

a ele, no entanto, este é assunto para outro momento e outro trabalho. No 

entanto, podemos observar brevemente que o final dos anos 80 são 

decisivos para o gênero. Nele o cyberpunk conhece seu auge, mas também 

seu declínio. O fim da Guerra Fria no início da década de 90 marca o 

apaziguamento dos anseios de um futuro distópico, no entanto, a internet 

amplia a mente humana, transformando o conhecimento em algo ainda não 

visto no decorrer da história da humanidade. Os anseios futuros retornam 

junto com novas questões ontológicas e epistemológicas.   

 
Conclusão 

 
Reinhaird Koselleck, nos diz que, do poeta e sobretudo do romancista 

da modernidade, “passou-se a exigir que, se quisesse convencer e 

impressionar, ele deveria dar a palavra à realidade histórica”. Da mesma 

forma, “exigiu-se do historiador que, por meio de teorias, hipóteses e 

fundamentações, ele tornasse sua história aceitável e plausível”. 

(KOSELLECK, 2006, p.248). Entre os gêneros literários existentes, a ficção 

cientifica foi abandonada por certas tendências culturalistas e pós-

modernistas que as compreende como ‘intelectualmente insatisfatória’” 

(LONDERO, 2013, p. 38). O fruto da racionalização e sistematização 

burocrática foi o delineamento rígido das estruturas e disciplinas, algo que 

irá ser refletido diretamente na literatura e historiografia. No entanto, a 

experiência moderna é a experiência de um tempo que é genuinamente 

histórico e que nos obriga a misturar ficção e realidade (KOSELLECK, 2006). 

“A ficção ainda aponta para os fatos. E a perspectiva do sonho, claramente 

reconhecível, abre as três dimensões temporais dos contemporâneos que 

viviam então” (KOSELLECK, 2006, p.253). 

Por meio de H. G Wells, Aldous Huxley, Isaac Asimov, Philip K. Dick, 

William Gibson, entre tantos outros, podemos acompanhar a experiência 

genuína de um tempo histórico, um tempo que acontece também no 

passado, mas sobretudo no futuro. Suas ficções apontam, tanto quanto 

qualquer romance canônico, para momentos e anseios precisos da história. 

Não obstante, a ficção futura não é apenas a conjectura, mas também a 

sensação do presente sentida naquele futuro. É necessário dizer que, nesse 
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sentido, a ficção aqui também entendida por parte da metáfora, reescreve a 

própria realidade. Contudo, isso só deve ser tido se “se reconhece não 

apenas o caráter enunciado da metáfora, mas seu pertencimento à ordem 

do discurso e da obra” (RICOUER, 2000, p. 40). Algo que causa, a primeiro 

momento quando nos deparamos com a ficção, seja qual for, estranhamento 

e por sua vez, rejeição. 

Desta feita, quando acompanhamos as transformações na vida 

material e cultural dos homens da época moderna, observamos que a ficção 

e a projeção do futuro ganha destaque em suas representações. A ficção 

cientifica manifesta o anseio da especificidade histórica do homem moderno, 

mas também manifesta a potência da ficção, rompendo os parâmetros 

rígidos positivistas da História. Pela ficção podemos melhor entender os 

homens modernos e seus anseios futuros que são sentidos no presente. 

Huxley premeditava a existência de um regime autoritário que selecionaria 

homens e mulheres baseados na evolução na mesma medida que William 

Gibson e Katsuhiro Otomo (criador do clássico cyberpunk Akira) representam 

pela ficção cyberpunk que o futuro esperado é distopico e dominado pela 

tecnologia. Os resultados ainda estão por vir, no entanto, podem ser lidos 

nas páginas dos inúmeros livros de ficção científica. Nos últimos anos, o 

crescente interesse pela ficção e o cyberpunk vem sendo expresso por 

significativas obras de alcance global, inclusive alguns transmitidos e 

produzidos pelos serviços de Stream como Her (2013), Blade Runner 2049 

(2017), séries como Altered Carbon (2018) e Love and Death + Robots (2019).  

Portanto, para que possamos melhor compreender os fenômenos 

atuais, 

 
“retorno da ligação entre arte e história deve ser promovido pelas 

crises de fundo historicista, uma vez que, como bem observa o 

crítico austro-brasileiro Otto Maria Carpeaux (2008), a relação entre 

história e arte/literatura não funcionam como mera dependência, é 

uma relação de dependência recíproca e independência. A arte [...] 

apresenta-se em uma conjuntura mediada por um tempo e espaço 

específicos guiados por fatores espirituais (ideológicos e estilísticos) 

e materiais (sociais e econômicos) (CARPEAUX, 2008). Assim como 

na tentativa de Henry Adams em desenvolver uma teoria na qual o 

progresso e história eram tematizados ao mesmo tempo 

(KOSELLECK, 2006), a investigação sobre a arte/literatura deve ser 

definida sobre as estruturas temporais históricas” (CORREIA, 2018, 

177-78). 

 
Desse modo, concluo com as palavras de Amaral que abrem o livro de 

Londero, Futuro Especido, um dos poucos livros brasileiros que se prestam a 

estudar ficção cientifica e cyberpunk: 
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“a ficção cientifica é um código que precisa ser acessado e é ao 

mesmo tempo um megatexto que necessita de certa forma de um 

leitor/receptor modelo que se cria na cultura sci-fi como propõe o 

autor, não seria também a ficção cientifica uma proposta de 

remixagem cultural de imaginários utópicos e distópicos?” 

(AMARAL, 2013, p. 73). 
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RESUMO 

Para internautas com deficiência visual, a mensagem imagética digital pode 

ser acessada por meio de metodologias específicas, como alternativas 

textuais (alt). Este artigo compara a composição de fotografias jornalísticas 

de viagens com suas respectivas alternativas textuais, para verificar se a 

função e/ou conteúdo fotográficos podem ser transmitidos ao coletivo de 

pessoas com deficiência visual. Para isso, foi feita pesquisa exploratória em 

cadernos de viagens de sites jornalísticos brasileiros para identificar o uso de 

alt. Apenas o jornal Folha de S. Paulo apresentou o recurso em todas as fotos 

da publicação especializada, sendo escolhida para análise uma reportagem 

de seu caderno Turismo; a partir dela, foi feito um levantamento das 

características de composição de três fotografias como linhas, formas, 

massa, movimento e centro de atenção. Com base no Paradoxo Fotográfico 

de Barthes, comparou-se a mensagem imagética com a mensagem da 

alternativa textual. Observa-se que as alt usadas na reportagem não 

substituíram adequadamente as fotos a que equivalem. Tal inadequação 

compromete a compreensão integral da mensagem icônica por parte das 

pessoas com deficiência visual, dessa maneira alijando-as de funcionalidades 

do jornalismo de viagem. 

Palavras-chaves: fotografia; jornalismo de viagens; acessibilidade; alternativa 

textual; deficiência visual. 
 

Introdução 

 

À primeira vista, refletir sobre a possibilidade de fotografias digitais do 

jornalismo de viagens serem acessadas por pessoa com deficiência visual 

(PcDV) pode parecer um tema sem sentido. Por que gastar tempo 

problematizando o acesso a essas imagens por PcDV se estas não têm a 

habilidade de enxergar?  

Desvelar o que há por trás de tal indagação, refutá-la e demostrar a 

importância da temática é o mote deste artigo. A pergunta acima espelha, 

usando das palavras da pesquisadora Joana Belarmino Sousa, “fantasmas de 

uma visão de mundo patológica e desvantajosa da deficiência” (SOUSA, 2018, 
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p.569) que persistem nas estruturas sociais, e consequentemente, nos meios 

de comunicação analógicos e digitais. 

A base para questionamentos como o exemplificado acima está na 

pressuposição de que PcDVs, notadamente as com deficiência severa ou 

cegueira, não utilizam fotografias no ciberespaço ou talvez nem usem a 

internet, o que se provou ser apenas conjecturas (BONITO, 2015; SOARES, 

2014). PcDVs podem acessar fotografias online desde que informações deste 

artefato cultural estejam disponíveis em diferentes formatos além do visual, 

como alternativas textuais (alt) inseridas nas páginas de programação de 

sites, conforme estabelecem as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 

Web (WCAG, da sigla em inglês). 

A produção e disponibilização de alt é um dos aspectos necessários 

para tornar a web um lugar mais acessível, processo ainda lento nas 

estruturas do jornalismo digital, o que engloba os segmentos de viagens e 

turismo (FERREIRA, FERREIRA, 2018). Responsável pela apresentação de 

possíveis destinos e de diferentes culturas aos leitores (HANUSH, 2010), tais 

cadernos digitais dispõem das características da web na veiculação de seu 

conteúdo, como a estrutura hiper e multimídia e na qual se inserem as 

fotografias.  

Portanto, decidiu-se investigar como estão sendo usadas as alt no 

jornalismo digital de viagens. O caminho teórico-metodológico para analisar 

o fenômeno parte do tensionamento das alt com o Paradoxo Fotográfico de 

Roland Barthes (1977). Segundo o autor, a mensagem fotográfica possuiria 

duas dimensões: uma denotativa, significante do real literal, inexprimível por 

palavras, e uma conotativa, expressa em códigos culturais como gestos, 

atitudes, expressões e cores. Para fins deste artigo, as alt vão se referir aos 

aspectos formais conotativos da fotografia, ou seja, sua composição.  

Assim, apresenta-se nestas páginas uma análise comparativa entre 

composição de fotos do jornalismo de viagens e suas alternativas textuais, 

de maneira a verificar se e como a PcDV severa e/ou cega pode acessar o 

conteúdo imagético.  

 

Materiais e métodos 

 

Para decidir qual seria o material de análise, foi feita uma pesquisa 

exploratória nos mais conhecidos sites jornalísticos brasileiros (Terra, Folha 

de S. Paulo, Estado de S. Paulo, IG, R7, Globo, UOL, Yahoo) para detectar a 

presença ou não de alternativas textuais em fotografias de reportagens de 

seus cadernos digitais de turismo e viagens. Optou-se por explorar esses 

veículos por estarem citados no inquérito civil nº 1.34.001.004599/2014-11, 
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que investigou as causas da falta de acessibilidade em sites de notícia do 

Brasil. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014). A exploração se deu por meio 

de navegação nas seções de turismo dos sites e, a partir da utilização da 

função “inspecionar elemento”, presente nos browsers, conseguiu-se ver 

parte da disposição de códigos da programação dos sítios online, verificando 

se as fotos continham alt. Lembrando: alt são recursos que permitem às 

PcDVs acessarem, em texto escrito, conteúdos imagéticos, podendo ser 

longas ou curtas, desde que reflitam a função equivalente do conteúdo não 

textual (W3C, 2008). Há ocasiões, porém, em que a função da imagem é 

complexa, quando, por exemplo, quer-se produzir experiências sensoriais 

específicas. Não seria possível transmitir tais informações por meio de uma 

alternativa textual curta, portanto, as diretrizes WCAG recomendam que uma 

descrição esteja presente nestes casos. 

Apenas as seções da Folha de S. Paulo e do Terra apresentaram o 

recurso, embora este último não o apresentasse em todas as fotografias. 

Além disso, o portal Terra tem o costume de republicar reportagens de 

outros veículos, de tamanhos curtos, o que levou os pesquisadores a centrar 

a análise no caderno Turismo, da Folha de S. Paulo, uma vez que este, entre 

as publicações elencadas inicialmente para o estudo, foi o único que 

manteve a regularidade na apresentação de alt para as imagens.  

Ao explorar mais o caderno, foram buscadas reportagens que 

dispusessem de fotografias de viagens com o intuito de experiência sensorial 

e não apenas com fins “decorativos”. Como explica o pesquisador Mariano 

Belenguer Jané (2002), as fotografias de viagens podem exercer três funções. 

A primeira, função documental, transmite informações por si mesma, por 

meio de detalhes e comprovação do que se diz no texto. A segunda tem um 

papel ilustrativo, transmitindo as mesmas informações contidas no texto, 

como se fossem um cartão postal. Já a terceira função, inspirada na 

etnografia, é relativa a costumes humanos, buscando mostrar as atividades 

dos sujeitos e seus coletivos, como festas e hábitos. As funções não são, 

porém, exclusivas de uma só fotografia. “Muitas fotografias podem 

compartilhar funções [...] Sua definição (classificação) não depende de seu 

valor intrínseco, porém de sua relação com o texto” (BELENGUER JANÉ, 2002, 

p.173). 

Seguindo a lógica do autor, escolheu-se a subseção “Álbum de 

Viagens” do site do jornal, na qual são publicadas reportagens, com galerias 

de imagens, sobre fotógrafos que viajaram e retrataram certos lugares. 

Escolheu-se aleatoriamente uma das produções publicadas na subseção 

intitulada “Montanhista escolhe pontos altos do Nepal”, publicada no dia 22 

de agosto de 2018 (FOLHA DE S. PAULO, 2018). Das 10 fotografias presentes 
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na reportagem, três foram selecionadas para análise, por terem diferenças 

composicionais entre si.  

A análise da composição das imagens toma por base os parâmetros 

apresentados por Joseph Mascelli (2010). Por sua vez, a avaliação da 

adequação e qualidade do alt, disponível nos textos analisados, como 

recurso de acessibilidade para PcDV, segue as determinações do WCAG.  

Abaixo, seguem as fotografias escolhidas, com suas respectivas 

alternativas textuais:  
 

     Fotografia 1: Montanhas e bandeiras do Nepal. 

 
Fonte: Edson Vandeira (2018) 

 

Na Alternativa Textual da fotografia 1, lê-se “Bandeiras budistas de 

oração no acampamento-base de Annapurna, no Nepal; o guia de montanha 

e fotógrafo Edson Vandeira, 29, visitou o país pela primeira vez entre abril e 

maio desse ano”. 

 
Fotografia 2: Vilarejo e Montanha 

      
Fonte: Edson Vandeira (2018) 
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Na Alternativa Textual da fotografia 2, lê-se: “Amanhecer no vilarejo de 

Tengboche, onde está localizado o maior monastério budista do vale do 

Khumbu, a caminho do acampamento-base do Everest”. 
 

Fotografia 3. Vista da janela. 

 
Fonte: Edson Vandeira (2018) 

  

Na Alternativa Textual da fotografia 3, lê-se “vista da janela de lodge 

no acampamento-base do Annapurna, a cerca de 4.100 metros de altitude; 

vilarejos nas montanhas têm opções variadas de pousadas e restaurantes 

para os montanhistas”. 

Outra forma de tornar o conteúdo das fotografias acessível seria por 

meio de descrições durante o texto. Porém, após leitura da matéria, foi 

observado que tal escolha não foi feita, estando a alternativa textual apenas 

no código da imagem. 

Uma vez escolhidas as fotografias, iniciou-se o processo de análise. As 

imagens foram caracterizadas a partir dos itens propostos por Joseph 

Mascelli (2010): 1) linhas, que são contornos reais ou imaginários e podem 

ser retas, curvas, diagonais, horizontais ou uma combinação das anteriores; 

2) formas, entendidas como o formato dos objetos da cena, que existem em 

profundidade; 3) massa, que é o peso visual de um objeto; 4) movimento, 

que na fotografia estática aparece como sugestão de movimentos 

completos; 5) equilíbrio, relativo à harmonia da imagem e à disposição dos 

elementos no quadro e por último, 6) centro de interesse, aquilo que chama 

a atenção do olho, como iluminação, valores tornais e cores. 

Após levantar essas características, fez-se a comparação com o 

conteúdo das alternativas textuais (expostas acima) para saber se alguns 

daqueles elementos estavam ou não descritos e/ou representados. Vale 
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ressaltar que não se fará nenhuma análise dos sentidos produzidos pelas 

fotografias. 

 

Resultados e discussão 

 

Na fotografia 1, estão presentes linhas horizontas, diagonais e curvas, 

desenhadas pela corda das bandeiras. Há também duas linhas verticais 

paralelas, elaboradas pela posição das pessoas no centro esquerdo da 

imagem. A linha central forma com a linha superior uma moldura parcial que 

enquadra as pessoas, parte do céu e as montanhas. Em relação às formas, 

pode-se observar que as bandeiras superiores e inferiores convergem e 

formam um triângulo, mais grosso na parte de baixo. Não deixam de ser 

vistosas a forma do pequeno aclive arredondado, onde as duas pessoas 

estão em pé, e a forma irregular das montanhas ao fundo. O peso da imagem 

está em equilíbrio, havendo um objeto pesado à sua esquerda, o pico da 

montanha, e outro objeto pesado do lado direito, as bandeiras, que ocupam 

quase metade da parte inferior do quadro. Além disso, as duas figuras 

humanas mais ao centro esquerdo completam o equilíbrio. Os movimentos 

congelados pela fotografia estão nas bandeiras tremulando e na pessoa com 

as mãos em direção ao rosto, observando a paisagem à sua frente. A atenção 

se prende entre o contraste das cores fortes das bandeiras, como amarelo, 

azul, verde, que têm detalhes desenhados, com o marrom do aclive redondo, 

o branco das montanhas de gelo com os picos iluminados do céu e o azul 

claro do céu. O olhar passa, então, da parte inferior das bandeiras para o 

centro de sua moldura, parando nas duas pessoas.  

Na alternativa textual da fotografia 1 se lê: “Bandeiras budistas de 

oração no acampamento-base de Annapurna, no Nepal; o guia de montanha e 

fotógrafo Edson Vandeira, 29, visitou o país pela primeira vez entre abril e maio 

desse ano”. Dos elementos expressos na composição fotográfica, estão 

presentes na alt apenas as bandeiras, apesar de não haver nenhuma 

referência às suas cores ou ao seu posicionamento. Há menção também às 

duas pessoas, identificadas como o guia e o fotógrafo. A alt traz informações 

que são exógenas à mensagem imagética, como a idade do fotografo, a 

profissão das pessoas na foto, data da viagem, o lugar em que estão e a 

função religiosa das bandeiras, conteúdo que está já no corpo do texto e na 

legenda da foto. Pode-se concluir que esta alt não consegue oferecer um 

conteúdo textual equivalente à experiência da foto. 

Na fotografia 2, percebe-se uma grande linha diagonal feita por uma 

montanha, que se estende da parte esquerda da imagem para a central. 

Outras linhas diagonais aparecem nas estradas do vilarejo e no conjunto 
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formado pelos telhados. Olhadas separadamente, identificam-se linhas 

horizontais no topo dos prédios. A forma triangular é mais recorrente: 

reconhecida na montanha central, no conjunto das construções do vilarejo e 

nas montanhas em segundo plano. Um maior peso visual se atribui à 

montanha central, que ocupa boa parte da lateral direita do cenário. Essa 

massa grande está equilibrada com os outros elementos, como a ausência 

de objetos à frente do vilarejo, criada por um enquadramento de plano geral. 

A porção do céu que aparece no lado esquerdo do quadro também equilibra 

a foto. Por meio do efeito de miniaturização do vilarejo, devido ao 

enquadramento, é possível ter consciência do tamanho da montanha 

principal.  Outra massa visual é o conjunto de árvores no canto inferior 

direito, além de árvores solitárias, espalhadas entre os prédios. Há pouco 

movimento na fotografia, representado pela neblina, no canto esquerdo do 

quadro. Os olhos do observador se movem das linhas marrons dos caminhos 

do vilarejo para a montanha, que forma um grande triângulo. O pico 

iluminado pelo sol se destaca pela falta de luz e pela cor do resto dos objetos, 

que variam do verde escuro das árvores e o marrom da terra até o branco 

da neve. O céu se equilibra também com a luz do sol. 

O conteúdo da alt da fotografia 2 é o seguinte: “Amanhecer no vilarejo 

de Tengboche, onde está localizado o maior monastério budista do vale do 

Khumbu, a caminho do acampamento-base do Everest”. Quando comparada 

com a composição imagética, vê-se a presença do vilarejo, especificando que 

haveria um monastério entre as construções; cita-se também o monte, que 

se sabe ser o Everest e o amanhecer, conotado pela luz no topo da 

montanha, quase toda ainda sombreada. Nada se fala sobre o 

posicionamento dos objetos no quadro, que forneceria uma noção do 

tamanho dos elementos, nem das cores ou contrastes da paisagem. A alt 

aqui, como na fotografia 1, é uma reprodução do que está escrito na legenda, 

oferecendo poucas informações sobre a imagem. 

Na fotografia 3, percebe-se uma grossa linha vertical dividindo a cena 

e outras duas linhas verticais nos extremos. Outra linha grossa, porém, 

horizontal, aparece na parte superior. A montagem das linhas forma uma 

moldura. Mais linhas compõem a fotografia, como linhas paralelas diagonais 

do prédio de telhas vermelhas e do prédio mais ao fundo, de telhas azuladas. 

Mais linhas verticais são vistas nos alicerces da construção, à esquerda, e nas 

janelas da pequena casa, à direita. Não dá para não notar os dois retângulos 

formados pela moldura que divide o quadro, além do retângulo formado 

pelas linhas do prédio com telhas vermelhas. Um triângulo também é visto 

no telhado da casa da direita. O peso visual das duas montanhas ao fundo 

da imagem é equilibrado, pois estão divididas pela linha grossa vertical. Da 
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mesma forma, a construção da esquerda está em simetria com a da direita, 

somada às grandes pedras no canto inferior direito. Os movimentos da cena 

estão representados em uma nuvem, que se confunde com os picos brancos 

das montanhas. As cores estão bem divididas: a parte esquerda concentra o 

vermelho, com pequenos objetos em azul; a parte direita concentra o azul, 

com pequenas peças de roupas vermelhas. Ambas as tonalidades se 

destacam pelo chão marrom e cinza de base da montanha, além da grande 

parte de branco das mesmas e do azul do céu. O olhar é forçado a se dividir 

e se encaminha das construções, especialmente de seus telhados, ao branco 

das montanhas, que bloqueiam o horizonte. 

A alternativa textual da fotografia 3 diz: “Vista da janela de lodge no 

acampamento-base do Annapurna, a cerca de 4.100 metros de altitude; vilarejos 

nas montanhas têm opções variadas de pousadas e restaurantes para os 

montanhistas”. Os elementos que estão presentes tanto na composição 

quanto no texto escrito são a janela que, pelo enquadramento, forma uma 

“moldura” da vista, o vilarejo (pousadas, que podem ser as construções) e a 

montanha. O emprego da palavra “lodge”, designando o estabelecimento de 

hospedagem de onde se avista a paisagem, pode induzir a erro, pois a 

palavra pode vir a ser confundida com “longe”, atuando, portanto, na 

apreensão da dimensão espacial do que a imagem mostra.  Por fim, assim 

como nas outras duas fotografias, nesta aqui também a alternativa textual é 

uma cópia da legenda da foto, oferecendo não informações da imagem 

propriamente dita, mas informações de contexto, que aparecem ao longo do 

conteúdo escrito. A simetria da foto, as cores e a linha vertical grossa são 

deixadas de lado pela alt, a qual não é capaz de transmitir por palavras parte 

da experiência conotativa da fotografia. 

A partir das análises expostas acima, infere-se que, na reportagem da 

Folha de S. Paulo, as alternativas textuais não conseguiram transmitir 

integral e o mais completamente possível a mensagem das fotografias; não 

é apresentada, à PcDV, a possibilidade de consumir, em todas as suas 

nuanças, o conteúdo não textual.   

 Ao discutir o acesso a imagens por parte das PcDVs, é preciso deixar 

claro que imagens não são apenas produções visuais. A fotografia é capaz de 

capturar acontecimentos contemporâneos no mundo, permitindo uma 

copresença a seu observador, ou seja, uma participação dos acontecimentos 

pela imagem (BARTHES, 1984). Ora, se a foto permite, ao indivíduo que a 

olha, tornar-se partícipe de fatos e movimentos da sociedade, aqueles que 

enfrentam barreiras para entender sua mensagem não teriam a 

possibilidade dessa coparticipação em acontecimentos, estando, portanto, 
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excluídos do processo de apreensão dos sentidos e de acesso pleno à 

informação e à comunicação. 

Um raciocínio desenvolvido por Luiz Aidar Prado (2010), em uma 

análise sobre convocação de leitores ao consumo por meio da imagem, 

fornece um caminho para a defesa da acessibilidade em fotos. Para o 

pesquisador, ninguém consome produções jornalísticas para simplesmente 

se informar, mas para “se enquadrar (...), para se localizar, para ter narrativas 

de enquadramento no mundo” (PRADO, 2010, p.65).  A partir daí, passa-se a 

pertencer melhor a um dado lugar, por isso, o acesso a alternativas textuais 

que cumpram sua função, diferentemente das apresentadas na reportagem 

analisada, oferece à pessoa com deficiência visual a possibilidade de se situar 

no mundo em igualdade com as pessoas sem deficiência. 

Em relação ao jornalismo de viagens, as inadequações das alternativas 

textuais das fotografias têm implicações na autonomia do grupo no processo 

de escolha e conhecimento de destinos. De acordo Mello e Silveira (2013), 

levantar dados prévios de um destino é chave para o exercício de ir e vir da 

PcDV, porém, a falta de acessibilidade a serviços e produtos do setor de 

viagens cria uma sensação, no coletivo formado por estas pessoas, de que 

ele não é lucrativo para as empresas ou é incapaz de usufruir das práticas de 

turismo (MELLO, SILVEIRA, 2013).  

As fotos do jornalismo de viagens apareciam em meios impressos 

como guias, revistas, livros, jornais. Quando imagens são publicadas em 

papel, há pouco espaço para que, autonomamente, a PcDV, especialmente a 

cega, possa entendê-la. Segundo Joana Belarmino de Sousa (2014), o 

jornalismo impresso nunca conseguiu ser acessado por pessoas com 

deficiência visual severa, pois a leitura de textos se dá ou por meio do braile 

(cujo processo de produção é caro, com impressões volumosas que tornam 

inviável um jornal ser impresso neste sistema), ou por áudio, formato que 

não está disponível nas folhas de papel. Esperava-se que, com o surgimento 

da internet e suas características, como imediatismo, personalização, 

multimidialidade, interatividade, narratividade, hipertextualidade, memória 

e virtualidade (TEJEDOR; LARRONDO, 2008), o acesso informacional da 

pessoa com deficiência seria ampliado, inclusive a fotografias. Isso, porém, 

não foi o que aconteceu. As características que poderiam ser usadas para 

acessibilidade (como o áudio produzido por leitores de tela) ficam ociosas 

devido à inadequação de práticas, como as alternativas textuais aqui 

analisadas, mas não somente elas, pois falhas em códigos, ausência de 

equivalente textual para produções imagéticas ou audiodescrição para 

conteúdos audiovisuais são ocorrências extremamente comuns no 

ciberjornalismo.  
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No caso das alt, esse mau uso é reflexo de um problema maior. 

Segundo a pesquisadora Elizabeth Ellcessor (2016), a maioria das mídias são 

desenhadas, reguladas e construídas tendo em mente um receptor em uma 

posição normativa, e não se leva em conta as diferentes formas de 

compreender o mundo. Marco Bonito (2015) afirma que é possível descrever 

tal panorama como preconceito comunicativo, no qual há segregação de 

pessoas em padrões sociais hegemônicos, feita pela “lógica dos processos 

comunicativos que desconsideram as PcD [pessoas com deficiência] como 

potenciais consumidores” (BONITO, 2015, p.55). 

Precisa-se frisar que o uso adequado de alt é uma questão de 

cidadania, já que a inclusão digital, cuja materialização passa por 

metodologia como essa, é condição da inclusão social (JAMBEIRO, 2017). 

Afinal, universalizar “o acesso e uso dos serviços digitais de comunicação e 

informação pode permitir aos cidadãos a participação plena na vida social, 

cívica, política, econômica e cultural, em todas as suas dimensões” 

(JAMBEIRO, 2017, p. 17). Desta forma, uma sociedade igualitária, na Era da 

Informação, passa pela inclusão digital.  

A inclusão social, por sua vez, trata de um processo de transformação 

da sociedade (SASSAKI, 1999), envolvendo também o capital, representado 

pelas empresas jornalísticas e pelo Estado. Para o pesquisador espanhol 

David Parra Valcare (2010), as empresas detêm parte da responsabilidade na 

efetivação da acessibilidade na internet, devendo desenvolver políticas 

internas para isso. O governo também precisa atuar, com legislação e 

fiscalização, e a sociedade civil precisa capacitar as PcD para interagir com as 

tecnologias da informação. 

    

Considerações finais 

 

Pretendeu-se, com este artigo, contribuir para a pesquisa em 

comunicação e acessibilidade, revendo preconceitos em relação às 

capacidades da pessoa com deficiência. Viu-se também que poucos sites 

oferecem fotografias acessíveis às PcDV, e os que oferecem copiam a 

legenda da foto nas respectivas alternativas textuais, perdendo todo 

potencial informativo e da experiência sensorial da imagem. As cores, a 

disposição dos objetos no quadro, o tamanho deles, os possíveis 

movimentos, as linhas e demais elementos composicionais passam 

despercebidos pelo internauta cego. Mesmo sendo componentes visuais, 

tais elementos podem ser traduzidos por palavras, já que são elaborações 

conotativas da imagem, conforme lembra Barthes. 
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Abre-se aí uma oportunidade de novos estudos para compreender 

esse possível papel da fotografia na percepção de destinos por pessoas com 

deficiência, assim como seu acesso ao jornalismo digital de viagens. Também 

há espaço para investigar tecnologias e recursos que privilegiam outros 

sentidos, como a audição, por meio de paisagens sonoras, ou o tato, com 

figuras e paisagens representadas em relevo.  

Outras contribuições para alt podem vir da audiodescrição, área de 

tradução visual inter-semiótica que se estabelece como técnica e área de 

estudo. Com estudos de recepção, alguns até já realizados, pode-se 

estabelecer que elementos da composição fotográfica deveriam ser 

privilegiados quando da descrição voltada para PcDV.  

O uso de alt, porém, é apenas uma das várias diretrizes para uma web 

acessível. Muitos outros passos são necessários, como, por exemplo, a 

disposição do conteúdo a ser acessado apenas por teclado (caso das pessoas 

que não podem enxergar). São pontos que lentamente vão entrando no 

debate público, tanto no campo jurídico (como o inquérito civil do MPF), 

quanto no acadêmico, por meio de alguns pesquisadores citados aqui. O 

importante é ter em conta que a acessibilidade à internet está 

intrinsecamente ligada à inclusão social da pessoa com deficiência. Aos 

poucos e cada vez mais, este coletivo vem conquistando direitos e autonomia 

em diversas esferas sociais, como saúde, educação, trabalho, previdência.  

Agora, é o momento da luta pelo acesso pleno à comunicação e à informação 

e à inclusão nos diferentes espaços da produção midiática, como os digitais.  
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A nostalgia nas mídias digitais: uma breve análise das redes 

sociais do Canal Viva 
 

 Bruno LEONEL1 (Universidade Estadual de Londrina – UEL) 

  

Resumo  

Atualmente, as mídias se utilizam de uma produção de textos e imagens 

voltados à construção de sentidos que evocam sentimentos como o 

saudosismo e melancolia. Estas emoções (de natureza remissiva) reúnem 

sonoridades e visualidades que se encontram no imaginário do público à 

espera de serem ativadas. Tais sentimentos, no momento em que afloram, 

podem provocam atitudes favorecedoras ao consumo e da sensibilização do 

espectador. Neste contexto, redes sociais digitais, se tornam 

especificamente mais poderosas para estimular este tipo de processo, uma 

vez que usam do apelo emocional para promover emoções, e favorecer o 

reconhecimento de imagens (em filmes, novelas etc.) já memorizadas 

anteriormente pela audiência. O que se pretende analisar nesse trabalho é 

como a ideia de nostalgia midiática é explorada nos meios de informação. 

Analisaremos algumas imagens ligadas à identidade e às redes sociais do 

Canal Viva (da Globosat) –- notório pela grande quantidade de audiência e 

engajamento que consegue gerar, mesmo com o intenso foco em reprises 

na programação. 

 

Palavras-chaves: Nostalgia, Imagens, Redes Sociais 

 

1.Introdução 

 

De uma maneira ampla, as mídias hoje tem uma produção de textos e 

materiais voltados à construção de sentidos que evocam, entre outros 

aspectos, emoções ligadas ao saudosismo e a melancolia. Estes são 

sentimentos de uma natureza remissiva, cuja constituição, reúne 

sonoridades, visualidades e ícones, armazenados na memória do público, e 

que se encontram à espera de serem despertados. No momento em que 

afloram, tais sentimentos, podem causar atitudes favorecedoras a uma 

expansão de consumo, modificações no cenário urbano, nas relações 

interpessoais e no ambiente cultural. Tal fato é reforçado pela ainda não 

                                         
1 Mestrando do Curso de Comunicação Visual da UEL, e-mail: brleonel@gmail.com. 
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completa integração das gerações nascidas em décadas (ou no século) 

anterior, com as velocidades das tecnologias e comunicações dos dias de 

hoje. Este fenômeno tende a prosseguir enquanto houver essa 

desproporção de ideias, de identificação de símbolos e de referências usadas 

em canais visuais.  

Vivemos em uma era de grande produção de imagens referenciais – 

que fazem citação a outras culturas, que evocam outras épocas, que 

resgatam figuras de outras produções midiáticas, etc. Na cultura de massa, 

em sociedades ocidentais, e conectadas ao modo de vida capitalista, o 

estereótipo de figuras ligadas ao resgate e ao sentimento saudosista de 

épocas remotas, é visto como uma forma de escapismo quase mítica, e que 

aparece simbolizando mais do que apenas uma forma de designação ligada 

ao retorno cronológico do passado, mas sim, algo que evoca quase a ideia 

de resgate ou de “reviver” sentimentos e sensações ligados a este mesmo 

passado. 

A ideia de saudosismo e nostalgia, aplicada a símbolos do 

entretenimento e mídia, carrega em si a ideia de sensibilizar o público final, 

com o intuito de torna-lo mais receptivo e acessível a tais ideias. O receptor 

é levado a acreditar que comprando determinados produtos (como 

almanaques dedicados à décadas específicas, box com filmes 

remasterizados e temporadas completas de programas de televisão, etc)..., 

estaria “recuperando”, ou adquirindo de volta, o sentimento oriundo de 

épocas remotas. Os produtos nostálgicos - assim como suas imagens e 

estímulos gerados em meios de comunicação - frequentemente emulam 

características visuais, sonoras e narrativas em vigência nas décadas 

passadas. Quase como uma forma de manter “vivos” antigos costumes, 

rituais, ou ainda o sentimento ligado ao contexto e a época original de onde 

é retirada sua referência. Sentimos falta de assistir os antigos filmes, ou 

sentimos falta de todo o contexto e época na qual conhecemos esses antigos 

filmes? Sentimos falta dos antigos objetos, ou sentimos mais falta da 

juventude que possuíamos, e da época no qual tínhamos outras 

responsabilidades? 

Vivemos uma época na qual nunca se dedicou tanta tecnologia (como 

CGI, alta qualidade de definição, streaming em alta definição) para resgatar 

símbolos e imagens de um passado remoto. A relação de distanciamento 

com épocas passadas, cada vez mais, é evidenciada pelo progresso 

tecnológico, e hoje, passou a ser um elemento que, intensificado pela 

facilidade de acesso à reprodução técnica, se tornou mais evidente. Nunca 

se dedicou tantos aparatos tecnológicos para resgatar (e até recriar) figuras 

e símbolos do passado. 
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O que se pretende analisar nesse trabalho é como o fator memória, e, 

sobretudo a ideia de nostalgia na comunicação, são processos explorados 

nos meios de midiáticos, considerando o distanciamento da lembrança e os 

estímulos e sensações que a reminiscência de eventos provoca no público 

receptor. Analisaremos algumas imagens e visualidades ligadas aos aspectos 

midiáticos do Canal Viva, transmitido pela Globosat – assim como a 

comunicação usada em suas redes sociais - notório pela grande quantidade 

de reprises e de resgate.  

Analisando o caso do Canal Viva, avaliaremos alguns desdobramentos 

que esta ‘construção de sentido saudosista na mídia é capaz de gerar no 

público final. Algumas diferentes leituras sobre esse processo, se referem ao 

grau em que o consumidor é um “receptor” passivo e voluntário, ainda que 

ingênuo, no processo, e à especificidade das intenções nele implantadas. 

Qual seria o objetivo de inserir nele tais ideias? De que modo o mercado lucra 

inserindo nele novos desejos? 
 

2.DESENVOLVIMENTO 

 

2.1, A origem do termo “Nostalgia”  

 

O termo nostalgia surgiu inicialmente, como uma denotação de 

doença. O substantivo, considerado então uma patologia, foi criado pelo 

médico Suiço Johanes Hofer por volta do ano 1688 e publicado em uma tese 

que buscava investigar um “estranho tipo de depressão” que afligia soldados 

e viajantes que ficavam longos períodos longe de suas residências (Boym, 

2001, p.2). A palavra se originou formada por justaposição dos termos 

Nostos (retorno ao lar) e algia (saudade). Segundo ele próprio registrou, 

Hofer acreditava que o som da palavra, em si, já definia o tom triste de um 

humor que se origina do desejo individual de retornar à sua terra nativa. 

Em sua tese, Hofer também pontuou o termo como Nosomania e 

Philopatridomania para descrever os mesmos sintomas. A pesquisa teria 

surgido após vários casos constatados de um tipo de mal que afetava 

centenas de pessoas durante o século XVII, em sua maioria eram pessoas 

que estavam afastadas de seus lares, como estudantes russos trabalhando 

na França e Alemanha, além de soldados suíços que lutavam no exterior. 

Entre as primeiras vítimas da então recentemente diagnosticada doença 

estavam vários indivíduos deslocados durante a época, estudantes da 

república de Berna (que residiam em Basel) trabalhadores e serventes além 

de soldados Suíços lutando longe de casa. (BOYM, Svetlana. 2001 p. 6) 
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Um dos primeiros sintomas constatados era a sensação de ouvir 

vozes de uma pessoa cujo indivíduo enfermo amou em meio a voz 

de outra pessoa com quem ele está conversando, ou mesmo 

sonhar frequentemente com pessoas da família2 (BOYM, Svetlana. 

2001 p.3) 

 

Era descrito que os pacientes adquiriam uma condição de indiferença 

e desânimo em relação a praticamente tudo chegando até a confundir 

passado, presente, real e imaginário. Com o tempo passou a ser avaliado 

também o certo caráter epidêmico do mal. Achavam que uma pessoa 

cometida pela depressão poderia transferir a doença para outras pessoas 

próximas dela. Para combater o mal, soldados eram proibidos de citar e até 

de assobiar cantigas para que isso não ativasse a melancolia entre eles.  

Um fato curioso citado na obra é que após a publicação do diagnóstico, 

ajudou diversas pessoas por toda a Europa reconhecerem a si mesmos como 

portadores do mal, o que em algum tempo levaria a condição a ser 

amplamente como um verdadeiro fenômeno alastrado por diversos países 

do continente. Isso, até criou suspeitas sobre um certo caráter epidêmico do 

mal. (BOYM, Svetlana. 2001 p.3). 

Em seu livro Svetlana Boym, pontua que o “diagnóstico” da Nostalgia 

no século XVII ocorreu exatamente em uma época histórica na qual a 

concepção de tempo e historiografia estava mudando radicalmente (era já 

um contexto pré-revolução industrial). Ela considera uma mudança 

emblemática no sentido do termo; Se no passado, o nostalgia designava uma 

condição patológica, em pleno século XXI esse sintoma cada vez mais passa 

a ser entendido como uma incurável condição moderna. Vivemos hoje uma 

era pós-globalização na qual nunca se dedicou tanta tecnologia para resgate 

e recuperação de épocas passadas e de sentimentos saudosistas. Temos 

ferramentas poderosas como o youtube, redes sociais e os veículos de 

streaming que são amplamente utilizadas para acessar conteúdo como 

filmes antigos, programas antigos de televisão, personagens e imagens já 

‘cristalizadas’ no imaginário oriundo de outra era. 

 
Esse sentimento ambivalente permeia a cultura popular no século 

XXI no qual os avanços tecnológicos e efeitos especiais são usados 

cada vez mais para recriar visões do passado; Desde o naufrágio do 

Titanic, até gladiadores lutando e dinossauros extintos De alguma 

                                         
2  “One of the earliest symptons is the sensation of hearing the voice of a person that 

one loves in the voice of another with whom one is conversing, or to see one's family again 

in dreams.” 
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forma o progresso não cura a nostalgia, mas, a intensifica (BOYM, 

Svetlana. 2001 p XIV. Tradução Nossa).3 
 

2.2 Imagem e construção de sentido 

 

A Autora da semiologia, Lucia Santaella (2006) define principalmente 

três domínios da imagem: mentais (ou imaginadas); imagens diretamente 

perceptíveis; e imagens categorizadas enquanto representações visuais. 

Focando aqui na terceira categoria, podemos pensar nas representações 

como um duplo de imagens diretamente perceptíveis.  

A ideia da autora se justifica enquanto busca analisar a diferença entre 

a imagem que percebemos diretamente no mundo, e a imagem que a 

representa – processo denominado por alguns autores como ancoragem. 

Dessa forma, existe uma grande diferença de percepção entre vermos uma 

imagem diretamente no mundo e o duplo (ou simulação) dela - uma ideia 

que inclusive dialoga com autores como Baudrillard e Benjamin. “Toda 

imagem representada, ou seja, corporificada em um suporte de 

representação, coloca em ação conceitos representativos que são próprios 

daquele suporte ou dispositivo" (SANTAELLA, 2006, p. 176).  

A ideia da autora é desenhar um caminho entre imagem do mundo, a 

imagem real, e nossa percepção dela representada no suporte técnico 

(fotografia, cinema, vídeo/televisão). Esse caminho tem a ideia de 

compreender o processo todo no qual a linguagem pode ser caracterizada. 

No caso das imagens ‘nostálgicas’ do entretenimento, mencionadas 

anteriormente, cada uma delas ganha força e significado a partir de 

impressões e símbolos já estabelecidos na memória do receptor. É 

necessário que a imagem tenha características suficientes para que o 

espectador a reconheça como referência de uma outra imagem “original” e 

assim, estabeleça a partir daí a relação buscada (seja ela emotiva, saudosista, 

etc).  

Fazendo essa relação entre o que se mostra e o que se pretende 

referenciar, a imagem técnica consegue estabelecer este vínculo com o seu 

significante (ancoragem), e criar assim um conjunto de impressões para além 

da mera imagem gráfica e técnica. Essas impressões, ainda podem agregar 

sentidos para além da mera reprodução visual. Muitas vezes, produções 

midiáticas nostálgicas – seja eles entretenimento, ou ainda publicidade – 

                                         
3 The ambivalent sentiment permeates twntieth-century popular culture, where 

technological advances and special effects are frequently used to recreate visions of the past, 

from the sinking of titanic to dying gladiators and extinct dinossaurs. Somehow progress 

didn't cure nostalgia but exarcebated it (BOYM, Svetlana. 2001 p XIV). 
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carrega também a construção de sentido através de matrizes sonoras, ou 

mesmo táteis. Com o avanço tecnológico, a construção de sentido nos media 

apenas passou por um processo que intensificou ainda mais tal processo e 

permitiu o surgimento de novas ferramentas e dispositivos de criação de 

imagens que permitiam maior riqueza de detalhes e de impressões.  

De acordo com Santaella (2005), a matriz sonora está para a 

primeiridade e é uma questão do ícone, a matriz visual está para a 

secundidade e é uma questão do índice, e a matriz verbal está para a 

terceiridade e é uma questão do símbolo. Assim, para compor o diagrama 

das matrizes foram fixados três eixos classificatórios, de modo que o eixo da 

sintaxe está para a matriz sonora, o eixo da forma está para a matriz visual 

e o eixo do discurso está para a matriz verbal.  

Na filosofia de Peirce, todos os fenômenos apreendidos pela mente 

humana são reduzidos a três categorias lógicas, são elementos formais, 

filamentos mais gerais, abstratos e universais de todo o universo. De acordo 

com Santaella:  

 
Essas categorias não podem ser confundidas com entidades puras. 

Há infinitas modalidades de categorias particulares que habitam 

todos os fenômenos. Essas, no entanto, são as mais elementares e 

universais, tão gerais que podem ser vistas mais como tons, 

humores ou fixas nos esqueletos do pensamento do que como 

noções definitivas. São pontos para os quais todos os fenômenos 

tendem a convergir. (SANTAELLA, 1995, p. 17) 

 

Quando se transporta a perspectiva temporal em um contexto/espaço 

retornável, a reminiscência dessa sensação de saudosismo permite aos 

indivíduos recuperarem impressões e evocarem outras épocas. É uma 

estratégia de manipulação de tempo cronológico, em meio a um contexto 

em que ele parece cada vez mais efêmero e passageiro. Proporcionalmente 

ao salto tecnológico, e o aceleramento no processo de intensa comunicação, 

o recurso de resgate (e referência) se torna cada vez mais viável, e com mais 

possibilidades técnicas (melhor qualidade de áudio, mais fontes e elementos 

de arquivo de onde se pode buscar referências, etc).  

A comoditização da “Nostalgia Ersatz”, (ligada ao entretenimento), 

como definem autores como Arjun Appadurai, pode ser observada na 

utilização de expressões como “vintage” e “retrô” para demarcar o retorno 

de produtos e tendências do passado, um processo facilmente notável em 

exemplos, que vão desde a esfera dos aparelhos eletrônicos, até a roupagem 

de produtos que emulam tradições e hábitos de outras épocas, mas que são 

oferecidos com um verniz de novidade ao consumidor. Para Mark Keller, 
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empresas buscam o apelo a esse sentimento como forma de “embutir nas 

marcas um significado emocional e cultural adicional” (2016, p.61). 

 
À medida que o consumo é cada vez mais guiado pela revisitação (e 

pelo refletir) de histórias imaginárias, a repetição não é 

simplesmente baseada no funcionamento de um 'simulacro' feito 

em tempo, mas também na força de um simulacro do tempo. Isto 

é, consumo não apenas cria um tempo, atravéz de suas 

periodicidades, mas o funcionamento da 'nostalgia ersatz' cria o 

simulacro de períodos que constinuem o fluxo de tempo, concebido 

como perdido, ausente, ou distante. (APPADURAI, Arjun. 1996 p 78. 

Tradução Nossa).4 

 

2.3. Materiais e métodos: O Canal Viva 

 

No ano de 1980, a Rede Globo de televisão (do Rio de Janeiro) criou 

uma faixa especial vespertina dedicada a reprises. Surgia o “Vale a Pena Ver 

de Novo”, que está no ar até hoje. Há décadas o horário sobrevive com a 

reprise de telenovelas. A faixa atinge resultados positivos geralmente. Pode-

se notar aí, além de um processo natural de exibir conteúdo que ainda gere 

interesse para o espectador, um sintoma também de ativação da memória, 

e apreciação de ‘clássicos’ sobretudo focando em pessoas que presenciaram 

a exibição original. No ano de criação da faixa de reprises, o canal já possuía 

um grande acervo exibido de telenovelas e conteúdos transmitidos pela 

emissora durante as décadas anteriores.     

A ideia de reprisar conteúdos pode ser entendida como uma 

tendência, explorada, além do ‘Vale a Pena’ como no Vídeo Show (programa 

que relembra atrações) e, mais recentemente, pelo Viva, do mesmo grupo, 

que tem como estratégia fortalecer a mídia tradicional reativando 

telespectadores antigos. Autores como Umberto Eco denominam o padrão 

como ‘Neotelevisão’ que se refere à televisão falando sobre a própria 

televisão. A primeira edição diária de telenovela, como conheceu hoje, só 

estreou em 1963, ou seja, quase 10 anos após a inauguração da TV no Brasil. 

Quanto ao conteúdo, nas duas primeiras décadas, os enredos eram, em sua 

grande maioria, adaptações de radionovelas e dramalhões latinos, não eram 

                                         
4 Insofar as consumption is increasingly driven by rummaging through imagined histories, 

repetition is not simply based on the functioning of simulacra in time, but also on the force 

of the simulacra of time. That is, consumption not only creates time, through its periodicities, 

but the workings of ersatz nostalgia create the simulacra of periods that constitute the flow 

of time, conceived as lost, absent, or distant. (APPADURAI, Arjun. 1996 p 78). 
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enredos capazes de dialogar com a realidade e o contexto social vivido no 

Brasil. 

 De acordo com a matéria “Tardes na TV somam 55 horas de reprises”, 

Keila Jimenez (2011) diz que a faixa vespertina em setembro de 2011 da TV 

Globo alcançou 15,2 pontos de média nacional (de acordo com o Ibope), 

média essa correspondente a mais do que o dobro das concorrentes Record 

(6,8 pontos) e SBT (6,1 pontos). Em 1988, a televisão “fechada”, por assinatura 

foi regulamentada no Brasil (DUARTE, 1996, p. 49). Em 1991, é anunciada a 

criação da Globosat, com o lançamento de quatro canais de TV por 

assinatura, pertencente ao Grupo da TV Globo. Esses canais eram GNT (com 

foco em notícias), Top Sport (esporte), Multishow (variedades) e Telecine 

(filmes). Talvez o projeto mais audacioso até então, feito pela Globosat, em 

relação à transmissão de memória televisiva broadcasting foi a criação do 

Canal Viva, frequência dedicada ao material de arquivo se tornou matéria-

prima nas principais faixas de horário da emissora.  

O Canal Viva foi criado em maio de 2010 com o objetivo inicial de 

atingir o público de donas-de-casa, com mais de 35 anos, de todas as classes 

sociais (DAUROIZ; PINHEIRO, 2011). A grade de programação do canal é 

composta por reprises de novelas e programas de arquivo da TV Globo, e 

também por reexibição de programas atuais de canais da TV Globo e os 

chamados “enlatados” dublados. De acordo com a tese (FERNANDES, 2012, 

p. 5) as telenovelas Beto Rockfeller, escrita por Bráulio Pedroso e Véu de Noiva 

de Janete Clair, exibidas respectivamente nos anos de 1968 na TV Tupi e em 

1969 na TV Globo, foram algumas das primeiras a retratar a realidade 

brasileira com mais fidelidade e com personagens mais próximos aos 

telespectadores. 

Vale lembrar que essa ideia de idenficação, com o passar do tempo, 

geraria referências no imaginário popular, que eventualmente poderiam ser 

resgatadas para recuperar essa mesma proximidade nas décadas futuras. É 

válido notar que algumas das novelas e produções de dramaturgia do 

período chegaram inclusive a ter processos de remakes, o que culturalmente 

pode atualizar certas impressões da original para um contexto mais próximo 

das novas gerações. É o caso de novelas como Irmãos Coragem, escrita por 

Dias Gomes, que, na época, alcançou recordes de audiência e deu origem a 

um remake produzido no ano de 1995.  

Títulos antigos como Quatro por Quatro, exibida pela primeira vez em 

1994, Por Amor, de 1997 e a minissérie A Casa das Sete Mulheres, de 2003, 

obtiveram sucesso de audiência no canal. A emissora conseguiu, em cerca 

de 12 meses de funcionamento, ficar em terceiro lugar perante ao seu 

público-alvo (que inicialmente tinha enfoque em mulheres com mais de 35 
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anos) e ocupou a quarta posição no público em geral, em horário nobre 

(SACCHITIELLO, 2011). Antes de completar dois anos, o Canal Viva se tornou 

o 9° canal mais visto da TV paga (PADIGLIONE, 2012). 

 

2.4. Análise de imagens 

 

Um caso notório quando se fala do Canal Viva, além das reprises e 

transmissões televisivas que o canal resgata, é a audiência que o mesmo gera 

através de suas redes sociais (como a página do Facebook) com postagens, 

imagens e vídeos relacionados ao conteúdo transmitido em sua 

programação. Até o mês de abril de 2018, a página do Canal na Rede possuía 

mais de 3,07 milhões de curtidas (ou seguidores), de usuários de diversas 

idades que acompanham, comentam e interagem com as referências 

postadas na página.  

Além de conteúdo funcional e informacional, como resumo de 

capítulos exibidos na semana, anúncio de novas temporadas de reprises de 

programas e novelas, a produção imagética do Canal Viva em suas redes se 

destaca ainda pelo uso do humor e pelas criativas abordagens usadas em 

suas mensagens, relacionadas frequentemente a personagens “clássicos” 

dos programas, datas comemorativas ligadas à trama das novelas e ainda 

um certo apelo ‘emotivo’ que as mensagens da página conseguem 

estabelecer. Os materiais publicados usam ainda símbolos e cores 

“florescentes”, que remetem a uma comunicação lúdica, e até infantil, aliada 

ao reconhecimento que tais figuras já possuem em relação ao “repertório” 

prévio do público que segue e acompanha a página.  

 

 
Figura 1 – Capa do Facebook da página usada a partir de 28/11/2018 – disponível em: 

https://www.facebook.com/canalviva/ 

 

https://www.facebook.com/canalviva/
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Além da chamada inserida na imagem “Leia os resumos...” que tem 

uma mensagem funcional; convidando os leitores a saber mais sobre o 

conteúdo de episódios que ainda serão exibidos, é interessante observar as 

imagens laterais da capa que consistem em frames de novelas (representada 

cada uma pelo rosto de um respectivo ator de destaque) que estão sendo 

reprisadas no período referente à publicação da capa, com o horário e data 

de exibição semanal durante a programação. Começando a partir da 

primeira foto do lado superior esquerdo, podem ser observadas referências 

à Malhação (temporada de 2007), novela Vale Tudo (Exibida originalmente 

em 1988, 30 anos antes da reprise mencionada na capa), novela “A 

Indomada” (de 1997), e Baila Comigo (1981).  

Algumas dessas produções foram exibidas originalmente em épocas 

onde sequer havia ampla divulgação de veículos digitais (e de internet), mas 

ainda assim, ressignificadas em uma nova lógica midiática, são capazes de 

gerar audiência e repercussão em novos canais, inclusive, se relacionando 

com públicos que ainda não possuem idade suficiente para ter assistido á 

exibição original. Símbolos e ícones dessa reprise, (ou a obra antiga), ganham 

então uma sobrevida inserida em uma mídia mais dinâmica, e amplamente 

acessível, como a internet.  É interessante notar que, em algumas postagens 

a página apela para o humor, referências como o uso de bordões clássicos e 

até criação de memes com alguns personagens conhecidos – um formato de 

conteúdo que não foi criado somente pelo Canal Viva, mas que encontrou no 

formato um caminho peculiar e de amplo alcance para comunicação com a 

audiência. 
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Figura 2 – Post do Facebook ‘Canal Viva’ com conteúdo sobre antigos hábitos da internet, usando a 

foto de um ator de Malhação (2000). Disponível em: 

https://www.facebook.com/canalviva/photos/fpp.150344261690178/1760738343984087 

Esta é uma forma de comunicar que reflete o saudosismo em dois 

níveis; além da óbvia e literal referência à temporada da época, há ainda a 

ironia relacionada ao antigo hábito de uso da internet discada em uma época 

ainda de relativa dificuldade nas conexões digitais e das dificuldades de 

comunicação em redes como a internet. Esses dois níveis juntos permitem 

uma comunicação e identificação mais abrangente mesmo com públicos que 

não reconheçam o ator da foto, ou ainda, que não viram a temporada 

original da novela (o post teve mais de 4 mil interações).  

Esta é uma breve demonstração da forma como essa lógica ocorre nos 

meios midiáticos. Antigas imagens e visualidades são ressignificadas para 

uma nova lógica, adaptada à novos formatos, inserida junto a novos 

símbolos e integrada a novos sentidos que dão a ela um aspecto de 

novidade, tornando-a atrativa mesmo para públicos que não possuem a 

referência original da época em que foi produzida.  

Em seu livro “Mediated Nostalgia”, o autor Ryan Lizardi dedica um 

capítulo inteiro dedicado à ideia de padrões e formatos seguidos pela 

indústria, e pelo capitalismo, para avaliar formas de resgate de passado que 

serão usados para visar lucro. Nem todo o tipo passado é interessante para 

a indústria, sobretudo em relação ao entretenimento, há certas linguagens e 

referências que caem em desuso com o tempo.  

https://www.facebook.com/canalviva/photos/fpp.150344261690178/1760738343984087
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E ainda, há filmes, produtos e imagens que não obtiveram êxito 

comercial durante sua produção original, logo, é pouco provável que as 

mesmas sejam comercialmente mais bem sucedidas pensando na hipótese 

de serem relançadas ou reexibidas em novas temporadas. Por outro lado, 

filmes e produções de grande sucesso comercial (durante o lançamento 

original) tendem a gerar ainda mais expectativa para novos relançamentos, 

sobretudo quando são aperfeiçoadas através de aparatos tecnológicos – em 

formatos como “versão remasterizada”, nova versão do diretor, edição com 

cenas exclusivas, etc. 

 
Como é possível beneficiar a estrutura de poder cultural atual, para 

construir consumidores nostálgicos que evitam "assumir o crescer" 

apenas para contemplar seus próprios passados? Primeiro, e 

possivelmente mais importante, construindo um passado definido 

por artefatos de mídia em oposição a um discurso histórico 

comparativo, o objetivo é consumir ao invés de contemplar. 

Segundo, considerar que a nostalgia "presentista" guiada pela sua 

própria playlist "de passado" será mais provável/acessível de 

colecionar, adquirir, e arquivar textos mediáticos que foram, 

anteriormente, mais provavelmente comprados , igual a quando 

um colecionador compra a "mais nova versão" de um filme que ele 

mesmo já possui.. (LIZARDI, 2014, p. 27. Tradução Nossa).5 

 

No caso das redes sociais, antigos ícones são significados. Cria-se uma 

relação de ancoragem, entre símbolos, produtos e todas as mensagens, uma 

vez que todas em conjunto (a imagem e o texto) reforçam a ideia de resgate 

de outra figura disponível. 

 

                                         
5 How might it benefit the current cultural power structure, economically, to construct 

nostalgic consumers who eschew growing up for gazing into their own pasts? First, and 

possibly most importantly, by constructing a past defined by media artifacts as opposed to 

comparative historical discourse the drive is to consume instead of contemplate. Second, it 

follows that presentist nostalgics driven by their own playlist past will be more likely to 

compile, acquire, and archive media texts that have most likely been paid for previously, 

such as when a collector buys the newest version of a film they already own. (LIZARDI, 2014, 

p. 27) 
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Figura 3 – Post do Facebook ‘Canal Viva’ com conteúdo sobre o resumo dos capítulos da semana 

disponível em: 

https://www.facebook.com/canalviva/photos/a.2049838575074061/2049838638407388/ 

 

Nesta segunda imagem, o criador do post optou por utilizar o rosto de 

atores conhecidos que apareceram na novela Vale Tudo (1988). – que 

aparecem em destaque com cortes de cabelo, maquiagem e visual típicos do 

período em que a novela foi feita. Em uma época de ampla “restauração” ou 

de recriação de imagens em alta definição, é interessante notar que o layout 

da imagem optou por manter os frames dos atores com sua qualidade 

original, sem maiores retoques, mas sim, valorizando o aspecto “imperfeito” 

de uma imagem feita há 30 anos, utilizando todas as limitações da tecnologia 

que a época possuía. A literalidade da imagem se faz presente no título, que 

ainda, é complementado pela legenda publicada juntamente com a arte 

principal. Sem o auxílio do texto, a arte original ainda teria sentido, no 

entando ela ficaria muito mais ligada ao apelo estético, e a relativa “surpresa” 

que essa imagem, já antiga, causaria em meio ao grande fluxo de imagens e 

códigos que o meio (no caso o Facebook) produz constantemente.  

 
Para Santaella (2005), a matriz verbal tem seu eixo classificatório no 

discurso. Com efeito, são a descrição, a narração e a dissertação as 

três modalidades ou princípios organizadores da sequencialidade 

discursiva. Nesse seguimento é o sistema de símbolos que tem 

função representativa, já que as palavras estão ligadas 

simbolicamente aos seus objetos. Mas “não se trata, portanto, de 

uma taxonomia fixa, mas de focos de inteligibilidade para os modos 

https://www.facebook.com/canalviva/photos/a.2049838575074061/2049838638407388/
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analógicos, existenciais e lógicos através dos quais o discurso 

escrito realiza as suas armações.” (SANTAELLA, 2005, p. 367). 

 

3. Considerações 

 

Essas são apenas algumas breves leituras de símbolos e mensagens 

publicadas na página do Canal Viva. Em vista do reposicionamento que o 

Canal apresentou nos últimos anos, focando sua atuação digital mais para 

suas redes sociais, entende-se que mais audiência foi obtida digitalmente 

para este público com este novo direcionamento. Uma prova disso, é que a 

partir de outubro de 2018, o Canal desativou permanentemente seu site e 

passou a focar apenas em suas redes digitais. (XAVIER, 2018).  

Conforme novas mídias e novas dinâmicas digitais surgirem – e por 

sua vez, permitiram a ampliação de novas dimensões de construção de 

sentido, de ampliação de mensagens – propostas de posicionamento de 

mídia, e conceitos como o do resgate de símbolos e imagens do Canal Viva, 

tendem a, cada vez mais, dispor de um grande conjunto e acervo de ‘imagens 

memorizadas’ pelo público, que por sua vez, continuarão a abastecer esse 

processo de resgate do passado, ainda que, cada vez mais, a tecnologia e a 

modernidade dos novos meios apenas evidenciem tal processo.  
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Resumo.  

A produção cultural está sujeita às mais variadas formas de apropriação. Este 

trabalho tem por objetivo tecer uma reflexão geral acerca de diversos 

aspectos imagéticos presentes na capa do álbum intitulado Powerslave, da 

banda Iron Maiden. Será abordada a relação entre produção, consumo e a 

ressignificação de elementos da cultura do Antigo Egito (como a pirâmide, o 

faraó, deuses egípcios e outros elementos) segundo o aporte teórico dos 

conceitos de estratégia e tática de Michel de Certeau. As análises 

introduzidas aqui entrelaçarão questões sobre Derek Riggs, o autor da 

ilustração da capa e Powerslave, suas referências, a vinculação com a banda 

e a imposição das relações de produção sobre a imagem. Conclui-se que a 

ressignificação da temática do Egito Antigo na ilustração de Powerslave, tinha 

por intuito de torná-la atrativa para impulsionar vendas, no que decorre que, 

mesmo aqueles que se visam se colocar à margem do sistema econômico 

nos movimentos de minoria e contracultura, como algumas bandas de rock, 

estão subordinados às estratégias do capital. 

 

Palavras-chaves: Powerslave, Iron Maiden, Egito Antigo 
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Introdução  
 

Em 1975, o baixista Steve Harris (ex-integrante da banda Gypsy's Kiss 

e Smiler), formou o Iron Maiden, uma banda inglesa de heavy metal, pioneira 

no movimento musical conhecido como New Wave of British Heavy Metal 

(N.W.O.B.H.M.), ou, Nova Onda Do Heavy Metal Britânico, um movimento 

musical nascido na Inglaterra entre 1970 e 1980 (cf. The band in 

www.ironmaiden.com).   

Após várias mudanças na formação, a banda Iron Maiden ganhou 

projeção mundial com os álbuns The Number of the Beast, em 1982, Piece of 

Mind, em 1983, e Powerslave, em 1984, capa do álbum sobre cuja visualidade 

o presente artigo busca tecer uma reflexão. Para esse intento, é preciso 

ressaltar que a imagem não será tratada como mera ilustração (BURKE, 2004, 

p.12). Salienta-se, com isso, que tentar-se-á abordar a imagem como fonte e 

problematizá-la em discussões que objetivam localizar seu contexto de 

criação, que envolve uma relação entre o autor, a banda, o empresário, a 

temática do Egito e da morte.  

Assim, primeiramente, serão introduzidas questões acerca de Derek 

Riggs, o autor da ilustração analisada, suas referências, a vinculação com a 

banda e a imposição das relações de produção sobre a imagem. Em seguida, 

serão analisados os elementos presentes na figura e apontadas as 

apropriações imagéticas do Antigo Egito como a pirâmide, o Faraó, as 

referências ligadas a deuses egípcios e outras que inspiraram a tática 

(segundo o aporte teórico de Michel de Certeau cf.1998, p.99-100) de 

ressignificação dos ícones egípcios para a composição de uma imagem 

fantasiosa que relaciona rock e  morte, sendo as duas últimas abordadas na 

seção seguinte por um breve histórico da morte nesse gênero musical e a 

análise da música homônima do álbum Powerslave. Por fim a capa do disco 

será observada enquanto um suporte de visualidade. 

Além de contribuir para discussões acerca do trabalho com imagens e 

a visualidade dentro do campo da historiografia (incluindo as representações 

emblemáticas que remontam ao Antigo Egito), este trabalho busca pensar de 

maneira geral os elementos visuais que podem ser explorados a partir da 

ilustração da capa do LP7 Powerslave da banda Iron Maiden, abordando 

aspectos da criação artística influenciada pela moderna racionalidade da 

produção e do consumo.  

                                         
7  LP é a sigla para Long Play, que refere-se ao antigo disco em vinil de 30 centímetros de 

diâmetro utilizado para armazenamento de álbuns musicais (a ser tratado em seções 

posteriores).  
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Nessa perspectiva, a imagem não será tratada apenas como figura 

ilustrativa de uma ideia, como o fez a criticada historiografia tradicional, mas 

sim como uma fonte a ser explorada. Paiva (2002) aponta que as fontes 

visuais são originadas por autores que possuem inspirações, anseios, 

condutas e ideologias das quais as imagens são herdeiras de sentidos e 

significados que acompanham o processo de criação por intermédio do 

criador. Seguindo a lógica da iconografia, a imagem é considerada um 

registro histórico (constituído por ícones variados em pinturas, impressões, 

esculturas, fotografias), o qual é preciso indagar para obter respostas na 

medida em que pode ser portador de mensagens distintas. Isso desloca a 

análise do artista e de sua obra para o público e de que maneira a 

composição foi recebida pelos que irão consumir. Essa teoria da recepção, 

embora não seja objeto a ser tratado neste trabalho, é um importante 

instrumento de reflexão sobre o efeito que a imagem causou na sociedade 

ou no público alvo, pois a imagem não se encerra em si, mas faz parte de um 

conjunto de práticas culturais, de uma sociedade complexa que modifica 

suas relações constantemente.  

Dessa forma o objetivo deste trabalho, orientado pela professora 

Margareth M. Bakos, é analisar a produção da imagem da capa do disco 

Powerslave do Iron Maiden, seu processo de criação, o criador, as principais 

influências do mesmo, as apropriações de visualidade do Antigo Egito e a 

relação com a morte.  
 

1. A visualidade construída nos bastidores: seguindo os passos de 

Derek Riggs.  

 

No que tange à constituição da visualidade da ilustração investigada 

neste trabalho, é relevante questionar quais referências orientaram a 

elaboração de uma capa cujo tema é o Antigo Egito. Responder um problema 

dessa natureza é uma tarefa complexa na medida em que as linhas que 

separam as intenções, expectativas e significações do artista em relação às 

da banda, e até mesmo às do empresário e da gravadora, são muito tênues.  

Entretanto é nesse emaranhado de relações entre diferentes polos 

que a imagem ganha vida e é ressignificada. Há o entrecruzamento de 

distintas intenções, o conflito e as divergências, mas também existem os 

“nós”, os pontos de conversão de interesses. Diante da impossibilidade, ao 

menos nesta ocasião, de recuperar todo esse emaranhado, 

acompanharemos alguns fios que ligam à essa trama Derek Riggs, um 

ilustrador britânico, nascido em 1958 (POPOFF, 2006, p.6) que se tornou 

conhecido sobretudo pela criação de capas de álbuns de bandas de rock. 
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Riggs é o autor da arte gráfica de Powerslave dentre outros diversos trabalhos 

com a banda.  

É interessante notar que o ilustrador procura definir a si mesmo como 

uma espécie de outsider no mundo da arte. Nobert Elias (2000, p.19-23 

passim) entende outsider pelo grupo estigmatizado, percebido como pessoas 

de “menor valor humano” em relação a um grupo dominante, que pensam a 

si e se autorrepresentam como superiores em relação a um grupo “de fora”, 

ao qual era facultado o estigma de “ruim” em relação aos grupos dominantes 

“nômicos”, “bons”8. Nesse caso, Riggs é enfático ao afirmar que seus 

desenhos eram frequentemente mal compreendidos e classificados como 

“estranhos”, ou seja, de menor valor. Seus pais, seus professores, o meio 

acadêmico e alguns diretores de arte de gravadoras não apreciavam a 

estética de suas criações (cf. entrevista Aman, 2013). Mas, contrariando as 

adversidades, Riggs seguiu trabalhando a partir de seus próprios conceitos.  

Por meio de sua narrativa, coletada de diferentes entrevistas, 

podemos inferir que suas influências eram diversificadas: do universo dos 

quadrinhos produzidos nos Estados Unidos (principalmente aqueles 

desenhados por Jack Kirby) surgiu o interesse de Riggs pela temática da 

ficção científica e de super-heróis; ele indica que outras fontes de inspiração 

foram os filmes de horror britânicos e a cena musical do punk rock da 

Inglaterra, que tomava ares de movimento de contracultura expressando 

críticas ao capitalismo (VITECK, 2007). 

No entanto, Riggs segue afirmando que seus desenhos são bastante 

originais, e, mesmo que tenha sido inspirado pelas referências citadas, houve 

um esforço desde muito cedo para criar um estilo próprio: 

 
Veja, eu não entrei no mundo da arte para copiar outras pessoas 

ou para me entusiasmar com elas. Eu estava tentando criar minha 

própria visão, e criar obras de arte a partir de minha visão interior. 

Eu queria fazer coisas que fossem minhas. Todos começam 

copiando alguma coisa. (AMAN, 2013) 

 

Considerando que as entrevistas são também um espaço de 

construção de memória, poderíamos tomar precauções analíticas 

semelhantes em relação à escrita autobiográfica, a fim de investigar o 

discurso de Riggs. Para Le Goff, a memória tem “como propriedade de 

conservar certas informações, [que] remete-nos em primeiro lugar a um 

                                         
8  A exemplo desse conceito, Nobert Elias (2000, p.23) cita os intocáveis na India, 

estigmatizados pelas castas superiores, ou os escravos descendentes de escravos africanos, 

grupo delimitado outsider em relação àquele que detém posições de poder estabelecidas e 

os define como excluídos de um círculo, imputando-lhe o desprezo e a desonra.    
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conjunto de func ̧ões psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas” (LE GOFF, 1990, p.424). 

As narrativas de vida singulares articulam memória e história no 

intuito da reconstituição do sujeito que ressignifica suas experiências e 

coloca-se como agente de sua vida perante a coletividade. Segundo Rabinow 

& Dreyfus (1995, p. 272) uma escrita autobiográfica trata de modos de 

subjetivação, um olhar do indivíduo sobre si, que reúne o que já foi dito, 

ouvido e lido no intuito de uma reconstrução de si mesmo. Isso poderia ser 

estendido a fontes orais oriundas de entrevistas, em que o autor-narrador 

intenta destacar a sua singularidade em determinado contexto. 

Ao argumentar que os desenhos são frutos de suas próprias 

experimentações criativas, o ilustrador buscou demarcar um estilo próprio 

no mundo artístico. Pode-se dizer que, ao enquadrar-se como outsider, o 

artista visou também inserir-se na categoria de “gênio incompreendido” ao 

afirmar que a sociedade não o compreendia quando começou a produzir 

seus primeiros trabalhos, o que ocorreu provavelmente na década de 1970. 

Por outro lado, quando concedeu a entrevista, em setembro de 2013, ele 

disse haver, naquele momento, um entendimento muito maior dos conceitos 

que o inspiraram, bem como de sua própria arte.  

Apesar dos desencorajamentos que constantemente enfrentou no 

princípio de sua carreira, Riggs se colocou como um artista ávido por 

elaborar sua própria visão. Segundo seus relatos, a sua trajetória ganhou 

fôlego quando recebeu um “sim” como resposta. Finalmente alguém tinha 

apreciado suas estranhas criações, e esse alguém era o empresário do Iron 

Maiden, Rod Smallwood (WALL, 2004, p.133).  

Enquanto estava trabalhando constantemente para gravadoras em 

Londres, tentava criar a sua própria visão do que pensava ser uma capa ideal 

para um álbum de rock. Uma de suas pinturas intitulada Eletric Matthew Says 

Hello estava pendurada na parede de um dos funcionários da gravadora EMI. A 

peça chamou a atenção do gerente do Iron Maiden, Rod Smallwood, que ficou 

impressionado com o talento do jovem artista e contratou Riggs como o 

ilustrador da banda, pois seus desenhos continham o que Smallwood 

considerava “estranho”, fator que ele estava a procura. Logo a banda adotou o 

personagem da pintura, utilizando a arte como a capa de seu álbum de estreia 

(POPOFF, 2006, p.14). 

Dessa forma o laço com a banda foi consolidado com a criação de 

Eddie, um personagem desenhado como uma caveira de ar diabólico, que 

figurou a maior parte das capas dos discos do Iron Maiden (desenhada sob 

temáticas diversas que acompanhavam os conteúdos das músicas), ganhou 

corpo e forma pelas mãos de Derek Riggs inspirado em uma máscara de 
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Teatro. Além de uma importante referência visual associada ao Iron Maiden, 

Eddie se tornou um verdadeiro mascote que acompanhava a banda, 

inclusive, nos shows (imagem abaixo): 

 

 
Figura 01: Pano de fundo com Eddie na turnê de Iron Maiden do álbum Seventh Son of a Seventh Son 

Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maiden_England_World_Tour#/media/File:Seventh_Son_Eddie_2013.jpg 

 

Em entrevista para Soares (2009), Riggs afirma que quando terminou 

Eddie (em meados do final dos anos 1970), pensou que aquele desenho o 

faria famoso e rico, no entanto, afirma que conseguiu apenas um pouco de 

fama. E foi dessa maneira que sua trajetória se cruzou com o caminho de 

Iron Maiden, que, naquele momento, também estava tateando o terreno, 

procurando solidificar-se e galgar as posições no mundo da música.  

A duradoura relação de vinte anos com a banda foi firmada, 

sobretudo, por interesses que se encontravam, dentre eles o fascínio pela 

simbologia vinculada à história. O próprio nome da banda Iron Maiden (que 

pode ser traduzido por “Dama de ferro”, um instrumento de tortura utilizado 

na inquisição durante a Idade Média), remete a uma predisposição em tomar 

o passado como tema. Tal interesse também pode ser observado em 

diferentes letras das músicas, como a canção Aces High que trata das batalhas 

aéreas travadas por ingleses e alemães na Segunda Guerra Mundial, e a Run 

to the hills, que tem como pano de fundo a “conquista do oeste” nos Estados 

Unidos.  

Derek Riggs, possivelmente consciente desses interesses, também 

demonstrou ser inspirado por temas históricos. Em uma entrevista, declarou 

que um de seus trabalhos favoritos é a ilustração do single intitulado The 

Clairvoyant, desenho o qual Riggs afirma ter sido baseado na estátua de duas 

faces do deus romano Janos. Visando adaptar a representação da divindade 

em um álbum de heavy metal que tratava da clarividência, Riggs desenhou  
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Eddie com três faces, que simbolizavam passado, presente e futuro (cf. 

MCBRAIN, 2015). Na imagem abaixo segue a imagem da estátua de Janos 

(atualmente no Museu do Vaticano) e a arte de Riggs: 

 

 
Figura 02. (esquerda) Cabeça do deus romano Janos. Fonte: <http://hrb-family-

business.wpengine.netdna-cdn.com/files/2014/01/Head-of-Janus-Vatican-museum-Rome.jpg> 

(direita) As três faces de Eddie (passado presente e futuro). Fonte: 

<http://www.ironmaiden666.com.br/2008/08/por-que-derek-riggs-nao-desenha-mais-o.html>. 

 

Não obstante, apesar da afirmada originalidade do autor e de todo o 

resguardo fornecido pela legislação de direitos autorais, não se pode afirmar 

que o desenho em sua forma final na capa de um disco de heavy metal 

possua exclusivamente os contornos e significados atribuídos por Derek 

Riggs. Existem outras instâncias que atravessam a veiculação midiática da 

imagem, fato evidenciado pelo próprio ilustrador ao comentar sobre a 

elaboração de suas criações, bem como as relações que mantinha com a 

banda e o empresário.  

Um primeiro dado a respeito disso é que em grande parte das vezes 

ele tinha que desenhar sobre certa pressão, uma vez que os prazos 

costumavam ser bastante apertados (AMAN, 2013). Certamente a pressão 

imposta pelos curtos prazos interferia no processo criativo, e, por 

consequência, pode-se supor também que o resultado tenha sido afetado 

por essa demanda. 

Outro dado que faz parte do conjunto de relações citado, diz respeito 

à visibilidade que seus desenhos estavam adquirindo. Dos vintes anos que 

trabalhou para o Iron Maiden, Riggs mostrou-se bastante ressentido ao falar 

sobre a maneira como o Iron Maiden reagiu ao sucesso do personagem 

Eddie. Em sua percepção, o que é bastante significativo, os membros da 

banda o consideravam apenas um subordinado que executava aquilo lhe era 
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ordenado. A banda inclusive expôs essas ideias publicamente a fim de ficar 

com os créditos da criação das capas (SOARES, 2011).  

O conflito em torno da “paternidade” das ilustrações, afinal, não era 

trivial. Estavam em jogo tanto a questão da autoria como a própria 

identidade da banda, algo fundamental para o seu sucesso no mercado da 

música. Além do que havia também os produtos, como canecas, camisetas, 

chaveiros, entre muitos outros que representavam – e ainda representam – 

uma fonte de lucro significativa ao Iron Maiden, o que pode ter sido um dos 

motivos que levaram o Iron Maiden a reivindicar a autoria conceitual das 

ilustrações.  

Riggs demonstra-se plenamente consciente da dimensão comercial 

das ilustrações. Em uma entrevista concedida, fez o provocativo comentário: 

“Minhas ilustrações venderam mais produtos do que Walt Disney. Eddie 

vendeu mais do que Mickey Mouse" (MCBRAIN, 2008). Em outra ocasião, na 

qual ele foi requisitado para fornecer alguns conselhos a ilustradores no 

início de carreira, Riggs explicou:  
 

Se alguém quiser pintar capas de discos de heavy metal, seja muito 

específico sobre o que está fazendo. Muitas pessoas falham porque 

pensam que estão pintando capas de álbuns. Não, vocês não estão. 

Vocês estão pintando camisetas quando estão pintando capas de 

álbuns. É o que eles vão se tornar; eles terminarão em uma 

camiseta. [...] A longo prazo, elas [as bandas] vão ganhar mais 

dinheiro com as camisetas do que com os álbuns. (AMAN, 2013) 

 

Apesar das duras críticas, o ilustrador aceitou “as regras do jogo”. E, 

fato é que se as tensões estabelecidas entre Riggs, a banda e o empresário 

impuseram certos limites à sua imaginação, o entendimento entre eles 

permitiu a produção de ilustrações que tiveram uma excelente recepção dos 

fãs que reverteu em muitas vendas. Logo a percepção do desenhista sobre 

como atingir um público consumidor foi fundamental. Assim depreende-se 

que a construção da ilustração de uma capa emerge da confluência de um 

conjunto de relações, nas quais contam os interesses da banda, do 

ilustrador, do empresário e do público consumidor.  

A construção de uma imagem que figura a capa de um álbum de 

música é o resultado de um ponto de conversão de vários interesses, ou seja, 

a importância de uma ilustração ou fotografia de capa reside no caráter 

comercial da mesma, pois ela funciona como um agente impulsionador de 

vendas. Há um poder estratégico na empresa fonográfica que define as 

“estratégias” maiores de divulgação e vendas de produtos, e as “táticas” de 

que aqueles que trabalham para essa empresa se utilizam para ter um grau 
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de relativa liberdade de criação dentro de vários pontos de tensão. Michel de 

Certeau chama de estratégia  
 

(...) o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) 

pode ser isolado. [e de tática] [...] a ação calculada que é 

determinada pela ausência de um [poder] próprio. […] A tática não 

tem por lugar senão o do outro.  (CERTEAU, 1998, p.99-100) 

 

Para Certeau, a tática “deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 

como o organiza a lei de uma força estranha” (1998, p.100). Ou seja, o 

ilustrador está submetido a esse poder estratégico, cuja visualidade está 

ligada à comercialização.  

Havia o pedido para que a ilustração de Powerslave fosse diferente 

(conforme será tratado na seção seguinte), mas a tática utilizada pelo 

ilustrador foi manter a temática associada ao Egito Antigo, proteção e poder, 

e criar uma imagem atraente e vendável de acordo com o que pensava, com 

elementos imagéticos, apropriados e ressignificados para funcionar juntos 

em uma imagem fantasiosa criada por Derek Riggs que correspondia à 

estratégia de se tornar algo vendável. 

 

2. Elementos figurativos que remetem ao Antigo Egito 

apropriados na capa de Powerslave  

 

 
Figura 03: Capa do LP Powerslave de Iron Maiden. Fonte: <http://www.rockmusicraider.com/wp-

content/uploads/2015/09/Iron-Maiden-Powerslave.jpg> 
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O álbum Powerslave alcançou a segunda posição em vendas no Reino 

Unido e vigésima primeira nos Estados Unidos. A turnê mundial, chamada 

Slavery Tour (turnê da escravidão), durou onze meses e passou por vinte e 

oito países até 1985, incluindo a primeira edição do Rock in Rio (cf. TESTA, 

2014). Eddie é uma das figuras centrais da capa do LP. 

Para a criação da ilustração, Riggs afirma que a banda oferecia certas 

direções temáticas, que poderiam ser mais genéricas ou mais específicas (cf. 

AMAN, 2013). No entanto, o desenhista parecia gozar de uma liberdade 

criativa considerável, a ponto de até mesmo introduzir algumas 

transformações ao que lhe era pedido. A respeito de Powerslave, o ilustrador 

relata: 

 
[A banda disse] Nós temos esse lance egípcio e queremos Eddie 

como parte de uma pirâmide, ou algo assim, e Steve Harris tinha 

uma gravura do século XVIII de alguém arrastando a cabeça de 

Ramsés [...] Então eu meio que peguei a ideia sobre o Egito e 

comecei a desenhar. (AMAN, 2013) 

 

Considerando o resultado final da capa (cf. figura 03 acima), pode-se 

notar que Riggs, apesar de ter mantido a temática egípcia, desconsiderou a 

sugestão de Steve Harris, baixista do Iron Maiden, que gostaria de ver Eddie 

arrastando a cabeça de Ramsés. Isso sugere, portanto, certa liberdade 

criativa. Entretanto o limite de sua liberdade era a aprovação de Rod 

Smallwood. Muito provavelmente cabia a ele a sensibilidade de julgar se o 

desenho seria ou não apelativo aos consumidores. Ainda que gozasse de 

certa liberdade criativa, não era livre. 

No álbum Powerslave, por exemplo, a tática utilizada pelo artista 

consistiu em estimular a curiosidade dos consumidores através de uma 

representação fantasiosa, mágica e fascinante do Egito Antigo. Essa prática, 

que poderíamos denominar de Egiptomania, é bastante recorrente em nossa 

sociedade e inclusive utilizada com fins comerciais (JESUS, 2011, p.3).  

Segundo Bakos (2002, p.402), o termo Egiptomania (que apareceu 

apenas na Europa durante a Primeira Guerra Mundial) refere-se a uma forma 

de reutilizar os motivos do Egito Antigo na criação de objetos e narrativas 

contemporâneas. Isso permite a valorização da cultura e objetos dos antigos 

egípcios de acordo com novos critérios de beleza, materiais e técnicas 

artísticas. Os motivos egípcios são reinterpretados e passam a figurar em 

dezenas de outros suportes, constituindo-se em uma manifestação, que 

Hecko (2013, p.15) entende por revivicação do Antigo Egito por meio de 

empréstimos de signos dessa antiga sociedade e novos usos dos mesmos 

signos, ou seja, essa ação consiste em uma forma de uso do passado.  
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A exemplo disso, pode-se citar o obelisco alado no aeroporto de Cusco 

no Peru, uma ressignificação do obelisco egípcio, que é um pilar de pedra em 

forma quadrangular alongada e sutil, que se afunila ligeiramente em direção 

a sua parte mais alta, normalmente decorado com inscrições hieroglíficas 

gravadas nos quatro lados, terminado com uma ponta piramidal. 

 Assim pode-se concluir que, em meio a tensões e exigências 

mercadológicas, a visualidade de Powerslave também se construiu à sombra 

dos holofotes por meio de uma ressignificação da temática egípcia com o 

auxílio de uma prática denominada Egitptomania. Riggs nunca foi explícito a 

respeito das referências utilizadas para compor Powerslave, mas é provável 

que o ilustrador tenha se baseado em algumas fontes primárias da 

sociedade egípcia exibidas em livros, revistas, documentários ou vestígios 

materiais expostos em museus. Além de documentos históricos, há também 

os produtos midiáticos como filmes, documentários, programas televisivos e 

outros que também podem se constituir possíveis referenciais. 

Passando para a análise da ilustração da capa de Powerslave (figura 

03), pode-se ver que a pirâmide é o elemento central. Construídas cerca de 

2630 a 1640 a.C., elas tinham por função se tornar o mausoléu para abrigar 

e proteger os despojos de corpos mumificados de pessoas importantes no 

Egito, tal como os Faraós (governantes), bem como alguns dos seus 

pertences. Segundo Faulkner (2003, p.II), esse procedimento garantiria a 

ressurreição de Faraó, sua sobrevivência e bem-estar na “outra vida”. 

Após a pirâmide, o elemento que se destaca na capa do álbum é o 

Faraó, que tem o rosto de Eddie, o mascote do Iron Maiden (demarcando, 

assim, a identidade da banda na ilustração). Durante quase três milênios, o 

Faraó teve uma posição fundamental no Egito Antigo, de autoridade política 

(na qualidade de governante), e como ser divino, pois era considerado o 

próprio “Deus” encarnado. E, “se este faraó era o estado, amo da nação e do 

que nela havia […] então as supremas energias seriam empregadas na 

construção da morada eterna do faraó” (ARAÚJO, 1996, p.5). Na ilustração, a 

associação do Faraó a Eddie eleva a banda à imagem de autoridade 

detentora do poder máximo. 

Da cabeça do Faraó sai uma serpente, animal que no Egito poderia ser 

associado à sabedoria, ou ainda ser uma referência à deusa Meretseguer, 

que era a deusa-serpente. Segundo Bunson (2002, p.239), Meretseguer foi 

uma deusa cobra da antiga necrópole de Tebas do Egito. Adorada como “a 

Senhora do Céu” a deusa vivia no esporão rochoso de Sheikh Abd ‘El-Qurna, 

onde era “amante do silêncio”, que era uma alusão ao seu papel mortuário. 

Ela foi popular por muitas eras da história egípcia, diminuindo de 

importância apenas na XXI dinastia (1070-945 a.C.). 
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Da cobra abre-se o desenho de asas, que no Egito era 

fundamentalmente marcada por ser o símbolo da deusa Isis, pois, em parte 

do seu mito, as asas serviram para auxiliá-la a vasculhar o mundo na busca 

de seu consorte, Osíris, cujos pedaços foram espalhados pelo mundo em 

uma disputa com seu irmão Seth. No entanto a referência à Isis ou a 

Meretseguer pode ter sido apenas uma inspiração, dado que uma cobra de 

asas não tem nenhuma referência ao Egito Antigo.  

Outro aspecto relevante na figura é que a entrada da pirâmide tem a 

porta no local onde se situaria o falo do Faraó. Na medida em que um 

sarcófago está sendo levado para dentro da pirâmide, que é um mausoléu, 

podemos interpretar que na ilustração o Faraó é aquele que tem o poder de 

vida (ligada ao falo) e da morte dos indivíduos, ou seja a entrada da morada 

eterna. 

Ao lado do Faraó há duas figuras que se assemelham ao antigo deus 

egípcio Anúbis, normalmente retratado como um chacal preto com uma 

cauda espessa ou um homem com a cabeça de um chacal. Anubis era 

considerado o “abridor de caminhos”, o guia na vida após a morte e também 

guardava as escalas em que as almas dos mortos eram pesadas em 

julgamento (BUNSON, p.42-43). Ainda ao lado do Faraó, abaixo da figura que 

se assemelha a Anubis, encontram-se duas representações semelhantes à 

Esfinge. A original, que se encontra ao norte do Egito no planalto de Gizé, 

próximo a Cairo, é a mais antiga escultura monumental conhecida, e sua 

construção remonta ao reinado do faraó Quéfren (ca. 2558-2532 a.C.). Suas 

medidas são, aproximadamente, de cinquenta e sete metros de 

cumprimento, seis metros de largura e vinte metros de altura. Essa estátua 

se caracteriza por ter a cabeça de um Faraó e o corpo de leão (BUNSON, 

2002, p.387).  

O nome Esfinge pode ser comparado à criatura mitológica da 

Antiguidade clássica grega de mesmo nome, que era formada pelo corpo de 

leão e de mulher com asas de águia. Do grego, essa palavra significa 

“estrangular”, pois, na mitologia grega, a esfinge estrangulava aqueles que 

não conseguissem decifrar suas charadas. Entretanto, o nome com que a 

Esfinge egípcia fora batizada tinha ligação com o nascer e o pôr-do-sol (LUZ, 

2009, p.26). 

É possível interpretar a Esfinge como uma referência ao ciclo solar, que 

marcava “nascer e o morrer” do dia, ou seja, morte e renascimento, ou 

atribuir-lhe alguma ligação à proteção, se vinculada à função da Esfinge 

grega. No contexto da figura, o que pode delegar à Esfinge essa função de 

proteção é a presença do “olho de Hórus” que está desenhado nos olhos das 

duas Esfinges (o que não está na construção original). Frequentemente, 
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amuletos funerários foram feitos na forma do “olho de Hórus” no intuito de 

proteger as pessoas na vida após a morte (SILVERMAN, 1997, p.228), mas o 

símbolo também era utilizado para “afastar o mal”, marinheiros egípcios e do 

Oriente próximo o pintaram na curva de sua embarcação para assegurar um 

curso de mar seguro (FREEMAN, 1997, p.91). 

Nas bordas das pirâmides de Powerslave encontram-se desenhos que 

fazem referências a hieróglifos, que eram desenhos que sinalizavam a forma 

de escrita egípcia, cuja decifração é atribuída a Jean-François Champollion, 

em 1822. Há também a mistura bastante discreta de elementos 

contemporâneos, como referências a Indiana Jones e Mickey, com os quais 

podem-se fazer ligações à sociedade de consumo. 
 

 
Figura 06. Detalhe da capa de Powerslave, inscrição Indiana Jones was here ao lado do Mickey 

Mouse. Fonte: <http://www.rockmusicraider.com/wp-content/uploads/2015/09/Iron-Maiden-

Powerslave.jpg> 

 

Diversos estudiosos definem a sociedade pós-moderna como a 

“sociedade do consumo” pois o consumo se balizaria a relação entre os 

indivíduos. Se antes vigorava a máxima da indagação se o homem trabalhava 

para viver ou vivia para trabalhar, de acordo com Bauman, na sociedade pós-

moderna, a equação muda os termos e “o dilema sobre o qual se cogita hoje 

em dia é se é necessário consumir para viver ou se o homem vive para poder 

consumir” (1999, p.89). Baudrillard avança essa ideia afirmando que há um 

interesse também no significado de determinado produto e “já não 

consumimos coisas, mas somente signos” (1981, p.17). Isso culmina no 

conceito da “mercadoria-signo” à qual estão incorporadas associações 

imaginárias e simbólicas, a fim de tornar as mercadorias mais atraentes. 

Ainda que visualmente menor em relação às demais referências na 

imagem de Powerslave, a referência a Indiana Jones e ao Mickey (que não tem 

nenhuma ligação com a temática do Antigo Egito), para que houvesse uma 
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identificação das pessoas e se incentivasse a exploração da visualidade da 

capa e o consumo da mercadoria, ou também pode indicar a perda de 

liberdade do criador em face à estrutura de demandas que se impõem na 

produção da ilustração, ligadas a uma sociedade de consumo.  

Essa última interpretação está ligada à própria história de vida do 

ilustrador, simpatizante de movimentos de contracultura que criticam as 

relações capitalistas. Dessa maneira fica evidente que há conjunto de 

significados e de associações que implicam na venda de um disco de rock. 

Pode-se afirmar, com isso, que o campo cultural não é uma expressão 

autônoma da organização social, mas sim coexiste e é subordinado à 

economia em torno do consumo de bens, sejam materiais, de informação ou 

culturais (BAUMAN, 1999, p.90).  

Prosseguindo na análise da ilustração, ao final da escada há o desenho 

de metade de um escaravelho segurando um sol. Para os antigos egípcios, 

segundo Wilkinson (2003, p.230-233) o escaravelho era um símbolo de 

Khepri (divindade solar, manifestação do deus sol Rá). Existia uma analogia 

entre o comportamento do besouro de rolar uma bola de esterco em todo o 

terreno e a “tarefa” de Khepri, que era de  rolar o sol através do céu, 

marcando o começo e o fim de um dia. 

O esquema de cores geral da ilustração lembra as pedras do Egito e 

também a cor atual dos antigos papiros. Ainda que as formas gráficas 

estejam atualizadas, as demais cores guardam tons que remetem à 

descoloração e ao envelhecimento. 

Até então podemos notar que a maior parte dos elementos centrais 

na ilustração da capa do LP tem ligação com proteção e morte, de forma mais 

sutil, renascimento.  

 

3. O álbum Powerslave enquanto agente de visualidade e suporte 

de produto de consumo 

 

A escolha da temática egípcia pela banda coloca uma série de 

questões a respeito de sua visualidade. Como nos lembra Meneses (2003, 

p.28), ao tomar as imagens enquanto fontes históricas, os historiadores 

deveriam ultrapassar a investigação no âmbito exclusivo da semiótica, da 

definição de sentidos originais ou de seu uso como simples complemento 

para reforço de um determinado argumento. Para isso seria preciso 

percorrer o ciclo completo de produção, circulação e consumo. 

Qualquer meio de comunicação exige a presença de um suporte 

material para efetivar-se, e, a materialidade do meio de transmissão 

influencia (e, até certo ponto, determina) a estruturação da mensagem 
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comunicada. A capa do álbum tem como função original proteger o disco de 

vinil, conhecido LP, ou  Long Play, que é feito de um material plástico de PVC, 

na cor majoritariamente preta. O LP surgiu em meados de 1948 para 

substituir os discos de goma-laca de 78 RPM no armazenamento de 

informações de áudio a serem reproduzidas em toca-discos. O material 

plástico do LP é frágil, o acúmulo de poeira ou arranhões nos microssulcos 

que registram as informações sonoras pode comprometer a qualidade do 

registro, por esse motivo, a capa é utilizada para proteção.  

Além disso esse suporte de proteção que é a capa do disco, 

normalmente era ilustrado, Isso contribui para: 1. estabelecer uma marca 

imagética com a identidade da banda – como é o caso do mascote Eddie da 

banda Iron Maiden (presente na capa de todos os álbuns do grupo); 2. 

estabelecer relação com o assunto tratado no disco – o design gráfico do 

álbum Powerslave dialoga com o conteúdo da música de mesmo título, cuja 

temática é o Egito Antigo; 3. utilizar-se de alguns elementos iconográfico-

cômicos, satíricos ou enigmáticos, a fim de ampliar a repercussão através da 

curiosidade do público ou gerar polêmicas na mídia – na capa de Powerslave, 

a frase: Indiana Jones was here (Indiana Jones esteve aqui), em uma minúscula 

inscrição, e um desenho da cabeça de Mickey Mouse (vide figura 06), é 

incongruente com a temática do Egito Antigo, dado que nesse período da 

história essa região não tinha relação com a sociedade de consumo da qual 

Indiana Jones e Mickey fazem parte. 

Além disso, assim como as capas de livros, as capas dos LPs eram 

utilizadas para estimular o interesse do consumidor pelo conteúdo da obra. 

A indústria fonográfica, que até recentemente era sustentada, 

sobretudo, pela comercialização de LPs, fitas cassetes e CDs (bem como os 

produtos relacionados aos mesmos, como camisetas, bonés, canecas e 

outros) fazia investimentos contratando ilustradores qualificados para 

confeccionar as capas de álbuns, pois o aprimoramento do design gráfico das 

mesmas poderia contribuir para o aumento da venda desses produtos.  

Sobretudo com o atual retorno ao consumo de determinadas 

tecnologias “ultrapassadas”, como é o caso do vinil, onde o LP agrada grupos 

como os Hipster e os adeptos do Vintage, os saudosistas, ou simplesmente 

admiradores do gênero (cf. SALVADOR, 2014), o disco de vinil – enquanto 

mercadoria – para além das funções da capacidade de armazenar 

informações de áudio, poderia se constituir como um status cultural daquele 

que detivesse a posse de tal objeto. 

Atualmente, a digitalização da música oferece a possibilidade ao 

consumidor de possuir mais de 30.000 músicas em seu computador sem 

que, para isso, precise construir um espaço para armazenar mais de 3.000 
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discos de vinis em sua casa. No entanto o disco – seja ele vinil, fita cassete, 

CD, blu-ray etc. – é, também, um objeto simbólico que evidencia o arcabouço 

cultural do indivíduo. Ou seja, assim como aparentemente pode-se julgar a 

cultura literária pelo tamanho da biblioteca particular, a quantidade de LPs, 

com status de objeto cultural, seriam aquilo que determinaria a cultura 

musical de uma pessoa (DE MARCHI, 2005, p.5). Outra aproximação entre os 

discos de vinil e os livros é que ambos podem ser utilizados como ornamento 

decorativo ou item raro de colecionador. 

Nesse sentido a música digitalizada não exterioriza o repertório de 

canções de que alguém dispõe, mas, ao entrarmos na casa que possui uma 

vasta discoteca, pode-se deduzir que, assim como o grande número de 

discos que o proprietário possui, o seu conhecimento musical é amplo. Ainda 

que de forma sumária, para além de especular sobre o “ressurgimento” do 

Long-play, a nossa proposta nesta seção foi refletir brevemente sobre o 

suporte material do vinil e a ilustração do mesmo, inserida em uma lógica do 

consumo como impulsionadora de vendas.  

 

Considerações finais  

 

A arte sempre é vista através dos olhares diversos de seus 

espectadores, que percebem, traduzem em seu interior uma mensagem e 

dão significado ao que foi visto. O mercado fonográfico frequentemente faz 

uso de imagens – sejam elas um produto iconográfico ou a representação de 

uma banda – para transformá-la em mercadoria. 

Partindo da temática proposta pela banda e pelo conteúdo musical do 

álbum que seria lançado, Derek Riggs, ilustrador da capa Powerslave, 

apropriou-se de elementos do Antigo Egito para estabelecer uma conexão 

com o público da banda Iron Maiden. No geral, a obra de Riggs auxiliou o 

grupo a consolidar-se na indústria da música com um grande número de 

vendas de álbuns, LPs, CDs, camisetas e outros artigos. Nesse sentido o tema 

egípcio, que traz consigo o peso de um mistério que fascina gerações, atrai a 

os olhares do grande público.  

No âmbito da cultura de consumo, subjaz a crença de que cada 

indivíduo pode escolher seu estilo, comprar os produtos ou bens culturais 

que acredita fazerem parte de si, e, dessa forma, o consumo se insere em 

um conjunto de processos socioculturais. Os elementos egípcios, no caso em 

questão, foram apropriados e ressignificados em uma ilustração que buscou 

representar e Egito dos Faraós Antigo. Tal recurso gera no consumidor, em 

nível de cultura de massa, uma identificação com valores genéricos e 

artificiais como referência, dando-lhe a oportunidade se colocar à margem 
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sua própria identidade e assumir a da banda, extremamente envolvente 

através de seus símbolos simplificados que expressam ideias de morte por 

meio de elementos que trazem consigo uma aura de mistério, já que os 

símbolos imagéticos do Egito não são amplamente conhecidos em nossa 

sociedade.  

A partir disso conclui-se que mesmo aqueles que se visam se colocar 

à margem do sistema econômico nos movimentos de minoria e 

contracultura (como caso de algumas bandas de rock) estão subordinados à 

lógica do capital e vendem bens culturais como simples produtos a serem 

consumidos, a despeito das críticas a esse mesmo sistema. A função da 

ilustração de Powerslave, nesse caso, foi dialogar com a temática do disco 

ressignificando a temática do Egito Antigo no intuito de torná-la atrativa e 

impulsionar vendas. 
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Memes e técnica, arte e política. Considerações sobre a 

imagem na cultura digital 

 
Guilherme Akira DEMENECH MORI (IFPR – Campus Londrina) 1 

 
Resumo 

Os memes têm ganhado notoriedade desde sua ampla circulação na Internet, 

peculiarmente, nas redes sociais. Se tornaram, sobretudo na última década, 

assunto e meio (pelo qual outros assuntos são tratados) extremamente 

popular. Não é incomum ver a afirmação de que seriam a finalidade da 

Internet ser paga. O compartilhamento – ou ainda, sob certa perspectiva, o 

consumo – de memes remete a estudos benjaminianos sobre Olhar, Imagens, 

Narrativa e Política. Ademais, a contribuição de Mirzoeff é pertinente para se 

pensar a autoridade no campo visual, mesmo que não seja a realizadora da 

feitura do objeto imbuído de sua dominante visualidade (nesta ocasião, o 

meme). Destarte as possibilidades já mencionadas, o presente trabalho se 

propõe a perscrutar as interpretações, explorando repetições e 

singularidades mêmicas de mídias e estudos anteriores da cultura digital e 

audiovisual. 

 

Palavras-chaves: Memes, Visualidade, Olhar, Walter Benjamin. 
 

Sobre o conceito de meme 

                                         
1 Discente; Professor orientador: Max Alexandre de Paula Gonçalves, IFPR – Campus 

Londrina 
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”o anjo da histÃ³ria [sic]“. Fonte: makeameme.org 

 
A nona tese de ”Sobre o conceito de história“ é aberta com uma 

epígrafe assim como o meme acima é apresentado para principiar este 

trabalho, depois de encontrado ao acaso (sem informação de autoria ou da 

data). A referência à Tese IX2 — o “texto de Benjamin mais conhecido, citado, 

interpretado e utilizado inúmeras vezes nos mais variados contextos” para 

Löwy (2005) — e o quadro nela citado (Paul Klee, Angelus Novus, 1920), como 

um “salto de tigre em direção ao passado”, lembra-nos 

descompromissadamente do Anjo da História e sobre o pensador alemão 

aqui contracenando com uma estética por ele nunca vista.  

Explicações do meme (de Internet) têm sido difundidas nas redes 

sociais e na produção acadêmica. Nas primeiras, observamos comunidades 

classificando memes como “verdadeiros” ou “saturados” (eventualmente 

“normies”) e hierarquizando seu humor ao passo que a última privilegia o 

mimeme, Dawkins, Blackmore e outras referências da Memética. Ambos os 

grupos eventualmente definem uma cronologia mêmica e também isso 

escapa de nosso escopo. 

O termo meme já não é mais jargão ou gíria de outsiders na Internet e 

sua popularização salta ao olhar em conversas e notícias. O esforço de o 

                                         
2 Benjamin (1987, p. 226), em “(...) Seu rosto está dirigido para o passado. (...) Mas uma 

tempestade (...) o impele irresistivelmente para o futuro", se apropria de uma imagem para 

retratar seu pensamento. Nessa passagem, “uma das mais emblemáticas” (PERNISA JÚNIOR 

e LANDIM, 2008), o autor relaciona uma (perspectiva sobre aquela) obra de arte a uma 

leitura do tempo e do Progresso. 
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definir transpassa estudos formais e também o fazem as comunidades que 

os produzem, consomem e compartilham. 

Ao alertar sobre o grande armazenamento ocupado por eles, a 

aplicação móvel Google Files afirma que “Memes são imagens com texto, 

bem-humoradas, geralmente compartilhadas nos bate-papos em grupo”. 

Essa descrição apresentada na Figura 1, mesmo sem compromisso com o 

estudo, pode ilustrar o que se pensa informalmente sobre os memes. 

 

 
Figura 1: captura de tela da descrição presente no app Google Files. 

 
A perspectiva de Walter Benjamin é oportuna desde a análise quanto 

à forma (visual) dos memes. Separados já por quase noventa anos da 

publicação de ”Pequena história da fotografia“ (BENJAMIN, 1987), vemos uma 

de suas questões – “Não se tornará a legenda a parte mais essencial da 

fotografia? ” (Ibid., p. 107) – quase literalmente relida. 

O teórico alemão pode ser interpretado na relevância do texto escrito 

que compõe os memes. São essas legendas que contextualizam e mesmo 

movimentam a imagem visível, que a explicam, tornam a sua leitura simples, 

guiada e tão previsível quanto ágil. A leitura das imagens “corre o risco de 

permanecer vaga e aproximativa” (Ibid., p. 107) sem as legendas, assim 

memes se constroem legendados há muito3. Tão intrínsecas são elas que as 

imagens não-rotuladas são, em geral, meros templates (modelos, moldes) 

aguardando para as receberem ou, também como hábito, cenas populares 

que serão digitalmente alteradas (ou redesenhadas) para assumirem um 

novo tom. 

A fotografia do quadro de Klee não é, sozinha, um meme. O olhar 

escancarado causaria um mero estranhamento a quem o visse 

descontextualizado na Internet, a figura solitária não evoca nenhum sentido 

suficientemente claro ao desavisado e, assim, quem  a “memificou” 

atribuiu-lhe um significado singular: uma referência benjaminiana. 

                                         
3 Para Benjamin (1987, p. 175), ”as legendas explicativas se tornam (...) obrigatórias. (...) As 

instruções que o observador recebe (...) através das legendas” condicionam a compreensão. 
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Essa estranheza que o leitor de memes teria ao encontrar 

inexplicavelmente a (foto da) obra de Klee poderia ser comparada ao 

espanto nosso de um meme sobre – esse processo de recontextualização, 

Michael Löwy alertou-nos e talvez possamos pensar que tal meme fosse 

sobre a notoriedade da citação do Anjo da História. Há, entretanto, 

personagens que mais bem exemplificam a personificação nos memes. 

 

 
Figuras 2 e 3: memes "Success Kid" e "What If I Told You". Fonte: memegenerator.net 

O conhecimento do fotógrafo é trazido por Benjamin ao final do seu 

ensaio e a importância dessa técnica é uma questão em aberto. Afinal, 

mesmo carregando câmeras em quase todos os dispositivos e utilizando-os 

(câmeras e eletrônicos) constantemente, pior que o analfabeto do futuro 

(aquele que não sabe fotografar) talvez seja quem não saiba buscar uma 

fotografia de outro. A matéria-prima dos memes – a tela sobre a qual se pinta 

ou o filme capturado por eles – não é extraída do cotidiano físico de seus 

criadores, é (em geral) selecionada a partir dos arquivos circulantes na 

Internet. A Figura 2 é (parcialmente) um registro familiar muito conhecido e 

a 3, uma icônica cena do filme Matrix (1999). Ambas se disseminaram entre 

inúmeras “celebridades” de memes e retratam a incomensurável 

multiplicidade de versões.  

Para além desse suporte comum aos memes, é possível pensá-los pelo 

fato de terem entre si tanto em comum. Já na definição pela mimese há a 

ideia de repetição e reprodução. O ensaio ”A doutrina das semelhanças“ 

(BENJAMIN, 1987), dois anos mais próximo de nosso tempo que o último 

citado, já se inicia pela reflexão da mímica. O ser humano, mais que a 

natureza, seria guiado copiosamente pela faculdade mimética inclusive na 

atividade singela da brincadeira. 

O brincar não é, porém, somente mimético. No ano que precede a 

Grande Depressão, Walter Benjamin, em ”Brinquedo e Brincadeira. 

Observações sobre uma obra monumental“ (Ibid.), considera um erro “ver a 
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brincadeira excessivamente na perspectiva do adulto, do ponto de vista da 

imitação. ” (Ibid., p. 252, grifo do autor) 

Como a brincadeira, o brinquedo não deveria ser uma imitação do 

mundo adulto. Embora haja, de fato, a simulação de atividades dos crescidos, 

o instrumento pueril não a define. Uma grande crítica de Benjamin a 

industrialização para o infantil, produção em larga escala de utensílios com 

objetivo: bonecas que se parecem bebês ou materiais que remetem às casas 

ou aos navios miniaturizados. Segundo ele (Ibid., p. 247), não são esses os 

 
verdadeiros brinquedos, “tanto mais verdadeiros quanto menos 

dizem aos adultos”. Pois quanto mais atraentes são os brinquedos, 

no sentido usual, mais se afastam dos instrumentos de brincar; 

quando mais eles imitam, mais longe eles estão da brincadeira viva 

(...): a imitação está em seu elemento na brincadeira, e não no 

brinquedo.4 
 

O sentido do brinquedo, sua forma, utilidade e valor são constituídos 

na brincadeira já que sequer tinha significado lúdico. Teriam tido, os 

brinquedos, outrora, caráter ritual? Tendo o chocalho dos recém-nascidos 

como exemplo, o autor nos rememora da proteção contra os maus espíritos 

a esse “brinquedo” atribuída, sem a relação criada posteriormente com o 

exercício da audição. Outros presumivelmente tiveram trajetórias análogas, 

sendo ressignificados pelas crianças e então reinterpretados pelos adultos. 

Esse processo histórico pode ser visto também como processo individual, 

uma vez que “impostos à criança como objeto de culto, (...) graças à sua 

imaginação se transformaram” (Ibid., p. 250). Se Benjamin observasse as 

formas de utilização propostas nos (grandiosos) brinquedos desde o final do 

seu século, se observasse esse nosso Progresso, sem poder juntar os 

fragmentos, não imaginamos a extensão de seu assombro. Ele veria, como 

nós vemos, a repetição do acontecimento da Indústria que apara as formas 

de brincar. 

Devemos nos atentar ao aspecto discreto e minúsculo da repetição no 

individual (novamente). O alemão dialoga com Freud (e Goethe) para 

“investigar a grande lei que (...) rege o mundo da brincadeira em sua 

totalidade: a lei da repetição”, pois seria essa “para a criança a essência da 

brincadeira” (Ibid., p. 252): retornar, fazer sempre de novo. 

Os memes assumem sentidos parecidos. A princípio, seu sentido de 

semelhança (consciente, a pequena fração das inúmeras correspondências 

existentes) é uma amostra gritante – todavia, breve – do que Benjamin 

                                         
4 Pertencente a ”História cultural do brinquedo“, resenha da mesma obra no mesmo ano. 
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retrata no início do ensaio de 1933. A ideia mimética dos memes, resgatada, 

avoluma esse sentido. 

No dia 10 de abril deste ano foi liberada a primeira fotografia de um 

buraco negro. A dificuldade astronômica do feito, bem como sua relevância 

para os estudos da área, massivamente noticiada foi, por padrão, 

memificada. 

 

 
Figura 4: meme intitulado "Black Hole Is Angry Eye Of Sauron GIF". Fonte: tenor.com 

A gradação amarelo-avermelhada dos poucos pixels da foto divulgada 

remeteu, para o autor da Figura 4 (do mesmo dia da publicação científica), à 

reação “Grr” do Facebook (Figura 5).  
 

 
Figura 5: reação "Grr" (sem a animação). Fonte: facebook.com 

 
O título, “Black Hole Is Angry”, é acompanhado de “Eye Of Sauron”. 

Embora não apareça naquele meme, o Olho de Sauron (personagem de 

Senhor dos Anéis) foi profusamente comparado (Figura 6) ao trabalho de Katie 

Bouman e do Event Horizon Telescope. 
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Figura 6: post “First image of a black hole has been revealed! 4K image on the right”. Fonte: reddit.com 

 
Como a reação “irritada”, o usuário do Reddit (redditor) compartilhou 

essa montagem comparativa na mesma data. Versões semelhantes à Figura 

6 são incontáveis, uma delas (Figura 7), junto com outras, foram compiladas 

por blogs ainda naquele dia 10. 

 
Figuras 7, 8 e 9: ilustrações de “51 Black Hole Memes To Commemorate The First Ever Photo Of An 

Actual Black Hole”. Fonte: ebaumsworld.com 

 

 
Figura 10: postagem intitulada “Humans are much interest”. Fonte: reddit.com 
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As personificações de Powehi (o buraco negro da galáxia Messier 87) 

não são somente de raiva. Abundantes também são as reações de surpresa 

(Figuras 8 a 10). Mesmo que haja também “Uau” no Facebook, as repetições 

do M87* fazem referência a um outro meme extremamente popular. 

 
Figura 11: postagem intitulada “Descubra ideias sobre Eu Na Vida / Esse meme do Pikachu mds...”. 

Fonte: pinterest.com 

 
O tweet (de 13 nov 2018) cujo print foi publicado na outra rede social é 

uma das aplicações do “Pikachu surpreso” (“Surprised Pikachu”), viral nesses 

últimos anos como a Figura 2 antes. Como essa e a terceira, de maneira 

similar sua fama levou a comentários sobre em forma de meme. 
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Figura 12: postagem de 26 abr 2019 intitulada “meme”. Fonte: imgur.com 

 
A semelhança deve ser gritante para ser perceptível pela faculdade 

mimética. Esses memes muito populares e amplamente compartilhados não 

representam “aquelas correspondências mágicas” muito mais numerosas 

“nos povos antigos ou primitivos” (BENJAMIN, 1987, p. 109). Mesmo essa 

variante mais “incomum” do Pokémon impressionado se repetem até mesmo 

no modelo de marcação: ambas as Figuras 12 e 13 têm como título o “grupo” 

onde foram publicadas (respectivamente a tag “memes” e o subreddit “me 

irl”). 
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Figura 13: postagem de 06 nov 2018 intitulada “me irl”. Fonte: reddit.com 

 
A partir dessa pequena coletânea, regressa e repete-se, então, a 

natureza repetitiva do meme – caractere suficientemente evidente para ser 

tema deles mesmos. Como uma brincadeira, há no criar5 memes uma 

“obscura compulsão de repetição” (Ibid.) e, assim sendo, poderíamos o 

considerar uma brincadeira da Internet: um mundo adulto. Vista nessa 

perspectiva (do adulto) ela tem a força da imitação (da vida), deve dizer muito 

aos adultos. O meme incompreendido não é um bom meme aos olhos de 

quem o lê. Os bons memes são usualmente atraentes e fazê-los toma uma 

dimensão mercadológica, ao mesmo tempo que o imitador que bem os faz 

aprecia essa brincadeira, saboreia “repetidamente (...) as mesmas vitórias e 

triunfos” (Ibid.). Também o “consumidor” de memes, o leitor que os 

compartilha, participa dessa brincadeira. Porém, do mesmo modo que 

                                         
5 A criação gera, no meme, uma complexa discussão. Consideramos aqui montar e/ou 

legendar como o ato criador. Geralmente os próprios sites e aplicativos se referem pelo 

termo “gerador”, uma potencial reflexão sobre a mecanicidade e automatismo da ação de 

criar memes. 
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participa um consumidor do mercado: com um produto. O repasse dos 

memes é sua utilização enquanto produtos desse webbrincar, como artefatos 

lúdicos cuja essência é a repetição deles nos meios e bate-papos e a 

repetição desse ágil ato mecânico e guiado. Assim, para quem compartilha 

memes, eles são como brinquedos, mas brinquedos industriais que definem 

a brincadeira (digital) e como ela deve ser vivenciada. 

 

 
Figura 14: postagem de 06 nov 2018 intitulada “I still do it”. Fonte: reddit.com 

 
Ao criar o autor deixa sua marca, criando memes a noção de sua 

vivência é deixada, uma vez que se fazem do conhecimento cotidiano do 

autor. Dessa forma, a leitura de Benjamin da narrativa é pertinente. Em 1936, 

”O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov“ (Ibid.) apresenta 

os rumos visíveis na forma como o meme conta histórias6. 

Segundo conta Benjamin (1987, p. 205), a ideia da narrativa  

 

                                         
6 Uma observação de Walter Benjamin (1987, p. 207) seria um estudo interessante em 

memes que banalizam a Morte: “No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a 

idéia de morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de 

evocação. Esse processo se acelera em suas últimas etapas. ” Também figura o terror da 

Guerra – que Benjamin coloca em mais de um ensaio com as mesmas palavras – em 

múltiplos memes. 
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é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” 

da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 

mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 

dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a 

mão do oleiro na argila do vaso. 

 

A informação “só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive 

nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de 

tempo tem que se explicar nele. Muito diferente” da verdadeira narrativa, 

que “não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda 

é capaz de se desenvolver” (Ibid., p. 204).  

Rever um meme ou o mostrar para alguém se distancia imensamente 

do ato de recontar. Ele não é alterado nem envelhecido, somente repete-se, 

sem a marca do “contador”. A ruptura em relação à narrativa do filósofo 

berlinense reside na experiência a qual ela é assimilada — e ele, não. Em nota 

(BENJAMIN, 1989, p. 146), é resumidamente definida a Erfahrung como a 

experiência “real ou acumulada, sem intervenção da consciência”, 

prolongada, se desdobrando e sedimentando com o tempo. A vivência 

(Erlebnis) limita-se ao que é meramente “assistido pela consciência (...), é a 

impressão forte, (...) assimilada às pressas, que produz efeitos imediatos. ” 

Ao alcançar o consciente e ser expressamente vivenciada, a leitura dos 

memes perde sua intensidade e durabilidade. É assimilada na memória da 

mesma forma que eles se esvaem no feed, na timeline (“Linha do Tempo”) ou 

na página inicial. Não persistirá o meme de Internet até que seja revisto e o 

salvar no dispositivo ou na nuvem somente adia a sentença da experiência 

vazia. Memes ”não dão XP“, não são experiências. 

É notável a expressão “Me IRL” (título da Figura 13 e também contexto 

do post), encurtamento de “Me In Real Life” (“Eu na vida real”). O subreddit7 

por ela intitulado bem representa a forma como narrativas e vivências são 

memificadas. Em sua descrição de regras, afirma-se que 

 
O propósito desse sub é postar "selfies da alma", imagens ou vídeos 

ou outros links que lhes representam. Alguém que lhes conhece 

olharia no seu post e iria pensar "simm são eles" 

Todo post é intitulado "me irl". Posts que não são são removidos 

automaticamente.8 

                                         
7 Há uma profusão de tags semelhantes no Imgur e o grupo exemplificado não é o único. 

Este que adotamos tem como nome (uma espécie de subtítulo) “selfies of the soul”. 
8 Tradução nossa do início: “(...) The purpose of this sub is to post ‘selfies of the soul’, images 

or videos or other links that represent you. Someone who knows you would look at your 
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Essa noção de identificação, o “autorretrato de si” que nesse meio 

circula, não é feito por selfies literais. Não são fotografias suas, são, via de 

regra, compartilhamentos de memes (imagens de outrem). Costumam 

remeter a algo do cotidiano, práticas frequentes e mesmo cenas inteiras 

contadas na brevidade de um post. 

 

 
Figura 15: postagem de 06 nov 2018 intitulada “meirl”. Fonte: reddit.com 

 
Um tema que novamente se encontra autorretratado são os próprios 

memes. O redditor revela gosto pela versão de alta definição (HD) do meme 

do Pikachu por mais uma manifestação do meme do Drake9 — dois 

fragmentos do clipe de Hotline Bling (2015). Exteriorizações de preferências  

                                         
post and think ‘yea that's them’. Every post is titled ‘me irl’. Posts that aren't are removed 

automatically. 

IMPORTANT INFO!! irl doesn't stand for anything. ‘in real life’ has no meaning here. if you 

need to, pronounce it as ‘eye arr ell’ or ‘earl’. ” Disponível em: 

<https://www.reddit.com/r/me_irl/wiki/index>. Acesso em: 29 abr. 2019. 

9  

”Drake Meme Using Drake Meme to Say No Drake Memes”. Fonte: me.me 
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entre usuários brasileiros muitas vezes utilizam os dois semblantes de Chico 

Buarque10 (horizontalmente invertidos ou não). 

Explorando o (pouco) diverso conteúdo do sub, encontramos uma 

adaptação de uma cena do filme Up - Altas Aventuras (2009). 

 

 
Figura 16: postagem de 27 abr 2019 intitulada “Me_irl”. Fonte: reddit.com 

 
Ao se apropriar de frames cinematográficos em uma formatação de 

tirinha — uma das mais convencionais e tradicionais formas de meme — e 

identificar novos personagens e falas, a Figura 16 beira a transcrição dessas 

formas narrativas prolíficas e populares desde o século passado. Como a 

anterior, demonstra algo do autor, consciente, e ainda ilustra a simplicidade 

e ligeireza do consumo de memes. A ideia de modernidade, que Benjamim 

compartilha com Baudelaire em alguns momentos, é bem interessante: o 

eterno e o efêmero formam para o poeta o Belo, mas também a 

modernidade. Assim, os memes seriam produtos que carregam a 

característica essencial do que seria o moderno para o poeta e crítico de arte 

francês. 
 

Memes e técnica 

 

                                         

10   

Fonte: exame.abril.com.br 
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O célebre ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica” (BENJAMIN, 1987), quase onipresente nas publicações sobre o 

crítico, contribui para a reflexão sobre Ctrl+C mais Ctrl+V, compartilhamento 

e consumo dos memes. Em um dos seus títulos em francês, “reproduction 

mécanisée” poderia ser literalmente traduzida como “Reprodução 

Mecanizada”. Pela inequívoca ligação com a Tecnologia, Benjamin conecta 

seu raciocínio dentro de um conjunto a questões de Indústria, Capitalismo, 

Arte e Política. 

O programa da rede Globo “Encontro com Fátima Bernardes”, como 

um filme, existe não pelo auditório e pelas entrevistas, mas pela transmissão 

para a maior audiência possível. Analogamente, a Figura 17 (de mesma 

autoria da Figura 11) tem sentido ao explicar as imagens da apresentadora 

com uma legenda cotidiana e ser compartilhada (retuitada). 

 

 
Figura 17: tweet de 25 abr 2019. Fonte: twitter.com 

  
Memes e cinema compartilham do mesmo princípio de reprodução e 

a montagem qualifica suas técnicas. A reprodutibilidade não é uma segunda 

existência, é o próprio sentido de existência. O valor de exibição é primordial, 

compartilhar memes os confia lógica, propósito.   
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Figura 18: *sadness noises* de 11 mar 2019. Fonte: screeneggs.com 

Os memes não têm aura, são destituídos de autenticidade. Não há 

vestígios da passagem do tempo ou lugar onde se encontram. A última 

existência única será destruída quando todos os objetos da imagem forem 

renderizados num único arquivo cuja edição é (nessas dadas condições) 

comparável a uma intervenção na fotografia ou pintura concluída. Está 

ausente o aqui e agora e não diferem as reproduções do original. A fotografia 

do desenho compartilhada, a Figura 18, é mais uma instância desse meme e 

o desenho propriamente dito terá sua existência autônoma somente 

mimetizando a foca cuja foto é o “meme velho” com o qual “ninguém se 

importa”. 

Anulando a sua referência temporal, os memes colaboram para o 

continuum da História ao impedirem que os seus leitores/consumidores 

apreendam o seu aqui e agora assim como a sua autenticidade. Destituídos 

desses dois elementos, os memes se resguardam contra uma possível 

explosão de suas narrativas pelo Jetztzeit, o tempo-de-agora (LÖWY, 2005). 
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Figuras 19, 20, 21 e 22: algumas versões de "What If I Told You". Fonte: imgflip.com 

 
Uma rápida busca por alternativas da Figura 3 revelou diversos 

comentários sobre a inexistência da fala “E se eu te falasse” naquela cena e, 

na realidade, em todo(s) o(s) filme(s). Trata-se da cena da Mulher de (vestido) 

Vermelho (the Woman in the Red Dress) no momento da sua substituição pelo 

Agente Smith mirando em Neo (refletidos nos óculos escuros de Morpheus) 

na simulação pausada. Momentos antes do congelamento, Neo, na agitada 

multidão homogênea de roupas sociais cinza-esverdeadas, encara a mulher 

vestida de vermelho, ignorando o movimento circunscrito e a acompanha 

atentamente, desacelerando o turbilhão. Os seis segundos de filmagem 

remetem ao poema “À une passante” ou ”A uma passante“ (BENJAMIN, 1989, 

p. 117), de Charles Baudelaire. A correspondência entre o lírico-espectador e 

o Escolhido relampeja reversivelmente, desfilando na gravação. O cenário é, 

literalmente, a reprodução, em massa, das massas.    

meme e política 
 

as questões da Guerra e dos meios produtivos mereceriam longas 

páginas sobre. Contudo, como os próprios memes, só lhes foi reservada a 

brevidade e concisão. Ao longo de sua obra, Walter Benjamin critica vários 

aspectos do fascismo e, (não) coincidentemente, também isso é meme. 

 
Figura 23: uma montagem da “Barbie Fascista”. Fonte: twitter.com 

 

A sátira política já tem se formatado em diversos suportes curtos e 

velozes mesmo antes dos memes de Internet. Em outubro de 2018, entre 

tantos memes políticos, um se destaca abordando o eleitorado, não os 

candidatos. A “Barbie Fascista” (como na Figura 23) ironiza os discursos 

“liberais na Economia e conservadores nos costumes”, a defesa de privilégios 

e do status quo da sociedade brasileira. Consoante com os últimos memes, 
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apresenta a “narrativa” de personagens característicos, legendados, 

“atuando” para a captura montada e então compartilhada. 

 

 
Figuras 24, 25 e 26: outras dos “Barbie e Ken Cidadãos de Bem”. Fonte: twitter.com 

Também chamado de “Barbie e Ken Cidadãos de Bem”, esses memes, 

tão semelhantes entre si, nem sempre se referem diretamente a figuras 

partidárias, circundando práticas e opiniões de uma elite – habitualmente na 

maneira de postagem dessas nas redes sociais. Sua relativa homogeneidade 

pelo comprimento do passado recente nos recorda do continuum da História. 

Mesmo contendo marcas de eventos presentes e retratando uma 

desigualdade e (algo como uma) ruptura, não realizam o salto revolucionário. 

Seu movimento não muda os “agoras”, só os desnuda.  

Continuam os memes com personalidades públicas, criticando-as11 ou 

as restringindo a caricaturas. Como a estetização da política, respondem 

anseios e desejos dos consumidores e prestam serviço a quem os cria ao 

propagandear perspectivas nas disputas de poder. O “tempo saturado de 

‘agoras’” (BENJAMIN, 1987, p. 229) do cinema de propaganda ainda é 

assistido12 nas redes sociais, nos blogs e em demais meios de comunicação 

“democráticos” da Rede Mundial de Computadores.  

 

                                         
11 Não se articulam argumentos. O meme político que “critica” é meramente um conciso 

comentário cuja compreensão pressupõe a concordância. 
12 Tanto no sentido de “apoiado” e “auxiliado” como também no de “visto”, “observado”. 
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Figura 27: tweet de 29 abr 2019. Fonte: facebook.com 

 

Colonização e guerra persistem até nos memes. Os slides do capitão 

Travis Patriquin sobre a Guerra do Iraque são ilustrados pelo que se parece 

um meme: visualmente simples, culturalmente simplificador, sem marcas da 

idade (só insinuações da autoria) e, além de ter alguma narratividade, é 

legendada. A questão do Golfo é reduzida a (quase) um meme como a 

inexplicação de posicionamento por “nós ou eles” e distribuição massiva após 

a fácil produção. 

 
Figura 28: trecho da apresentação em PowerPoint, ”Isto é um grupo de insurgentes. Eles gostam de caos 
e poder. Eles conseguem isso cortando cabeças e intimidando bons iraquianos. ” (MIRZOEFF, 2016, p. 

762) 

 

Legitimação é buscada por memes (mesmo que criados por terceiros), 

a luta das visualidades é impressa nessa livre autoria e as questões 

levantadas pelo pesquisador seguirão sumarizadas ao que se pôde ver. 
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Fotojornalismo cidadão em pautas convocadas: reflexões 

sobre a cobertura interativa com o aplicativo Você no 

Estadão 

 
Julio Cezar Pereira PERES1 

Paulo César BONI2 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR 

 

Neste artigo, reflete-se acerca das fotografias obtidas a partir do aplicativo 

Você no Estadão na cobertura colaborativa do portal do jornal O Estado de S. 

Paulo em uma pauta convocada. Acredita-se que, em razão de a pauta 

analisada ter sido comunicada com antecedência, as fotografias obtidas 

fogem da lógica do flagrante e se enquadram no gênero de notícias em geral 

(general news). Partindo do princípio de que, historicamente, foram as 

fotografias de imprevisto (spot news) que garantiram espaço às imagens 

produzidas por cidadãos comuns nos veículos jornalísticos, e que estas 

foram o principal fator gerador do projeto estudado, busca-se refletir sobre 

as imagens produzidas em pautas que fogem dessa especificidade. Utiliza-se 

como aporte teórico autores como Sousa (2004), Sontag (2003), Flusser 

(2009), Gillmor (2005), dentre outros. 

 

Palavras-chaves: fotojornalismo cidadão, Você no Estadão, gêneros 

fotojornalísticos 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com o advento da fotografia digital e sua velocidade de transmissão, 

as fotografias captadas por não repórteres tornaram-se cada vez mais 

constantes na imprensa. Portando câmeras cada vez mais sofisticadas 

acopladas aos seus smartphones, os cidadãos comuns geralmente chegam 

antes dos repórteres nos locais dos acontecimentos e registram o que estiver 

diante dos seus olhos. Tendo valor-notícia, logo essas imagens ilustram 

matérias em sites, são exibidas na TV e, não raro, estampam páginas de 

jornais e revistas.  

 

                                         
1 Mestrando em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 

julio.cezar.peres@hotmail.com. Bolsista Capes.  
2 Doutor e pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). 

Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Londrina (UEL) desde 1982. 
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O uso de imagens produzidas por cidadãos comuns no jornalismo não 

é novo, porém, na era digital um fato despertou os veículos de comunicação 

para o investimento nessa alternativa: o atentado terrorista de 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos. São vários os autores que citam a 

importância das fotografias de não repórteres na cobertura daquele fato, 

como Gillmor (2005), Sontag (2003), dentre outros. 

 Munhoz e Palácios (2005, p. 9) destacam que, embora o ataque ao 

World Trade Center tenha sido, provavelmente, o evento da era digital que 

mais explorou a retórica da imagem no mundo online, “a maior parcela de 

contribuições fotográficas durante e nos dias que se seguiram ao atentado 

do WTC foram produzidas por fotojornalistas profissionais”. Para esses 

autores, o momento em que os cidadãos comuns puderam, de fato, se 

afirmar como repórteres-cidadãos foi no dia 7 de julho de 2005, em uma 

série de ataques3 terroristas ocorridos na cidade de Londres. Entre outros 

aspectos, os autores destacam que dessa vez a primeira fotografia a ilustrar 

as capas dos principais jornais online não fora feita por fotógrafos 

profissionais, mas sim por um cidadão comum portando um celular com 

câmera.  

 

O fojornalismo cidadão n’O Estado de S. Paulo 
 

A repercussão dada às fotografias de não repórteres nos atentados de 

Londres foi um dos fatos4 que levou o jornal O Estado de S. Paulo a abrir 

espaço para a participação de internautas através do envio de fotografias 

digitais. Em 2005 a empresa lançou o projeto FotoRepórter. Um projeto, 

pioneiro no Brasil, que convidava leitores e internautas a enviar fotografias 

de acontecimentos através de mensagem multimídia ou por e-mail.  

De acordo com os termos de uso do projeto5, as imagens obtidas a 

partir desse processo, após passarem por triagem, poderiam ser publicadas 

no portal do jornal O Estado de S. Paulo sem ônus ao colaborador. Caso as 

fotografias fossem publicadas nos jornais impressos do Grupo Estado (O 

Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde) ou comercializadas pela Agência Estado, 

                                         
3 No episódio, terroristas detonaram bombas em três vagões do metrô e um ônibus da 

capital inglesa, deixando 56 mortos e mais de 700 feridos. 
4 Em um texto publicado em uma das páginas eletrônicas do jornal, em nome do Grupo 

Estado, o projeto foi apresentado, citando o evento como um dos fatos que levaram o grupo 

a criar o projeto. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mande-fotos-

digitais-para-o-estadao,20051029p29785>. Acesso em: 8 jan. 2019. 
5 Disponível em: <http://web2.estadao.com.br/ext/fotoreporter/index.htm>. Acesso em: 8 

jan. 2019. 
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o colaborador receberia pelas fotografias o mesmo valor pago para um 

fotógrafo profissional. 

Em novembro de 2015, dez anos depois do lançamento do 

FotoRepórter, um novo projeto foi apresentado pelo Grupo Estado com o 

nome de Você no Estadão. Desta vez as imagens poderiam ser enviadas por 

um aplicativo, disponibilizado gratuitamente pela empresa, o qual em sua 

interface apresenta um “botão” (figura 1), através do qual o usuário pode 

captar fotos e vídeos e enviar automaticamente para a o projeto.  

 
figura 1 – Interface do aplicativo Você no Estadão

 
Fotógrafo: Tiago Queiroz / Estadão Conteúdo 

Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estadao-lanca-aplicativo-para-

estimular-participacao,10000001692 

Acesso em: 9 jan. 2019 

 

As fotografias obtidas pelo jornal a partir desse processo, após 

passarem por triagem, são disponibilizadas em uma espécie de banco de 

imagens6 e, de acordo com o item 1.3 do termo de uso do aplicativo7, podem 

ou não ser utilizadas nas plataformas online do Grupo Estado, no jornal 

impresso e nas redes sociais da empresa, sem recompensa ao colaborador. 
 

Pautas convocadas como forma de divulgação do aplicativo 
 

Nos primeiros meses do projeto, o jornal elaborou algumas propostas 

de interação com o público. Entre elas, em dezembro de 2015, os 

                                         
6 Disponível em: <http://www.voce.estadao.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
7 Disponível em: <http://voce.estadao.com.br/regulamento/>. Acesso em: 8 jan. 2019. 
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leitores/internautas foram convidados a interagir, através do aplicativo, na 

cobertura de uma série de manifestações contra e a favor do governo8 da 

então presidente da República Dilma Rousseff. No convite, que 

acompanhava algumas instruções de como obter e interagir a partir da 

ferramenta, lia-se: Envie fotos e vídeos dos protestos deste domingo e faça 

parte da cobertura no site de O Estado de S. Paulo.  

Por ser uma pauta comunicada, as fotografias captadas nos eventos 

fogem da ideia de “imprevisto” que, de acordo com a classificação de Sousa 

(2004), caracteriza as fotografias de spot news – gênero que instigou o início 

do projeto – e as enquadra em um outro gênero, o de notícias em geral 

(general news), que inclui fotografias de coberturas que possibilitam aos 

repórteres fotográficos um planejamento de atuação, seja na escolha dos 

equipamentos, na composição, no momento do clic, no local que irá se 

posicionar etc. As notícias em geral englobam “a cobertura de ocorrências 

como entrevistas coletivas, reuniões políticas nacionais e internacionais, 

atividades diplomáticas, congressos, cerimônias protocolares, 

manifestações pacíficas, [...] etc”. (SOUSA, 2004, p. 91). 

As imagens da cobertura colaborativa estão expostas no banco de 

imagens9 do projeto e em uma cobertura “ao vivo”10. Diante desse panorama 

pretende-se refletir, a partir das imagens obtidas pelo projeto, as 

características das fotografias enviadas nesse tipo de pauta e o espaço dado 

a tais produções, levando em consideração que o motivo que originou o 

projeto no jornal diz respeito a fotografias de imprevistos e estas, de pauta 

convocada, não atendem a esse critério.  
 

A popularização da fotografia e sua relação com os repórteres-

cidadãos 
 

Munhoz e Palacios (2007) defendem que “foi através da fotografia que 

a participação do leitor enquanto produtor direto da informação jornalística 

incorporada a um veículo de imprensa realmente se inaugurou”, ainda no 

Século XIX, com a popularização da fotografia. Essa relação se dava em 

jornais e revistas ilustradas, para os quais cidadãos comuns enviavam fotos 

de catástrofes, acidentes e celebridades difíceis de serem fotografadas.  

                                         
8 Disponível em: < https://www.estadao.com.br/noticias/geral,estadao-tera-cobertura-

interativa-de-protestos-saiba-como-participar,10000004633>. Acesso em: 8 jan. 2019. 
9 Disponível em: <http://voce.estadao.com.br/ultimas-fotos-videos/1/fotos/>. Acesso em: 28 

jan. 2019. 
10 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/ao-vivo/protestos-13dezembro-dilma>. 

Acesso em: 28 jan. 2019. 
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Foi a partir do final do século XIX que a fotografia se popularizou e 

passou a não ser mais restrita a fotógrafos profissionais. Em 1884 George 

Eastman, fundador da Kodak, criou o filme fotográfico, o que possibilitou o 

barateamento da produção fotográfica e a diminuição dos aparelhos de 

captação destas imagens técnicas. Após a criação do filme fotográfico, 

Eastman tratou de expandir a fotografia para o maior número de 

consumidores possível, com a criação das câmeras fotográficas 

“domésticas”. A primeira, denominada Kodak nº 1, foi apresentada com o 

slogan “aperte o botão, nós fazemos o resto” (ROUILLÉ, 2009, p. 91).  

Passado mais de um século da popularização da fotografia analógica 

com as câmeras “domésticas”, a fotografia se apresenta em uma nova 

plataforma, a digital, que a priori se restringe apenas a fotógrafos 

profissionais – como aconteceu com a fotografia analógica por cerca de meio 

século, ao se considerar como ponto inicial a apresentação do 

daguerreotipo, em 1839. Mas dessa vez, a popularização seria bem mais 

rápida. Munhoz e Palácios (2007) destacam que o lançamento da câmera 

Kodak DCS100, em 1991, marcou o surgimento da fotografia digital e que 

esta tinha o valor de cerca de US$ 30 mil. Um ano depois, em 1992, a Apple 

lançou a câmera QuickTake 100 com um custo aproximado de US$ 700, e 

posteriormente esses valores tenderam a decrescer. 

Durante a década de 1990 têm-se o ápice da digitalização, com o 

surgimento dos celulares, palmtops, e-readers, etc. (SILVA, 2013). Paralelo a 

isto, acompanhou-se o fenômeno de convergência digital, em que vários 

dispositivos foram sendo acoplados a um só, possibilitando o barateamento 

de ambos. Nesse contexto, a fotografia, pode-se dizer, passou por um novo 

período de popularização, com câmeras cada vez mais potentes a baixo 

custo.  

Essa convergência de tecnologias, integradas à rede mundial de 

computadores, mais visível a partir dos primeiros anos deste século, 

possibilitou o surgimento de novos atores. Aqueles que antes eram apenas 

receptores (leitores e espectadores) dos grandes meios passaram a ter a 

possibilidade de também produzir conteúdo, se tornando leitores-

espectadores-internautas (CANCLINI, 2008).  

 

Fotografia, fotojornalismo e o dilema da técnica  

 

Em Filosofia da caixa preta, lançado em alemão em 1983 e com 

primeira versão em português datada de 1985, o filósofo Villém Flusser 

destaca que, “quem escreve precisa dominar as regras da gramática e 

ortografia. Fotógrafo amador apenas obedece a modos de usar, cada vez 
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mais simples, inscritos ao lado externo do aparelho” (FLUSSER, 2009, p. 54-

55), ressaltando que para a obtenção de uma boa fotografia não basta 

apenas portar a câmera fotográfica automatizada, mas sim dominar a 

linguagem fotográfica.  

Aliás, a automatização nasceu com a primeira câmera doméstica 

lançada por George Eastman. Para Hoffman e Oliveira (2015, p. 91),  

 
a pequena câmera quadrada inventada por Eastman foi 

responsável por estabelecer um novo conceito para a fotografia: o 

automático. Não era mais necessário ter nenhum conhecimento de 

química, ótica ou composição. Bastava apenas apertar o 

disparador. O processo, que antes era dominado do começo ao fim 

pelo fotógrafo, tornou-se obscuro.  

 

Assim como esta, a primeira câmera digital popularizada, a já citada 

QuickTake 100 já nasceu automática – tendência que acompanhou a maioria 

das câmeras digitais domésticas e se estendeu para as câmeras dos 

dispositivos celulares. 

Gillmor (2005), citando a importância das imagens produzidas por não-

repórteres nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados 

Unidos, junto a outros fatos, diz que algumas das mais importantes fotos da 

história recente da informação foram tomadas por amadores. E, projetando 

a importância que esses agentes teriam no jornalismo dali em diante, previu 

algumas consequências:  

 
a fotografia faz parte do jornalismo e a maioria das organizações 

emprega fotógrafos profissionais. A máquina fotográfica tornou-se 

mais uma daquelas coisas que levamos para todo o lado, fazendo 

de cada um de nós um fotógrafo. Ainda não começámos a reflectir 

sobre as implicações sociológicas deste facto, mas as suas 

consequências são graves para o jornalismo (GILLMOR, 2005, p. 50). 

 

Porém, além da ameaça, prevista por Gillmor, há uma outra 

conclusão11 de Sontag (2003) que assombra os fotojornalistas no início deste 

século. Com relação ao potencial dos não profissionais, a autora escreveu 

que “a fotografia é a única arte importante em que um aprendizado 

                                         
11 Esta conclusão foi tida pela autora após visitar uma exposição intitulada “Aqui é Nova York” 

que comercializou fotografias do atentado terrorista de 11 de setembro doadas por 

fotógrafos profissionais e não profissionais. Na exposição, as fotos foram expostas lado-a-

lado e os compradores só conheciam a autoria das fotos após a compra, podendo ser elas 

tanto de “James Nachtwey, como de uma professora aposentada”. 
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profissional e anos de experiência não conferem uma vantagem insuperável 

sobre os inexperientes e não preparados” (SONTAG, 2003, p. 28).  

 

Imagens online e a problemática da memória, um impasse 

metodológico 

 

Uma das problemáticas para a memória levantadas por Kossoy (2007) 

em relação à documentação fotográfica no jornalismo diz respeito à seleção 

que antecede a publicação da imagem. Para o autor, essa seleção passa por 

filtros de ordem ideológica, moldando a memória. Um dos aspectos que 

Kossoy destaca nesse processo é o de que  

 
inúmeras imagens que não foram utilizadas na ilustração das 

notícias (seja porque não agradaram esteticamente ou não se 

prestavam ideologicamente ou por alguma outra razão) são 

‘deletadas’ nas próprias câmaras dos fotógrafos ou fora delas, 

interferindo não apenas na notícia ou matéria jornalística de hoje, 

mas também na construção da memória coletiva, que, por sua vez, 

estará sendo igualmente manipulada, moldada (KOSSOY, 2007, p. 

106). 

 
Um aspecto semelhante foi percebido nesta pesquisa. As imagens que 

antes ilustravam as coberturas “ao vivo”, percebidas antes do início da 

construção do artigo, não estão mais disponibilizadas na página do jornal 

(figura 2).  
 

figura 2 – Fotografias publicadas junto às matérias não estão mais disponíveis 

 
Disponível em: https://politica.estadao.com.br/ao-vivo/protestos-13dezembro-dilma 

Acesso em: 12 fev. 2019 

 

Ao se clicar sobre o ícone que indica uma imagem corrompida, ao lado 

do qual se encontra o nome do autor da imagem, surge a expressão “The 

image could not be loaded” (a imagem não pôde ser carregada). Porém, a 

partir de uma impressão em PDF feita anterior à extinção dos arquivos, pôde-

se, dar continuidade à pesquisa. 
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Fotografias do protesto e seu uso na cobertura ao vivo 
 

No banco de imagem do projeto (figura 3), foram disponibilizadas 19 

fotografias, sendo quatro delas duplicadas, dos protestos ocorridos no dia 

13 de dezembro. As imagens foram publicadas acompanhadas de localização 

e autoria, sendo elas de sete cidades brasileiras; excluindo-se as repetidas: 

duas de Brasília/DF, duas de Curitiba/PR, uma de Juiz de Fora/MG, uma de 

Ribeirão Preto/SP, duas do Rio de Janeiro/RJ, uma de São José dos Campos/SP 

e seis de São Paulo/SP. 

 
figura 3 – Banco de imagens com a cobertura dos protestos 
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Disponível em: https://voce.estadao.com.br/ 

Acesso em: 28 abr. 2019 

 

A cobertura “ao vivo” dos protestos teve início às 10h04 e findou às 

19h08, totalizando nove horas e quatro minutos. Durante esse tempo foram 

realizadas 111 inserções informativas na página; dessas, 35 incluíam 

fotografias – ora publicadas diretamente na página, ora “linkadas” a partir de 

outras páginas da empresa. Ao se pesquisar pela expressão Você no Estadão 

e pelos nomes dos autores elencados na página do projeto, apenas uma 

fotografia (figura 4), enviada pelo internauta identificado como César Dall 

Agnol, de São José do Rio Preto, é identificada. 

 
figura 4 – Fotografia de internauta é publicada na cobertura 

 
Disponível em: https://politica.estadao.com.br/ao-vivo/protestos-13dezembro-dilma 

Acesso em: 30 jul. 2016 

 

Cabe ressaltar que na cobertura “ao vivo” houve entradas de 

correspondentes de 24 das capitais brasileiras, ficando de fora apenas 

Macapá, Maceió e Rio Branco; tendo João Pessoa e Goiânia sido feitas, 

aparentemente, à distância, já que ambas têm como autor o jornalista do 

Estadão José Maria Tomazela. Em algumas das inserções acompanhadas de 

imagens, as fotografias foram de autoria desses correspondentes. 

Embora a cobertura do jornal tenha sido aberta a todos os 

leitores/internautas que acompanham a publicação, a cobertura “ao vivo” 
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dos protestos deu visibilidade quase que unicamente às capitais dos estados 

e do Distrito Federal; com exceção das cidades de Campinas, Ribeirão Preto 

e São José do Rio Preto, do interior de São Paulo e Vila Velha – que fica na 

região metropolitana de Vitória/ES.  

Cidades como Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, das quais 

derivaram 12 das 15 fotografias dispostas no banco de imagens do Você no 

Estadão (excluindo-se as repetidas), tiveram cobertura fotográfica12 mais 

ampla, por parte do jornal: Brasília por ser a capital federal; Curitiba por ser 

a cidade onde o então juiz Sérgio Moro – herói nacional para os 

manifestantes – residia; Rio de Janeiro e São Paulo por serem as maiores 

metrópoles do país.  

Considerando que a visão dos fotógrafos contratados pelo jornal é 

mais alinhada com sua linha de publicação, pode-se ter nisso uma primeira 

justificativa para o não uso das imagens dos fotojornalistas cidadãos. Um 

segundo aspecto observado nessa pesquisa, diz respeito aos motivos 

captados pelos não repórteres.  

Quatro das fotografias disponibilizadas no banco de imagens do 

projeto eram do tipo selfie, inclusive a que foi publicada na cobertura. 

Considerando que a pauta se trata de um assunto de política, e sem entrar 

nos aspectos técnicos das fotografias – já que "o conteúdo de uma imagem 

política é o mais importante e se sobrepõe à forma" (LIMA, 1988, p. 95) – 

pode-se observar que as imagens enviadas pelos internautas não 

adicionavam nenhuma informação que diferenciasse as fotografias dos 

protestos de suas cidades das de outras.  

Ao se observar o banco de imagens (figura 3) e considerando que as 

fotografias que aparecem no início são as últimas a serem postadas, foi 

constatado que a fotografia postada na cobertura foi a primeira a ser enviada 

pelo aplicativo nessa pauta, seguida por mais duas outras selfies de outros 

participantes, o que pode ter gerado um desinteresse nos editores em 

consultar tal banco de imagens.  

 

Considerações finais 
 

Considerando que no início deste século as especulações acerca do 

futuro do fotojornalismo e de sua relação com o fotojornalismo cidadão 

eram acaloradas, de modo a se generalizar a tendência à exposição dada a 

fotografias de flagrantes que se destacavam no cenário do fazer jornalístico, 

                                         
12 As cidades tiveram cobertura realizadas, respectivamente, pelos fotojornalistas: Dida 

Sampaio, Giuliano Gomes, Fábio Motta e Werther Santana. 
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pode-se afirmar, a partir das reflexões promovidas neste artigo, que em 

pautas convocadas, nas quais haja presença de repórteres do jornal que 

convoca, a tendência é que as fotografias dos repórteres cidadãos sejam 

ofuscadas. Primeiro em razão de as imagens captadas por repórteres 

contratados pela empresa serem alinhadas com os interesses da mesma e 

segundo pelo fato de os cidadãos comuns não estarem habituados com o 

valor-notícia exigido das fotografias jornalísticas.  
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As Pathosformeln reconcebidas em Memes: fórmula e 

releituras 
 

João Victor Messias ROMAGNOLI; 

Guilherme Akira Demenech MORI 

 (Instituto Federal do Paraná – Campus Londrina)1 

 
O presente trabalho intenciona ler memes de internet a partir da perspectiva 

de Aby Warburg em relação à persistência — e “pós-vida” — das formas e 

temas nas imagens. Podemos revisitar a sobrevivência da Antiguidade (das 

Nachleben der Antike) e as Pathosformeln na repetição e “métrica” dos memes, 

geralmente arquivos de imagem criados e compartilhados nas diversas 

mídias dos tempos da Internet. O termo “meme” foi apropriado como “jargão 

do dialeto da Internet” vindo dos mimemes: os fragmentos culturais copiados 

e reproduzidos (isto é, renovados) pelos indivíduos. Observamos a 

semelhança na replicação de Fórmulas de Páthos e nos resgates ao Antigo, 

estudos warburguianos sobre a Arte Europeia. Propomos uma 

reinterpretação de tais estudos tendo como objeto os memes (tal como são 

repetidamente chamados na Internet) e identificamos tendências 

padronizadoras no que é, por definição, livre: a construção temática e 

diagramação mantendo legendas, frases, cenas e personagens sendo 

lembrados e esquecidos, redesenhados, recontextualizados e, dessa forma, 

relidos. 

Palavras-chaves: Memes, Pathosformeln, Warburg. 

 

Fórmulas, Antiguidade e o herdeiro 

Enquanto linguagem e formas de representação, as imagens carregam 

perspectivas históricas e sociais e as são também, representantes e 

intérpretes da sua gênese, mesmo que não restritas somente a sua origem. 

Sobrevivem e reconstroem-se nas leituras e revisões pela História, sujeitadas 

a diversos processos culturais e, como causadoras ou influências, 

protagonizam-os enquanto transitam entre os pólos da transformação e da 

conservação. Trata-se, em suma, das duas principais ideias de Aby Warburg.  

Abraham Moritz Warburg (1866–1929)2 analisou profundamente as 

reconstruções da cultura da Antiguidade pelos renascentistas, usando, 

                                         
1 Discentes; Professor orientador: Guilherme Lima Bruno E Silveira, IFPR – Campus Londrina. 
2 Souza e Goveia (2016) e Teixeira (2010) resgatam o curioso episódio (decisivo) do acordo 

com o irmão mais novo (Max), cedendo a herança dos negócios da família em troca do 

acervo que ele construiria. Cantinho (2016) comenta da “proliferação de estudos sobre Aby 
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então, o termo Das Nachleben der Antike, seu sentido é semelhante a Vida 

póstuma, Pós-vida ou Sobrevivência da Antiguidade (as ambiguidades da 

tradução incentivam ainda mais a conservação do original germânico), e 

também atentou-se a como se fazem as representações de emoções e 

determinadas ações, certas repetições que exprimem fragmentos e 

sentimentos coletivos culturalmente mantidos. Warburg entende a “fórmula” 

do emotivo como Pathosformel, “métricas” para se representar o Páthos (o 

passional, sentimento). ”As Pathosformeln são formadas de tempo, são 

cristais de memória histórica (...) em torno dos quais o tempo escreve sua 

coreografia. “ (AGAMBEN, 2007, p. 19, grifo do autor, tradução nossa). 

Teixeira (2010) complementa ainda que são esses cristais “dotados de uma 

dupla dimensão: originalidade e repetição. A própria noção de 'fórmula’ 

sugere a necessária dimensão repetitiva do fenômeno, precisamente a 

condição para que sejam estudadas, com ênfase nos processos de 

transmissão” 

 
Warburg se propõe a estudar uma questão que nunca deixará de 

reaparecer em seus escritos: a pós-vida, ou sobrevivência, da 

Antiguidade (das Nachleben der Antike), mais precisamente os 

modos com que certos motivos característicos da arte e literatura 

pagãs foram retomados nos séculos XV e XVI por artistas como 

Botticelli, Ghirlandaio e Leonardo, não necessariamente como 

tópicas figurativas, mas como forças psíquicas ativadas pela 

memória cultural. (Ibid., p. 136, grifo do autor) 

 

Aby Warburg enfatiza a revisitação do paganismo em Botticelli (1445–

1510), ele 

 
se refere (...) não apenas à sobrevivência de certas formas 

representacionais, como a Ninfa, entendidas como tópicas 

figurativas, ou seja, lugares-comuns visuais mobilizados 

conscientemente pelos pintores (...), mas ao revigoramento mesmo 

de certas forças psíquicas arraigadas na memória coletiva, 

cristalizadas como espectros em imagens dotadas de intensa força. 

(Ibid., p. 139) 

 

O estudioso pensava as relações que certos fragmentos da cultura se 

mantinham, revividos pela História e pelos que a revisitam. 

 

                                         
Warburg, historiador de arte", muitos deles ressaltando o privilégio bem aproveitado na 

formação do autor. 
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Figura 1: detalhe de O Nascimento de Vênus (1485–1486), Sandro Botticelli. 

 

Vênus nasce, é soprada pelo vento e então é coberta por uma das 

Horas. Essa figura (1) mitológica foi retratada pelo renascentista com o tipo 

da ninfa, a generalização da mulher em movimento (WARBURG, 1990, apud 

TEIXEIRA, 2010) habitualmente sob a ação do vento. Essa simples 

característica trazida da Antiguidade irrompe graciosamente na emotividade 

contida europeia do período.  

 
Figura 2: detalhe de Nascimento de São João Batista (1486–1490), Domenico Ghirlandaio. 
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Como Botticelli, Ghirlandaio (1449–1494) mobiliza uma representação 

pagã inclusive em uma figura (Figura 2) desassociada do greco-romano 

mitológico. Essa mulher que adentra o espaço onde está retratado o 

nascimento de São João Batista, mesmo não sendo alguma personagem 

bíblica comentada, pertence a uma obra explicitamente cristã. A ninfa 

internalizada aqui é vista, anda e, não somente, tem as vestes sopradas por 

vento.  

Nessa pintura não há outra figura tão movimentada quanto essa 

última, periférica no afresco. A Antiguidade, na beira do conhecimento 

histórico renascentista, é vista em transposição consciente além de normas 

estéticas e temas representacionais. 

 

ctrl+C ctrl+V share 

 

A repetição nas Artes sobre a qual o autor alemão se debruçou, se 

relaciona com a reprodução cultural do mimeme (termo contraído em 

“meme”, mimetizando “gene”). Susan Blackmore (1999) deu continuidade ao 

estudo evolucionista da Cultura pela reprodutibilidade e transformação de 

Memes que Richard Dawkins conceituara em trabalhos anteriores. Segundo 

ela, um meme é “um elemento de uma cultura que pode ser considerado 

não-geneticamente transmitido” (BLACKMORE, 1999, tradução nossa)3. No 

contexto da Internet, o termo passa a identificar fragmentos midiáticos, 

geralmente pequenos arquivos de conteúdo humorístico. “O termo meme se 

popularizou entre os usuários da internet, sendo utilizado para designar 

certos tipos de imagens/publicações propagadas online e de rápida 

popularização” (KNOBEL e LANKSHEAR, 2006, apud SOUZA e GOVEIA, 2016). 

Se compartilham (Share), copiam (Copy, “Ctrl+C”) e colam (Paste, “Ctrl+V”) 

memes de Internet a todo momento, semelhantemente ao processo cultural 

do meme descrito por Blackmore (não surpreende a adoção do termo na 

Rede Mundial de Computadores), popularizando-se mais uns que outros, 

proliferando legendas e fotos (os personagens reinterpretados pelo seu 

novo texto) e extinguindo outros.  

Não surpreendentemente, a (população de usuários da) Internet se 

expressou sobre a Memética, “ciência análoga à genética. Enquanto os genes 

                                         
3 ”An element of a culture that may be considered to be passed on by nongenetic means, 

esp. imitation’. Imitation is a kind of replication, or copying, and that is what makes the meme 

a replicator and gives it its replicator power. You could even say that ‘a meme is whatever it 

is that is passed on by imitation’ – if it didn’t sound so awkward. “ (BLACKMORE, 1999, p. 43) 

e ainda complementemos com “Modern culture is the legacy of thousands of years of 

memetic evolution” (Ibid., p. 182).  
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carregam informações de corpo para corpo, os memes carregam ideias de 

mente para mente” (POPOLIN, 2017). 

 

 
Figuras 3 e 4: memes sobre o conceito de meme principiado por Dawkins. Fontes: super.abril.com.br 

e imgflip.com 

 
Figura 5: “Y traigase un pathosformel, repito! Un pathosformel! - pablo escobar, repito!!”. Fonte: 

es.memegenerator.net 

 

Para a releitura da perspectiva warburguiana no contexto dos memes 

de internet foi realizada uma busca deles em diversos sites. Um deles, em 

particular, nos causou grande estranhamento: nele se “citava” Warburg. 

O “modelo” sobre o qual a Figura 5 foi feita, criado em 03 de novembro 

de 2013, tem muitas mais versões: 12303 postagens segundo o próprio site 
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– em 21 abr. 2019, 16 dias depois a contagem era de 12339. As figuras 6, 7 e 

8 são exemplos típicos (e bastante semelhantes) desse meme. Abordam 

temas cotidianos (a noção de abordagem e temática é um tanto quanto 

discutível nesse suporte) ao invés do conceito do hamburguês. 

 

 
Figuras 6 e 7: “pablo escobar, repito!!”. Fonte: memegenerator.net 

 

 
Figura 8: “Hoy se va a Beberrrr...Repito Hoy se va a Beberrr… - pablo escobar, repito!!”. Fonte: 

memegenerator.net 

Nesses três exemplos, as legendas em muito se aproximam, no 

primeiro só há top text (“texto do topo”), o segundo o complementa com 

bottom text (“texto de baixo”) e o terceiro se utiliza do elemento que nomeia 

o template: a fala intermediária “repito” nessa imagem. Exemplificam bem, 

pois, esse relacionamento de sentido do “personagem” da imagem com a 

suas falas. 
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Figura 9: “Ribt… Ribt Ribt Ribt…”. Fonte: geradormemes.com 

O sapo da Figura 9 está intimamente ligado ao texto atribuído a ele. A 

maior parte das versões desse meme é relacionado a falas humanas 

“socialmente nojentas”, geralmente machistas e sexualizadas. Subvertendo 

as expectativas de “fala”, esse anfíbio coaxa normalmente pela onomatopeia 

convencional dele.  

O texto, porém, nem sempre assume esse sentido discursivo quanto 

ao personagem. Das três legendas da figura 10, somente uma (“Isto é uma 

Índia?”, originalmente em inglês) é uma fala (adaptada) de Yutaro Katori, 

protagonista do anime The Brave Fighter of Sun Fighbird (1991), originalmente 

confundindo uma borboleta com um pombo (“Is This a Pigeon?”). 

Essa cena tem sido muito relida para confusões tidas (pelo autor) 

como bobas ou criticáveis. O exemplo a seguir faz uma referência histórica 

ao rotular o personagem como Cristóvão Colombo e o inseto voador como 

as Américas. 

 

 
Figura 10: “Is This A Pigeon”. Fonte: imgflip.com 
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Se podemos imaginar um estudante ironizando o equívoco do 

navegador genovês (intitulando o meme com o nome do seu modelo), na 

Figura 11 poderíamos ler uma “crítica” aos estudantes desorientados (cujo 

título não é encontrado na legenda do meme, como geralmente se tem).  

 

 
Figura 11: “the white whale is a healthy childhood”. Fonte: imgflip.com 

 

O ImgFlip permite se ver autor e data e essa última figura foi criada dia 

22 de abril, às 3h da manhã (no Horário de Brasília). Como essa, as próximas 

também tem data conhecida, uma pequena dica para se poder considerar 

um meme “antigo”. 

 
Figuras 12 e 13: “porta.jpg” e “tirinha4.jpg”. Fontes: ahnegao.com.br (2011) e 

memesfalantes.blogspot.com (2012). 
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Esses dois memes remetem muito aos quadrinhos (particularmente 

nos aspectos técnicos como os quadros propriamente ditos e os balões de 

fala) e se utilizam dos quase mesmos figuras, fontes e diálogo. Derp e sua 

mãe apareceram muito (com essas expressões) no início da década de 2010 

e essas figuras foram muito “copiadas e coladas” em outros contextos. 

Essa estética de “desenho de Paint” desses memes — inicialmente 

populares nas redes sociais quando se popularizaram — passou a ser 

“substituída” pelas fotos, como a de Pablo Escobar, do sapo, de Katori ou de 

Nazaré Tedesco (figura 22). 

 

 
Figura 14: “Até que a morte os C pare”. Fonte: facebook.com 

 

A conservação desses “memes de verdade” (segundo os “seus 

autores”) é valorizada pelos chamados menes suecos, desenhados também e 

propositalmente errando a grafia de certas palavras. Por mais que 

visivelmente hajam semelhanças no aparente “desleixo” do desenho, o  

diferencial entre este estilo e o último dá-se justamente pelas figuras 

desenhadas aqui serem próprias de cada composição, enquanto o traço não 

aparenta nenhuma individualidade. Nos últimos, a tendência notada era que 

certas figuras se repetissem, mesmo que em diferentes organizações. As 

figuras 14 a 17 também amostram o “prestígio” de trocadilhos (muito embora 

com frequência memes de outsiders trajam sexismo e objetificação) e a 

estética bastante próxima e repetitiva desses menes.  
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Figuras 15, 16 e 17: menes suecos. Fonte: imgur.com 

 

Essa formatação da expressão de situações por gráficos também “é 

meme”. 

 

 
Figuras 18, 19 e 20: “Gráficos #2”. Fonte: mostraoseu.blogspot.com (2011). 

 

A vigésima figura se apropria das cores para dizer o que “Você 

entendeu, né?”. Ainda subvertendo a ideia popular dos “gráficos de pizza”, a 

figura 21, como o Sapo (9), ironiza seu próprio “subgênero”. 
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Figura 21: “Pensou que era um gráfico tipo pizza? kkk”. Fonte: memedroid.com 

 

Regressamos às fotos para a inclusão de um meme anteriormente 

citado que não teve encaixe direto na linha de exemplificação. A figura 22 

“nos representa” quanto à estranheza de onde a encontramos. 

 

 
Figura 22: anúncio da “Caneca Meme Nazaré Tedesco”. Fonte: mercadolivre.com.br  

 

Tendo inclusive sido até “exportado” e se tornando um meme 

brasileiro famoso no “cenário mêmico internacional”, o close no rosto da 

antagonista de Senhora do Destino (2004), uma novela da Globo (cuja logo é 

visível em alguns dos frames recortados para a montagem). Embora seja 

geralmente uma animação em GIF, os recortes dessa confusão matemática 

também (como uma tirinha) são muito utilizados — não somente em 

trabalhos acadêmicos e canecas. 
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A “Nazaré Confusa”, como muitos outros aqui, também tem versões 

que alteram essa parte notável para além da legenda que a acompanha. A 

página “Site dos Menes” postou duas versões distintas (figuras 23 e 24) de 

incompreensões não de Geometria, Trigonometria e Álgebra. 

 

 
Figuras 23 e 24: versões da “Nazaré de Exatas” do Site dos Menes (14 Jun. 2017). Fontes: 

facebook.com e twitter.com 

 

Há outras “Nazarés confusas”, internacionais ou recriadas, não 

somente em personagem, mas também em forma e propósito (figuras 25 a 

27). 

 
Figura 25: “chegaram a fazer uma versão do meme com a então candidata à presidência, Hilary 

Clinton, (...) durante um debate com o rival Donald Trump em que ela também esboçou um 

semblante ‘confuso’”4. Fonte: museudememes.com.br (2016). 

                                         
4 Algo eventualmente comentado sobre a versão americana do meme (Figura 25) é seu erro 

(visível no quadro inferior esquerdo) na Fórmula de Bhaskara (resolutiva para equações 
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Figura 26: Thanos Confuso na capa de um vídeo sobre o filme Avengers: Endgame (Vingadores: 

Ultimato, 2019). Fonte: youtube.com. 

 
Figura 27: sticker/figurinha circulante no WhatsApp e também encontrado na web. Fonte: 

pinterest.com 

 

Essas repetições, recriações e padronizações dos memes têm sentidos 

passíveis de uma interpretação warburguiana. 

 

Copy and Paste 

 

Entre as cópias e liberdades, Memes de Internet se constroem em sua 

visualidade característica, criando “regras e classificações próprias”. A partir 

da análise comparativa realizada entre os variados exemplos coletados, 

                                         
quadráticas) ao inserir “=A” no lugar de “±Δ” (erroneamente também considerado como a 

raíz quadrada do que ele é, de fato). Há, sem dúvidas, memes sobre isso. 
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verifica-se a construção, mediante à sua liberdade temática e visual, de 

padrões estéticos e linguísticos (ou “métricas”) pelos quais se firmam 

significância e simbologia, tal como as representações warburguianas de 

sentimentos e atos pela Arte ao longo dos séculos. Nota-se tendências 

padronizadoras no que é, por definição, livre.  

A forma como se dispõe legendas (e mesmo o fato de haver legendas) 

e a linguagem empregada nelas, expressões frequentes, as imagens e 

símbolos utilizados (sejam fotos iguais ou semelhantes; desenhos e gráficos 

com estilos característicos), são geradores de traços visuais comuns entre os 

diversos exemplos, os quais remetem e rememoram memes anteriormente 

vistos.  

As plataformas de criação e compartilhamento de memes5 têm papel 

fundamental na consolidação dessas tendências, visto que se consolidam 

como ferramentas limitadas a determinados padrões (como a fonte do texto) 

e sugestões (imagens já intituladas, “personagens” e frases), colaborando 

para a formação de estilos bastante característicos nos memes de Internet. 

Apropriando-se das fronteiras criadas, há inclusive sátiras da 

linguagem em si, explorações dos significados, substituições das figuras mais 

populares por releituras ou excertos jornalísticos que buscam o sentido da 

representação, processo análogo a reprodução presente em Das Nachleben 

der Antike ou ao estudo figurativo das Pathosformeln. Distanciam-se de 

fantasmas da Antiguidade e do Renascimento justamente no processo de 

criação: ateliês possuem grandes distinções em relação aos editores de 

imagem. Sua técnica, propósito e contexto também divergem. Contudo, 

pensando nessa “realidade” de redes sociais, a representação cultural, 

pressões sociais e o pensamento do autor (mesmo que sem sua assinatura) 

se fazem igualmente presentes.  

 

Considerações finais 

 

As repetições e reformulações dialogam com os mimemes com as 

Pathosformeln na cristalização (sujeita ao tempo) de um pensamento 

                                         
5 Tais como ImgFlip <https://imgflip.com/>, Make a Meme <https://makeameme.org/>, 

Meme Generator <https://memegenerator.net/> e Gerador de Memes 

<http://geradormemes.com/>. Alguns deles (especialmente ImgFlip, Meme Generator, 

MEME DAD <http://memedad.com/>, quickmeme <http://www.quickmeme.com/> e Gerar 

Memes <https://www.gerarmemes.com.br/>) são muito parecidos entre si. Além das 

ferramentas (quase) iguais, seu layout e organização de dados realmente parecem copiados 

entre si. Devemos alertar que enquanto esse trabalho era realizado, o site 

geradormemes.com saiu do ar e ainda não regressou. 

https://imgflip.com/
https://makeameme.org/
https://memegenerator.net/
http://geradormemes.com/
http://memedad.com/
http://www.quickmeme.com/
https://www.gerarmemes.com.br/
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histórico, uma perspectiva cultural, ideais e ideias circulando no meio social 

e informacional. 

A composição de memes revisita a visualidade de sentimentos, 

repensa seus sentidos e atribui um novo caráter em contextos específicos, 

dialogando com outras mídias e eventos como uma charge sem autoria 

veiculada ou origens definidas. A desterritorialização da autoria encontra, 

então, a comunidade como um todo e, consequentemente, sua cultura. 
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Os avanços tecnológicos na fotografia 
 

Verônica SCHEIFER (UEPG)1 

Carlos Alberto de SOUZA, orientador (UEPG)2 
 

Resumo 

Durante os anos a fotografia tem me modificado devido aos avanços 

tecnológicos. Atualmente existem softwares de Reconhecimento de Imagem 

que surgiram com o intuito de auxiliar a vida das pessoas. Os softwares 

fazem uma análise precisa da imagem e podem auxiliar em diversas áreas e 

promover também a acessibilidade. O artigo busca analisar e apresentar os 

novos softwares que estão sendo usados na atualidade. Também procura-

se mostrar a importância da tecnologia de visão computacional na sociedade 

por meio da fotografia. O estudo é realizado com uma pesquisa bibliográfica 

e análises de como está sendo usada a fotografia e a tecnologia nos 

softwares de reconhecimento de imagem. 
 

Palavras-chaves: Fotografia, Softwares de reconhecimento, Imagem. 
 

Introdução  
 

O artigo disponibiliza informações sobre a utilização e importância de 

dispositivos de reconhecimento e mapeamento por meio de imagem, úteis 

em várias áreas: social, econômica, política, cultural, histórica e, também, 

para a área da segurança, visto que muitas instituições têm se utilizado 

destes softwares para controle da violência e de espaços públicos. 

 Por outro lado, o trabalho traz uma discussão importante pelo fato de 

trazer um novo conhecimento, pouco estudado, para área da comunicação, 

tendo em vista que o desenvolvimento da fotografia e do campo da imagem 

está cada vez mais associado aos sistemas digitais e computacionais. 

Para desenvolver esse trabalho, como primeiro passo, buscou-se 

realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema reconhecimento de 

imagem por meio de dispositivos tecnológicos, levando em consideração os 

autores como Queiroz e Pinto (2016) e Victoriano (2012).  

A etapa seguinte envolveu a seleção de softwares disponibilizados na 

Internet, procurando destacar as ferramentas utilizadas e a eficácia delas 

                                         
1 Estudante de Graduação 4º ano do Curso de Jornalismo da UEPG, email: 

veronicascheifer@hotmail.com  
2 Professor do Curso de Jornalismo da UEPG, mestre em comunicação pela UFRGS e doutor 

em Ciências Humanas pela UFSC (Interdisciplinar), orientador. email: 

carlossouza2013@hotmail.com   

mailto:veronicascheifer@hotmail.com
mailto:carlossouza2013@hotmail.com
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para ajudar as pessoas que têm dificuldade em acessibilidade, identificar 

locais, pessoas, espaços públicos e geográficos, com a finalidade de auxiliar 

o usuário em geral. 

O projeto também estabelece uma comparação entre os diversos 

softwares procurando destacar e descrever os serviços que prestam à 

sociedade e as ferramentas utilizadas em favor dos usuários. Os métodos de 

estudos comparativos são muito utilizados na área da comunicação para 

estabelecer semelhanças e diferenças em relação a conteúdos na mídia 

impressa, eletrônica e digital.  

No conjunto da pesquisa, um método importante é a Análise de 

Conteúdo que, segundo Bardin (2000), proporciona ferramentas para 

investigar, por exemplo, conteúdos impressos e imagens. A abordagem será 

qualitativa. Goldenberg (1990) explica que esta tem condições de responder 

questões particulares das Ciências Sociais, pois trabalha com um universo de 

significações que na maioria das vezes, não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis e a quantificação. A autora, contudo, defende 

o cruzamento entre abordagem qualitativa e quantitativa, por garantir mais 

credibilidade a uma pesquisa. 

 

Tecnologia e Sociedade 

 

A tecnologia sempre buscou maneiras de ajudar a sociedade, já que é 

possível dizer que o mundo tomou grande desenvolvimento com aquilo que 

surgia para auxiliar o dia a dia das pessoas. Iniciando por processos como o 

ato de acender o fogo, seguindo pela criação da luz elétrica, invenção da 

roda, entre outros fatos que mudaram as condições e as novas lógicas do 

mundo. 

 
Acostumamo-nos, portanto, na linguagem midiática e cotidiana, a 

compreender tecnologia como sinônimo de técnicas desenvolvidas 

recentemente como a clonagem, os transgênicos, os radares, 

notebooks, celulares, etc. No entanto, é possível compreender 

todos os artefatos produzidos e/ou utilizados pelo ser humano 

como tecnologia – por exemplo, o fogo e seus diversos usos na 

história da humanidade. (CAMPOS, 2010, p. 19) 

 

A sociedade atual encontra-se em constante desenvolvimento em 

diversas áreas, como é o caso da tecnologia. A tecnologia tomou grandes 

proporções na sociedade que sempre buscou reinventar-se diante à 

acontecimentos emergentes, como mostra a industrialização, as revoluções 

e a globalização. Os seres humanos sempre buscaram formas de 

automatizar suas tarefas em busca do novo. Nessa relação dos seres com a 
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tecnologia, quase que de troca, é possível afirmar que ambos têm papéis 

importantes nessa construção. 

 
Na sociedade atual, a ciência e, principalmente, a tecnologia 

possuem grande importância na organização das práticas sociais, 

mas as relações sociais também possuem grande importância na 

produção, aplicações e implicações das tecnologias e 

conhecimentos científicos. (CAMPOS, 2010, p. 25). 

 

A tecnologia e os meios tecnológicos hoje ocupam um lugar 

fundamental na vida de cada cidadão, podendo ser representada por um 

simples aparelho doméstico ou smartphone. Em todos os casos, esses meios 

surgem para auxiliar o ser humano. Conforme Bazzo; Colombo (2001, p. 2), 

“a tecnologia é hoje parte inerente da vida do ser humano de modo que não 

conseguimos nos ver separados dela”.  

Outra maneira de entender a tecnologia em relação a sociedade é a 

possibilidade de todos poderem acessar conteúdos a qualquer momento e, 

nesse sentido, é possível enxergar os indícios de algo necessário à sociedade 

como, por exemplo, a inclusão digital. Isso não significa apenas aprender a 

acessar um navegador da Internet, mas usar tais dispositivos 

computacionais e tecnológicos em benefício de seu desenvolvimento 

humano e social. 

 
Cabe afirmar que incluir digitalmente não é apenas ensinar uma 

pessoa a usar um computador para acessar a Internet, pesquisar 

ou elaborar um texto. Mas também, ensinar como melhorar os 

quadros sociais, utilizando-se dos recursos que um computador 

oferece permitindo a melhoria de vida, a qualificação profissional 

entre outros benefícios que a tecnologia traz. (SOARES; ALVES, 2008, 

p.1) 

 

Atualmente a tecnologia avançou de tal maneira, por meio da busca 

das pessoas por algo preciso e pelo fato de executar tarefas que parecem 

exaustivas aos seres humanos sujeito a falhas em diversos momentos. Como 

é o caso da tecnologia usada no Reconhecimento de Padrões.  

Por isso, a “importância do reconhecimento de padrões está ligada a 

busca por métodos informatizados e automatizados para tarefas humanas 

repetitivas, exaustivas e muito sujeitas a falhas (QUEIROZ et al. 2016, p. 12) 

Em busca de tecnologias que simplifiquem a vida das pessoas, surgem 

grandes invenções, como é o caso das Inteligências Artificiais, Realidade 

Aumentada, Internet das Coisas, Impressora 3D e Reconhecimento de 

Imagem. 
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Fotografia 

 

A fotografia desde sua descoberta por Daguerre em 1835, invenção 

reconhecida pela Academia de Ciências e Belas Artes da França, em 1839 

(OLIVEIRA e VICENTINI, 2009), proporcionou às pessoas a experiência de 

conhecer a realidade mesmo não a vivenciando. Da fotografia analógica à 

digital a revolução da imagem foi impressionante e no momento atual vem 

assumindo um papel preponderante na relação entre pessoas, empresas, 

poderes públicos, o que é facilmente percebido em redes sociais como o 

Facebook. 

Hoje, por meio de softwares usados por empresas e programadores, 

a tentativa de representar e projetar o real juntamente com a fotografia se 

faz possível. A fotografia expressa o sentido representação do real através 

de seu reconhecimento da origem dos traços fotografados na imagem. Como 

afirma Dubois (1998, p.30) “o papel da fotografia é conservar o traço do 

passado ou auxiliar as ciências em seu esforço para uma melhor apreensão 

da realidade do mundo”. 

Através dos softwares de reconhecimento, a interação entre máquina 

e fotografia é usada para auxiliar no cotidiano das pessoas, mostrando de 

forma mais precisa a realidade presente no quadro, seja ela reconhecimento 

facial ou de determinado local, região. 

Para muitos teóricos, a fotografia não deve ser caracterizada como 

espelho do real já que seu recorte exclui diversas outras realidades. Muitos 

jogos de sombras e contrastes já fariam a imagem se tornar virtual e também 

um recorte do real. 

 
A fotografia fixa um aspecto do real que é sempre o resultado de 

uma seleção arbitrária e, por aí de uma transcrição: de todas as 

qualidades do objeto, são retidas apenas as qualidades visuais que 

se dão no momento e a partir de um único ponto de vista; estas são 

transcritas [...] e projetadas no plano. (MINUTT, 1965, p. 108-109 

apud DUBOIS, 1998, p.40) 

 

Contudo, no trabalho com a imagem, o objetivo é reconhecer todos os 

pixels daquela imagem, para então propor com objetividade a realidade 

daquele momento. O reconhecimento de imagem não exclui qualquer ser 

humano, promovendo a acessibilidade a portadores de necessidades 

especiais, que por algum motivo não conseguem enxergar aquilo que se 

chama de realidade. Segundo dados do Portal The Next Web, “com a ajuda 

da inteligência artificial, o aplicativo do Facebook gera automaticamente uma 

descrição de cada foto que o usuário encontra. Quando ele está usando um 
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leitor de tela no iOS, poderá ouvir uma lista de itens nas fotos, como a 

‘imagem pode conter três pessoas, sorrindo, ao ar livre’” 

O reconhecimento de imagem também é objetivo tendo em vista que 

a “grande procura deste reconhecimento surgiu devido à necessidade da 

substituição da visão humana, pois esta não possui precisão no resultado de 

forma tão eficaz quanto uma máquina virtual (VICTORIANO et al., 2012, p. 1). 

 

Reconhecimento de Imagem 
 

O reconhecimento de imagem vem para auxiliar os seres humanos a 

encontrar a realidade mesmo sem tê-la vivido. Através de uma fotografia 

projetada, os softwares obtém seus dados e mostram o que há na imagem. 

O processamento digital de imagens pelo computador é o processo pelo qual 

a imagem passa para então ser reconhecida pelo software. 
 

Uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional, f 

(x, y), em que x e y são coordenadas espaciais (plano), e a amplitude 

de f em qualquer par de coordenadas (x, y) é chamada de 

intensidade ou nível de cinza da imagem nesse ponto. Quando x, y 

e os valores de intensidade de f são quantidades finitas e discretas, 

chamamos de imagem digital. O campo do processamento digital 

de imagens se refere ao processamento de imagens digitais por um 

computador digital. (GONZALES; WOODS, 2010, p.1) 
 

E não apenas para auxiliar de forma precisa, a visão máquina toma o 

lugar do olho humano que pode falhar e sofrer alterações biológicas com o 

passar dos anos. E nesse sentido, busca reconhecer as fotografias de forma 

mais precisa e de maneira detalhada para mostrar aquilo que compõe a 

imagem. 
 
O interesse em desenvolver métodos de processamento de 

imagens digitais surge da necessidade de captura de dados 

(imagens) para uma percepção automática, utilizando-se máquinas, 

ou seja, controlar algum processo através delas, reduzindo a 

necessidade da utilização da visão humana. (VICTORIANO et al., 

2012, p.7) 

 

O reconhecimento de imagem funciona a partir de um software que 

pode ou não reconhecer tipos de padrões que são solicitados pela pessoa 

que está desenvolvendo. E é dessa forma que o software entende que 

naquela determinada fotografia existem padrões como rostos, objetos, 
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animais, entre outros. Como é possível observar o seu funcionamento nos 

estudos de reconhecimentos de faces. 
 

Os primeiros trabalhos em reconhecimento de faces por 

computador necessitavam de operadores humanos para a 

localização de pontos da face cujas posições eram fornecidas como 

entrada. Dado um conjunto de distâncias de pontos, uma delas 

poderia ser, por exemplo, a distância da ponta do nariz ao queixo, 

de uma pessoa desconhecimento. (CHELLAPA apud BIANCHI, 2006, 

p.45) 

 

A fotografia é composta por bits que podem ser enxergadas pelo olhar 

máquina e assim gerar um reconhecimento de imagem que foi clicada em 

algum determinado momento por uma câmera fotográfica. Conforme 

Victoriano et al. (2012, p.7), “a captura da imagem, geralmente é feita através 

de sensores ou câmeras destinadas a tal finalidade, geram pulsos elétricos 

que são convertidos em sinais digitais (bits), capazes de ser processados pelo 

computador.” 

A possibilidade que a tecnologia trouxe por meio da fotografia tem um 

papel importante para que o desenvolvimento e atuação dos softwares de 

reconhecimento de imagem se realize, já que é apenas por existir a 

possibilidade de transferir a imagem digitalmente que se constrói esse 

processo.  

 
Uma imagem digital é a representação numérica e discreta de um 

objeto, ou especificamente, é uma função quantificada e 

amostrada, de duas dimensões, geradas por meios ópticos, 

disposta em um grande padrão, retangular igualmente espaçada, 

quantificada em iguais intervalos de amplitude. (SILVA, 2005, p. 5) 
 

O reconhecimento de imagens pode ser feito por meio de diversos 

métodos computacionais. A inteligência artificial de Redes Neurais é 

bastante usada para esse fim, como também as Redes Bayesianas, Busca 

Heurística e Algoritmo Genético. Os métodos e algoritmos usados para o 

reconhecimento são variados pela finalidade que o usuário ou empresa 

buscam.  
 

Softwares de Reconhecimento de Imagem 
 

Hoje existem diversos softwares de imagem no mercado e também os 

livres. Empresas como Facebook vem investindo bastante nessa área de 

reconhecimento de imagem e padrões. O reconhecimento de imagem do 

Facebook serve para ajudar o usuário a encontrar fotografias em que ele 
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esteja presente mas não foi marcado e também em casos de utilização de 

fotografias pessoais por pessoas não autorizadas. Demonstra o Portal de 

Notícias UOL (2018) “A ferramenta vai encontrar fotos em que você aparece, 

mas não foi marcado e impedir que pessoas que você não conhece usem sua 

foto na rede social”. 

Outra ferramenta utilizada para reconhecimento de outro tipo de 

segmento é o Kooaba, que tem o objetivo de fazer as pessoas tirarem fotos 

de álbuns de CD’s, monumentos famosos, cartazes de filmes, entre outros e 

gerar conteúdo relacionado com base no reconhecimento daquela imagem. 

Há diversos outros softwares sendo desenvolvidos e mais elaborados, 

como é o caso do Google, que envolveu seus pesquisadores com cientistas 

da Universidade de Stanford, na Califórnia, para desenvolver um software 

que conseguisse analisar e descrever completamente o que há na imagem. 

 
Os algoritmos [...] funcionam através da junção de duas redes 

neurais: uma lida com o reconhecimento da imagem, enquanto a 

outra processa o texto de forma clara e precisa. O programa 

resultante dessa mescla de redes então interpreta o contexto dos 

elementos na imagem e gera uma legenda que descreva a situação 

retratada com uma precisão duas vezes maior do que qualquer 

outro projeto semelhante. (PORTAL TECMUNDO, 2014) 
 

Nesse caso, o software do Google destaca-se por conseguir 

reconhecer todos os objetos presentes na imagem, diferente dos outros 

softwares que ainda buscam reconhecer algumas partes ou objetos contidos 

na imagem. 

Outro software que surgiu nos últimos tempos foi o das câmeras de 

vigilância da China, que vem desenvolvendo o que poderá ser chamado de 

“a maior rede de vigilância de câmera do mundo”.  

Em toda a China, já foram distribuídas cerca de 600 milhões das 

câmeras CCTV, que estão equipadas com inteligências artificiais que buscam 

reconhecer os indivíduos e objetos das imagens gravadas, com foco no 

reconhecimento facial. 

John Sudworth que é repórter da BBC testou a eficácia dessas câmeras 

de segurança do governo chinês. O resultado do teste mostrou que a polícia 

leva cerca de 7 minutos para reconhecer e localizar o rosto de um suspeito 

devido à grande eficácia das câmeras de segurança CCTV que utilizam o 

reconhecimento facial. (PORTAL BRAINSTORM 9, 2017) 

Existem também outras possibilidades que o reconhecimento de 

imagem proporciona. Na China, as pessoas têm a possibilidade de fazer 

registros bancários através do reconhecimento de faces. 
 



 

130 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

As pessoas já podem escanear o rosto com o aplicativo para celular 

Xiaohua Qianbao e pedir um empréstimo ao banco virtual operado 

pela Xiaohua [...] o Smile to Pay (“sorria para pagar”) é o mais 

recente sistema desenvolvido pela empresa de pagamentos online 

Alipay −, e controlar a frequência às aulas de alunos da 

Universidade de Comunicações de Nanquim. (PORTAL EL PAIS, 

2018) 

 

A última recente inovação utilizando reconhecimento de imagem foi 

com o lançamento do novo iPhone X em 2017. O smartphone da Apple vem 

com uma tecnologia de segurança que utiliza reconhecimento de imagem. O 

Face ID é o processo de desbloqueio do aparelho que utiliza de 

reconhecimento facial. Conforme Apple (2017) “O Face ID usa a 

câmera TrueDepth e é muito simples de configurar. Ele projeta e analisa mais 

de 30 mil pontos invisíveis para criar um mapa de profundidade preciso do 

seu rosto.” 

Além disso, o smartphone conta com outras funcionalidades de 

reconhecimento de imagem, como é o caso dos Animoji que cria um tipo de 

representação animada das expressões do usuário. Mostra Apple (2018) “a 

câmera TrueDepth analisa mais de 50 movimentos musculares diferentes 

para refletir suas expressões nos 16 Animoji. Revele o panda, gato ou robô 

que existe em você.” A tecnologia usada também no Face ID possui 

aprendizado máquina que auxilia no reconhecimento facial dos usuários 

caso eles mudem de aparência. 

O Facebook e outras empresas também investem no reconhecimento 

de imagem buscando a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. A 

visão computacional juntamente com o reconhecimento de imagem auxilia 

as pessoas portadores de deficiência visual, já que o processo propõe uma 

descrição das fotografias digitais. Como afirma Fank e Duarte (2016 p.1), “o 

uso da tecnologia da informação para auxiliar a navegação de pessoas com 

deficiência visual pode ser uma opção eficiente para tratar o problema.  

Em vários setores da sociedade o reconhecimento de imagem está 

sendo implementado para auxiliar de alguma maneira. A área de segurança 

é uma das que mais tem recebido inovações dessa área atualmente. A 

empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes que é uma companhia aérea 

brasileira lançou recentemente um aplicativo de check-in que utiliza 

reconhecimento facial 

As empresas que utilizam diversas tecnologias para auxiliar seus 

usuários também estão inovando neste sentido. O Google liberou o Google 

Lens, que é uma ferramenta de reconhecimento de objetos, para os usuários 

Android. 
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Para usar, basta abrir uma imagem com o Fotos e tocar no ícone do 

Lens, um dos quatro ícones que aparecem na parte inferior da tela. 

Aguarde alguns instantes e o recurso vai trazer todas as 

informações que conseguir sobre o conteúdo da imagem. (PORTAL 

OLHAR DIGITAL, 2018) 

  

Além disso, durante o Carnaval de 2019 no Rio de Janeiro foram 

instaladas câmeras com reconhecimento facial visando a segurança das 

pessoas e com o objetivo de reconhecer possíveis foragidos. As câmeras 

foram um projeto experimental da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Em 

Salvador, as câmeras que realizam conhecimento de imagem e também já 

estão instaladas encontraram criminosos durante o Carnaval. 

Além das inúmeras utilidades do processo computacional para a vida 

cotidiana dos indivíduos, o reconhecimento de imagem propõe também 

possibilidades novas que podem agregar e aumentar a qualidade de vida 

como é o caso da acessibilidade proposta. 

 

Considerações finais 

 

Com o avanço das novas tecnologias surgem novas possibilidades 

para auxiliar a vida dos seres humanos em seus afazeres cotidianos. Essas 

tecnologias agregam a discussão de estudar potencialidades das ciências 

que possam a substituir tarefas repetitivas executadas de maneira exaustiva 

pelos seres humanos. Com isso, a ciência promove a possibilidade de criar 

novos caminhos que substituam e aumentem o desempenho dos indivíduos. 

O reconhecimento de imagem é uma tecnologia que serve para 

inúmeras possibilidades, como segurança, acessibilidade, entre outras. 

Como isso, a fotografia tem um grande avanço desde seu formato analógico. 

Atualmente, a fotografia digital demonstra novas potencialidades, 

como é o caso do reconhecimento de imagem, que possibilidade uma análise 

estruturada de objetos, seres, faces e todo o restante composto na imagem 

que pode ser anunciadas ao software. 

Dessa forma, é possível notar que assim como as tecnologias, o avanço 

no meio fotográfico no meio digital vem crescendo nos últimos tempos e 

tomando papéis importantes na sociedade, diferente de outros momentos 

da história, onde apenas algumas pessoas poderiam ver determinados 

quadros ou cenas registradas pela fotografia. 

Hoje por meio desse avanço tecnológicos, diferentes tipos de pessoas 

podem ver muito além daqueles determinados cliques registrados pelo 

fotográfico e, com isso, criar diferentes situações e aumentar as 

potencialidades possibilidades que a fotografia proporciona.  
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O Museu do Holocausto de Curitiba e sua faceta digital: 

redes de conexão, colaborações e desafios. 

 
Helena Ragusa Granado (UEM)1 

Orientador:  Prof. Dr. Francisco César Alves Ferraz 

 

Este estudo é parte de uma pesquisa a qual busca investigar as 

representações sobre o judeu no recém-criado Museu do Holocausto de 

Curitiba (2011), mais especificamente na sua interface digital on-line. O fato 

de ampliar sua visibilidade no formato de um museu digital (MD) e ao que 

nos parece extrapolar a divulgação de atividades da instituição para outras, 

são elementos suficientes que nos instigam a mapear as possibilidades 

oferecidas por este ambiente dentro do conhecimento histórico que ali se 

produz, bem como o modo como se constrói e se relaciona com este passado 

difícil. Nos apoiaremos nos estudos de Pierre Nora (1984) e de Michael Pollak 

(1992), no sentido de compreender este lugar de memória, o qual não 

obstante está atrelado à construção de uma identidade; Luis Milman (2000), 

no sentido de compreendermos esta deformação ideológica a qual parece 

estarmos imersos quando a temática é nazismo e por último não menos 

importante, e Dilton Cândido Santos Maynard (2016) e Marco Silva (2012), 

para refletirmos acerca da entrada deste formato “Digital” no âmbito da 

historiografia. 

  

Palavras-chave: História Pública; Museu Digital; Holocausto 
 

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento, a qual vem 

sendo realizada em torno da representação dos judeus na esfera pública, 

tendo como um dos espaços de investigação o Museu do Holocausto de 

Curitiba, criado no ano de 2011, mais especificamente sua interface digital 

on-line.  

Desde a última década do século XX, os museus renderam-se ao 

espaço cibernético. A influência das tecnologias da informação e 

comunicação modificou dentre outras, a relação entre e os museus e o 

público, levando a criação de um outro perfil para esse público, qual seja, o 

virtual: 
 

                                         
11 Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Estadual de 

Maringá. Bolsista CAPES. Orientador:  Prof. Dr. Francisco César Alves Ferraz. 
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Com o surgimento do novo meio de comunicação propiciado pela 

interconexão planetária dos computadores, o ciberespaço, afigura-

se também a configuração de, no mínimo, um novo espaço 

antropológico, espaço de significação ou de proximidade” (SILVA, 

2012: p. 254). 

 

Não obstante, levando-se em conta o papel educativo do museu além 

da “comunicação de mensagens relacionadas às coleções para o público, 

torna-se necessário conhecer o quanto os diferentes segmentos de visitantes 

percebem as mensagens museológicas emitidas” (CARVALHO, 2005: p.13). 

Dedicamos portanto, nosso estudo para eventos relativamente 

recentes, como a própria criação de um museu do Holocausto no Brasil e os 

formatos assumidos pelo mesmo como o digital e o virtual. 

 A iniciativa de se criar um museu se deu por parte da Associação Casa 

de Cultura Beit Yaacov, tendo à frente o empresário Miguel Krigsner – o 

mentor e patrocinador do projeto - e da comunidade israelita de Curitiba 

(COELHO, 2015: p.160).  

Muito embora, o recém reinaugurado Memorial da Imigração Judaica 

de São Paulo2 conte com uma exposição permanente sobre a Shoah3, o 

Museu do Holocausto de Curitiba, conforme discutiremos mais adiante, é o 

primeiro da América Latina, também inscrita “no itinerário da imigração e das 

agências imigratórias judaicas” (BARTEL, 2012: p.97). 

Rapidamente o Museu parece ter compreendido o fato de que pelas 

mídias digitais, seria possível armazenar grandes quantidades de dados, ou 

seja, uma grande capacidade de armazenamento e que certamente 

ampliaria seus usos e seus públicos. Uma interatividade que leva a diversas 

possibilidades de “diálogo histórico entre os profissionais, entre profissionais 

e não-profissionais, entre professores e alunos, entre alunos, entre pessoas 

relembrando o passado” ( MAYNARD, 2016:182). 

. No que toca ao caráter digital do museu, nossa atenção volta-se não 

só para a digitalização dos acervos, mas para a criação dos espaços 

organizacionais onde a ação se concretiza, as estratégias e desafios para 

adotadas para aquilo que virá a tornar-se coleções eletrônicas (CONWAY, 

2001: p.29). 

                                         
2 O Memorial foi reinaugurado no ano de 2016 e no ano seguinte, organizou uma exposição 

permanente . Acesso em:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-

11/sao-paulo-inaugura-exposicao-permanente-sobre-o-holocausto 
3 Apesar do uso do termo Holocausto ser o mais utilizado, especialmente pelos meios de 

comunicação optamos pela utilização do termo Shoah, cujo significado massacre, parece o 

mais condizente com o extermínio em massa engendrado pelos nazistas (DANZIGER, 2007: 

p. s/p). 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/sao-paulo-inaugura-exposicao-permanente-sobre-o-holocausto
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/sao-paulo-inaugura-exposicao-permanente-sobre-o-holocausto
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 Quanto à Internet e interatividade nos museus, os primeiros debates 

acerca desta questão surgiram ao final da década de 1990, nos EUA, e desde 

então anualmente um grupo de conferencistas reúnem-se – também no 

Canadá – para debater a temática, tendo como maior preocupação o modo 

como os museus apropriam-se deste espaço, que de acordo com Fátima 

Cofan Feijóo (1994) a: 

 
Internet afectará las relaciones entre los profesionales del museo, 

por lo que debería existir una estrecha colaboración entre los 

museos con funciones similares, manteniendo lazos comunes 

mediante las discusiones on-line de los miembros y colaboradores 

para mejorar el producto de su trabajo. (COFAN FEIJOO, 1994: 35). 

 

É neste sentido que ao longo de nossa pesquisa buscaremos perceber 

as apropriações que o Museu do Holocausto de Curitiba faz deste meio, a 

forma como o passado ali se apresenta, as finalidades e a recepção para com 

o público que o acessa. 
 

1. A comunidade judaica em Curitiba e a criação do Museu do 

Holocausto 
 

A presença judaica no Brasil sob diferentes aspectos, contextos e 

épocas vem sendo amplamente discutida em nossa historiografia desde os 

primeiros estudos que atentaram para este grupo como partícipe 

importante na formação da sociedade brasileira desde os tempos coloniais.  

Podemos dizer que o Nordeste e o Sudeste do país foram e são os 

espaços mais explorados pelos estudiosos e pesquisadores voltados para 

temática, muito provavelmente em função do volume significativo de 

indivíduos de origem judaica que para as regiões seguiram, fosse na 

condição de imigrantes ou de refugiados. 

Fato é que os judeus que para cá vieram viveram “situações peculiares 

que orientaram os laços da comunidade ora num sentido de maior 

fechamento do grupo, ora num sentido de maior abertura” (GOUVÊA, 1980: 

p.32). 

No que toca a região Sul do Brasil, mais especificamente o Paraná, 

sabemos que a formação da comunidade Judaica no Estado se deu a partir 

da vinda de várias famílias que imigraram entre as últimas décadas do século 

XIX e as primeiras do século XX, em consequência do grande fenômeno de 

imigração ocorrido no Brasil nesse período (TOMAZ; PELEGRINI, 2007: p.2). 
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 Referente a cidade de Curitiba, os primeiros imigrantes judeus que se 

tem notícia datam do final do século XIX4 tinham origem polonesa. Um grupo 

pequeno – apenas duas famílias - misturado a outras nacionalidades, que 

teria se estabelecido numa colônia agrícola, não como camponeses, mas 

envoltos a atividade comercial dos produtos agrícolas, uma vez que parecia 

condizer mais com a realidade a qual estavam acostumados (COELHO, 2015: 

p.157).  

Logo no início do século XX, ao cessar a atividade agrícola na colônia, 

Max Rosenmann5, coordenador da União israelita, fundada no ano de 1913 

e membro de uma daquelas famílias acabou mudando-se para o centro de 

Curitiba, o qual “tornar-se-ia o destino do contingente de imigrantes judeus 

provenientes da Europa Oriental que chegava ao Brasil no início do século 

XX” (idem,ibidem).  

De acordo com Nachman Falbel (2008), a fundação da União Israelita 

teria incentivado a criação de outras instituições, ora voltadas para a 

promoção de atividades culturais, para auxílio a refugiados, ora de cunho 

sionista6, como a Shalom Sion. 

Alguns anos mais tarde, as instituições fundiram-se numa só quando 

fundado o Centro Israelita do Paraná (CIP), uma instituição que objetivava 

manter viva as ricas tradições desse povo residente em Curitiba e região 

TOMAZ; PELEGRINI, 2007: p.2): 

 
O CIP retomou suas atividades culturais e sociais, passando a 

promover eventos esportivos e de lazer em sua nova sede 

inaugurada em 1962, projetada para funcionar como um clube. O 

complexo também passou a incorporar a sede da Escola Israelita 

Brasileira Salomão Guelmann. As atividades religiosas até então 

vinculadas ao CIP passaram a ser realizadas numa sinagoga com 

sede própria. Com a inauguração desses novos edifícios do CIP, da 

escola e da Sinagoga, a comunidade judaica de Curitiba ganhou 

                                         
4 De acordo com Regina Rotenberg Gouvêa (1980), neste período “foram dadas algumas 

oportunidades para a formação de colônias judaicas”, uma forma de superar o trabalho 

escravo e que segundo ela, teria sido um trabalho rural com “resultados limitados” (GOUVÊA, 

1980: p. 40). 
5 Além de responsável pela fundação da União Israelita de Curitiba, Max Rosenmann seria, 

de acordo com Daniela Vicedomini Coelho (2015), “uma figura de referência para a 

preservação da identidade da comunidade israelita local”, era ele responsável pela vida 

cultural e religiosa da comunidade judaica de Curitiba. 
6 Compreendemos o termo sionista como uma “ideologia e um movimento político nascido 

na Europa no último quartel do século XIX. A reconstituitção de uma nação judaica, 

formando um corpo político para a criação de um estado soberano na terra de Israel 

constituiu o objetivo fundamental desta doutrina e deste movimento” (GREILSUMMER, 2005: 

p.05).                
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condições para organizar melhor sua vida comunitária (COELHO, 

2015: p.157). 
 

 Em 1960, foi criada a Sinagoga Francisco Frischmann, em 1981 a 

sinagoga Beit Chabad e, em 2011, a sinagoga Beit Yaacov juntamente com a 

inauguração do Museu do Holocausto (BEIRESDORF, 2015: p.23). 

Muito embora a criação do Museu do Holocausto tenha sido criado e 

patrocinado pelo empresário Miguel Krigsner, o desejo de tratar da memória 

da Shoah teria partido do historiador, pesquisador e professor Sérgio Alberto 

Feldman, quando em julho de 2004, num artigo escrita para a Revista Visão 

Judaica, intitulado “Os assassinos da memória” já enunciava a necessidade 

de um centro de memória do Holocausto. 

O apelo a comunidade judaica justificava-se de acordo com Daniela 

Beiresdorf (2015), ao conturbado contexto das relações entre Israel e 

Palestina, onde Feldman apontava para a importância da defesa das ações 

do governo israelense, por parte dos judeus de Curitiba. Mas foi pensando 

nos “perigos referentes ao esquecimento da história judaica e à ação dos 

negacionistas” (BEIRESDORF, 2015: p.23), que o pesquisador mais parecia 

preocupado. 

Isso nos ajuda a compreender o grande papel que teve o historiador7 

na estruturação do projeto em sua fase inicial, onde: 
 

Além de desenvover uma pesquisa iconográfica em Jerusalém, sob 

orientação do historiador Avraham Milgram, historiador do Yad 

Vashem, conseguiu reunir uma coleção de 14 vídeos com 

depoimentos de sobreviventes do Shoah estabelecidos em Curitiba, 

entrevistados pela equipe técnica da USC Shoah Foundation, de 

Steven Spielberg, que havia estado na cidade em 1997. Ao conjunto 

de relevos e depoimentos somou-se um acervo inicial de objetos 

históricos, documentos e fotografias reunidos com o apoio da 

comunidade judaica local e a partir de aquisições, doações e/ou 

comodatos com outras instituições e museus internacionais 

dedicados ao tema                      (COELHO, 2015: p. 160).  

 

Deste modo acreditamos que dos engajamentos fundamentais que se 

entrecruzam, suscitados por Ricardo Santhiago (2016) ao refletir acerca dos 

usos públicos da História, o Museu do Holocausto, tanto em seu formato 

físico quanto na web 2.0, se encaixaria ao menos em três deles, sendo um 

                                         
7 Ao que tudo indica Feldman já contava com o auxílio do empresário paranaense  Miguel 

Krigsner em suas pesquisas (BEIRESDORF, 2015: p.30), 
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deles uma história feita para o público, uma outra pelo público e também 

aquela que se organiza com o público. 
 

2. O Museu do Holocausto e “a batalha pela memória” em 

diferentes ambientes. 

 

De acordo com Arturo Colorado Castellary ([201-? ]), o museu do nosso 

tempo: 

 
Foi uma das primeiras instituições de memória que ousou enfrentar 

o desafio das TICs. Desde o início da cultura digital, existem 

experiências importantes a respeito disso. Nos anos 1990, foram 

numerosos os museus, começando com a National Gallery, em 

Londres, que publicaram conteúdo em várias mídias. 

                                                       

Deste modo, compreendemos a adesão dos museus aos recursos 

digitais e ao ciberespaço como um fenômeno recente, e sobre este último 

compreendemos que "cyberspace is a new form of perspective. It does not 

coincide with the audio-visual perspective which we already know. It is a fully 

new perspective, free of any previous reference” (VIRILIO, 2000, p.1). 

 Além disso, o número de instituições que passaram a enxergar este 

novo ambiente como uma possibilidade de divulgação tem crescido a cada 

ano, rompendo barreiras, promovendo uma nova forma de relacionamento, 

“quase independente dos lugares geográficos” (LÉVY, 1999, p.49), e, por 

último não menos importante, à um público diversificado. Compreendemos, 

portanto que: 
Ao menos potencialmente, mídias digitais transformam a 

tradicional relação de mão-única entre leitor/escritor, 

produtor/consumidor. Historiadores públicos, em particular, têm 

buscado formas de "compartilhar autoridade" com seu público; a 

web oferece um meio ideal para esta comparação e colaboração. 

(COHEN e ROSENZWEIG, 2005) 
 

No caso do Museu do Holocausto, não foi diferente, nele “os 

internautas podem acessar informações do acervo, cursos e materiais 

disponibilizados pela instituição, depoimentos de sobreviventes, ou podem 

fazer um tour virtual e ainda agendar visitas (COELHO, 2015: p. 208).  

No ano de 2013, um questionário criado e disponibilizado em um dos 

websites do museu, buscou investigar a experiência museal vivida por alguns 

estudantes que haviam, juntamente a escola, visitado o museu e num total 
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de “150 avaliações, 137 (ou 91,3%) consideraram o Museu excelente e/ou 

bom” (COELHO, 2015: p.211). 

A interatividade com o público promovida pela instituição e atrelada a 

um caráter, também educativo, se aproxima, ao menos neste caso, de algo 

que parece extrapolar a ideia de uma tecnologia sofisticada ou de mera 

divulgação.  

O questionário respondido pelos estudantes, possibilitou ao mesmo 

tempo que uma aproximação do museu com o público visitante, um diálogo, 

onde as narrativas construídas pelos estudantes os coloca no lugar de atores 

e partícipes, um novo modelo, portanto, de comunicação.  
 

Breves considerações 
 

São muitas as esferas por onde circula o conhecimento histórico, neste 

sentido reconhecemos no que tange à História Pública que entre os 

historiadores há um consenso onde “entende-se, hoje, que ela pode (e deve) 

ser feita nas ruas, na mídia, nos museus, nas galerias, nos arquivos, nas 

escolas, nas bibliotecas e até mesmo no interior de organizações privadas 

(CARVALHO, 2017: s/p) ”. 

O Museu do Holocausto de Curitiba, o primeiro museu do Holocausto 

no Brasil, se deu a partir de um desejo de um historiador e de um 

empresário, descendente de sobreviventes8, os quais pareciam 

compreender que o “passado é um país estrangeiro, sabem que deve ser 

construído com fadiga no decurso de cada geração” (ROSSI, 2010: p.30). 

Acrescentamos a isso outras duas constatações que contribuem para 

a compreensão da rememoração da Shoah, uma delas a de que "o povo 

hebreu é o povo da memória por excelência" (LE GOFF, 2003: p. 435). A outra 

relaciona-se com “um passado difícil” o qual não deve ser ignorado ou 

subestimado uma vez que: 
 

A história anterior das perseguições se estabelece como prova para 

a comunidade, de que ela precisa se precaver contra possíveis anos 

difíceis no futuro; que a identidade positiva que os judeus têm hoje 

num determinado lugar pode, amanhã, vir a transformar-se numa 

identidade negativa. Em perseguições eventuais e isoladas; e em 

pogroms (GOUVÊA, 1980: p. 33). 
 

                                         
8 Pai e mãe sofreram perseguições por parte dos nazistas, perderam familiares mas 

conseguiram escapar refugiando-se em regiões diversas até virem para o Brasil e aqui 

fixarem residência (COELHO, 2015: p. 160). 
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Além disso, a memória da Shoah vem para combater o negacionismo, 

uma vez que o mesmo se apresenta “numa perspectiva estritamente 

historiográfica, não é uma interpretação alternativa, nem reacionária, nem 

mesmo nazistófila, do hitlerismo. Ele é uma construção ideológica de 

aparência histórica” (MILMAN, 2000: P. 115).  

Por outro lado, conforme nos atenta Michael Pollak em seu estudo 

acerca da memória e da identidade: 

 
 Se é possível o confronto entre a memória individual e a memória 

dos outros, isso mostra que a memória e a identidade são valores 

disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente 

em conflitos que opõem grupos políticos diversos                     ( 

POLLAK, 1992: p. 05). 

 

Não faz muito tempo, um grupo de brasileiros através de uma rede 

social negou o Holocausto. Não só demonstravam desconhecimento sobre o 

evento, como também em outros registros, buscaram amenizar o 

assassinato dos judeus nos campos de extermínio. Mais recentemente ainda, 

declarações por parte de autoridades políticas – como aqui no Brasil, por 

exemplo – sobre o partido nazista ser “de esquerda” causaram impacto e 

repúdio não só por parte de membros da comunidade judaica, jornais e 

revistas de grande circulação mas de estudiosos e intelectuais que dedicam-

se a temática há muitos anos. 

Neste ínterim, acreditamos no Museu do Holocausto de Curitiba, neste 

lieux de Mémoire (NORA, 1984), como uma ferramenta fundamental para a 

continuidade de um passado claramente ainda não superado.  

Por último não menos importante, reforçamos a relevância social, 

política e cultural desta instituição, levando-se em consideração a forte 

presença da comunidade judaica na cidade de Curitiba, promovendo a 

manutenção dos vínculos e reconfigurações identitárias. 
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A jogabilidade da caixa preta: um primeiro olhar para o jogar 

como um ritual iconofágico 
 

Durval RAMOS (UFPR)1 

 
Mais do que linhas de códigos, videogames são imagens. E, justamente por 

isso, atraem e conquistam o jogador, que se deixa ser devorado para viver a 

experiência de imersão nesses mundos virtuais. Esse processo acontece pelo 

ato de jogar, que realiza uma narrativa que existe, até então, apenas como 

potencialidade, como uma caixa preta de Flusser. No entanto, como essa 

narrativa é construída na prática? Este trabalho é uma introdução a esse 

debate, um primeiro passo dentro de uma pesquisa em andamento no 

programa de mestrado da Universidade Federal do Paraná — ou seja, a 

primeira fase desse jogo. Assim, este artigo apresenta o conceito de jogo, sua 

relação com imagens e como a conexão entre esses dois elementos faz do 

jogar um ritual iconofágico. 

 

Palavras-chaves: Jogos digitais, Imagem, Iconofagia 
 

1. INTRODUÇÃO 

Sob um ponto de vista estritamente técnico, os jogos eletrônicos nada 

mais são do que programas de computador. Softwares que combinam zeros 

e uns em linguagem binária, um mar de linhas de programação que é lido 

em aparelhos específicos que traduzem esse idioma ininteligível para a 

maioria das pessoas naquilo que o jogador vê nas telas da TV ou de seu 

celular. São códigos que se apresentam para o jogador na forma de um herói 

que pula de cano em cano para salvar a princesa ou na recriação de uma 

partida de futebol. 

Contudo, descrever os jogos dessa forma tão crua e direta anula 

justamente a mágica existente nesse processo. Afinal, para quem joga, essas 

tecnicidades são quase irrelevantes. O que realmente importa são as 

possibilidades que o game oferece, é o desafio que encontra a cada nova 

fase ou o mundo que se abre ao início de uma partida. É a capacidade que 

ele tem de envolver quem está com o controle na mão e levá-lo para outra 

realidade.  

Isso tudo porque os jogos são, acima de tudo, imagens. Não imagem 

em sua ideia comum, como uma simples composição visual, um desenho, 

                                         
1 Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Trabalho 

orientado pelo professor Dr. Hertz Wendell Camargo (UFPR) 
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que aparece quando você conecta o videogame à TV. Jogos são imagens em 

seu conceito mais amplo, servindo como um ponto de mediação entre o 

homem e o mundo, como uma representação deste, como descreve Flusser 

(2013). Indo mais além, na definição de Baitello (2014), as imagens são como 

uma segunda realidade que denota a ausência na presença — e uma 

presença na ausência. 

E são justamente essas imagens que nos interessam, sobretudo pela 

já citada capacidade de envolver o jogador e trazê-lo para seu mundo — 

portanto, de devorá-lo. Essa imersão é característica das imagens e não 

exclusiva dos videogames, mas ela se torna ainda mais aparente nos jogos 

pela interatividade que o meio oferece. Os game studies há tempos já se 

debruçam sobre essa particularidade, uma vez que ela sempre foi descrita 

como uma das bases do que caracteriza o jogo (HUIZINGA, 2017; GASI, 2013; 

SALEN & ZIMMERMANN, 2012), sobretudo no digital2. Não por acaso, o 

próprio campo de estudo se dividiu em dois grandes paradigmas 

(SANTAELLA, 2009;  GOMES, 2009a): a narratologia, que vai dedicar maior 

atenção à narrativa como principal chave de leitura dos processos existentes, 

e a ludologia que prioriza características como a dinâmica, as regras e as 

possibilidades de interação do jogo como os componentes fundamentais. 

Contudo, há uma terceira linha de pensamento na relação entre a 

narrativa e a jogabilidade, que coloca esses dois componentes não como 

opositores, como complementares para a criação da experiência do jogo. É 

o que Salen e Zimmerman (2012, p.50) vão chamar de interação lúdica 

significativa, em que a ação do jogador e a resposta do sistema (ou seja, a 

interação existente entre esses dois componentes) vai criar um significado. 

Assim, o que os autores propõem é que a produção de sentido dentro dos 

jogos está ligado ao ato de jogar. 

E é essa noção o ponto de partida não apenas deste artigo, mas de 

todo o trabalho no qual ele está inserido. Como uma etapa inicial de uma 

pesquisa em andamento para o programa de mestrado da UFPR que visa 

entender como esse processo de significação acontece, este artigo é um 

primeiro olhar para como a interação dá sentido ao game a partir do jogo 

Bloodborne (Sony, 2015) — ou seja, como o jogar realiza a narrativa. 

                                         
2 Vale destacar a  diferença entre o que vamos chamar aqui de jogo analógico (as 

brincadeiras, o jogo como esporte e até mesmo o jogo de tabuleiro, assim como todas as 

demais variações) com o jogo digital. Ambos dividem as mesmas características básicas — 

uma “atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e exterior à vida habitual, 

mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total” (HUIZINGA, 

2017, p.16) —, com a diferença de que o jogo digital depende de um aparelho que faça essa 

mediação.  
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Assim, este trabalho vai se fundamentar em um olhar teórico sobre 

jogos eletrônicos e sua relação com a imagem. Afinal, é preciso entender o 

funcionamento da estrutura para, então, poder desmontá-la e remontá-la de 

outras formas. Somente assim é que as peças fazem sentido e o jogo pode, 

de fato, começar. 
 

2. PRESS START 

Em sua obra Homo ludens, o historiador e linguista holandês Johan 

Huizinga (2017, p. 11-13) descreve a estrutura básica do jogo como uma 

atividade voluntária, que se porta como uma evasão da vida real e fora da 

vida comum e que possui um tempo e espaço próprio que lhe garante a 

criação de uma ordem própria. Mais do que isso, ele destaca o papel que 

esse tipo de atividade desempenha dentro das sociedades e no próprio 

indivíduo, pontuando sobretudo o caráter ritualístico que o jogo carrega. 

Essa noção se conecta perfeitamente com a nossa relação com imagens, 

como será tratado futuramente. 

Embora essa definição proposta pelo autor seja válida para aquilo que 

encontramos no jogo digital, ela não contempla o todo que o game é capaz 

de oferecer. Isso porque a obra data de 1938, ou seja, um período em que o 

videogame não era concebido nem mesmo nos mais loucos sonhos. 

Assim, alguns autores vão ampliar essa definição do jogo, puxando os 

conceitos para dentro daquilo que encontramos no mundo digital dos 

videogames. Salen & Zimmerman (2012), por exemplo, refazem o caminho 

trilhado em Homo ludens, desta vez com o olhar voltado para os games 

eletrônicos, e apontam como o jogo ganha algumas particularidades a partir 

do momento em que ele passa a ser mediado por um suporte tecnológico e 

se torna digital. 

Dessa forma, os autores estendem as definições mais clássicas sobre 

o que é o jogo e apontam as particularidades que vão definir o meio digital: 

1) a existência de uma interatividade imediata, mas restrita; 2) a manipulação 

de dados e informações para a criação de seu sistema; 3) a automatização 

de procedimentos complexos e 4) a possibilidade de criar uma rede de 

comunicação entre os jogadores. 

Segundo eles (Idem, p. 107), essas características também estão 

presentes nos jogos não digitais, mas é nos jogos digitais que, em geral, esses 

elementos aparecem de forma mais robusta. Contudo, eles destacam que 

aquilo que vai propiciar a tal interação lúdica significativa está além, no 

chamado círculo mágico, um espaço diferenciado em que as regras do jogo 

se sobrepõem às regras da vida cotidiana. 
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Todo jogo se se processa e existe no interior de um campo 

previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, 

deliberada ou espontânea. Tal como não há diferença formal entre 

o jogo e o culto, do mesmo modo o “lugar sagrado” não pode ser 

formalmente distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de 

jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o 

tribunal etc., têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto 

é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior 

se respeitam determinadas regras. Todos eles são mundos 

temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de uma 

atividade especial. (HUIZINGA, 2017, p.13) 
 

É a partir disso que voltamos nossa atenção para a narrativa. Essa ideia 

do círculo mágico é algo que o autor diz já existir no jogo tradicional, mas o 

jogo digital vai trabalhar com esse elemento de outras formas, sobretudo por 

causa do papel da imersão e da interatividade (MURRAY, 2003), que se 

tornam ainda mais importantes, como vimos anteriormente. 

Para Nesteriuk (2009, p.31), a principal adição que imersão e 

interatividade trazem para a narrativa em videogames é a criação de 

experiências únicas. “Ao interagir com e no videogame, o jogador altera 

constantemente o estado da arte do jogo, construindo assim, a cada 

momento, o seu próprio jogo e a própria narrativa”. 

Luz (2010, p.19) descreve o videogame como “uma poderosa arte 

híbrida, que carrega em sua linguagem gráfica os elementos da arte do 

cinema, da animação e dos quadrinhos” e isso significa, portanto, que ele é 

capaz de apresentar narrativas e imagens de uma forma única a partir dessa 

combinação de mecânicas e contexto. É o que permite, por exemplo, que o 

jogador saiba que, em Super Mario Bros. (NINTENDO, 1985), o herói tenta 

resgatar a princesa sem que isso seja contado em uma única linha de diálogo 

ou que tenhamos experiências verdadeiramente cinematográficas e 

interativas. 

Por outro lado, vemos atualmente uma popularização de jogos que se 

apropriam dessa linguagem cinematográfica para realizar suas narrativas, 

como acontece em games como Uncharted 4: A Thief’s End (SONY, 2016) , Final 

Fantasy XV (SQUARE ENIX, 2016) e God of War (SONY, 2018) — apenas para 

citar alguns. Como exemplifica Gomes (2009b, p.72), nesses casos, a 

produção de sentido acontece em “breves segmentos de animação em 3D, 

pré-renderizados, que usam uma linguagem cinematográfica para atualizar 

o status do objetivo dramático maior”. Se você excluir os momentos jogáveis 

de interação e deixar apenas essas cenas, tem um filme tradicional em mãos 

— como é facilmente encontrado em dezenas de canais no YouTube. 
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Só que existem jogos que fogem desse modelo cinematográfico e que 

se aproximam muito mais da ideia de Nesteriuk (2009) vista acima, de que 

essa narrativa se constrói de modo diferenciado a partir da experiência de 

cada jogador. Isso fica muito claro em Bloodborne (SONY, 2015) pela forma 

com que ele combina jogabilidade e narrativa, construindo a sua história de 

um modo que só poderia ser apresentado em um jogo digital. 

Desenvolvido pelo estúdio japonês From Software para PlayStation 4, 

ele coloca o jogador no papel de um caçador que desperta em uma cidade 

tomada por monstros e pessoas enlouquecidas e agressivas. Contudo, nada 

é explicado para o jogador, que começa sua jornada sem entender o que está 

acontecendo, sendo preciso construir uma narrativa a partir de informações 

contidas no cenário, nos inimigos e até mesmo em itens encontrados e nas 

mecânicas que o jogo oferece. É como se ele fosse um grande quebra-

cabeças e o desafio é encontrar e dar sentido a cada uma das peças. 

isso faz com que a realização da narrativa dependa ainda mais do 

jogar. O processo de decodificação só acontece quando o jogador imerge nas 

imagens e é capaz de dar sentido e conectar os elementos que são 

apresentados.  

 
Não importa qual seja o jogo digital, ele não acontece sem a 

interrelação com o jogador. É quase como se existisse somente em 

potencial, até haver alguém que o jogue. Também lhe dá um caráter 

comunicacional, já que cada ação de um avatar em um jogo é 

conduzida por uma pessoa que o controla, fomentando uma 

semiose constante entre pessoa e máquina. (GASI, 2013, p.16) 
 

Embora a autora aponte que isso é algo que existe em todos os jogos, 

essa situação se torna ainda mais aparente em games como Bloodborne, em 

que a atuação do jogador é fundamental para a produção de sentido. É 

somente a partir da interação entre jogador e videogame é que as peças 

desse quebra-cabeças podem ser juntadas. 

Esse modo de contar história é característico do diretor e produtor 

Hidetaka Miyazaki, que já utilizou a mesma estrutura em outros de seus 

jogos, como Demon’s Souls e Dark Souls. Segundo ele, a ideia de desenvolver 

games com narrativas fragmentadas é baseada em suas experiências como 

leitor que, quando criança, tentava ler livros em inglês e, por não dominar o 

idioma, não compreendia todas as palavras e completava as lacunas das 

histórias com sua própria imaginação. “Deste modo, ele sentia que estava 

coescrevendo a ficção junto com seu autor original3” (PARKIN, 2015). 

                                         
3 Tradução nossa. 
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A explicação do diretor do jogo vai ao encontro da proposta de 

Nesteriuk (2009), que defende que a interatividade faz com que as obras se 

tornem abertas e dinâmicas — o que torna o jogador uma espécie de coautor 

daquele game. Isso porque, segundo Gasi (2013, p.15), a estrutura de jogos 

como Bloodborne fazem parte de uma nova cultura de materialização da 

imagem em que “o observador não permanece como um sujeito externo à 

criatividade de qualquer obra, mas se transforma em um atuante em seu 

mundo interno, torna-se uma interface entre o mundo virtual e o real” . 

É a interação lúdica significativa proposta por Salen e Zimmerman 

(2012, p.50), que alia narrativa e mecânicas e coloca os dois componentes em 

pé de igualdade dentro da experiência. Assim, a produção de sentido vai ser 

diferente de acordo com as interações de cada jogador com os elementos do 

jogo. Uma peça importante da história pode se perder porque um item não 

foi encontrado ou porque o indivíduo não conseguiu relacioná-lo com o que 

o cenário já tinha informando. As diferentes experiências fazem com que 

duas pessoas joguem games completamente diferentes ou que o mesmo 

indivíduo nunca encare sessões idênticas. 

Isso faz com que o jogar esteja também condicionado à imersão para 

que a história aconteça. Afirmar que o jogar produz sentido pode dar a 

impressão de que basta alguém ter o controle nas mãos e apertar alguns 

botões para que, magicamente, aquele amontoado de pixels e polígonos faça 

sentido e componha uma história. No entanto, esse processo de significação 

é bem mais complexo do que isso. É aí que surge o nosso principal 

questionamento: como o jogar constrói a narrativa a partir da simbiose entre 

homem e máquina? 

A incógnita, portanto, se encontra justamente na lacuna existente 

entre apertar o botão Start e a concretização da narrativa — de maneira 

muito semelhante ao que Flusser (2013) encontra ao analisar a relação do 

fotógrafo com o aparelho fotográfico. Segundo ele, essa relação é como uma 

caixa preta, difícil demais para ser penetrada e em que só é possível perceber 

o input e o output (ou seja, a intenção do agente e o resultado final), mas sem 

compreender por completo o processo codificador que acontece em seu 

interior.  

Assim, a ideia de que a interação lúdica significativa é uma caixa preta 

torna-se o nosso ponto de partida para compreender o processo de 

significação pelo jogar.  

Embora soe como lugar comum, a ideia de que é preciso entrar no 

jogo para que ele ganhe forma e sentido se torna verdadeira neste caso. 

Como dito, não basta apenas segurar o controle e apertar os botões para 

que o significado venham à superfície. É preciso mergulhar no mundo de 
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imagens para que isso aconteça — ou, melhor dizendo, se deixar ser 

devorado por elas. 
 

3. O JOGO QUE NOS DEVORA 

Huizinga (2017, p.6-7) já vai pontuar a relação intrínseca existente 

entre o jogo e o mundo das imagens. Para o autor, o jogo possui uma 

realidade autônoma baseado na manipulação de certas imagens — o que faz 

dele uma imaginação da realidade. 

O pensar imagem é importante dentro desse contexto porque, como 

defende Gasi (2013, p.15), a interatividade faz com que o videogame trabalhe 

com um tipo diferente de imagem: a chamada imagem indexal, que “está na 

mudança do elétron para o fóton, e essa mudança é fomentadora de uma 

nova síntese entre imagem e observador”. O impacto disso é que “o 

observador não permanece como um sujeito externo à criatividade de 

qualquer obra, mas se transforma em um atuante em seu mundo interno, 

torna-se interface entre o mundo virtual e o real” (Idem). 

Isso vai ao encontro do que propõe Flusser (2013) quando descreve 

como o significado de uma imagem é decifrado. Para ele, o observador 

também desempenha um papel ativo nessa relação, uma vez que o sentido 

emerge de uma síntese entre as intenções do emissor e do receptor, uma 

vez que são símbolos conotativos e, portanto, sujeitos a uma subjetividade. 

E se o observador (ou jogador, neste caso) não permanece externo à 

criatividade, significa que ele está dentro do processo. Em vários momentos 

falamos sobre o entrar no jogo ou mergulhar na imagem. Isso revela a 

necessidade de entendermos justamente como esse processo é feito — e é 

esse o momento em que somos confrontados com o conceito de iconofagia 

apresentado por Baitello (2014). Para o autor, não somos apenas nós que 

consumimos imagens, mas elas também nos consomem de alguma forma. 

Vivemos uma segunda realidade baseado em imagens e somos 

constantemente devorados por aquilo que não deciframos — e também por 

aquilo que é decifrado. “Quando se tem o tempo de ler um livro, ler um 

romance, olhar um quadro, mergulhar numa imagem e contemplá-la, entra-

se na realidade regida por uma temporalidade distinta”. (Idem, p.47) 

Com essa noção em mente, podemos ir um pouco além. Ao invés de 

falarmos especificamente em iconofagia, é possível um pouco além e encarar 

essa ideia como um processo — um rito. “Ritualizar significa inserir em um 

tempo que se refaz, conferir nova vida, oferecer sobrevida” (Ibidem, p. 24). 

Assim, para entendermos o que representa esse entrar nas imagens, vamos 

olhar para o que chamamos de rituais iconofágicos, ou seja, para como essa 

inserção dentro de um tempo e de um espaço mágicos acontecem. No 
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campo da Antropologia, Eliade (2016) já descrever o rito como uma porta de 

entrada para um universo mágico. Desse modo, o jogador é transportado 

para esse tempo e espaço sagrados que possuem regras próprias. No nosso 

caso, para o tempo e o espaço das imagens. 
 

3.1 EXPLORANDO POTENCIALIDADES 

Como dito anteriormente, a experiência do jogador dentro das 

imagens do videogame é que vai definir como ele vai construir aquela 

narrativa. Voltando a Nesteriuk (2009), cada jogador vai construir o seu 

próprio game de acordo com a forma com que interagiu com ele. E há nesse 

processo uma lacuna, um espaço em branco entre apertar o botão Start e a 

concretização da narrativa — de maneira muito semelhante ao que Flusser 

(2013) encontra ao analisar a relação do fotógrafo com o aparelho 

fotográfico. Segundo ele, essa relação é como uma caixa preta, difícil demais 

para ser penetrada e em que só é possível perceber o input e o output (ou 

seja, a intenção do agente e o resultado final), mas sem compreender por 

completo o processo codificador que acontece em seu interior.  

Assim, podemos tratar a interação lúdica significativa como uma caixa 

preta, uma vez que ela possui infinitas potencialidades dentro de si e cujo 

objetivo do jogador está justamente em tentar esgotá-las — o que, no caso 

de Bloodborne, acontece também dentro da narrativa. Como defende Mello 

e Mastrocola (2016, p.32), quanto mais a narrativa se envolve com o jogar, 

mais imersiva se torna a experiência do jogo. Ou seja, maior é a capacidade 

das imagens devorarem o indivíduo e puxá-la para dentro de seu mundo. 

Jogar, portanto, significa mergulhar nessas imagens para esgotar as 

possibilidades que o aparelho oferece. Para o jogador, o desafio é explorar 

todas as possibilidades oferecidas, seja em termos de mecânica (fazendo 

tudo aquilo que as regras do game permitem) ou de narrativa, explorando 

todas as opções e caminhos para encontrar e conectar peças que fazem a 

história ter sentido. É tornar menos opaca essa caixa preta, ainda que, como 

aponta Flusser (2013), tal tarefa seja impossível, visto que uma de suas 

características seja a complexidade na hora de dominá-la por completo.  

Isso significa que o jogador jamais vai penetrar totalmente na caixa 

preta do videogame, decifrando todas as potencialidades nela existente. A 

graça do jogo está aí: sempre há um caminho novo a trilhar, uma nova ação 

para fazer a algo novo a combinar. Ao falar da fotografia, Flusser vai destacar 

que o segredo da relação entre o indivíduo e o aparelho fotográfico é que 

aquele é capaz de dominar este mesmo sem saber o que se passa em seu 

interior. Isso significa que o jogador consegue dominar o jogo ao mesmo 

tempo que é por ele dominado. 
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Olhando para o caso de Bloodborne, temos uma história que não é 

contada linearmente, mas a partir de uma narrativa espacial (JENKINS, 2004) 

na qual o próprio ambiente vai ambientar e informar o jogador sobre o que 

acontece. O espaço conta a história e, para lê-la, é preciso explorar esse 

cenário e conectar peças que estão soltas. E é nesse momento que a imersão 

se torna fundamental, uma vez que ela representa esse ritual iconofágico 

que permite o olhar para dentro da caixa preta: é somente se tornando 

imagem que você é capaz de entrar no mundo do jogo e, assim, dar sentido 

às imagens que são apresentadas. 
 

4. CONSIDERAÇÕES 

Como dito anteriormente, este trabalho nada mais é do que um 

primeiro olhar para a conexão entre imagens e jogos eletrônicos como parte 

de uma pesquisa muito maior, ainda em andamento. Contudo, ainda assim 

é possível apontar algumas considerações relevantes para esta etapa do 

estudo. A principal delas está justamente no papel da imagem dentro dessa 

interação lúdica significativa. 

Como vimos, a imersão desponta como um fator fundamental para a 

produção de sentido nos jogos. É esse entrar no game que vai dar significado 

àquilo que é exibido na tela, que vai fazer com que o indivíduo trabalhe com 

e para a narrativa. Como dito antes, não basta apenas pegar o controle em 

mãos para que essa narrativa se realize, é necessário se deixar devorar pelas 

imagens para que seja possível entrar nelas e decifrá-las — ou seja, um 

processo iconofágico como propõe Baitello (2014). Sendo mais preciso, um 

ritual iconofágico, uma vez que o jogador é levado para espaços e tempos 

mágicos, diferentes da sua realidade cotidiana. 

Todos esses elementos são, portanto, chaves que nos ajudam a 

penetrar nesta caixa preta que ainda parece estar longe de ser clareada. Na 

verdade, o próprio Flusser (2013) já descreve que essa é uma tarefa 

impossível, embora o jogador siga tentando esgotar todos os caminhos que 

aparecem à sua frente. 

Assim, esse breve estudo serve apenas de introdução para uma 

pesquisa que deve se aprofundar justamente na tentativa de entender como 

essa caixa funciona. A primeira fase de um jogo muito maior, se nos atermos 

à linguagem do videogame. 
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Resumo. Este artigo pretende estabelecer uma reflexão a respeito das 

possíveis relações entre a exposição “Memórias das Coisas: tessituras visuais 

de trajetórias docentes” e o papel do objeto como representação e 

construção de conteúdos da memória na formação do sujeito no mundo. 

Neste caso específico, a análise parte do indivíduo enquanto artista, 

pesquisador e docente; do objeto artístico (na qualidade de coisa) e da 

narrativa como mediadoras das práticas sociais do sujeito.  Através da 

Artografia como método de pesquisa em arte, percebi a relevância da 

subjetividade nas reflexões pessoais para este processo de investigação, 

permitindo um levantamento dos vínculos entre cotidiano e arte, cultura e 

coisa, experiência e memória. Considerando a questão da afetividade 

presente nos objetos expostos, é proposta uma discussão acerca de 

realidade e representação e suas implicações na constituição contínua da 

identidade. 

 

Palavras-chaves: Arte, exposição, objeto, narrativa, cultura,  

identidade. 
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 Eu, objeto exposto  

O objetivo nesta comunicação é explicitar as relações entre o objeto artístico 

e o seu papel contemporâneo de colaborar na constituição do sujeito, a partir 

da exposição “Memória das Coisas: tessituras visuais de trajetórias 

docentes”, ressaltando sua contribuição para uma perspectiva no campo da 

arte que permeia os aspectos intrínsecos do cotidiano. Ela ocorreu no início 

deste ano, 2019, para reunir as descobertas visuais, narrativas 

autobiográficas e percepções artísticas na galeria do departamento de Arte 

Visual como parte dos trabalhos de um grupo de estudos formado por 

professores da educação básica, da Universidade e alunos dos cursos de 

Artes Visuais e Design de Moda, vinculado ao Projeto de pesquisa A Formação 

do professor de Artes Visuais em uma perspectiva autobiográfica.   

O projeto aconteceu como um momento para a reflexão sobre o 

processo de construção da identidade de professor, artista, educador. 

Através dele nos foi propiciado reavaliar nossas perspectivas individuais 

sobre o papel do ensino e da arte em nossas trajetórias; a reunião de ideias 

para a confecção de trabalhos artísticos trouxe a possibilidade de perceber 

histórias que compunham o grupo, transformadas em objeto de arte e 

posteriormente expostos para a comunidade.  É possível compreender, pela 

Figura 1: fotografia da exposição “Memória das coisas”.  

 
Fonte: acervo pessoal (2019). 



 

157 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

experiência com o espaço expositivo durante o curso de artes visuais, que a 

arte pode abranger os discursos de todos aqueles que tenham o ímpeto de 

dividir experiências; diante disso, Memória das Coisas foi um exemplo da 

galeria que reconhece os mais opostos cenários a partir de um recorte 

curatorial totalizante. Essa maneira de encontrar na galeria um espaço de 

diálogo permeia a reflexão aqui presente, abordando sua relação direta com 

a discussão do papel da cultura na arte; ao discutir sobre a exposição, 

procuro colocar em pauta a instituição artística como um todo, enquanto 

maneira de elevar um objeto ou diferi-lo de sua função comum. 
 

O subjetivo na arte 

 
Durante o projeto, buscamos aprofundar a pesquisa autobiográfica através 

de um processo cartográficos: compomos relatos, objetos e produções 

artísticas. A a/r/tografia como método de pesquisa foi um dado importante 

para que fosse levado em conta a individualidade de cada sujeito na arte, 

pois ela considera as relações entre a pesquisa e seu pesquisador, como uma 

troca contínua de conhecimentos, dados criativos e afetivos através da 

experiência em arte (DIAS, 2013). Ao utilizá-la, nos baseamos principalmente 

nos textos que integram a obra organizada por Dias e Irwin (2013). Essa 

metodologia critica a construção do modelo acadêmico pela perspectiva 

positivista ao aplicar uma mesma estrutura da pesquisa científica cartesiana 

a todas as áreas do conhecimento. E reconhece as consequências dessa 

generalização ao inserir o contexto artístico e suas particularidades, que em 

muito se diferenciam dos outros campos. 

Figura 2: detalhe de um objeto autobiográfico pertencente à pesquisa 

 
Fonte: acervo pessoal  
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Essa linha de pensamento busca perceber que a ampliação das 

abordagens científicas é necessária ao ser notado que os dados sensíveis, 

subjetivos, são em grande parte ignorados pelas pesquisas mais tradicionais. 

O livro de Dias e Irwin (2013) apresenta a investigação baseada em artes 

como uma solução para a área, integrando a narrativa autobiográfica com a 

produção artística para construir um terceiro espaço (uma terceira coisa) 

entre o universo da arte e das palavras. É esse vínculo que acaba por 

viabilizar o registro de uma multiplicidade de discursos, em formatos que 

entendem a experiência artística (HERNÁNDEZ, 2013). O objeto 

autobiográfico aqui (ilustrado na figura 2) foi trazido como uma maneira de 

representar o indivíduo através de outros sentidos que não sua própria fala; 

cada participante do projeto escolheu algo (um livro, um presente, 

brinquedos de infância, cadernos antigos, etc.) de sua trajetória que 

traduzisse aspectos de quem é. Esses objetos reunidos cooperam para a 

formação da identidade desses sujeitos e criam novas situações, novas 

maneiras de afetar a si e ao outro. Ao abordar a pesquisa baseada nas artes 

em seu capítulo na A/r/tografia, Hernández ressalta que  
 

O desafio da IBA é poder ver as experiências e os fenômenos aos 

que dirige sua atenção a partir de outros pontos de vista, e formular 

questões que outras maneiras de fazer pesquisa não são capazes 

de realizar. De certa forma, o que a IBA pretende é sugerir mais 

perguntas que oferecer respostas. (HERNÁNDEZ, 2013, p. 44) 

 

E é possível perceber como essa estratégia realmente se dá desse 

modo quando a colocamos em prática durante o projeto; a investigação 

gerou em nós uma forma de encarar os estatutos do cotidiano como parte 

de nossa produção artística, transpondo a experiência didática (seja como 

professores atuantes ou em formação) em objetos artísticos.  
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Experiência cotidiana em foco 

 Uma exposição, a dimensão concreta da curadoria, pode ser descrita 

como um conjunto de ideias integradas, traduzindo uma forma de pensar 

que compreende os mais diversos sentidos do mundo. Portanto, ela não 

surge para eleger um estilo, um modo de produzir, e sim para dialogar pela 

obra; a exposição se dá como um desenho no espaço das experiências e 

modos de existir de cada indivíduo (VILLA, 2017). Podemos dizer que hoje, é 

por meio dessa composição de inquietudes estéticas que a arte conversa 

com os contextos variados dos sujeitos comuns — sejam eles professores, 

pesquisadores, alunos, ou qualquer outro. Ao analisarmos a exposição em 

especifico, Memória das Coisas, podemos colocar em pauta as questões 

relativas à sua potência de reafirmação do que é dito pelo objeto artístico. 

Merleau-Ponty (1999) discute os objetos através de uma noção 

fenomenológica que integra o sujeito ao mundo percebido, dizendo que 
 

Meu corpo não é apenas um objeto entre todos os outros, ele é um 

objeto sensível a todos os outros, que ressoa para todos os sons, 

vibra para todas as cores, e que fornece às palavras a sua 

significação primordial através da maneira pela qual ele as acolhe 

(1999, p. 317). 

 

Essa concepção filosófica reconhece como os objetos, suas 

representações nas palavras e o próprio discurso com seus próprios 

Figura 3: detalhe da exposição “Memória das coisas”  

 
Fonte: acervo pessoal 
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significados determinam as experiências do sujeito no mundo e são 

indissolúveis da identidade. Os desdobramentos da pesquisa, refletindo 

sobre a ligação entre sujeito, objeto e mundo, nos levaram a entender uma 

necessidade de dialogar com o outro além da sala do projeto, possibilitando 

novos entendimentos a partir da aproximação que o este ato expositivo traz. 

É relevante lembrar que reuniões da pesquisa aconteciam no departamento 

de arte como o momento de troca entre o grupo a respeito das relações do 

artista-professor-pesquisador com o mundo, materializadas em objeto de 

arte; essas relações eram exemplos ideais das equivalências constantes 

entre a nossa experiência com o mundo e a nossa percepção do ser. Herder 

expressa esse pensamento ao dizer que “O homem é um sensorium comum 

perpétuo, que é tocado ora de um lado e ora do outro.” (apud MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 315) 

Buscamos, através desse movimento de trocas, estreitar no projeto as 

relações entre o pensamento em sala de aula, a reflexão na produção de 

arte, nos estudos e no cotidiano de cada um. A partir dessa premissa, o 

projeto permitiu que alunos e professores compartilhassem suas vivências e 

percebessem como elas afetam a si e aos outros; tanto quando contadas 

pelas palavras ou transmitidas pelos objetos. Em seu livro O que é arte, Coli 

(1995) discute a influência da cultura no objeto artístico, tanto em sua 

necessidade de ser institucionalizado pela exposição, como as características 

de seu contexto que o permitem existir. 
 

A arte instala-se em nosso mundo por meio do aparato cultural que 

envolve os objetos: o discurso, o local, as atitudes de admiração, 

etc. Veremos mais adiante como esses instrumentos e a própria 

noção de arte são específicos de nossa cultura. Por ora, limitemo-

nos a constatar que eles permitem a manifestação do objeto 

artístico ou, mais ainda, dão ao objeto o estatuto de arte: a galeria 

permite que o pintor exponha seus quadros (isto é, que "manifeste" 

sua arte) e, além disso, determina, escolhendo um tipo de objeto 

dentre os inúmeros que nos rodeiam, que ele seja "artístico" (COLI, 

1995, p. 9) 

 

Foi por meio dos objetos artísticos, das coisas envolvidas no eu 

constituído no mundo que a subjetividade foi encontrada e posta em foco 

para existir enquanto experiência. Essa subjetividade pertencente 

exclusivamente à percepção dos sujeitos na experiência, torna possível a 

ideia de um sentido pela arte que se distancia da ideia de sentido cartesiano, 

racional, e que se limita à um dado no intelectualismo de interpretação fria 

do mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 286). A produção aqui se relaciona 

com o repertório imagético do artista, transmitindo pela obra suas vivências 
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particulares e disponíveis para o diálogo, posiciona a visualidade de agora 

em um constante processo de questionamento das definições de arte e 

cotidiano, dos limites encontrados entre um e outro. Martins (2008, p. 27) 

contextualiza esse debate crescente como um resultado das mudanças entre 

os séculos XIX e XX no campo experimentação estética, de modo a debater a 

hierarquia cultural construída em torno do que seria parte das ‘belas artes’, 

tida como um fenômeno superior, e as práticas ‘artesanais’; uma distinção 

derivada do universo erudito e popular, que se utiliza desses termos para 

desqualificar a cultura pertencente ao povo. 

Martins (2008), ao focar na cultura visual, mostra como ela converge 

para uma perspectiva que costura estéticas vindas de todos os lugares, para 

dizer que o espaço artístico agrega seus valores da história da arte, da 

produção fílmica, de experiências individuais e manifestações coletivas. Ele 

identifica esse espaço como uma maneira da arte mediar o contato que 

temos com essas construções culturais que se dão pela visualidade. 

A cultura enquanto criadora do sujeito é tida em Foucault pela 

ocupação consigo mesmo que resulta em uma determinação das maneiras 

com que agimos em relação ao mundo. Podemos percebê-la na arte como 

parte de um processo de representação da realidade, tanto como 

constituidora dessa, em simultâneo. 
 

Parece-me que a aposta, o desafio que toda história do 

pensamento deve suscitar, está precisamente em apreender o 

momento em que um fenômeno cultural, de dimensão 

determinada, pode efetivamente constituir, na história do 

pensamento, um momento decisivo no qual se acha comprometido 

até mesmo nosso modo de ser do sujeito moderno (FOUCAULT, 

2004, p. 13). 
 

Essa via de mão dupla entre representação e realidade se dá, como 

vemos em Merleau-Ponty e Foucault, como um processo de constituição de 

ambos sujeito e coisa, a coisa como um artefato da cultura e parte da 

experiência subjetiva do sujeito. No momento da exposição Memória das 

Coisas, o objeto artístico ali é apresentado não como um objeto de estudo, 

ou um objeto apenas em seu caráter inanimado, e sim no seu caráter de uma 

coisa posta em contato com dados sensíveis, como constituinte de narrativas 

pertencentes ao seu contexto e agregador de significados. A coisa surge 

como uma parte do sujeito, fora dele, constituída pela reprodução da sua 

realidade (de suas experiências) pela memória. Relaciono o cuidado de si, a 

ocupação de si em Foucault com essa preocupação autobiográfica nos 

objetos da pesquisa.  
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Ocupando-se consigo mesma [...], a alma descobre tanto o que ela 

é quanto o que ela sabe, ou melhor, o que ela sempre soube. 

Descobre, a um tempo, seu ser e seu saber. Descobre o que ela é e 

o que ela contemplou na forma da memória. Pode assim, nesse ato 

de memória, ascender à contemplação das verdades que permitem 

novamente fundar, com toda justiça a ordem da cidade (FOUCAULT, 

2004, p. 217). 

 

A experiência e a memória estão, então, interligadas de maneira 

essencial ao objeto cotidiano e suas construções constantes. São percebidas, 

em vez de julgadas. Dão lugar para apreensão de um sentido subjetivo antes 

de um juízo de valor. (MERLEAU-PONTY, 1999). Na arte, ela é nada mais que 

um objeto retirado de sua função prática para estabelecer novas funções 

subjetivas na identidade do artista; quando trazida para a arte, a coisa passa 

a ser propulsora de narrativas para aqueles que a encontram no espaço e se 

apropriam dela, a partir da vivência. 
 

Identidade em construção pela obra 

Na obra, a criação parte de ângulos caminham à margem da história, 

considerando que não existe um consenso quanto ao que determina seu 

processo, senão sua própria criação. Nesse caminho então se envolvem o eu 

e o mundo em uma constante troca de sensações, sentidos e afetos; a obra, 

sendo assim, não deve distanciar-se de onde veio, deixando de ser um 

artefato cotidiano. É essencial fazer valer os esforços do último século em 

conciliar arte e vida, dando continuidade às estratégias adotadas em função 

desse diálogo e reforçando as diversas manifestações da cultura visual 

presente hoje. (MARTINS, p. 28) 

Nós, enquanto parte de uma instituição universitária, somos 

responsáveis por reafirmar esses sistemas em crescimento e propor 

questionamentos que traduzem as inquietações do coletivo. Reafirmar 

nossas vozes dissidentes que em tantos momentos são trocadas por um 

pensamento positivista, unificadas em um mesmo padrão que as afasta do 

subjetivo. “Memória das Coisas” foi uma manifestação dessas vozes que 

nossa diversidade cultura propicia, pondo estatuto da arte de agora. 
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Quando penso no caminho que me levou a falar sobre a exposição, lembro 

da maneira como escolhi meus próprios objetos. Tentar dialogar sobre si a 

partir de outra coisa que não palavras é uma tarefa complicada; envolve 

adentrar espaços de nossa memória que nem sempre trazemos à tona, mas 

que carregam detalhes singulares para quem somos. No ano passado, 

quando a proposta era encontrar estes objetos autobiográficos, trouxe uma 

série de cadernos (figura 5) que fui guardando ao longo dos anos. Neles 

mantenho recados, recortes de revistas, trechos de poemas e desenhos. Vejo 

o quanto as influências culturais com que tive contato ao longo da vida — 

seja por programas de TV, livros, conversas — colaboraram para perspectiva 

que tenho hoje, para a maneira com que cresci e desenvolvi interesses na 

pesquisa estética enquanto estudante de artes visuais. Seltzer trata da 

exposição “Objetos que se escoram tortos” do Arte Londrina 5, ela resume o 

que a história da arte vem nos direcionando a perceber acerca do papel das 

obras em nossas afeições e tenções diárias no mundo: 
 

Falar dos objetos nunca é falar de objetos. Falamos de nós mesmos 

por meio e a partir de objetos. Ademais, olhar para objetos não é 

contemplar artefatos estáticos e definitivos. É buscar apreender 

processos de transformação e ressignificação (SELTZER, in: Arte 

Londrina 5. 2017, p. 181). 
 

Figura 5: detalhe de um objeto autobiográfico. 

 
Fonte: acervo pessoal 
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Em suma, a exposição pode ser vista como uma expressão de uma 

cultura visual, e “Memória das Coisas: tessituras visuais de trajetórias 

docentes” expressa esse enfoque com precisão. Ela teve como um desafio, a 

partir do projeto, propor diálogos e situações do universo da docência em 

artes, conseguindo por fim afetar àqueles que presenciaram tanto seu 

processo formativo como o resultado final. Compreendendo as coisas como 

possuidoras de dados sensíveis, assim como formadoras da identidade do 

sujeito, procurei, nesse caso específico, ressaltar a experiência prática 

expositiva (tal qual a em pesquisa) como uma materialização das relações 

conceituais que encontramos ao longo do trajeto. 
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A ÚNICA OPÇÃO: REPRESENTAÇÕES DO PLANO DE 

DESENGAJAMENTO DE ISRAEL NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

“NOTAS SOBRE GAZA” DE JOE SACCO (2005) 
 

José Rodolfo Vieira3 

Orientador: Prof. Dr. Áureo Busetto4 
 

Resumo: O objetivo desse trabalho consiste em analisar a visão de mundo 

do jornalista estadunidense Joe Sacco na História em Quadrinhos “Notas 

sobre Gaza” acerca do Plano de Desengajamento do Primeiro Ministro 

israelense Ariel Sharon em agosto de 2005 na Faixa de Gaza. O propósito de 

Sacco em “Notas sobre Gaza” consiste em narrar os massacres das aldeias 

de Khan Younis e Rafah em 1956, ambas na Faixa de Gaza durante a Guerra 

de Suez de 1956. No entanto, a hipótese que norteia esse trabalho leva em 

consideração que além de discorrer sobre tais eventos passados, Sacco 

dialoga com os acontecimentos concomitantes com o processo de produção 

de “Notas sobre Gaza” e questiona qual o motivo de descrever os 

acontecimentos de 1956. Como fundamentação teórica, utilizaremos o 

conceito de representações do historiador francês Roger Chartier no intuito 

de compreender os sistemas de representações produzidos pelos demais 

grupos que disputam a verdade sobre o assunto. Metodologicamente, 

estaremos amparados pelas observações de Jean Starobinski acerca da obra 

literária como objeto de estudo. 

Palavras-chave: Palestina; Faixa de Gaza; Meios de Comunicação. 
 

Introdução 

 Como fonte e objeto desse trabalho manusearemos o livro-

reportagem em Histórias em Quadrinhos do jornalista estadunidense Joe 

Sacco. Sobre o autor, Sacco nasceu em 1960 na Ilha de Malta. No entanto, 

ainda muito jovem foi para os Estados Unidos com seus pais. Formou-se em 

jornalismo pela Universidade do Óregon na década de 1980. No final dos 

anos de 1980 trabalha como editor na editora de quadrinhos alternativos 

                                         
3 Doutorando em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista – Julio de 

Mesquita Filho (UNESP-Assis). Mestre em História Social pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 
4 Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em História pela 

Universidade Estadual Paulista – Julio de Mesquita Filho (UNESP-Assis). Graduado em 

História pela Universidade Estadual Paulista – Julio de Mesquita Filho (UNESP-Assis). 
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Fantagraphics Books. Em 1988 ele parte para a Europa para produzir seu 

primeiro trabalho autoral, denominado “Yahoo!”. No final de 1991, durante a 

primeira Intifada Palestina5 (1987-1993), Sacco dirigi-se para o Oriente Médio 

com intuito de escrever seu primeiro relato de guerra quadrinizado. 

Inicialmente, “Palestine” foi publicado sem periodicidade exata, em nove 

volumes, entre 1992 e 1995. Esse trabalho lhe rendeu o prêmio máximo das 

Histórias em Quadrinhos em 1996, o prêmio Eisner Award pela inovação de 

sua narrativa. Em “Palestine”, o foco principal de Sacco foi a coleta de 

testemunhas dos primeiros dias da Intifada Palestina nos territórios 

ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Por meio de uma perspectiva 

pró-palestina, fato esse afirmado pelo autor, ele detalha o sofrimento dos 

palestinos diante da repressão do Estado de Israel nesse acontecimento. 

 Em “Notas sobre Gaza”, Sacco regressa após vinte anos da 

produção de “Palestine” ao Oriente Médio. Publicada no Brasil pela 

Companhia das Letras em 2010, no entanto, ela levou sete anos para ser 

executada, entre a viagem para Palestina em 2002 e o término do processo 

de criação em 2009. O motivo da viagem do autor para Palestina em 2001 

havia sido a produção de uma matéria especial em conjunto com o jornalista 

Chris Hedge para revista Harper’s. Após colher entrevista com Abed El-Aziz El-

Rantisi6, um ex-fedayeen palestino, que então era integrante do grupo 

fundamentalista islâmico Hamas, esse trecho do material havia sido retirado 

da versão final publicada pela Harper’s. O recorte deve ter ocorrido, muito 

possivelmente, devido à ligação do ex-fedayeen com o Hamas. Apesar do 

recorte, Sacco acreditava que o evento narrado por Rantisi era um assunto 

importante para ser ressaltado. O evento narrado fazia menção para dois 

massacres durante a Guerra de Suez de 1956 nas vilas de Khan Younis e 

Rafah, ambas localizadas na Faixa de Gaza.  

                                         
5 Também conhecido como “revolta das pedras” ou “guerra das pedras”, a Intifada foi o 

levante de cunho popular na Palestina no final de 1987 terminando somente em 1993 com 

o Acordo de Oslo. A Intifada ficou conhecida pelo fato dos palestinos atacarem com pedras 

os soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI). Uma das maiores consequências da 

Intifada, foi o surgimento do movimento fundamentalista Hamas em 1988, durante os 

protestos. 
6 Também conhecido como o “Leão da Palestina”, foi um médico e militante palestino. Após 

a morte do líder do Hamas Ahmed Yassin em 22 de março de 2004, Rantisi havia se tornado 

o líder do movimento. Era conhecido pelas declarações duras contra os judeus e não 

acreditava na existência do Holocausto. Era também considerado terrorista pelos Estados 

Unidos e pela União Europeia. Rantisi foi morto por um bombardeio seletivo das Forças de 

Defesa de Israel em 17 de abril de 2004. Foi o segundo líder do Hamas morto pela FDI em 

menos de trinta dias. 
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 Diante dessa conjuntura, Sacco então retorna à Palestina para a 

coleta de informações para “Notas sobre Gaza”. Ao contrário de “Palestine”, 

o foco principal desse projeto não estava alicerçado na observação dos 

acontecimentos presentes na Palestina, mas, nos dois massacres na Faixa de 

Gaza em 1956. Dessa maneira, a hipótese que norteia esse trabalho consiste 

em compreender a relação entre a narrativa dos eventos de 1956 na Faixa 

de Gaza o presente momento da criação por parte do autor durante a 

produção de “Notas sobre Gaza”. Ou seja, levamos em consideração que, 

apesar de ter escrito sobre os eventos de 1956 na Faixa de Gaza, “Notas 

sobre Gaza” diz muito sobre o momento em que foi desenhada por Sacco 

(2005-2009).  

Um dos acontecimentos coetâneos a Sacco, consideramos a 

conjuntura pós 11 de setembro de 2001. Após os atentados às Torres 

Gêmeas em setembro de 2001, os Estados Unidos intensificaram sua política 

de segurança interna e externa sob o auspício da segurança contra um 

inimigo ardiloso. Segundo Perry Anderson: 
 

Nem todos os perigos à liberdade, no entanto, haviam sido 

afastados. Em 2001 os terroristas que atacaram as Torres Gêmeas 

e o Péntagono, assim como os japoneses que bombardearam Pearl 

Harbor, haviam ‘dado aos EUA mais uma oportunidade de liderar o 

mundo em direção a uma nova era’ e George W. Bush – o 

subestimado Príncipe Hal da hora – encontrava forças para o 

desafio de criar um ‘império de liberdade’ ao se manter à altura da 

vocação do país como, nas palavras de Lincoln, ‘a última e melhor 

esperança da humanidade’ (ANDERSON, 2015, p.47) 
 

 Dessa maneira, os Estados Unidos se lançaram como o grande 

bastião contra a nova ameaça que emergia no Oriente Médio. Como já havia 

ocorrido na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, o processo de 

caracterização de um inimigo a ser combatido, nesse caso o terrorismo, foi 

intensificado para legitimar as duas guerras que os Estados Unidos 

enfrentaram no Oriente Médio; uma frente no Afeganistão e a outra no 

Iraque. Para Marcial A. Garcia Soares (2013, p.20-21), após o declínio da 

União Soviética, abriu-se um hiato de poder, especialmente para os Estados 

Unidos, pois a partir de então inexistia um inimigo que legitimasse suas 

influências no sistema internacional. Consequentemente, o terrorismo entra 

em questão e sua definição passa por um processo de remodelagem, não 

necessariamente posterior ao 11 de setembro, mas que já tinha seus 

contornos nos relatórios de defesa nos anos de 1990.  

 O historiador escocês Victor G. Kienerman discorre que o 

colapso da União Soviética foi uma ocasião de grande celebração sobre a 
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superioridade do Ocidente capitalista. No entanto, mesmo dentro desse 

círculo de festividades, tendências ocultas de ansiedade permeavam a elite 

e alguns intelectuais estadunidenses. Como exemplo, Kienerman discorre 

que em 1990, um grande escritor do gênero de livros de espionagem nos 

Estados Unidos havia explicado que agora que os comunistas tinham sido 

enxotados, havia a necessidade de inventar uma nova ameaça terrível. Nesse 

contexto, os neoconservadores começaram a ganhar espaço na política 

estadunidense. Kienerman cita Irving Kristol e seus ataques ao 

multilateralismo e a manutenção dos valores estadunidenses como pontos 

fortes do neoconservadorismo que estava iminente (KIENERMAN, 2009, 

p.424-425). Essa efervescência nacionalista encontrou a brecha que esperava 

nos ataques de 11 de setembro. Ainda nas palavras de Kienerman: 
 

Para a regeneração espiritual dos Estados Unidos acontecer, líderes 

do neoconservadorismo argumentaram que o país tinha de se 

dedicar novamente a um projeto global de destino histórico. No 

final da década de 1990, o Projeto para o Novo Século Americano 

(PNAC, na sigla em inglês) exigiu a remoção de Saddam Hussein do 

poder no Iraque, uma intervenção que forneceria a plataforma para 

a democratização do Oriente Médio. O PNAC declarou, num 

documento intitulado Reconstruindo as Defesas da América: 

Estratégia, Forças e Recursos para um Novo Século (Setembro de 

2000), que os EUA haviam tirado “férias adquiridas” desde a Era 

Regan, e que poderia ser preciso “algum evento catastrófico e 

catalisador – como um novo Pearl Harbor” para acordar a nação do 

sono induzido pela deslealdade liberal e pela complacência 

clintoniana, Quando os aviões 767 e 757 mergulharam nas Torres 

Gêmeas e no Pentágono, os fiéis do PNAC, que pouco antes de 

assumir o poder trataram esse “acontecimento catalisador” como 

um cenário improvável, tiveram seu “novo Pearl Harbor”. 

(KIENERMAN, 2009, p.426-427) 
 

 Assim sendo, se compararmos as observações de Kienerman às 

palavras de Soares, desde o fim da Guerra Fria mesmo tendo saído de certa 

forma vitorioso contra a União Soviética, intelectuais estadunidenses não 

estavam convencidos da hegemonia estadunidense pelo mundo e por isso, 

estavam à espera de um evento que possibilitasse projetar os Estados 

Unidos novamente em uma posição de liderança mundial. Francis Fukuyama, 

que até meados dos anos 2000 era um neoconservador declarado, afirma 

que nos anos em que os intelectuais neoconservadores ficaram fora do 

poder, relativamente antes das eleições de 2000, essa agenda proposta por 

eles envolvia conceitos como mudança de regimes, os Estados Unidos como 

uma hegemonia benevolente, unipolaridade mundial, preempção e a 
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excepcionalidade americana (FUKUYAMA, 2006, p.16-17). Isto posto, 

podemos verificar que muito antes dos ataques de 11 de setembro de 2001, 

já era esboçado uma agenda para a política externa. O elemento que faltava 

para se colocar em prática essa agenda veio com os iminentes ataques pela 

Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Sobre isso, Fukuyama ressalta que: 
 

Durante o primeiro mandato de George W. Bush na Presidência, os 

Estados Unidos foram atacados em seu próprio território pelo 

grupo islâmico radical al-Qaeda no maior ato terrorista isolado da 

história. O governo Bush reagiu àquele evento sem precedentes 

com novas políticas drásticas e amplas. Em primeiro lugar, criou 

uma agência federal inteiramente nova, o Departamento de 

Segurança Interna, e fez com que o Congresso aprovasse a Lei 

Patriota (Patrioct Act), concebida para dar maiores poderes às 

autoridades políticas na ação contra suspeitos de terrorismo. Em 

segundo lugar invadiu o Afeganistão, um país sem litoral, situado 

no outro lado do mundo, e depôs o regime talibã que havia dado 

abrigo a al-Qaeda. Em terceiro, anunciou uma nova doutrina 

estratégica de ação preventiva – na verdade, uma doutrina de 

guerra preventiva – que levaria a guerra até o inimigo, em vez de se 

basear em dissuasão e contenção, que eram as bases da política da 

Guerra Fria. E, em quarto lugar, invadiu o Iraque e depôs o regime 

de Saddam Husseim com base na alegação de que ele possuía ou 

estava planejando adquirir armas de destruição em massa 

(FUKUYAMA, 2006, p.16) 
 

 Conforme Fukuyama, o governo Bush, após os ataques de 11 de 

setembro, programou a agenda neoconservadora em sua política externa. 

Nesse ínterim que encaixa o conflito entre Israel e Palestina após o 11 de 

setembro nos Estados Unidos. Conforme os estudos da Uppsala University, 

de 2001 até 2010, houve cerca de 5164 mortes na região. Em comparação 

com a década precedente ao 11 de setembro, houve entre 1991 até 2000, 

cerca de 673 mortes. Portanto, ao que tudo indica, houve uma grande 

escalada na violência na região concomitante ao endurecimento na política 

externa estadunidense. Sendo Israel um dos maiores aliados dos Estados 

Unidos no Oriente Médio, a guerra travada pelos estadunidenses contra o 

Afeganistão e o Iraque, foi acompanhada pela investida israelense na 

Palestina. 

No entanto, é importante ressaltar que mesmo quando os Estados 

Unidos iniciam um ataque contra outra nação, eles necessitam representar 

para seus cidadãos que estão apenas se defendendo (CHOMSKY, 2013, p.44), 

e isso parece também ser colocado em prática quando Israel inicia uma 

investida contra a Palestina. Para legitimar suas ações no Oriente Médio, Jan 

Pieterse Niedverse ressalta que a bolha de informações nos Estados Unidos, 
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autocontrolada e em muitos casos parciais, tende a representar a guerra no 

Iraque e no Afeganistão como “guerras de civilização”, assim sendo, a guerra 

contra o terrorismo se tornou uma guerra ideológica do século XXI, tal como 

a guerra contra o fascismo foi uma guerra ideológica no século XX 

(NEDERVEEN PIETERSE, 2009, p.40). Em relação às informações acerca do 

conflito entre Israel e Palestina nos Estados Unidos, Nederveen Pieterse 

ressalta que: 
 

O debate sobre a motivação da política americana no Oriente Médio 

e a relação com Israel é um tabu. O consenso pró-Israel no 

Congresso é 100 porcento (sic). John Mearsheimer e Stephen Walt, 

respeitados cientistas políticos de centro, não conseguiram publicar 

um artigo sobre a influência do lobby pró-Israel em uma publicação 

americana, de modo que foi publicado na London Review of Books, 

como fortes repercurssões. Quando o livro que ambos escreveram 

foi publicado em 2007, as palestras deles em diversos locais, como 

o Chicago Council on Global Affairs, foram canceladas. O looby pró-

Israel detém um poder de veto de fato sobre os debates na América. 

O professor de direito de Harvard Alan Derhovitz manobrou com 

sucesso para que Normam Finkelstein, um estudioso crítico e sério 

da indústria do Holocausto, não conseguisse uma cátedra na 

DePaul University e para negar uma vaga de professor na Notre 

Drame University ao acadêmico muçulmano Tariq Ramadan 

(NEDERVEEN PIETERSE, 2009, p.40-41).   
 

 À vista disso, em concordância com a afirmação de Nederveen, 

os acontecimentos entre Israel e Palestina não são totalmente esclarecido 

para os estadunidenses. É o que ele denomina em seu trabalho como a 

grande bolha americana. É como se os meios de comunicação, enviesados 

pela política externa estadunidense, não representasse aos seus 

interlocutores as questões mais profundas acerca dos conflitos no Oriente 

Médio. Portanto, diante desse questionamento, propomos nesse trabalho 

realizar o diálogo entre “Notas sobre Gaza”, documentos oficiais das Nações 

Unidas e periódicos estadunidenses no intuito de compreender a atuação do 

looby israelense citado por autores como Nederveen. Para isso, utilizaremos 

o conceito teórico de representações do historiador francês Roger Chartier. 

Conforme Chartier:  
 

As representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, 

para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proféticos com a posição de quem os utiliza (CHARTIER, 1990, p.17) 
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 Conforme as palavras de Chartier, os sistemas de 

representações, mesmo criadas com base na razão, são produzidas 

conforme a necessidade de cada grupo que as constrói. Dessa forma, não 

podemos considerar nenhum sistema de representações como sendo 

neutras, mas sim como produtores de táticas e estratégias, podendo elas ser 

sociais e políticas, que tendem a impor sua autoridade aos outros indivíduos 

e assim legitimar um projeto reformador. Não cabe aqui discutir se entre 

esses grupos produtores de sistemas de representações existe um grupo 

dominante diante de um grupo dominado, mas, que existem grupos díspares 

que disputam uma verdade legitimadora. No caso desse estudo em 

especifico, o governo estadunidense junto aos neoconservadores tentam 

legitimar suas ações, ao mesmo tempo que manipulam e autocontrolam as 

informações vindas do Oriente Médio. Por outro lado, consideramos Joe 

Sacco como sendo um entre outros que representam, de forma estratégica, 

os eventos na Palestina por um outro ponto de vista.   

Metodologicamente, nos baseamos no trabalho de Jean Starobinski 

acerca das pesquisas de obras literárias. Aqui seria importante fazer a 

ressalva de que, apesar de “Notas sobre Gaza” ser uma História em 

Quadrinhos, adaptaremos a metodologia das fontes literárias por também 

considerar o suporte material de “Notas sobre Gaza” sendo um formado 

livresco. Isso não nos impedirá de no decorrer do trabalho nos apropriamos 

de métodos consagrados na análise das Histórias em Quadrinhos. Ao que se 

refere ao suporte literal, Starobinski afirma que: 
 

Se partirmos para os projetos mais antigos, percebe-se-á como a 

obra, em seu começo, opõe-se e combina-se com textos 

antecedentes, assimila e transforma livros precursores: a sua 

originalidade, a sua individualidade destacam-se contra um fundo 

constituído pela massa coletiva de recursos de linguagem, das 

formas literárias recebidas, das crenças, dos conhecimentos, que 

ela reativa, critica, e ao qual se acrescenta. São outras tantas 

camadas e acidentes de terreno (com fontes, afluentes, elevações), 

em que a obra escolhe o seu local e sua vizinhança (STAROBINSKI, 

1976, P.174). 

 

 Portanto, estaremos atentos às mais variadas camadas que 

avizinham com “Notas sobre Gaza”. Por isso, outras fontes literárias que 

estejam relacionadas com o tema, periódicos, documentos oficiais das 

Nações Unidas serão objetos de apreciação para a análise de nossa fonte e 

objeto de pesquisa.  
 

Plano de Desengajamento: terra em troca de paz? 
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 Em 16 de agosto de 2005, encetou na Faixa de Gaza a retirada 

dos colonos judeus que se encontravam alocados na região. Segundo o 

Ministério das Relações Exteriores de Israel, em nota oficial emitida em 20 de 

abril de 2005, quatro meses antes do início da retirada unilateral de Israel, a 

nota afirmava que o Plano de Desengajamento havia sido aprovado em 

junho de 2004 e apresentado pelo então Primeiro Ministro Ariel Sharon em 

dezembro de 2003 (MFA, 2005). O plano consistia em retirar os colonos 

judeus de uma região densamente habitada por palestinos. Conforme as 

representações por parte do próprio governo de Israel e dos periódicos 

estadunidenses, o plano de Sharon, além de salvaguardar a vida dos 

israelenses, concedia terra aos palestinos como sinal de grande importância 

para a paz entre os dois povos. Em 10 de agosto de 2005, poucos dias antes 

do início da retirada unilateral de Israel, Jefferson Moley para o The 

Washington Post citava as palavras de Sharon em 2003, de que “[...]a retirada 

seria para aumentar a segurança dos moradores de Israel, aliviar a pressão 

sobre as Forças de Defesa de Israel (FDI) e reduzir o atrito entre israelenses 

e palestinos7”(THE WASHINGTON POST, 2005b). No entanto, Sharon foi muito 

enfático ao evidenciar o papel dos palestinos após o Plano de 

Desengajamento: 

 
Como todos os cidadãos israelenses, anseio pela paz. Atribuo 

suprema importância a tomar todas as medidas que permitam o 

progresso para a resolução do conflito com os palestinos. No 

entanto, à luz dos outros desafios que enfrentamos, se os 

palestinos não fizerem um esforço similar em direção a uma 

solução do conflito, eu não pretendo esperar por eles 

indefinidamente8 (MFA, 2005).  

  

Mesmo sabendo da dificuldade da Autoridade Palestina (AP) em 

controlar os vários grupos fundamentalistas palestinos, principalmente o 

grupo fundamentalista islâmico Hamas, Sharon esperava que os palestinos 

fizessem sua contrapartida à favor da paz em um futuro breve. Nos Estados 

Unidos, o então presidente George W. Bush, em encontro na Casa Branca 

                                         
7 No original: “Prime Minister Ariel Sharon said the withdrawal was to increase security of 

residents of Israel, relieve pressure on the Israeli Defense Forces (IDF) and reduce friction 

between Israelis and Palestinians.” (Tradução Livre). 
8 No original: “Like all Israeli citizens, I yearn for peace. I attach supreme importance to taking 

all steps which will enable progress toward resolution of the conflict with the Palestinians. 

However, in light of the other challenges we are faced with, if the Palestinians do not make 

a similar effort toward a solution of the conflict, I do not intend to wait for them indefinitely” 

(Tradução Livre). 
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com o Primeiro Ministro, Ariel Sharon em abril de 2005, também enfatizava 

a importância do passo dado pelo governo de Israel em direção à paz entre 

Israel e a Palestina. Conforme Richard W. Steverson para o The New York Times 

de 12 de abril de 2005, citava que para Bush: 
 

‘[...] é aí que a atenção do mundo deve estar - em Gaza’, disse Bush 

após uma reunião com Sharon que incluiu o vice-presidente Dick 

Cheney e a secretária de Estado Condoleezza Rice. ‘Esta é a 

oportunidade para o mundo ajudar os palestinos a manter uma 

sociedade pacífica e uma sociedade esperançosa9’ (THE NEW YORK 

TIMES, 2005) 
 

 Dessa maneira, a perspectiva que se lançava sobre o Plano de 

Desengajamento soava aos ouvidos da comunidade internacional como um 

grande passo para paz no Oriente Médio. Além disso, os periódicos nos 

Estados Unidos afirmavam a insatisfação e a comoção por parte de uma 

minoria de colonos israelenses que eram contrários ao Plano de 

Desengajamento, que consequentemente os retiraria de suas terras em 

Israel. Apesar da comoção, o sacrifício maior, ou seja, doar terras em troca 

de paz, sempre fora salientada pelos meios de comunicação nos Estados 

Unidos. Por exemplo, em 16 de agosto de 2005, no início da retirada de Israel 

da Faixa de Gaza, Scoot Wilson citava o discurso de Sharon no The New Yokr 

Times: 
Em seu discurso, Sharon disse: "É por força e não por fraqueza que 

estamos dando esse passo. Tentamos chegar a acordos com os 

palestinos que levariam os dois povos ao caminho da paz. Eles 

foram esmagados contra uma parede de ódio e fanatismo. O plano 

de desligamento unilateral, que eu anunciei há aproximadamente 

dois anos, é a resposta israelense a essa realidade10 (THE 

WASHINGTON POST, 2005a).  

  

Mais uma vez Sharon evidencia o sacrificio israelense em favor da paz 

entre os dois povos. O sacrifício dito pelo Primeiro Ministro faz alusão tanto 

para com os opositores que não apoiavam a doação de terras por paz e pelos 

                                         
9 No original: “To me, that's where the attention of the world ought to be -- on Gaza," Mr. 

Bush said after a meeting with Mr. Sharon that included Vice President Dick Cheney and 

Secretary of State Condoleezza Rice. "This is the opportunity for the world to help the 

Palestinians stand up a peaceful society and a hopeful society” (Tradução Livre). 
10 No original: “In his address, Sharon said, "It is out of strength and not weakness that we 

are taking this step. We tried to reach agreements with the Palestinians which would move 

the two peoples towards the path of peace. These were crushed against a wall of hatred and 

fanaticism. The unilateral disengagement plan, which I announced approximately two years 

ago, is the Israeli answer to this reality." (Tradução Livre). 
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colonos que deveriam sair de suas terras. Por isso, era então iminente a 

possibilidade de ocorrer confrontos entre os soldados israelenses da Força 

de Defesa de Israel (FDI) e os colonos que persistiam em continuar em suas 

casas. Quando as FDI chegaram para realizar a retirada dos judeus nos 

assentamentos em Gaza, a possibilidade tornou-se concreta. Nos 

assentamentos israelenses havia alguns colonos judeus que permaneciam e 

resistiam à retirada. Diante de uma situação tão delicada como essa em que 

pessoas foram retiradas de seus lares, o The Washington Post informava que: 

 
As 450 tropas do batalhão foram escolhidas a dedo das fileiras de 

soldados profissionais para a operação de desengajamento. Mas, 

apesar de sua experiência, uma quietude nervosa marcou as horas 

antes de eles entrarem no ônibus - muitos deles desarmados, dado 

o espírito da operação do dia - para a viagem aos assentamentos. 

[...] "Você não pode simplesmente ter um soldado de 18 anos 

tirando as pessoas de suas casas", disse o major Max Levy, 27 anos, 

oficial de operações do batalhão. "São pessoas que têm casas e 

sabem o que isso significa11 (THE WASHINGTON POST, 2005a). 
 

 Por parte do governo israelense, segundo o The Washington Post, 

havia cuidado em demasia com a condução da operação nos assentamentos 

judeus na Faixa de Gaza. Além da escolha de um seleto grupo de soldados 

para essa operação, o periódico ressaltou a preocupação do Max Levy com a 

retirada das pessoas de sua casa e o significado que isso implica, ou seja, 

retirar pessoas de suas próprias casas contra sua vontade.  

Portanto, diante dessas representações, podemos observar que o 

Plano de Desengajamento era representado como sendo um grande passo, 

unicamente por parte de Israel, para a consolidação futura da paz na região. 

Foi enfatizado também que esse passo era um grande sacrifício a ser feito 

pelos israelenses, pois, em troca de paz estariam deixando para os palestinos 

uma grande porção de terra, ou seja, era simbolicamente a troca de terra por 

paz. Por conduzir esse grande martírio, Sharon se tornara o porta-voz desse 

sacrifício. Mesmo ocorrendo manifestações de uma minoria contrária ao 

Plano de Desengajamento, Sharon continuava com o grande custo israelense 

em nome da paz entre os dois povos. E por fim, e não menos importante, é 

de suma relevância averiguar a representação da cautela que as FDI 

                                         
11 No original: ““The battalion's 450 troops were handpicked from the ranks of professional 

soldiers for the disengagement operation. But despite their experience, a nervous quiet 

marked the hours before they filed onto buses -- many of them unarmed, given the spirit of 

the day's operation -- for the trip to the settlements."You can't just have an 18-year-old 

soldier pulling people out of their houses," said Maj. Max Levy, 27, the battalion's operations 

officer. "These are people who have homes and know what that means." (Tradução Livre). 
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tomaram para realizar uma missão desagradável no ponto de vista de 

qualquer israelense, ou seja, conduzir os colonos para fora de suas terras.  
 

Lama, barracas e tijolos: a colonização israelense na Faixa de Gaza 

na visão de mundo de Joe Sacco 

 Enquanto o Plano de Desengajamento de Israel sucedia no 

Oriente Médio, Sacco traçava as primeiras páginas de “Notas sobre Gaza”. É 

possível afirmar essa situação, pois, Sacco insere no canto inferior de suas 

páginas o mês e o ano que a mesma foi ilustrada. Por meio dessa prática do 

autor, cruzamos as informações com o banco de dados das Nações Unidas 

alusivo a Questão da Palestina (UNISPAL) e identificamos palavras chaves 

relacionadas com o período de produção de “Notas sobre Gaza”. Foi dessa 

maneira que chegamos ao Plano de Desengajamento de Israel. 

 Referente a agosto de 2005, início das desocupações na Faixa 

de Gaza, como previsto pelo governo israelense, Sacco produziu o capítulo 

“A única opção” e a primeira página de “Eventos secundários”. Em “A única 

opção” Sacco expôs sua visita ao campo de refugiados de Khan Younis. Por 

meio de ruas abarrotadas de pessoas que, de cabeça baixa, se cruzam em 

vielas extremamente estreitas ocasionadas pelas precárias estruturas das 

construções palestinas. Entre uma construção e outra, uma grande 

quantidade de varais se entrecruzam com os fios da malha elétrica do 

assentamento. As regiões comerciais são desenhadas como um grande 

conglomerado de pessoas, veículos e animais que se espalham pelas ruas 

não asfaltadas do centro de Khan Younis. Sobre a condição em que se 

encontrava o assentamento de Khan Younis, Sacco discorre que: 
 

Os campos palestinos ao longo de toda a Faixa de Gaza deixaram 

de ser moradias provisórias para ganhar feição de áreas 

residenciais densamente povoadas. Em alguns lugares é impossível 

distingui-los das cidades vizinhas, já que possuem escolas, oficinas, 

mesquitas e mercados... em outros, os telhados de amianto – ainda 

comuns – e a pobreza que se esconde em baixo de muitos deles 

lembram o visitante que ele está em meio aos netos e bisnetos dos 

refugiados que chegaram ali sem nada e que continuam na mesma 

condição (SACCO, 2010, p.30). 
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 A aldeia de Khan Younis, segundo Sacco, tinha o intuito inicial de 

servir de moradia provisória para os refugiados da guerra de 1948-1949 

entre Israel e os Estados Árabes12. No entanto, da condição de construções 

provisórias, as barracas construídas no início da migração se tornaram 

permanentes. Sacco compara à estrutura das aldeias a infraestrutura de uma 

cidade, no qual possuem escolas, mesquitas e até mercados. Mas o interesse 

de Sacco nesse momento é com a região periférica de Khan Younis, onde se 

encontra a população mais necessitada, descritas como “casos periclitantes” 

pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina 

no Oriente Próximo (UNRWA na sigla em inglês).  

 Sacco é então convidado para conhecer a casa de uma família 

palestina que desde 1948 construiu sua casa provisória e até então esperava 

ajuda humanitária. Conforme Imagem 1, Sacco representa uma família 

descrita como “caso periclitante” 

pela UNRWA (Sacco diz ser onze 

pessoas, mas desenhou somente 

nove). Nessa imagem é perceptível a 

grande quantidade de traços que 

compõem o sombreamento da 

imagem, em contraste com outras 

imagens que apresentam a parte 

exterior da casa, há um grande 

contraste entre claro e escuro, e 

nessa imagem, há grande 

prevalência de escuro, ou seja, falta 

de energia elétrica ou instalações 

adequadas que forneçam claridade 

para o ambiente. Além disso, o autor representa a falta de mobília ao que 

parece ser a sala da residência. Na parte superior da imagem é possível 

verificar a existência de uma linha que atravessa a sala, essa mesma linha 

serve de varal pela família, isso pode ser constatado ao averiguar uma peça 

de roupa íntima masculina dependurada em um desses varais.  

                                         
12 Segundo Ruy Alves Jorge, após o armistício entre Israel e os Estados Árabes, Israel passou 

a ocupar cerca de 30 mil quilômetros quadrados da Palestina, resultando na ocupação de 

77,4% do território palestino, e não os 56,4% destinados na Partilha pelas Nações Unidas em 

1948. (JORGE, 1975, p.122). 

Imagem 2: Família em caso "periclitante”. SACCO, 2010, 
p.31 
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Adiante, nos dois últimos requadros 

da imagem 2, é  possível observar a 

existência de apenas uma cama para a 

família de onze pessoas. Sacco frisa que 

havia uma enormidade de cobertores, mas 

apenas uma cama. Diante dessas 

informações, é possível analisar que 

muitos deles dormiam no chão. No 

requadro adiante, roupas dependuradas 

em várias sacolas na janela e não 

guardadas em móveis projetados para isso. 

 Na imagem 3, continua as 

representações da moradia da família 

“periclitante” palestina. No fogão, 

objetos domésticos quebrados são 

reutilizados para armazenar alimentos. 

No centro da imagem, um fogão que 

parece muito desgastado pelo tempo e 

pelo uso, o forno parece não mais 

realizar sua função principal que era 

assar alimentos, agora ele é utilizado 

para depósito de utensílios. Em torno 

do fogão, uma variedade de recipientes 

plásticos, desde o que parece ser 

recipientes de bebidas até grandes 

galões que são usualmente utilizados 

para depósito de combustíveis. Na 

imagem 4, o banheiro da residência, um pequeno cômodo que é apenas 

separado por um tecido. Ao lado do banheiro uma menina que estudava, 

agora em pé com a presença de Sacco. Por fim, e não menos importante, a 

representação da pia da cozinha, embaixo dela, um balde é utilizado para 

captar a água que caia da pia, ao que tudo aponta, a mesma água utilizada 

para a lavagem de louça também era utilizada para o banho. O balde abaixo 

da pia demonstra a inexistência de tratamento de esgoto, e mais uma vez, a 

miséria e a falta de recursos, segundo a visão de Sacco, faz com que os 

palestinos reutilizem (nesse caso a água) algo para uma função que não tinha 

sido destinada. 

Imagem 3: Pouca cama para muita gente. 
SACCO, 2010, p.31 

Imagem 4: Um fogão, mil usos. SACCO, 2010, p.32 



 

178 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Conforme análise primária das imagens, 

investigou-se a situação de miséria de uma 

grande parte da população palestina por meio 

da visão de Sacco. Enquanto havia todo um 

cuidado para com o deslocamento das famílias 

israelenses por parte da FDI durante o Plano de 

Desengajamento, os palestinos que tiveram que 

se retirar de suas terras e refugiar-se em Khan 

Younis durante da guerra de 1948-1949, vivem 

de maneira demasiadamente fragilizada até o 

presente momento da produção de “Notas 

sobre Gaza”. Dessa maneira, o autor faz alusões 

entre o presente e o passado, representa aos 

seus leitores as consequências drásticas cujos 

palestinos convivem desde que saíram de sua 

terra e até então não tinha sido solucionado 

(especialmente a questão das moradias 

precárias). Essas representações são produzidas 

concomitantemente ao Plano de Desengajamento em Israel. Em suma, 

enquanto os israelenses viam-se entregando sua terra na Faixa de Gaza, 

Sacco representa processo parecido no qual os palestinos foram também 

submetidos em 1948-1949 a deixarem suas terras na Faixa de Gaza. No 

entanto, enquanto os periódicos estadunidenses representam o sacrifício 

israelense, Sacco representa o sacrifício palestino que perdurava.  

Além disso, na visão de mundo de Sacco, ao desenhar a situação 

debilitada dessas famílias, que transformaram suas moradias temporárias 

em moradias permanentes e carentes de infraestrutura, o The New York Times 

publicava que Israel estava “[...] buscando mais US$ 2 bilhões para ajudar a 

pagar pela retirada planejada de soldados e colonos judeus da Faixa de Gaza, 

disseram autoridades israelenses na segunda-feira13” (THE NEW YORK TIMES, 

2005b). Logo, o autor enfatiza que apesar do sacrifício dos colonos 

israelenses de deixarem suas terras, eles não estariam desamparados, mas, 

receberiam indenizações por parte do governo de Israel com apoio 

financeiro dos Estados Unidos. Por outro lado, como representado por 

Sacco, os palestinos que deixaram suas terras no final da década de 1940, 

                                         
13 No original: “[...]is seeking an additional $2 billion or more to help pay for its planned 

withdrawal of soldiers and Jewish settlers from the Gaza Strip, Israeli officials said Monday.” 

(Tradução Livre). 

 

Imagem 5: A porta do banheiro. 
SACCO, 2010, p.32 
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não receberam nenhuma indenização por isso, e até então, viviam de 

maneira miserável em consequência disso. 

Outro aspecto pontual na narrativa de “Notas sobre Gaza” em relação 

com o Plano de Desengajamento está relacionado com a imagem do 

Primeiro Ministro de Israel, Ariel Sharon. Como vimos, havia em torno do 

plano de Sharon uma grande perspectiva positiva acerca da paz na região. 

Em suas declarações, o então Primeiro Ministro de Israel sempre deixava 

claro o grande sacrifício que ele, e todos os israelenses estavam dispostos a 

fazer ao entrega terras na esperança de paz. Além disso, o próprio presidente 

dos Estados Unidos, George W. Bush destacava a importância do passo dado 

por Sharon em direção à paz com os palestinos.  

Enquanto os periódicos estadunidenses realçavam esses aspectos 

positivos em torno da figura de Sharon, Sacco trazia à tona acontecimentos 

de 1953, início da colonização israelense na Faixa de Gaza, para exemplificar 

as atrocidades de Ariel Sharon no passado. No capítulo “Eventos 

secundários”, Sacco discorria sobre a vinda dos primeiros judeus para 

Palestina e o início do movimento migratório na Faixa de Gaza, ocasionado 

pela chegada em massa de judeus do mundo todo para região. Além do 

próprio movimento de deslocamento, no qual vários palestinos deixaram 

para traz suas terras sem receber em troca nenhuma compensação, o relato 

de violência exacerbada contra palestinos que tentavam cruzar a fronteira 

para roubar o rebanho de judeus também foi acentuado pelo autor (SACCO, 

2010). Para legitimar seu discurso, Sacco apresenta sua conversa com o ex-

militar israelense, e agora historiador, Mordechai Bar-On.  

Bar-On explica para Sacco que a forte repressão infligida por Israel 

contra os infiltradores palestinos tinha como legitimação a lógica da 

prevenção. No entanto, havia um objetivo muito maior por trás dessas 

práticas. Para Bar-On, a motivação da escalada da violência contra os 

palestinos que tentavam atravessar a fronteira sem permissão tinha como 

objetivo principal forçar a ação policial palestina a utilizar de métodos 

agressivos contra outros palestinos. Para exemplificar essa situação, Bar-On 

discorre que: 

 
A política inicial de Israel era a de castigar duramente os civis 

palestinos como uma forma de sinalizar aos árabes que eles 

deveriam fechar o seu lado da fronteira. Essa abordagem culminou, 

em 1953, em uma incursão à Cisjordânia liderada pelo major Ariel 

Sharon em retaliação ao assassinato de uma mulher judia e dois de 

seus filhos. Sharon tinha ordens para atacar o vilarejo de Qibuya, 

causando ‘o máximo possível de mortes’. Depois de avançarem 

sobre o vilarejo sem encontrar nenhuma resistência, os homens de 

Sharon mataram os palestinos que se escondiam dentro de suas 
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casas e depois as destruíam. Pelo menos 42 pessoas foram 

assassinadas em Qibya, sendo 38 delas mulheres e crianças. O 

clamor internacional foi tamanho que dali em diante o governo 

israelense decidiu poupar os civis e concentrar as ações de 

retaliação sobre as forças armadas e as autoridades policiais 

(SACCO, 2010, p.38-39). 

 

 O que chama atenção nessa passagem de “Notas sobre Gaza” é 

que, inicialmente Sacco apresentava a questão migratória na Faixa de Gaza, 

e, além de transferir seu foco dos anos de 1949 a 1951, ele também transfere 

sua atenção da Faixa de Gaza para a Cisjordânia. Ao que tudo indica, a 

intenção dessa mudança temporal e espacial tem como propósito 

representar a crueldade da incursão na Cisjordânia liderada pelo então 

major Ariel Sharon, o mesmo Sharon que em agosto de 2005 dizia conduzir 

o sacrifício israelense pela paz. 

A imagem 5,  

concomitante ao discurso 

escrito de Sacco, observa-se a 

representação de uma 

mulher acompanhada de 

uma criança. Ambos estão 

sentados no chão, dentro de 

um pequeno cômodo de uma 

residência, visto que ao lado 

direito da imagem seja 

possível identificar uma porta 

aberta. Tanto a mulher como 

a criança apresentam feições 

de medo e de pânico. A 

imagem está em mergulho, ou seja, a perspectiva do leitor é levado a 

observar a cena de cima para baixo, método utilizado para realçar a 

pequenez ou a insignificância em que os dois se encontram diante dos 

soldados da FDI. Do lado esquerdo da imagem, o soldado israelense segura 

um fuzil que no momento da produção da imagem já havia disparado sua 

arma, porém, a bala ainda não havia acertado a mulher palestina. Do lado 

direito, uma botina militar, levantada, possivelmente deve ter aberto a porta 

naquele instante, como se em poucos instantes após a porta ter sido 

arrombada, o outro soldado havia disparado, impossibilitando a defesa da 

mulher e da criança, e consequentemente representando a crueldade com 

que os soldados de Sharon atentaram contra os palestinos em 1953. 

 

Imagem 6: Mulher, criança e soldados. SACCO, 2010, p.39 
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Considerações finais 

 Por conseguinte, nessas páginas tentamos compreender a 

relação entre “Notas sobre Gaza” e os acontecimentos que permeiam a 

produção por parte de seu autor. Como observamos, após o 11 de setembro, 

intelectuais neoconservadores programaram no governo Bush a agenda de 

segurança e política externa. Essa agenda teve consequências diretas no 

conflito entre Israel e Palestina, ou seja, o grande crescimento da escalada 

da violência na região. Enquanto isso, os meios de comunicação mantinham 

os estadunidenses dentro da bolha de influências do looby israelense e seu 

ponto de vista acerca do conflito no Oriente Médio. 

 Em agosto de 2005, iniciou o Plano de Desengajamento da Faixa 

de Gaza por parte de Israel. O plano desenvolvido por Ariel Sharon previa a 

retirada unilateral dos colonos israelenses na Faixa de Gaza. Além do apoio 

do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, os periódicos 

estadunidenses noticiavam o sacrifício israelense em trocar terras na Faixa 

de Gaza em troca de paz entre os dois povos. Por outro lado, observamos 

que Sacco representava o outro espectro dessa realidade.  

 Enquanto Israel era ovacionada pelo grande sacrifício, Sacco 

representava as consequências da colonização israelense na Faixa de Gaza 

para com os palestinos. Diante de barracos improvisados no final da década 

de 1940, Sacco representou sua visão de mundo acerca da então provisória 

aldeia de refugiados de Khan Younis. A precariedade e a falta de 

infraestrutura são enfatizadas em seus desenhos. Essa narrativa vai de 

encontro com o pedido de ajuda financeira por parte de Israel para o 

deslocamento de seus colonos. Ao mesmo tempo em que os colonos judeus 

retirados da Faixa de Gaza pelo plano de Sharon receberam indenização para 

continuarem suas vidas, os refugiados palestinos aguardavam até então 

ajuda humanitária nas aldeias.  

 Além disso, a figura de Sharon também foi ponto de discussão 

por parte de Sacco. Ao analisar os periódicos estadunidenses, em vários 

momentos foi enfatizado nos discursos de Sharon o sacrifício que ele e os 

israelenses deveriam inclinar para a promoção da paz na região. Porém, 

Sacco retomou em sua narrativa a incursão realizada pelo então major da 

FDI Ariel Sharon. Na narrativa de Sacco, Sharon e seus soldados adentraram 

no campo de refugiados e cometeram várias atrocidades contra mulheres e 

crianças. 

 Portanto, ao passo que os periódicos legitimavam tanto o 

sacrifício israelense a favor da paz e a figura pacificadora de Sharon com seu 

Plano de Desengajamento, Sacco representava as consequências de longo 

prazo que a colonização nessa região custou para os palestinos. Sobre 
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Sharon, ao invés da figura que tinha como objetivo a paz entre os dois povos, 

Sacco representa as atrocidades que Sharon e os soldados liderados por ele 

em 1953 impuseram para mulheres e crianças em Khan Younis. 
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