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Prefácio

Denis Renó
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil

Em um momento pandêmico como esse, onde o isolamento social 
tem sido uma realidade mundial, nada mais irônico do que propor um 
livro que tem em seu título a palavra tertúlia, essa simpática e pouco 
usual palavra significa reunião de amigos ou de família. Também pode 
ser usada para nominar um coletivo de pessoas com pensamentos e 
intenções semelhantes, a fim de realizar um objetivo comum. Algo que 
nos transporta a comunidades, a sociedades, a aglomerado de pessoas. 
Mas por que irônico o uso da palavra? Óbvio. Diante da pandemia, 
todos os significados da palavra tertúlia nos levam a situações não 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pela ciência em 
suas diversas variáveis iluministas.

Por outro lado, toda organização é bem vinda, ainda mais nesse 
momento de isolamento físico. Por isso, um livro que tenha em seu 
título a palavra tertúlia é revelador e reforça a necessidade de buscar-
mos manter, cultivar e valorizar a vida em sociedade, nem que para 
isso seja necessário adotar a mais alta e inovadora tecnologia para que 
processos comunicacionais e educacionais possam acontecer. É o que 
temos observado na contemporaneidade.
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Ainda sobre a palavra tertúlia, há outra questão a ser ressaltada 
quando observamos o conceito dessa obra. Trata-se de uma reunião de 
ensaios e poéticas que compartilham um objetivo comum, a intenções 
comumente alimentadas pelos autores: o desenvolvimento sociocultural 
a partir da educação, da tecnologia e da comunicação. Por essa razão, 
Andrea Versuti reúne de maneira exitosa talentosos autores em uma 
obra coletiva interdisciplinar e experimental para refletir sobre essas 
temáticas. As reflexões são “impressas” nas páginas da obra a partir de 
experimentações estéticas e de forma que consolidam uma diversidade 
poética e ensaísta para pensarmos no futuro da educação e da comu-
nicação a partir do uso da tecnologia. O que foi um enorme desafio 
para a Ria Editorial, que deixou de maneira indiscutível os conceitos 
visuais propostos pelos autores superarem os padrões estabelecidos para 
a produção de projetos gráficos, mesmo que isso significasse ignorar 
algumas normas estéticas e acadêmicas de publicação. Afinal, os textos 
aqui presentes são uma tertúlia experimental em busca do conhecimento, 
e assim devem ser valorizados.

Mas confesso que, ao pensar no que acabo de escrever, me pergunto: 
será esse grupo de autores uma modalidade de profetas de suas áreas 
de pesquisa e pensamento? Porque essas reflexões vieram a calhar no 
momento sanitário em que estamos vivendo. Repensar a educação e a 
comunicação com suporte tecnológico tem sido uma necessidade em 
tempos atuais. Afinal, como cientistas que somos, precisamos desco-
brir caminhos alternativos às tradicionais estradas do conhecimento, 
obstruídas em virtude da COVID-19. Caminhos que nos levem de 
volta a processos culturais, sociais, de aprendizagem e de ócio, que 
nos permitam seguir adiante. Não. Que nos permitam transformar a 
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sociedade em um modelo melhor, mais equilibrado, justo e consciente 
sobre o que é de mais valia: a vida.

Por isso, ao me convidar a escrever a apresentação desta obra, Andrea 
me presenteou. A leitura dos textos me proporcionou refletir sobre pontos 
importantes, e que mereciam uma reflexão. Ainda há diversos desafios 
a serem encontrados para pensarmos no futuro, especialmente porque 
descobrimos com essa pandemia que não temos controle algum do 
nosso destino, e que o progresso que pensávamos ter é tão frágil quan-
to nossas vidas. Esse pensamento me levou ao encontro de uma única 
resposta, para mim fundamental: precisamos buscar a felicidade, e ela 
está certamente no ser (e, definitivamente, não no ter). Precisamos do 
abraço, precisamos do sorriso, e não basta sentirmos em nós mesmos. 
É preciso vermos no outro. Pense, reflita e reúna em seus pensamen-
tos os ensaios, as poéticas, a educação, a tecnologia e a comunicação. 
Assim, conseguiremos triunfar o ser. Boa leitura.



Apresentação
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Apresentação

Um estudo não se faz sem solidão, sem repetição, sem amizade. 
É impossível pensar senão através do corpo, dos nervos, das afec-
ções, e de uma amizade que se cumpre. O amigo capta o que outrem 
secreta. E se capta é porque também é capaz daquelas forças, da-
quele grau de potência. O amigo tem em si a capacidade sensível 
para notar os signos que são perceptíveis para outrem, recebê-los e 
decifrá-los. Não há amizade que não envolva uma micropercepção, 
uma microconversação, silêncios, intensidades misteriosas, toda uma 
micropolítica dos afectos e dos encontros. (Fernandes, 2013, p. 9)

Tertúlia de ensaios e poéticas sobre Educação, Tecnologias e 
Comunicação, refere-se a uma seleção cuidadosa de trabalhos acadêmi-
cos produzidos por alunos de pós-graduação e graduação, em diversos 
formatos e estilos de escrita, em torno e uma temática comum: Educa-
ção, Tecnologias e Comunicação. Interface esta que também nomeia 
uma linha de pesquisa no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Brasília (UnB).

Destaco como uma das principais características desta tertúlia é que 
os seus textos, escritos em diferentes estilos e formatos, resultam de 
debates, reflexões plurais, trocas significativas, colaboração e partilha 
entre os seus diferentes autores. Momentos fundamentais de afecção 
ocorridos durante as ofertas de disciplinas específicas desta área de 
conhecimento, nos anos de 2018 e 2019. O objetivo deste livro é, por-
tanto, transpor a leitura destes textos ao universo conceitual de outros 
sujeitos, também curiosos pelas interpelações provocativas que podem 
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ser conduzidas a partir de uma perspectiva multireferencial, e assim 
propor novos diálogos e futuros desdobramentos em estudos potentes. 
Isto pois, acreditamos que:

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão
(João Cabral de Melo Neto, A educação pela Pedra, 1966).

O livro está organizado em três partes que se articulam em uma 
narrativa poética marcada pelos momentos de construção e reverberação 
coletiva do conhecimento. A primeira parte: “Tatear o Território” é com-
posta por três ensaios que trazem discussões teóricas sobre a atualidade, 
destacando a relevância da articulação entre as áreas: Educação, Tecno-
logias e Comunicação, no cenário contemporâneo. No primeiro capítulo: 
“O afeto e o sensível na absorção e disseminação das Fake News”, a 
autora discorre sobre a influência do afeto para que o receptor acredite e 
dissemine notícias falsas. Trata sobre o conceito de Fake News enfatiza 
os aspectos de fabricação de notícias falsas e manipulação. Descreve o 
surgimento do WhatsApp e expõe dados de uso do software no Brasil. 
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Delimita o estudo na análise do grupo de WhatsApp “DF Política e 
Aprendizado”, e a partir da obra de Muniz Sodré, disserta sobre a men-
sagem, a não dissociação do meio da mensagem, o espetáculo e o afeto, 
sensível e o marketing, apresentando exemplos coletados no grupo de 
WhatsApp. O segundo capítulo, intitulado: “Desafios dos Multiletra-
mentos no Contexto do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de 
Informática”, descreve a criação de um projeto interdisciplinar coorde-
nado pelo autor e cujo objetivo foi trabalhar com os multiletramentos e 
com a multiplicidade de linguagens, mídias e referências culturais nas 
disciplinas de Arte e de Língua Portuguesa.

No terceiro capítulo: “As Tecnologias Digitais de Informação, 
Comunicação e Expressão como Mediadoras do Processo de En-
sino/Aprendizagem na Superação das Limitações Ocasionadas por 
Transtornos de Aprendizagem”, os autores abordam aspectos relacionados 
à apropriação das Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e 
Expressão (TICE) como mediadoras do processo de ensino/aprendizagem 
em ações educacionais, em especial, aquelas destinadas ao auxílio de 
indivíduos com Transtornos de Aprendizagem (TA).

A segunda parte do livro, nomeada de: “Produtos culturais em 
desdobramento” é composta por seis capítulos que desdobram pos-
sibilidades interpretativas e analíticas para os produtos culturais, a 
partir do diálogo com autores e conceitos teóricos discutidos durante 
os encontros. O primeiro capítulo: “Produções narrativas de juventudes 
em platôs digitais” é redigido na forma de um ensaio, no qual a autora 
desvela, a partir da articulação e do entrosamento entre três referenciais 
teóricos – Multirreferencialidade, Filosofia Cartográfica e Análise de 
Discurso Crítica, o que uma parcela da heterogênea juventude brasi-
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leira, grupos de fãs das culturas do entretenimento coreano (k-pop) e 
japonês (j-pop), está construindo colaborativamente em plataformas e 
redes sociais de domínios de fãs, também conhecidas como fandoms, 
espaços digitais aonde criam, recriam, expandem, mantêm vivos seus 
ídolos, histórias, comportamentos e expressividades que apreciam e 
onde zelam ou produzem suas narrativas possibilitadas pelo processo 
de transmidiação, marca da cultura da convergência.

O segundo capítulo, intitulado: “A Cultura Crossmídia e Transmí-
dia na obra Revolução dos Bichos” traz considerações acerca do livro 
Revolução dos Bichos, de George Orwell publicado pela primeira vez 
em 1945. A autora pondera que desde então a obra ganhou versões, 
adaptações e contribuições em diversas linguagens. Por meio de um 
panorama de suas versões radiofônica, em HQ, Quadrinhos, Audiovisual 
e Fanfics, são apresentados alguns destes produtos midiáticos no con-
texto Crossmídia e Transmídia desta obra, concluindo que atualidade do 
texto de George Orwell permite que sua obra continue sendo utilizada 
como referência em narrativas transmídia e crossmídia.

Já o terceiro capítulo, nomeado pela autora como: “Bonecas perfei-
tas: uma brincadeira de transmidiação” tem como ponto de partida, a 
histórica contada no perfil @bonecasperfeitas – perfil de uma boneca 
Barbie criado especificamente para a disciplina de Educação, Tecno-
logia e Comunicação (turma 2019.2), do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade de Brasília (UnB), para discutir temas 
como transmidiação, narrativa transmídia e multirreferencialidade, temas 
pertinentes na sociedade atual. Assim como as novas tecnologias am-
pliaram o universo de possibilidades da escrita, a boneca – esse produto 
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da sociedade de consumo que Jean Baudrillard chamou de gadget: algo 
lúdico mas inútil – também ganha novos contornos.

O quarto capítulo: “Dona do Pedaço” na FE/UnB: percepções de 
pós-graduandos sobre a telenovela”, refere-se aos resultados de uma 
pesquisa exploratória dos autores acerca das percepções de pós-gra-
duandos da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília em 
relação à Maria da Paz, personagem da telenovela “Dona do Pedaço”. 
Os referenciais teóricos utilizados foram Martín-Barbero (2001, 2002, 
2009) e as mediações, Bourdieu (2001, 2007) e capital cultural e social, 
e Ronsini (2011, 2012) e Souza (2012, 2014), na questão da merito-
cracia, compreendendo assim que a cultura legítima é a prioridade 
para os estudantes provenientes de classes média e alta da sociedade, e 
concluindo que a defesa velada da meritocracia é uma estratégia adotada 
pelos estudantes, havendo uma divergência entre discurso e prática.

No quinto capítulo, a autora traz: “Uma análise panorâmica do 
filme: “Estrelas além do tempo” que além de tratar do enredo do filme 
com conceitos ligados à tecnologia, cinema, linguagem, segregação 
racial e contemporaneidade relacionando-os com cenas que foram 
marcantes, analisa brevemente também a paleta de cores utilizada no lon-
ga-metragem. O sexto e último capítulo desta segunda parte, intitulado: 
“Os multiletramentos e o filme “Viva: a Vida é uma festa”: uma discussão 
da linguagem audiovisual do cinema na Educação Infantil” apresenta as 
reflexões das autoras acerca do filme “Viva” e de elementos da cultura 
mexicana, com o intuito de reiterar como a linguagem audiovisual, em 
diálogo com os multiletramentos pode fomentar e contribuir com o 
trabalho pedagógico, em especial na Educação Infantil.
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A terceira parte do livro, “Um cartografar da experiência”, finaliza 
a tertúlia com dois ensaios que refletem acerca práticas plurais de 
pesquisa e escrita, cujo foco central é a experiência compartilhada e 
suas potencialidades para a construção do conhecimento significativo. 
O primeiro ensaio: “Cartografando o território da disciplina ETEC: 
o olhar de Rosária” traz os apontamentos feitos pela autora em seu 
diário de bordo, dispositivo este utilizado para descrever e ressignificar 
territórios, transmutações expandidas e fluídas que permearam todo 
processo de criação e formação do conhecimento refletido em sala 
de aula. Segundo a autora, a disciplina cursada com profissionais da 
educação e profissionais de outras áreas do conhecimento criaram um 
ambiente de aprendizagem e ensino que, do analógico ao digital, con-
figurou-se em caminhos, rotas, táticas e habilidades que sinalizam para 
um salto do pensar à autoria, à docência e a educação possível que afeta 
e se deixa afetar. A intenção do texto foi de cartografar este território, 
com tantos percursos e percalços, enraizar em processos inconclusos de 
corpos que se movimentaram e se entrecruzaram por esses caminhos de 
afetos, potência, imersão, invenção, intervenção, criação, autonomia, 
construção, desconstrução, visão, escolhas, autoria, autonomia, conexão, 
saber, poder, produção gerando um abecedário do pensar.

O artigo final desta última parte sobre a experiência e intitulado: 
“Recontando Volpi por infâncias multiletradas: experiências do projeto 
universidade e escola sem muros” analisa elementos provenientes do 
projeto de pesquisa/extensão: “Universidade e Escola sem muros” que 
a partir do encontro do território da escola CEF 801 do Recanto das 
Emas-DF, buscou, por meio da prática de oficinas, valorizar as linguagens 
outras que perpassam a escola na interação entre docentes, crianças e 



21

demais membros da comunidade escolar. Das diversas experiências, as 
autoras destacam neste capítulo as reverberações das oficinas narrativas 
“Recontando Volpi”, junto à escuta sensível e a busca pela motivação 
da vivência do protagonismo infantil, pautada em práticas de multile-
tramentos e multirreferencialidades.

Finalizo esta apresentação desejosa de que a leitura desta obra lhes 
seja agradável, acolhedora e reflexiva e que assim os coloque em mo-
vimento de criação!

Andrea Versuti



Parte 1

tatear o território
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O Afeto e o Sensível na Absorção e Disseminação 
das Fake News

Anastácia Freitas de Oliveira

Desde a participação crucial das fake news na eleição do presidente 
Jair Bolsonaro em 2018, a produção e disseminação de notícias falsas 
tem ganhado mais notoriedade na mídia e no ambiente acadêmico 
brasileiro. O que anteriormente poderia ser interpretada como uma piada 
inofensiva, atualmente se configura como arma política e ameaça um 
dos principais pilares da sociedade: a política e, consequentemente, as 
democracias.

O presente capítulo é oriundo do trabalho final da disciplina Educação, 
Tecnologia e Comunicação, ministrada na Universidade de Brasília. 
A disciplina investigava, dentre outros aspectos, como as tecnologias 
podem ser inseridas no contexto educacional, extrapolando a tecnologia 
como ferramenta. Dentre as abordagens visitadas na disciplina, está a 
que a tecnologia é uma máquina social e que surge como elemento que 
diferencia e dá poder.

O presente capítulo é uma versão estendida e revistada do material 
apresentado na conclusão da disciplina e tem como objetivo apenas 
esboçar a problemática das fake news a partir da perspectiva do afe(c)to. 
Não serão tratados, portanto, aspectos cognitivos humanos e seus impac-
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tos na recepção informações, tampouco os fatores tecnológicos, mesmo 
que estes também sejam válidos para a compreensão do fenômeno.

A Notícia Falsa

A mentira utilizada na propaganda política não é novidade. 
Nos regimes autoritários há o estigma do uso desse subterfúgio, sobre-
tudo no regime nazista. De acordo com o Merriam Webster (“The Real 
Story of ‘Fake News’”, s.d.), o termo fake news tem sido usado desde o 
final do século 19. No entanto, com o advento da Internet, a velocidade 
em que é produzida informação - verdadeira ou não - leva a acreditar 
que é impossível impedir a disseminação de mentiras.

De acordo com Tandoc Jr. et al. (2018, p. 138), o termo “notícias 
falsas” não é novo. O discurso contemporâneo, particularmente a co-
bertura da mídia, parece definir notícias falsas como se referindo a 
postagens virais com base em relatos fictícios. A partir da análise de 
34 estudos anteriores, os autores classificaram as notícias falsas em: 
sátira, paródia, fabricação, manipulação, propaganda e publicidade.

Daremos ênfase na fabricação e a manipulação. Para Tandoc Jr. et al.
(2018, p. 143) a fabricação são artigos que não têm base factual, mas 
são publicados no estilo de notícias para criar legitimidade. Ao contrá-
rio da paródia, não há entendimento implícito entre o autor e o leitor 
que o item é falso. O produtor do item geralmente tem a intenção de 
desinformar. Já a manipulação pode ocorrer em fotos e vídeos reais, que 
são alterados para criar uma falsa narrativa (p. 144). Com as deep fakes 
e softwares de edição de vídeo, a cada dia tem se tornado mais árduo 
distinguir a informação verdadeira da inautêntica.
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O Objeto de Estudo

Em função da amplitude do tema, optou-se por estabelecer o seguinte 
recorte para este ensaio: o objeto de comunicação eletrônica abordado 
neste texto é o grupo de WhatsApp “DF Política aprendizado”, à época 
formado por vinte cinco pessoas. Os dados foram coletados nos meses 
de novembro e dezembro de 2019.

Para a coleta de dados, a autora deste ensaio ingressou no grupo com 
o seu celular particular e observou as interações. Não foram enviadas 
mensagens para o grupo, tampouco houve contato com os membros 
individualmente. A autora desconhece os membros do grupo. As ima-
gens apresentadas neste texto ocultaram o número de telefone dos 
participantes do grupo.

A maioria dos membros está com o prefixo 61 (Distrito Federal, 
Brasil) mas alguns números possuem prefixos de outros estados e países. 
A frequência de mensagens diária não é grande e os diálogos não são 
frequentes. Grande parte das notícias veiculadas são apenas o envio do 
link do site (https://www.dfmobilidade.com.br/).

Por sua vez, o site em sua descrição (Sobre, s.d. -a) limita a transcre-
ver o conceito de mobilidade. Na página no Facebook (DFMobilidade, 
s.d. -b) não há tanto engajamento. Há diversas postagens sem reações. 
No Instagram (DF Mobilidade, s.d. -c), a página tem 734 seguidores e 
na descrição afirma “Premiado entre os Best Blog de Política DF 2018”. 
Assim como no Facebook, o perfil no Instagram não tem engajamento 
expressivo.

Para a organização do capítulo, será utilizado como referencial a 
obra de Muniz Sodré: As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. 
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Apesar da mídia abordada no livro ser a televisiva, faremos uma in-
tersecção do livro com a declaração do autor (Roda Viva, 2012) em 
entrevista televisiva: “Há uma dimensão do afeto, da emoção, que entra 
na comunicação eletrônica. Entra inclusive no computador. A despeito 
das intenções” (46m 36s).

O WhatsApp

A empresa é um iniciativa de Jan Koum e Brian Acton. O nome é 
um trocadilho com a frase “What’s Up”, em inglês. Surgiu como uma 
alternativa ao sistema de SMS e atualmente possibilita o envio e rece-
bimento de diversos arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos e 
localização, além de textos e chamadas de voz e vídeo.

De acordo com o site da empresa as mensagens e chamadas “estão 
protegidas com a criptografia de ponta a ponta, o que significa que 
terceiros, incluindo o WhatsApp, não podem lê-las nem ouvi-las”. 
Em 2014 a empresa juntou-se ao Facebook, “porém continua operando 
como um aplicativo independente e com o foco direcionado em construir 
um serviço de mensagens que seja rápido e que funcione em qualquer 
lugar do mundo” (“Sobre o Whatsapp”, 2020).

De acordo com a Hootsuite e We are social no relatório 
Global Digital Report (2019), enquanto a média da população mundial 
ativa nas redes sociais é de 45%, no Brasil a taxa é de 66%. A taxa de 
penetração de Internet no Brasil alcança 70% e os brasileiros ocupam o 
segundo lugar do ranking mundial do gasto médio de horas na internet, 
contabilizando 9 horas e 29 minutos por dia. Em redes sociais o gasto 
médio do brasileiro é de 3 horas e 34 minutos por dia em redes sociais. 
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De acordo com o mesmo relatório o WhatsApp é a rede social mais 
usada no Brasil.

No ano de 2019 o Brasil contava com 235 milhões de Smartphones, 
o que significa mais de um smartphone por habitante. São 230 milhões 
de celulares inteligentes (smartphones) em uso no Brasil, segundo os 
dados da Pesquisa Anual do Uso de Tecnologia da Informação (Fundação 
Getúlio Vargas, 2019).

Além da popularidade e da gratuidade, outro aspecto que deve 
ser destacado no WhatsApp é interação instantânea. Apesar das redes 
sociais como Facebook e Instagram também permitirem essa forma 
de interação, o envio de mensagens via apps de comunicação como 
WhatsApp e Telegram é personalizado e não depende do algoritmo do 
feed para ser exibida.

Não por acaso, a disseminação de fake news para fins políticos usou 
também essa via para a propagação. Não é possível afirmar que essa 
prática não era utilizada anteriormente em outras eleições. No entanto, 
o envio de mensagens inverídicas de forma vigorosa ganhou os no-
ticiários em 2018. Mello (2018) reuniu evidências e denunciou um 
esquema empresarial que bancou a disseminação de (des)informações 
com o fim eleitoral.

Para Tardáguila, Benevenuto e Ortellado (2018) as notícias falsas 
“estão envenenando a política brasileira”. Os autores ponderam que, 
apesar de algumas adaptações feitas na plataforma e as iniciativas da 
empresa para combate à desinformação, os esforços parecem não ter 
sido suficientes, já que os grupos de bate-papo são muito mais difíceis 
de monitorar do que o feed de notícias do Facebook ou os resultados 
de pesquisa do Google.
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Engana-se quem pensa que a produção de notícias falsas depende 
apenas do domínio de ferramentas muito sofisticadas. Em uma busca 
simples realizada na loja de aplicativos Google Play, foram localizados 
mais de 100 aplicativos, muitos deles gratuitos, que possibilitam, por 
exemplo, fazer falsos tweets e posts no Instagram, falsificar a localiza-
ção, simular chamadas e mensagens em aplicativos como WhatsApp e 
Mensenger. Ocasionalmente a produção da notícia falsa pode ser sim-
ples, mas a intenção na produção e na disseminação pode originar-se 
de propósitos sórdidos.

A não Dissociação do Meio da Mensagem

A própria forma (meio, num paralelo com a obra de Marshall McLuhan) 
é a mensagem. Os dois não são totalmente desassociados. Sodré (2006) 
salienta que a forma e o conteúdo nem sempre podem ser desmembra-
dos. O autor afirma:

Tal é o sentido ou o “conteúdo” da tecnologia: uma forma de codifi-
cação hegemônica, que intervém culturalmente na vida social, dentro 
de um novo mundo sensível criado pela reprodução imaterial das 
coisas, pelo divórcio entre forma e matéria. Liberadas as pessoas 
e às coisas de seu peso ou de sua gravidade substancial, tomadas 
imagens que ensejam uma aproximação fantasmática, a cultura 
passa a definir-se mais por signos de envolvimento sensorial do 
que pelo apelo ao racionalismo da representação tradicional, 
que privilegia a linearidade da escrita. (Sodré, 2006)

É inegável a presença do WhatsApp na comunicação moderna. 
A expressão brasileira “Mandar um zap”, por exemplo, hoje é um sinôni-
mo de “me mande uma mensagem”. Pode-se entender que a mensagem 
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por bits e o conteúdo são - nessa expressão - a mesma coisa. Em uma 
conversa inicial, a mesma frase pode significar o ato de mandar uma 
mensagem para que a pessoa grave o seu contato ou saiba que aquele 
número de fato é do interlocutor. Seria a abertura de uma via de comu-
nicação até então inexistente entre duas pessoas.

Ainda em relação a não dissociação entre a forma e a matéria, é 
comum que as pessoas utilizem o verbo falar como sinônimo de troca 
de mensagens no WhatsApp. Embora não seja novidade que a troca 
de mensagens seja empregada como palavra de sentido aproximado 
a comunicação verbal, o uso de emojis e figurinhas são significantes 
determinantes para o significado.

Não é a pretensão deste ensaio analisar profundamente a mensagem 
e as teorias de comunicação. No entanto, é importante ressaltar que no 
uso do WhatsApp a imagem é mais utilizada de que os meios textuais 
eletrônicos antes empregados, como dos chats e fóruns, canais de co-
municação populares nos anos 1990 até os anos 2000.

Em uma análise mercadológica, o mercado publicitário pondera que 
superficialmente os memes parecem ser bobagens descartáveis, mas 
eles são frequentemente maneiras complexas para as pessoas se comu-
nicarem de uma maneira orgânica, inerentemente social. Niche memes 
(memes de um determinado grupo, ou nicho) são diferentes de memes 
regulares em que eles não têm apelo em massa - o que é exatamente o 
ponto - e eles tomam o comunicação a um nível mais profundo ainda 
(We Are Social, 2019).

A linearidade do texto escrito, que nas palavras de Sodré (2006), seria 
o meio tradicional e que daria preferência ao racionalismo, é substituído 
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muitas vezes nas novas mídias pelo emprego de memes, de figurinhas 
e de textos curtos acompanhados de emojis.

Ao descrever um grupo de WhatsApp de eleitores de Bolsonaro, 
Nemer (2018) descreve:

toda vez que um membro publica resultados de pesquisas ou outras 
notícias, os membros se reúnem atrás deles, torcendo com a bandei-
ra do Brasil ou o emoji de pistola - uma referência à promessa de 
Bolsonaro de relaxar o controle de armas e permitir que os policiais 
matem suspeitos com impunidade.

Em estudo semelhante, Marés & Becker (2018) analisaram o grau 
de veracidade de 50 imagens que circularam no WhatsApp entre os 
dias 16 de agosto e 7 de outubro de 2018, durante o primeiro turno das 
eleições de 2018. Desse conjunto, apenas quatro eram comprovadamente 
verdadeiras. Dentre as imagens consideradas falsas, há o uso de mon-
tagens ou eram imagens verdadeiras, mas estavam acompanhadas de 
texto que aludia a teorias da conspiração ou estavam fora de contexto.

A Mensagem

Para o Muniz Sodré, na contemporaneidade há uma oposição entre 
a razão e a paixão (Logos X pathos).

A afetação radical da experiência pela tecnologia faz-nos viver ple-
namente além da era e que prevalecia o pensamento conceitual, 
dedutivo e sequencial, sem que ainda tenhamos conseguido ela-
borar uma práxis coerente com esse espírito do tempo marcado 
pela imagem e pelo sensível, em que emergem novas configurações 
humanas da força produtiva e novas possibilidades de organização 
dos meios de produção (Sodré, 2006, p. 12, grifo nosso).
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O pensamento lógico-sequencial é (logos) fortemente comprome-
tido na maioria dos conteúdos compartilhados. Diversas falácias são 
empregadas, geralmente acompanhadas de imagens.

Na figura 1 há um exemplo de notícia com uma falsa causa/conse-
quência:

Figura 1
Mensagem sobre a radicalização da esquerda e recordes de cocaína

(DF Política aprendizado, personal communication, novembro 4, 2019)

No conteúdo do link, há a afirmação:

Desde o início do governo Bolsonaro, uma queda recorde da crimi-
nalidade vem sendo acompanhada de um aumento significativo no 
número de apreensões de cocaína no Brasil, principal rota do tráfico 
da droga na América Latina. Esta é uma das explicações para o pro-
cesso de radicalização da esquerda latino-americana, historicamente 
ligada ao narcotráfico por meio do Foro de São Paulo.

Não há lógica, nexo causal ou qualquer evidência ou dado que 
embase a afirmação.
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Os elementos imagéticos e vídeos costumam ser empregados nesse 
discurso com o intuito de sensibilizar e, ao mesmo tempo, tornar o con-
teúdo mais simples ao interlocutor. No exemplo da figura 2, há a foto de 
um protesto contra Bolsonaro, onde pessoas carregam uma faixa escrita 
em espanhol. O objetivo é que o leitor associe que os manifestantes 
repudiam Bolsonaro em função do combate ao tráfico de drogas.

Figura 2
Foto ilustrativa da matéria “Radicalização da esquerda coincide com 
recordes de apreensão de cocaína no Brasil”

DF Mobilidade (2019)

O uso do sensível apela para a paixão (pathos) e vicia o discurso, 
fazendo com o que o espectador deprecie a argumentação e a própria 
informação a despeito do que sente. A paixão embevece a interpretação 
em uma era em que a tecnologia mais acessível a parte considerável 
da população, poderia, em tese, ajudar essa camada na descoberta de 
novo conhecimento.
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O Espetáculo

O espetáculo, desde a mídia televisiva, é utilizado como verdadeira 
interação social para a forma-mercadoria:

Configura-se, assim, o espetáculo como uma verdadeira relação 
social, constituída pela objetivação da vida interior dos indiví-
duos (desejo, imaginação, afeto), graças a imagens orquestradas 
por organizações industriais, dentre as quais se impõe contempo-
raneamente a mídia. A imagem-espetáculo resulta dessa operação 
como uma espécie de forma final da mercadoria, que investe de 
forma difusa ou generalizada a trama do relacionamento social, 
reorientando hábitos, percepções e sensações. Uma grande diver-
sidade de aspectos da vida social - da alimentação à política e 
ao entretenimento - é ressignificada ou “colonizada” pela lógica 
do espetáculo, graças a essa reorientação intelectiva e afetiva. 
(Sodré, 2006, p. 81, grifo nosso).

Nas mídias sociais o espetáculo não é diferente. O uso do espetáculo 
como espécie de modo argumentativo torna-se mais pernicioso uma vez 
que não há compromisso algum com a ética ou com a identificação da 
autoria. Mesmo que não se use de deepfakes ou montagens, a distorção 
pode contar apenas com a apresentação de um conteúdo de modo que 
conte com o sensível do espectador. É o caso da figura 3. A cena é um 
pequeno trecho do vídeo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva discursa na saída da prisão em Curitiba. Em um momento em seu 
discurso de saída, o ex-presidente agradece um de seus amigos, que 
tem o apelido de Marcola. Lula diz: “o companheiro Marcola, que é o 
companheiro que subsidiava material e informações”.
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Figura 3
Quadro do vídeo em que Lula agradece o amigo Marcola

BX News (2019)

O vídeo consiste na extração de um pequeno trecho do discurso. 
A intenção é associar Lula ao traficante líder da organização criminosa 
Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcos Willians Herbas Camacho, 
que também tem o apelido de Marcola. É importante ressaltar que 
Marcos Willians Herbas Camacho está preso na Penitenciária Federal 
de Brasília desde o dia 22 de março de 2019 e o discurso em questão 
foi proferido em no dia 08 de novembro de 2019. A interpretação da 
mensagem parte do pressuposto da historicidade de cada um. É prová-
vel que muitos brasileiros conheçam Marcos Camacho apenas como 
Marcola e o produtor da falsa associação sabe disso.

Além da falsa associação, o vídeo é acompanhado de uma mensagem 
que recorre ao emocional do espectador: “O STF nos dá um tapa na cara, 
solta o maior corrupto que ainda faz um agradecimento ao maior traficante”.
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Figura 4
Mensagem de WhatsApp sobre o discurso de Lula após a saída da 
prisão em Curitiba

(DF Política aprendizado, personal communication, novembro 11, 2019)

Infere-se que a mensagem não teria o mesmo impacto se desa-
companhada pelo vídeo. O discurso eloquente, que por si só já é um 
espetáculo, imbui a mensagem de sentimento, de paixão.

Como bem explica Cardoso (2010) na resenha crítica da obra “às 
estratégias sensíveis”, o indivíduo interpreta o conteúdo apresentado 
de acordo com um repertório prévio, formado pelos contextos sociais 
em que estamos inseridos, com nossos hábitos (Sodré, 2002, p. 81) e 
com nossos sentimentos. De maneira concisa:

Quando assistimos televisão, por exemplo, vemos uma realidade 
segundo nossos conhecimentos, discursos, códigos pré-existentes, 
ou seja, vemos a realidade de acordo com a nossa cultura. O pro-
blema ocorre quando esta cultura se torna referenciada pelo 
tecnológico, pelo consumo, pelas regras sociais advindas desse 
cenário e pela informação. Esse último componente permeia cada 
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vez mais nossas vidas. Com isso, às mídias criaram um universo 
novo e nele vivemos. (Cardoso, 2010, p. 2)

A atenção e a interpretação do indivíduo volta-se para determinado 
conteúdo de acordo com seu repertório. Sodré afirma que a prática do 
espetáculo já vem sendo adotada pela mídia há tempos:

Assim como o espetáculo já pôde ser identificado como a forma-
-mercadoria acabada, a rede eletrônica é o atual acabamento formal 
da realidade paralela (o bios virtual) paulatinamente construída pelas 
organizações de mídia desde meados do século 20, em conjunção com 
as abstrações inerentes ao capitalismo financeiro. Nessa virtualidade 
paralela, antigas diferenças constitutivas da sociabilidade (por 
exemplo, a diferença entre critérios de verdade e de mentira) 
desaparecem em favor de uma discursividade amorfa, mais 
emocional do que argumentativa. (Sodré, 2019).

O espetáculo e o apelo emocional são ingredientes indispensáveis 
para o sucesso comunicacional, inclusive nas redes modernas. Seria 
ingênuo imaginar que os produtores de notícias falsas não usariam os 
mesmos elementos.

O Afeto, o Sensível e o Marketing

Conforme salientado por Caetano (2006) e Perissé (2006), o livro 
Afeto, mídia e política, de Muniz Sodré cita como exemplo a elei-
ção de Lula como convergência do o uso do afeto (ou do sensível). 
Nas palavras de Caetano (2006, p. 135):

A construção do mito do pobre menino nordestino que consegue 
chegar à presidência da república constitui um dos tantos materiais 
sensíveis de que se valem o marketing eleitoral e a grande mídia 
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na cosmética da democracia (p. 185). Nesse sentido, a vitória de 
Lula se deve, na verdade, a um processo de sensibilização coletiva, 
originário da ilusão, e coadjuvado pelo marketing, que pressupõe, 
na sua ação a possibilidade efetiva de uma política emancipatória 
das formas hegemônicas saturadas.

A construção do discurso apoiada no irracional e na sensibilidade não 
foi usada apenas nas mídias tradicionais. O afeto permeia não apenas o 
modo em que as mídias sociais alteraram nossos relacionamentos inter-
pessoais, mas também como se molda o consumo de conteúdo. Portanto, 
a eleição é apenas um dos campos sociais afetadas por essa dinâmica.

A construção do discurso na mídia social é apoiada no afeto e en-
tranha-se no cotidiano, usando também das estratégias de marketing. 
A mensagem pretere o racional, o discurso linear e lógico, pois esse 
exige do emissor e do receptor tempo e esforço para a produção e deco-
dificação. Na sociedade em que o tempo é atrelado ao ganho de capital, 
apela-se a soluções mais fáceis, mas não menos elaboradas.

O método utilizado recorre ao discurso raso e muitas vezes usa a 
criação de um inimigo para desqualificar qualquer argumentação contrária 
a uma ideia. Tendo em vista que o nível de confiança na imprensa tradi-
cional tem caído nos últimos anos no Brasil e no mundo (Micki, 2019), 
embora exista uma perspectiva de aumento da credibilidade dos veículos 
tradicionais da mídia após o coronavírus, os emissores de notícias falsas 
alegam que a mídia tradicional é manipuladora e que está a serviço de 
objetivos escusos. Uma vez que as mídias sociais já conquistaram es-
paço dentre a população como fonte de informação, a mídia tradicional 
encontra dificuldades em noticiar ou desmentir notícias falsas.
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Os grandes jornais e emissoras precisam manter presença e enga-
jamento nas mídias sociais para manter a audiência. Atualmente, há 
uma retroalimentação de conteúdo e público entre as mídias. Exemplo 
disso é o uso de hashtags, QRcodes e criação de conteúdo exclusivo 
complementar ao veiculado na televisão. No entanto, apesar da mídia 
tradicional estar presente nas mídias sociais, os canais de disseminação 
de fake news ora invalidam o discurso da mídia tradicional ora distorcem 
o conteúdo ou deturpam a notícia com o uso de montagens e edições.

Conclusões

Assim como diversos fenômenos sociais, as fake news devem ser 
observadas a partir da ótica de diversas ciências. Há, por exemplo, a 
possibilidade do monitoramento da produção de mensagens por meio do 
big data e algoritmos, no âmbito da Informática. Esses estudos ajudam 
na detecção automática de fake news e pretendem inibir a disseminação 
por meio de softwares e robôs.

Na mesma linha, a Ciência da Informação preocupa-se com os 
dados gerados, na arquitetura da informação das notícias falsas, disse-
minação e identificação das fontes. Há a intersecção de diversas áreas 
com a Educação quando ocupam-se com o letramento, competência 
informacional e na literacia em notícias.

Na Comunicação, há a análise do discurso, estudo dos canais de 
comunicação, marketing, papel do jornalismo, etc. Belda (2020, p. 16) 
argumenta que até agora algumas das melhores iniciativas que lograram 
identificar, examinar criticamente e revelar o problema do uso indevi-
do de dados massivos foi do jornalismo, e não a diligência dos robôs. 
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Mas, qual é o público que o jornalismo investigativo atinge? Quais são 
as pessoas que estão dispostas a interpretar criticamente uma matéria 
jornalística ou mesmo acreditar nas agências de checagem de fatos?

Na Psicologia, há o estudo da psicologia social, subjetividade, etc. 
Eis a abordagem que mais se aproxima com o exposto no trabalho. 
Não há de se pensar em checagem de fatos ou letramento em mídias 
sem pensar que no consumo da informação e na interação com o dis-
positivo há afe(c)to. Desconsiderar esse fator é tratar o celular apenas 
como o canal da mensagem, não como dispositivo. Conforme pontua 
Sodré (Roda Viva, 2012):

A técnica significa a produção, avançada de ferramentas, de ins-
trumentos mas eu penso da tecnologia como razão raciocinante 
da técnica. A tecnologia não é apenas ferramenta, não é apenas 
instrumento, significa um convite a mutação de atitudes com 
relação à técnica. E essas atitudes não são necessariamente mate-
riais e instrumentais.

Não estamos defendendo, em absoluto, o abandono das outras téc-
nicas. Contudo, dado a velocidade da disseminação e os impactos 
político-sociais das fake news, é necessário alterar a abordagem. Basta 
impedir que determinada mensagem chegue ao público? É suficiente-
mente efetivo apresentar provas de que determinada mensagem é falsa?

As mídias tradicionais disputam audiência com os grupos de família, 
amigos, trabalho. Ali há relações de afeto e até mesmo subordinação. 
Muito do conteúdo produzido apenas corrobora o pensamento entra-
nhado na mente de parte da população, como denota a imagem 5, do 
cartunista Daniel Paz. A mídia tradicional concorre com o envio indi-
vidual e massivo de notícias falsas, acompanhado de uma notificação. 
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A sensação de pertencimento a um grupo e a paixão acompanhada do 
espetáculo são as tônicas dos grupos de um dispositivo que acompanha 
o brasileiro boa parte do dia.

Figura 5
Charge Notícia

Paz (2020)

Defendemos que os padrões de comportamento devem ser pensados 
concomitantemente. Assim como os sentimentos em que a população 
está envolvida. Desarticular o mecanismo responsável pela fake news 
depende de ações encadeadas. É preciso entender os aspectos psico-
lógicos, político-sociais e sobretudo econômicos que retroalimentam 
essa estrutura perversa. Há que se encontrar a tal práxis na imagem e 
no sensível.
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Desafios dos Multiletramentos no Contexto do 
Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de 
Informática

Jaime Guilherme de Oliveira

O conceito de multiletramentos surgiu em 1996, nos Estados Unidos, 
com a publicação do manifesto A Pedagogy of Multiliteracies - Designing 
Social Futures (Uma Pedagogia de Multiletramentos - Desenhando 
Futuros Sociais), criada pelo Grupo Nova Londres (GNL). Nessa de-
finição, discutiu-se a pedagogia dos multiletramentos e a importância 
de a escola incorporar, definitivamente, as mídias digitais emergentes 
na sociedade em seus projetos e na relação professor-aluno em sala de 
aula valorizando a multiplicidade cultural.

Em entrevista para o programa Pesco1 e Pnaic2 da Secretária 
Municipal de Educação Campinas em (Picoli, 2019), Rojo define que 
os multiletramentos são considerados fatores de mudanças das linguagens 
no século XXI. Com o advento da mídia digital, é possível trabalhar com 
imagens estáticas - fotografias - ou imagens em movimento – cinema, 
músicas e áudios, todos integrados, constituindo textos multissemióticos 
ou multimodais. Para compreender e produzir essa multiplicidade de 

1. Pesco – Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola
2. Pnaic – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
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linguagens, não basta mais ser letrado apenas nas letras, é preciso ter 
múltiplos letramentos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio 
orienta as escolas a desenvolverem trabalhos que “possibilitem aos 
estudantes o acesso a saberes sobre o mundo da cultura digital e suas 
práticas, ... já que impactam seu dia-a-dia nos vários campos de atuação 
social” (Secretaria de Educação Básica, 2018, p. 478).

O desenvolvimento de projetos no Ensino Médio com as práticas 
contemporâneas de linguagem ganha mais destaque. “A cultura digi-
tal, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os 
processos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas 
mídias e nas redes sociais e os processos de circulação de informações” 
(Secretaria de Educação Básica, 2018, p. 490) tornam o projeto mais 
rico e atrativo.

O curso técnico de informática integrado ao Ensino Médio está 
dividido em componentes curriculares diversificados da base nacional 
comum e da educação profissional. O grande desafio para os docentes 
é possibilitar aos alunos a exploração dos novos softwares para edição 
de vídeos, áudio, imagens, criação de gifs, infográficos e histórias em 
quadrinhos, para que possam ter uma visão crítica e ética do uso de tais 
ferramentas para produzir conteúdos inéditos.

Para mudar os cenários existentes nas escolas, que segundo 
Lévy (1993, p. 8) “é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 
falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 
em um uso moderado da impressão”, perpassa pelas universidades que, 
nos cursos de licenciatura e pedagogia, para formação de professores, 
é valorizado junto aos discentes apenas o domínio de conteúdo especí-
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fico nas suas áreas de formação. “Alunos e, por vezes, professores dos 
cursos de História, Geografia, Matemática, Física, Ciências, Biologia, 
Sociologia e outros afirmam, sem constrangimento, que o importante 
para se formar professor é o domínio dos conteúdos dos respectivos 
cursos” (Masetto, 2010, p. 134).

Apesar de muitas universidades disponibilizarem variadas tecnologias 
existentes e aplicáveis, ainda se tem um grande número de professores 
universitários dando aula expositiva e, às vezes, sugerindo trabalhos em 
grupo com pouca orientação. É “esse modelo que os novos professores 
do Ensino Fundamental e Médio, ao ministrarem suas aulas, praticamente 
copiam o modo de fazê-lo” (Masetto, 2010, p. 135).

Corroborando com a ideia da formação de professores, Rojo (GRIM, 
2013) defende que as universidades acabam sendo muito conservadoras 
e tradicionais, mais do que o professor é na escola básica, o que dificulta 
a formação nos multiletramentos dentro das universidades. Ele aponta 
os cursos de formações continuadas de professores como um caminho 
para mudar essa realidade.

Na sociedade contemporânea, o jovem que frequenta a escola pú-
blica está conectado às mídias de massa ou digitais desenvolvendo 
novas habilidades, não só nas atividades escolares, mas também nas 
suas relações sociais e no trabalho.

A escola precisa estar atenta a essas mudanças que ocorrem na so-
ciedade, Rojo (GRIM, 2013) aponta que os pesquisadores da pedagogia 
dos multiletramentos defendem a necessidade de valorizar a cultura 
local em que o discente está inserido e incorporar o que vê na mídia de 
massa, o que faz na internet, nos diálogos em sala de aula e desenvol-
ver projetos que relacionem a cultura local aos conteúdos curriculares.
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Para atender a essa nova demanda da sociedade, as instituições devem 
treinar o docente para obter bons resultados com o uso da tecnologia, 
sendo capaz de entendê-la e de utilizá-la. Para isso, são necessários 
tempo e oportunidades de familiarização, dessa forma ele poderá efetuar 
a adequação das tecnologias à necessidade educacional em benefício 
do aprendizado do discente.

Com o advento das novas tecnologias nas escolas, o docente passa 
a ter um novo perfil profissional, pois a sociedade do conhecimento 
demanda um educador que tenha domínio sobre as técnicas computa-
cionais, tais como: multimídia, internet, processador de textos, editor 
de desenhos, planilhas eletrônicas, banco de dados e ferramentas como 
celulares, tablets e computadores e, com isso, possibilite o desenvolvi-
mento de habilidades para a prática dos multiletramentos.

Desenvolvimento do Trabalho - Pensando Fora da Caixa

A motivação para desenvolver este trabalho surgiu durante as reu-
niões de planejamento para projetos do Curso Técnico de Informática 
integrado ao Ensino Médio, de uma escola pública no Distrito Federal, 
em que os docentes que lecionam as disciplinas da base nacional comum 
relataram as dificuldades em trabalhar com as novas tecnologias. Dentre 
as dificuldades descritas pelos professores para não utilizar os recursos 
tecnológicos na instituição, destacaram-se as seguintes: a escola não 
está preparada para oferecer os recursos tecnológicos; perde-se muito 
tempo na preparação da sala de aula; internet nem sempre está disponí-
vel; docentes desatualizados tecnologicamente e a falta de treinamento 
para trabalhar com as novas mídias digitais. Diante das adversidades 
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expostas e lecionando a disciplina de Informática, a coordenação do curso 
propôs a criação de um projeto de multiletramentos, que estimulasse a 
aprendizagem por meio do uso das novas mídias digitais.

Para desenvolver o projeto, foi sugerido “pensar fora da caixa”, 
deixando de lado as aulas tradicionais, uma vez que alguns docentes, 
na prática diária, pensam que o fato de usar notebook e projetor de 
slides para apresentação de conteúdo ou passar um filme para fazer um 
resumo, estão trabalhando com os multiletramentos.

Estamos vivendo em uma sociedade onde as mudanças acontecem 
rapidamente e impedem que solidifiquemos padrões, conhecimentos, 
ideias, comportamentos e relacionamentos. Nada permanece a mesma 
coisa por muito tempo. Por isso, é preciso pensar na utilização das mídias 
digitais na área de educação, porque cada vez mais, as novas gerações 
utilizam outras formas de comunicação para se relacionarem e terem 
acessos a filmes, séries e notícias. O que é utilizado como mídia no dia 
atual, amanhã poderá ser esquecida, descontinuada.

Partindo da premissa de “pensar fora da caixa” e nas mudanças que 
as mídias digitais promovem no comportamento da sociedade e que 
afetam a escola, foi realizado um treinamento com os docentes da base 
nacional comum para apresentar novos conceitos como multilinguagens, 
multiletramentos e multiculturas.

Durante o treinamento, para exemplificar a origem do conceito do 
que é “pensar fora da caixa”, foi solicitado aos docentes que fizessem o 
exercício do quebra-cabeça de nove pontos que, segundo o site awebic, 
foi retirado de um livro de Sam Loyd chamado de Cyclopedia of Puzzles.

A tabela 1 apresenta as instruções para resolver o problema e a 
solução, justificando a origem do termo “pensar fora da caixa”.



50

Tabela 1
Penar fora da Caixa

Quebra-Cabeça Instrução
Vincule todos os nove pontos usando 
quatro linhas retas ou menos, sem 
levantar a caneta e sem traçar a mesma 
linha mais de uma vez.

Na instrução do quebra-cabeça não 
foi dada nenhuma diretriz sobre 
permanecer dentro de uma caixa, 
mas nossas mentes tendem a construir 
uma caixa com os nove pontos, e uma 
restrição é colocada instantaneamente 
no lugar.
Crédito: Cyclopedia of Puzzles.

É esse “pensar fora da caixa” que foi levado à escola para a construção 
do projeto a ser trabalhado nas disciplinas de Língua Portuguesa e Arte, 
com as turmas de segundo ano do Ensino Médio e com a participação 
de docentes da área técnica de informática.

O projeto será divido em três etapas: a primeira será desenvolvida na 
disciplina de Língua Portuguesa para estimular os discentes a desenvol-
verem habilidades de leitura e escrita por meio de construções de textos 
narrativos, considerando os elementos: narrador, enredo, personagens, 
espaço e tempo. E, para criar os textos, será ofertado aos discentes o uso de 
software para desenvolver histórias em quadrinhos (HQ’s), blogs e fancfics.

A segunda etapa do projeto será desenvolvida na disciplina de Arte, 
utilizando como referência as séries, filmes e telenovelas da TV aberta 
nas últimas duas décadas no Brasil, com a finalidade de criar vídeos, 
desenhos e textos com versões adaptadas pelos discentes.
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A última etapa do projeto trabalha interdisciplinaridade entre as 
disciplinas de Arte e de Língua Portuguesa no último semestre do 
ano, tendo como proposta analisar o mundo Matrix - filmes, games e 
quadrinhos - para entender como funcionam as narrativas transmídias, 
utilizando como material de apoio o capítulo três do livro Cultura da 
Convergência de Henry Jenkins.

Depois de estruturar todo o projeto, foi sugerido pela direção da escola 
que os discentes participassem das escolhas dos textos, filmes, fotos e 
artistas que seriam trabalhados e que as histórias em quadrinhos fossem 
produzidas focando em um problema social da comunidade escolar.

Produção de Histórias em Quadrinhos

A preparação dos docentes para a criação de histórias em quadrinhos 
foi por meio do software Stripcreator (http://www.stripcreator.com), 
que apresenta elementos da narração como personagens, tempo, espaço 
e fatos organizados em sequência; diversos cenários, possibilidade de 
acrescentar balões da fala ou do pensamento. Para criar as tirinhas, os 
docentes devem selecionar as personagens, que são no máximo duas 
por quadro, o cenário no qual a cena se desenrola, o diálogo entre as 
personagens e a narração se houver. É possível arquivar as histórias 
em uma pasta individual da web e tanto os docentes como os discentes 
podem acessá-la quando quiserem.

A utilização do software Stripcreator é online, por isso a internet 
deve ser de fácil acesso e estar sempre disponível. O histórico do uso 
da internet em escolas públicas, preocupa as professoras de Língua 
Portuguesa e Arte que demonstraram receio com a continuidade do 
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projeto, por falta da disponibilidade da internet e laboratório de infor-
mática, mas a direção da escola está otimista com a nova operadora de 
internet e com a expansão da capacidade; quanto ao laboratório, garantiu 
a disponibilidade para a execução do projeto. Uma outra dificuldade 
é que a maioria dos professores está habituada ao sistema operacional 
Windows e a rede pública do Distrito Federal trabalha com o sistema 
operacional Linux.

Histórias em Quadrinhos, Livros Didáticos e PCNEM

As escolas públicas do Distrito Federal recebem os livros didáticos 
e os professores analisam os conteúdos e verificam se estão de acordo 
com o que recomenda o PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio, para criarem os seus planejamentos e projetos. 
Essa análise é importante, porque muitas vezes os livros não abordam 
todos os temas sugeridos pelo PCNEM.

Para trabalhar os tipos de textos sugeridos pelos livros e pelo PCNEM 
nas produções de histórias em quadrinhos (HQs), foi criada uma equipe 
multidisciplinar que envolveu a coordenação, a orientação pedagógica, 
as professoras de Arte, de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa. As 
seguintes decisões foram tomadas para trabalhar as HQs: identificar os 
fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar 
e desfecho; criar desenho das personagens e cenário de acordo com a 
história; identificar a intenção de fala de cada personagem de acordo 
com o formato dos balões, conforme o exemplo da figura 1.
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Figura 1
Tipos de Balões

(http://nerdseotomeuniverse.blogspot.com/2014/08/historias-em-quadrinhos-e-tirinhas.
html)

Narrativas Transmídias e as Histórias em Quadrinhos

As histórias em quadrinhos (HQs) estão presentes na cultura de 
massa do mundo inteiro e, no final do século XIX, foram exploradas 
pela primeira vez nos Estados Unidos pelos jornais nova-iorquinos o 
New York World, de Joseph Pulitzer e o New York Journal, de William 
Randolph Hearst que, para aumentar as vendas, perceberam nos quadri-
nhos uma oportunidade de conquistar os públicos formados por pessoas 
alfabetizadas, semi-alfabetizadas e uma grande massa de imigrantes 
e orientais que não dominavam o idioma inglês. “Assim, surgiram os 
suplementos dominicais, vendidos juntamente com os jornais, em forma 
de encarte, contendo narrativas humorísticas curtas de fácil assimilação” 
(Mallet, 2009, p. 31).
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As grandes editoras do mundo perceberam o potencial das HQs para 
criar mais um universo ficcional dos personagens famosos e, por meio 
das narrativas transmídias, planejarem essa migração entre as mídias, 
mas segundo Versuti e Silva (2017), “não é apenas uma migração de 
conteúdo, mas algo que requer um planejamento transmidiático, atento 
a cinco principais elementos fundamentais: história, audiência, plata-
formas, modelo de negócio e execução”.

Entre essas grandes editoras estão a “DC Comics criadora do Batman: 
Hong Kong (2003), Graphic novel, que apresentou aos leitores ocidentais 
o desenhista de quadrinhos chinês Tony Wong e a tradição do manhua. 
A Marvel lançou a série de quadrinhos SpiderMan: India (Homem-
-Aranha: Índia)” (Jenkins, 2009, p. 180).

Todas essas grandes editoras trabalham com as narrativas transmídias, 
que permitem expandir e popularizar histórias que são divididas em 
várias partes e distribuídas em diversas mídias, fortalecendo, assim, as 
suas franquias. Uma das mídias utilizadas para contribuir para a entrada 
de um produto no mercado são as HQs.

A construção de uma narrativa transmídia segundo Lima e 
Versuti (2018), parte de “uma história inicial, define as personagens 
primárias e secundárias, multiplica a trama, desenvolvendo a vida de 
cada personagem e distribui as tramas entre diferentes mídias” (Lima 
& Versuti, 2018, p. 9).

As HQs estão disponíveis na internet. O leitor de quadrinhos digitais 
não é mero receptor de informações, visto que tem a possibilidade de 
emitir opiniões diretamente aos autores dos quadrinhos, discutir em 
tempo real utilizando salas de bate-papo virtual ou fóruns com outros 
leitores. Dessa forma, novos trabalhos são criados, conhecidos como 
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fan-arts, artes ou homenagens feitas por fãs a partir do trabalho dos 
autores, construindo o seu próprio espaço na internet.

Para viver uma experiência plena num universo ficcional, os con-
sumidores devem pesquisar e coletar parte da história em diferentes 
canais e comparar “suas observações com as de outros fãs, em grupos 
de discussão on-line, colaborando para assegurar que todos os que in-
vestiram tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento 
mais rica” (Jenkins, 2009, p. 48).

No Brasil, o desenhista e cartunista Ziraldo, responsável pela obra 
O Menino Maluquinho, criou uma série de histórias em quadrinhos. 
A revista foi baseada no livro infantil de mesmo nome publicado em 
1980, que se tornou um fenômeno durante os anos de 1990 e 2000. 
As histórias em quadrinhos abordam os temas do cotidiano de um menino, 
como férias na roça, andar de bicicleta, na escola e o natal. A franquia 
do Menino Maluquinho é um exemplo de narrativas transmídias, com 
filmes, livros, histórias em quadrinhos e séries na TV.

Fanfiction como Prática de Letramento On-line

Fanfiction vem da fusão de duas palavras da língua inglesa, “fan” 
e “fiction”, e designa uma história fictícia, derivada de um determina-
do trabalho ficcional preexistente, escrita por um fã daquele original. 
No Brasil, é utilizada a abreviatura “fanfic” e, algumas vezes, o uso da 
abreviação ainda menor “fic”, que é uma criação local.
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As fanfictions são as histórias de ficções criadas por fãs e podem 
ser animes3, seriados, filmes e livros, proporcionam momentos de lazer 
por meio da leitura de textos. Alguns discentes, segundo Vargas (2015, 
p. 129), “envolvem-se afetiva e intelectualmente com um determina-
do texto, tomam posicionamentos críticos diante dele, desenvolvem 
categorias de análise para expressar esses julgamentos, refinam-nos e 
compartilham em debate comunitário”. Todo esse envolvimento permite 
a ampliação do lado criativo ao escrever as próprias histórias.

A prática das fanfictions ainda é desconhecida por quase todos os 
professores da escola pública e muitos, ao tomarem conhecimento 
do que é, não a reconhecem como uma linguagem que possibilite 
o desenvolvimento de leitura e escrita dos discentes. Para alguns 
docentes, as fanfics são mais um modismo dos tempos atuais e que 
os jovens utilizam com mera distração, sem o compromisso de uma 
escrita formal. Sendo assim, elas se tornam uma valiosa ferramenta 
para aproximar o cotidiano do aluno dos conteúdos ministrados nas 
escolas. Segundo Vargas (2015, p. 20), “a fanfiction é, atualmente, 
uma prática de letramento on-line ainda largamente desconhecida para 
a comunidade educativa no Brasil, porém, nos Estados Unidos, sua 
origem antecede ao aparecimento da internet”.

Para trabalhar com as fanfics na disciplina de Língua Portuguesa, 
são necessárias algumas reflexões para alinhar o que a escola deseja 
que seja trabalhado e o que os discentes gostariam de trabalhar, uma 
vez que o surgimento das fanfics se deu na iniciativa de fãs que que-

3. Anime, animê ou animé (em japonês: アニメ) refere-se à animação que é produzida 
por estúdios japoneses. A palavra é a pronúncia abreviada de “animação” em 
japonês e alude a qualquer animação. Uma boa parte dos animes possui sua 
versão em mangá, os quadrinhos japoneses.
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riam estar mais próximos do universo ficcional por eles apreciado 
para além do material disponível, como o capítulo semanal de um 
seriado televisivo.

Ao pesquisar os textos escritos por autores de fanfictions, depara-
mos com alunos bem preparados, que utilizam as habilidades básicas 
da escolarização e que possuem um bom domínio da escrita e leitura, 
“para a realização de projetos voltados para seus próprios interesses de 
entretenimento, construindo pontes, ao invés de rupturas, entre a escola 
e o mundo extraclasse” (Vargas, 2015, p. 129).

Partindo do princípio que o incentivo para ficar horas na frente do 
computador lendo ou escrevendo é a afetividade do jovem com a série, 
livro ou filme, parte da proposta para trabalhar com fanfics perpassa 
por dar liberdade aos discentes de escreverem sobre os assuntos que 
mais gostam e incentivar a escrita em sites disponíveis para esse fim.

A partir da publicação do primeiro livro Harry Potter, de J. K. Rowling 
no Brasil em 2000, a prática das fanfics tornou-se mais visível e ganhou 
impulso com websites dedicados ao livro, “levando a crer que o número 
de pessoas dispostas a gastar horas de lazer envolvidas em processos 
de leitura e escrita e no compartilhamento on-line com outras pessoas 
que desfrutam do mesmo gosto, aumentou de maneira significativa”, 
(Vargas, 2015, pp. 13-14).

Cabe à escola apresentar clássicos da literatura brasileira aos dis-
centes para que possam admirar e, a partir daí, tornarem fãs das obras 
que estão definidas no currículo escolar. Essa prática deve ser bem 
conduzida pelos docentes para que incentive os alunos a reescreverem 
novas histórias baseadas nos clássicos.
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A Influência da TV na Formação dos Jovens

A segunda etapa do projeto a ser desenvolvido está relacionada à 
mídia mais disponível no meio familiar: a televisão, que ocupa um papel 
de destaque na formação das pessoas. A influência da TV está presente 
na vida dos jovens desde a infância e, mesmo antes de conhecerem a 
escola pela primeira vez, já tinham aprendido algo com a combinação 
de linguagens totalmente diferentes - imagens, falas, música e escrita.

O jovem que chega ao Ensino Médio, desde criança, é educado 
pela mídia, principalmente pela televisão. Aprende a conhecer lugares, 
outras pessoas, a ouvir e a relacionar a fala com as ações e sentimentos 
de amor e ódio dos personagens. “A relação com a mídia eletrônica é 
prazerosa, ninguém obriga, é feita por meio da sedução, da emoção, da 
exploração sensorial, da narrativa, aprendemos vendo as estórias dos 
outros e as estórias que os outros nos contam” (Moran, 2012, p. 32).

“A transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe 
uma maneira diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, ... 
para entendermos o mundo atual não só pelo conhecimento fonético-si-
lábico das nossas línguas, mas pelas imagens-som também” (Almeida, 
1994, p. 16).

É essa relação dos jovens com a TV que será explorada na escola 
dentro do contexto da disciplina de Arte, para analisar as séries, filmes 
e telenovelas, abordando os discentes sobre as seguintes questões: 
aspectos positivos e negativos; ideias principais; os cenários e as cores; 
as relações espaciais - próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda, 
grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio; o que sentiu ao assistir às 
séries, aos filmes e às telenovelas; o que mudaria nesses programas.
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Os vídeos reproduzindo as séries, os filmes e as telenovelas não 
devem ser utilizados somente como um apoio pedagógico para reforçar 
um exemplo do conteúdo. Segundo Almeida (1994), quando se fala de 
cinema, vídeo e televisão na escola, “geralmente essas produções são 
encaradas como ilustrações – o professor passa um filme para ilustrar o 
que foi falado. Nesse caso, fica evidente que o filme assume um papel 
secundário. Uma espécie de ilustração e imagem inferior ao texto e à 
explicação oral”.

Cabe ao docente trabalhar como mediador para incentivar os alu-
nos a fazerem um exercício de transmidiação para cada série, filme e 
telenovela, estimulando a criatividade na escrita de fanfics, histórias 
em quadrinhos ou na reprodução de desenhos para representar alguma 
cena. É através da inserção das novas mídias digitais que a escola pode 
trabalhar os multiletramentos e oportunizar aos discentes o desenvol-
vimento de atividades utilizando as multilinguagens.

A proposta de trabalhar com a televisão, que é um instrumento de 
cultura de massa, faz parte da valorização do conhecimento que os 
discentes trazem ao chegarem à escola. É de incumbência do docente 
incluir nos seus planejamentos a abordagem de assuntos veiculados nesse 
meio de comunicação para a construção e aprimoramento do conheci-
mento, com as devidas adequações, relacionando o saber acadêmico à 
cultura das mídias de massa - TV, rádio e jornais e revistas. Segundo 
Silverstone, “o século XX viu o telefone, o cinema, o rádio, a televisão 
se tornarem objetos da indústria cultural, mas também instrumentos 
essenciais para a vida cotidiana”.

Para encerrar o projeto na abordagem da disciplina de Arte, a pro-
fessora propôs como culminância da atividade uma mostra de vídeos 
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sobre as séries, os filmes e as telenovelas que mais atraíram a atenção 
dos alunos na TV aberta. Além da divulgação de seus textos escritos 
utilizando as novas mídias digitais para toda a escola.

A Franquia Matrix

A franquia Matrix levou os seus consumidores a um universo em 
que a realidade e a ilusão frequentemente se fundiam “e onde os cor-
pos de humanos são estocados como fonte de energia para abastecer 
máquinas, enquanto suas mentes habitam um universo de alucinações 
digitais” (Jenkins, 2009, p. 140).

O filme Matrix (1999), “é uma narrativa ficcional distópica, ou seja, 
retrata um tempo futuro hipotético de totalitarismo, propondo ilustrações 
e/ou metáforas que sirvam como reflexão e crítica à realidade presente” 
(Andreoli, 2014, p. 4).

A proposta de trabalhar o filme Matrix (1999), vinte anos após o 
lançamento, deve-se ao fato de que, na época, a obra tratou de assuntos 
futuros que até hoje mexem com o imaginário dos jovens e que estão 
relacionados diretamente com a área tecnológica, com o binário e a 
lógica booleana estudados na programação do curso de informática.

No lançamento do filme, os consumidores saíam das salas de cinema 
perplexos, porque a abordagem de temas no campo da religião, da filo-
sofia e da ficção científica pouco havia sido tratada em mídias de massa. 

Na atualidade, qual seria a reação dos discentes, considerando todas 
as mídias digitais disponíveis e a facilidade de acesso à rede mundial? 
Para ajudar a responder a essa pergunta, a professora de Arte apresentou 
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aos alunos o trabalho do chargista Peter Bagge4 que retrata a perplexi-
dade de alguns espectadores diante de Matrix.

Figura 2
Peter Bagge sugere a perplexidade de alguns espectadores diante de 
Matrix

https://matrixtransmidia.wordpress.com/2016/05/20/a-producao-concomitante-a-
franquia/

Depois dos discentes assistirem ao filme, a primeira atividade pro-
posta é reproduzir com base na obra “Get It?” as suas reações, as de 
seus colegas e as dos personagens da história em quadrinhos “Get It?” 
(“Entendeu?”), publicada no site de Matrix.

4. Conhecido por suas charges de sátira social mordaz, na HQ Ódio [Hate] (1990-
1998) e, mais recentemente, na revista Reason, Bagge mostra o contraste entre 
os que “entendem” Matrix e os que não entendem.
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Para que os alunos possam entender um pouco mais do mundo 
Matrix, faz-se necessário assistir aos outros filmes que completam a 
trilogia, Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003) e buscar 
outras experiências que se destacam nesse universo.

Uma outra opção para entender melhor o universo Matrix é o 
jogo Enter the Matrix, que foi criado paralelamente aos últimos dois 
longa-metragens da trilogia pela mesma equipe de produção, inclusive 
os diretores. “Enquanto nos filmes o espectador acompanha o desen-
rolar da trama principal, no jogo pode-se entender o que outros dois 
personagens – e outros coadjuvantes – estão fazendo ao mesmo tem-
po, com ambos influenciando um ao outro diretamente” (Montanaro, 
2016, p. 60).

Explorar o filme com os discentes na escola é a oportunidade de 
realizar uma reflexão sobre o protagonismo das máquinas em relação 
aos humanos, no qual os humanos têm sempre uma escolha baseada 
nas suas experiências de vida e cabe às máquinas entenderem como o 
indivíduo faz as suas escolhas, para que possam dominá-los.

Os estudos que serão realizados na escola sobre o mundo Matrix 
não têm a intenção de definir o que é Matrix junto aos discentes e nem 
de perpassar por todas as múltiplas plataformas de mídia. O intuito é 
incentivar os alunos a pesquisarem e criarem as suas próprias narra-
tivas em torno da franquia. De acordo com Jenkins (2009), “Matrix é 
entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos 
para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma 
única mídia”.
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Conclusão

Todos os dias recebemos informações pela televisão, rádio ou internet 
de uma nova tecnologia e um modelo recente de trabalho nas indústrias, 
carros que tomam decisões sozinhos, tecnologias inéditas para telefones 
com diversas funções. É nesse mundo que estão inseridos os nossos 
estudantes, alguns com mais informações devido ao poder aquisitivo 
ou círculo de amizade, uns com acesso às novas mídias e outros que 
não possuem tantas possibilidades, mas que podem ser igualados aos 
demais com as inovações oferecidas pela escola

A disponibilidade do uso da internet e a variedade de novos aplica-
tivos que permitem criar e editar vídeos, as redes sociais que ofertam 
produtos, o YouTube que permite aprender sobre diversos assuntos, 
todas essas facilidades fazem parte da cultura dos nossos discentes na 
atualidade e quando chegam à escola, deparam com uma outra realida-
de. Sibilia (2012), compartilha do mesmo pensamento quando diz que:

Enquanto os alunos de hoje vivem fundidos com diversos dispositivos 
eletrônicos e digitais, a escola continua obstinadamente arraigada 
em seus métodos e linguagens analógicos; isso talvez explique por 
que os dois não se entendem e as coisas já não funcionam como se 
esperaria. (Sibilia, 2012, p. 181)

Sendo assim, foi fundamental a participação das professoras de 
Arte e de Língua Portuguesa na escolha das ferramentas para o desen-
volvimento das produções artísticas e literárias dos discentes, por meio 
do uso das novas mídias. A introdução dessas ferramentas permite à 
escola reduzir o distanciamento na relação professor-aluno no uso de 
tecnologias.
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A escola pública muda a partir da direção, coordenação e docentes. 
Essa mudança aconteceu na escola em que foi planejado o projeto. É 
olhar para o novo, o compromisso com o fazer diferente e melhorar 
a qualidade do ensino, motivando cada vez mais os discentes. Uma 
mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece 
quando se consegue integrar, dentro de uma visão inovadora, todas 
as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, as 
musicais, as lúdicas e as corporais (Mercado, 2002).

Um outro conceito que o projeto disseminou na escola com os 
docentes e que também vai fazer parte do conhecimento dos discentes 
é a “Narrativa transmídia” a qual Gosciola (2011) corrobora com a 
seguinte definição: “Narrativa transmídia é uma história muito grande 
subdividida em partes que são distribuídas em múltiplas plataformas 
de mídia. Cada plataforma de mídia é definida pelo critério de que 
seja a que melhor possa expressar aquela parte específica da história.” 
(Gosciola, 2011, p. 2). Isso abre um leque de possibilidades a serem 
criadas e desenvolvidas com sucesso no dia-a-dia da sala de aula com 
diversos conteúdos.

O projeto proposto ainda está em fase de planejamento para ser 
implantado no próximo ano, mas muito já se trabalhou para organizar 
as áreas da escola como laboratórios de informática, providenciar os 
softwares e sala de Arte para receber os discentes.

Para a avaliação das atividades desenvolvidas pelos discentes, duran-
te o projeto será utilizado o diário de bordo para registrar as etapas da 
produção de HQs, fanfics, desenhos e produção de vídeos. Esse registro 
deve ser detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os fatos, 
passos, descobertas e indagações, investigações, entrevistas, testes, 
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resultados e respectivas. Todos os registros e trabalhos desenvolvidos 
durante o projeto devem ser organizados para serem apresentados na 
feira de cultura da escola ou em uma semana de arte e tecnologia a ser 
definida pela coordenação.

Com esse novo olhar para o uso das variadas mídias em sala de aula, 
certamente outros projetos surgirão no âmbito educacional para resgatar 
o interesse do aluno no processo de aprendizagem intermediado pelas 
escolas. É fulcral a inserção do estudante no ambiente escolar – espaço 
singular para a formação integral de um indivíduo – e as novas tecno-
logias são a chave para o êxito dessa união entre realidade, necessidade 
e conhecimento.
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As Tecnologias Digitais de Informação, 
Comunicação e Expressão como Mediadoras do 
Processo de Ensino/Aprendizagem na Superação 
das Limitações Ocasionadas por Transtornos de 
Aprendizagem

Jackeline Neres Bellucci
Gilberto Lacerda Santos

As Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e Expressão, 
ou TICE, funcionam não apenas como formas de transmissão de 
informações, mas como meios de comunicação e expressão entre os 
indivíduos que atuam conjunta e colaborativamente no processo de 
construção e compartilhamento de conhecimentos (Lacerda Santos & 
Braga, 2011). Do ponto de vista de Kenski (2012), as TICE não são 
apenas meros suportes tecnológicos, elas exibem lógica e linguagem 
próprias, assim como maneiras particulares de estimular, desenvolver 
e potencializar as competências emocionais, cognitivas, intuitivas e 
comunicativas dos indivíduos de modo geral. Nesta perspectiva, as TICE 
incorporadas às ações educacionais de indivíduos com Transtornos de 
Aprendizagem (TA), podem colaborar, enriquecer e facilitar o processo 
de ensino/aprendizagem, tornando-o mais eficaz e atraente, bem como 
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promover contribuições significativas no que se refere ao planejamento 
e à mediação pedagógica (Faria et al., 2019).

Nas últimas décadas, devido ao aumento do uso de tecnologias digitais 
e à popularização da internet no campo escolar, cada vez mais gestores e 
profissionais de educação têm percebido a importância da incorporação 
e utilização das TICE no processo ensino-aprendizagem. A inserção das 
tecnologias digitais em situações de ensino e aprendizagem acontece de 
várias formas (Kennedy et al., 2015; Lacerda Santos, 2014). Por exem-
plo, pelo uso da informática, do computador, da internet, de recursos 
multimídia, de ferramentas de educação a distância, de redes sociais, 
de mecanismos de wiki, de estratégias transmídia, de abordagens de 
ensino e aprendizagem colaborativos em rede, de aprendizagem móvel, 
de ensino híbrido, etc. Este conjunto de possibilidades, que refletem o 
surgimento de novas pedagogias em consonância com as novas tecnolo-
gias, proporcionam novos modos de comunicação pedagógica (Kenski 
& Lacerda Santos, 2019; Lima, 2018).

Mas, e quando se trata da apropriação das Tecnologias Digitais de 
Informação, Comunicação e Expressão como mediadoras do processo 
de ensino/aprendizagem em ações educacionais destinadas ao auxílio 
a indivíduos com Transtornos de Aprendizagem? Que contribuições 
emanam das TICE para proporcionar relações educativas eficazes em 
prol dos processos de aprendizagem desses sujeitos?

As TICE nas Relações Educativas de Sujeitos com TA

A escola é um dos principais ambientes nos quais déficits de aprendi-
zagem tendem a aparecer de forma mais latente, sendo comum surgirem 
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indicativos de problemas associados à linguagem, escrita, fala, leitura e 
cálculos. Em se tratando dos Transtornos de Aprendizagem, cabe des-
tacar que os mesmos estão associados ao comprometimento específico 
da aquisição e/ou desenvolvimento das habilidades de leitura, expressão 
escrita ou raciocínio matemático, decorrente de alterações no sistema 
nervoso central (Franceschini et al., 2015). As dificuldades específicas 
associadas ao processo de aprendizagem se referem àquelas situações 
nas quais as crianças necessitam empregar um grau de esforço acima da 
média das demais crianças da mesma idade, para alcançar um grau de 
desenvolvimento escolar e cognitivo compatível com as demais, mesmo 
sem externalizar limitações auditivas, visuais, sensoriais ou psicológicos 
importantes, capazes de explicar tais dificuldades. Já os TA podem se 
manifestar por sinais sintomatológicos que provocam perturbações no 
aprender da criança, interferindo no processo de aquisição e manutenção 
de informações de uma forma acentuada. Para identificar os TA é preciso 
que o indivíduo seja submetido a uma avaliação multidisciplinar por 
neurologista, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e 
outros (Faria et al., 2019).

Em geral, os TA já são passíveis de identificação ou diagnóstico em 
idades escolares iniciais, de 7 e 9 anos, pois, ainda que esta condição tenda 
a ser permanente e irreversível, seus efeitos podem ser atenuados, depen-
dendo do tipo e da severidade do transtorno (Franceschini et al., 2015). 
Deste modo, entender, identificar e diagnosticar os TA torna-se funda-
mental para que seja possível desenvolver estratégicas metodológicas 
mais efetivas, minimizando possíveis efeitos debilitantes dessa condi-
ção no processo de aprendizagem de alunos. Assim, utilizar diferentes 
metodologias de ensino auxiliadas por dispositivos tecnológicos, como 
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por exemplo tablets, smartphones, laptops, computadores, softwares, 
entre outros, pode contribuir para proporcionar aos alunos com TA níveis 
de aprendizagem compatíveis com a idade e a série escolar em que se 
encontram (Bellucci, 2016; Santos & Melo, 2011). Igualmente, podem 
proporcionar a melhoria da atenção, atenuação de problemas compor-
tamentais, a inclusão social e digital, a ativação de áreas cognitivas 
e a motivação do aluno, colaborando para a superação de barreiras 
ocasionadas pelos TA. Além disso, as TICE contribuem para a conso-
lidação de um sistema educacional mais inclusivo, humano, moderno e 
multissensorial, aumentando a capacidade de atender a diversidade da 
sociedade brasileira e colaborando para a formação de cidadãos plenos 
(Cavaton & Lacerda Santos, 2019; Moran et al., 2000).

De modo geral, ainda é possível identificar na literatura especializada 
sobreposições e imprecisões conceituais envolvendo os Transtornos de 
Aprendizagem e as Dificuldades de Aprendizagem. Contudo, é possível, 
após uma revisão minuciosa da literatura especializada, identificar, em 
pesquisas já realizadas, suas claras diferenças e as principais contribui-
ções para ambas as áreas. Nesta linha, Santos (2006) aponta o potencial 
das TICE na superação de déficits no desenvolvimento da leitura e da 
escrita, bem como para o desenvolvimento de competências cogniti-
vas e sócio-afetivas. Os principais resultados encontrados no artigo de 
Dartora et al. (2012), sugerem que as TICE contribuem para a melhoria 
dos processos de aprendizagem de alunos com TDAH, posto que atuam no 
aumento da concentração, diminuem as distrações e geram foco nas ativi-
dades propostas. A autora Teixeira (2018), em sua dissertação de mestrado, 
constata o potencial das TICE junto a alunos disléxicos, potencializando 
sua motivação, sua persistência nas tarefas e sua permanência na escola.
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Os autores Neto e Blanco (2017) repertoriam diversos estudos que 
apontam para resultados positivos do uso de TICE em alunos com 
discalculia, auxiliando na correção de problemas de interpretação de 
números com múltiplos dígitos, e na formação do número. Com foco 
na dislexia, Rodrigues (2018) argumenta que as ferramentas tecnoló-
gicas podem ser entendidas como estratégias de promoção da inclusão 
social no contexto educativo, pois facilitam o processo de aprendizagem 
reduzindo as dificuldades com a leitura e escrita de estudantes com 
deficiência no ensino superior. A pesquisa de Matos (2017) conclui 
que a utilização de softwares educativos é um dos caminhos a adotar 
nas práticas de ensino e de aprendizagem dos alunos com Currículo 
Específico Individual (CEI), visto que lhes proporciona o desenvolvi-
mento de competências, da autonomia, da interação e da criatividade, 
podendo assim, promover o seu crescimento pessoal e social.

No artigo de Lausch e Pereira (2011), as autoras enfatizam a im-
portância da dimensão lúdica, muito facilmente trazida para a sala de 
aula por dispositivos de TICE sob a forma de jogos, na consolidação de 
aprendizagens de indivíduos com transtornos de aprendizagem diversos. 
Rossi (2016), em uma tese de doutorado sobre o papel das TICE junto 
a crianças com TA decorrentes de lesões cerebrais adquiridas, ressalta 
inúmeros ganhos referentes a ressignificação de tarefas, tomada de 
decisões, compreensão de estímulos pedagógicos, colaboração, co-
municação e sensação de pertencimento à classe. Na constatação de 
Lucian e Stumpf (2019), os aplicativos educativos podem ser cruciais 
no fomento à aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro 
Autista, posto que estimulam a comunicação, dificuldades de natureza 
visual, interativa, sonora, dentre outras. Com foco no mesmo público, 
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Aragão et al. (2019) acrescentam que ferramentas tecnológicas que 
podem ser utilizadas a favor de crianças com Transtorno do Espectro 
Autista como facilitadoras no desenvolvimento de diversas habilidades 
como memorização, associação, comunicação, raciocínio lógico, dentre 
muitas outras.

Abordando os transtornos específicos da leitura e escrita, os autores 
Cidrim et al. (2018) indicam que atividades desenvolvidas com o uso de 
TICE estimulam as habilidades de consciência fonológica por meio da 
associação entre imagem e palavra, recursos de áudio, além de diversas 
funcionalidades como a percepção do traçado visual das letras. O estudo 
de Viana et al. (2014), por sua vez, abordou o uso de TICE com estu-
dantes com discalculia, desordem neurológica específica que afeta as 
habilidades primarias da Aritmética do indivíduo causando uma consi-
derável redução na compreensão de outras Ciências. Os pesquisadores 
concluíram que elementos lúdicos inseridos em dinâmicas educativas 
em aparatos tecnológicos digitais aumentam a atenção, geram interesse 
a atuam na persistência dos estudantes no prosseguimento de atividades 
que são, no fundo, de cunho educativo.

Por fim, é importante enfatizar que as TICE também têm um papel 
fundamental a exercer na facilitação de processos educativos inclusivos 
em situações em que os alunos com TA ficam impossibilitados de se 
deslocar até ao ambientes escolar, como também acontece - e dizen-
do respeito a todos - no momento atual, em que a pandemia causada 
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) gera situações de isolamento so-
cial e de busca de alternativas educacionais mediadas por tecnologias 
(Muñoz, 2020; Silva 2016).
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Considerações Finais

No atual estágio de digitalização da sociedade, em que os alunos 
possuem crescente acesso a conectividade e à dispositivos tecnológicos, 
as TICE têm se fortalecido como meio de comunicação, expressão, 
interação e produção colaborativa de conhecimento, bem como têm 
sido capazes de mobilizar distintas competências emocionais, cogniti-
vas, intuitivas e comunicativas nos alunos, o que sugere seu potencial 
de contribuição, enriquecimento, aumento de eficácia e facilitação 
no processo educacional de ensino/aprendizagem de indivíduos com 
Transtornos de Aprendizagem (TA). Os diversos autores referenciados 
no capítulo reportaram significativas contribuições das TICE no pro-
cesso de ensino/aprendizagem dos alunos com TA, em especial, para os 
alunos com dislexia, Teixeira (2018) e Rodrigues (2018), discalculia, 
Neto e Blanco (2017), e, inclusive para transtornos como o do espectro 
autista, Lucian e Stumpf (2019) e o do déficit de atenção com hipera-
tividade, Dartora et al. (2012). Mesmo diante destes resultados, a base 
de conhecimento científico acumulada até o momento ainda não nos 
permite a construção de respostas robustas para perguntas, tais como 
“quais modalidades de TICE são mais apropriadas para serem utilizadas 
com indivíduos com TA e o porquê?” ou “de que formas ou modalida-
des indivíduos com TA vêm empregando TICE para superação de seus 
problemas de aprendizagem?”.
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Produtos culturais em desdobramento
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Produções Narrativas de Jovens em Platôs 
Digitais

Ericka Fernandes Vieira Barbosa

O título deste capítulo destaca explicitamente três elementos de 
análise que estão juntos para mostrar do que são capazes. Transgredindo 
a convenção comunicacional de desenvolver uma ideia pelo primeiro 
elemento da mensagem, aproprio-me do elemento central – os e as jovens 
– não apenas porque são os sujeitos da criação estética e artística, nem 
porque são os principais habitantes, transeuntes, convidados, fugitivos 
ou engenheiros dos platôs digitais que serão explorados adiante, mas 
porque a atitude deles no ciberespaço me compele a iniciar meu texto 
pelo que compreendo da complexa e heterogênea cibercultura juvenil.

As narrativas exploradas são histórias produzidas por jovens do Brasil 
na Plataforma Spirit Fanfic e Histórias e em redes sociais destinadas à 
apreciação de ídolos, danças, modas, dramas, filmes, desenhos animados, 
histórias em quadrinhos e outros aspectos constituintes da cultura do en-
tretenimento advindos do Japão e da Coreia do Sul pela navegação digital.

Esse movimento de conjunção, de apreciação, de criação, de expan-
são, enfim, de tudo que corresponde ao repertório digital de fãs, pode ser 
estudado na perspectiva da cultura da convergência de Jenkins (2009), 
dando suporte à compreensão da dinâmica da transmidiação.
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Por sua vez, a concepção de inteligência coletiva cunhada por 
Lévy (2007) ampara a investigação em torno das narrativas transmídia.

Transmidiação e narrativas transmídia integram os estudos sobre 
o ciberespaço e a cibercultura/cultura digital, os quais possuem di-
ferentes e até divergentes concepções. Em razão da vasta literatura, 
busquei coerência e a encontrei entre as produções de Santaella (2003), 
Gosciola (2011), Versuti e Silva (2017) e Versuti, Lima e Mercado (2018).

Quanto aos jovens escritores e artistas dessas narrativas, estes são 
identificados como categoria social, dada a complexidade e a hetero-
geneidade que envolve a situação juvenil e suas várias condições no 
âmbito da sociedade. Além do suporte sociológico de Weller (2010), 
considerei o estudo cultural de Luiz A. Gonçalves e Petronilha B. 
Gonçalves e Silva sobre multiculturalismo (2001).

O compromisso por não reduzir nem separar o que considero indivi-
sível - sujeitos (jovens e eu), prática social e territórios culturais digitais 
- levou-me à reflexão sobre qual abordagem de análise seria mais coerente 
com o tema investigado, concluindo que meu compromisso, a comple-
xidade e a heterogeneidade são justamente os elementos que sustentam 
o caráter dinâmico e aberto, portanto, imprevisível, dessa totalidade.

Sob o aspecto das relações sociais, o total nunca se completa, ainda 
que lhe seja possível certa autossuficiência. O todo deste trabalho, por 
exemplo, constrói-se do título até o ponto final, portanto, quem o lê 
perceberá o quanto ainda precisa de continuidade, seja pela extensão do 
tema, seja porque o leitor inseriu seu conhecimento ao meu e expandiu 
o assunto em sua mente.

O caminho da compreensão do todo requer a multiplicidade do 
conhecimento que organiza variados campos das ciências, todavia, 
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qualquer articulação só é possível se há compatibilidade entre as partes, 
visto que há conhecimentos que estabelecem oposição entre si. Assim, 
a articulação se dá pelo entrosamento científico. Além dessas duas 
noções, mais três, alteração, balizamento e distinção, orientam a abor-
dagem de análise multirrefenciada traçada por Jacques Ardoino (1998). 
Todas serão tratadas neste texto.

Encontrei entrosamento na filosofia cartográfica de Deleuze e 
Guattari (2000), cujos platôs balizam os territórios culturais e os dis-
tinguem pela heterogeneidade das juventudes que neles habitam e 
transitam e o quanto as narrativas plantadas e proliferadas nesses platôs 
se identificam com a metáfora do rizoma presente no Mil Platôs carto-
grafados por esses dois autores.

Também há entrosamento na Análise de Discurso Crítica de 
Fairclough (2001), a qual percebe a linguagem como prática social 
aberta aos sentidos. Por ser prática que envolve o eu e outro, põe especial 
atenção na intertextualidade presente nos discursos, um dos aspectos 
da linguagem que traz à tona as relações de poder.

Em síntese, a análise contida neste trabalho recebe a contribuição 
conjugada da sociologia, da linguística, da filosofia e da antropologia 
cultural, desvelando uma das muitas práticas juvenis carregadas de 
potência para serem reconhecidas no espaço escolar, mas a articulação 
com a educação é assunto para outra história.

Cultura Juvenil e Cultura Digital

Santaella (2003, p. 24) é enfática ao distinguir cultura digital do 
mundo digital. Enquanto este se suporta em todo um aparato tecno-
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lógico tecido em redes conectadas, aquela surge das práticas sociais 
possibilitadas pelas conexões.

não devemos cair no equívoco de julgar que as transformações cul-
turais são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e novos 
meios de comunicação e cultura. São, isto sim, os tipos de signos 
que circulam nesses meios, os tipos de mensagens e processos de 
comunicação que neles se engendram os verdadeiros responsáveis 
não só por moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres huma-
nos, mas também por propiciar o surgimento de novos ambientes 
socioculturais.

A partir desse preâmbulo, cabe o questionamento: por que conside-
rar a cultura digital na cultura juvenil atual? Dada à complexidade que 
envolve essa relação, cada leitor pode pensar em diferentes respostas, 
mas eu aprecio uma que conheci ao ser aluna de Wivian Weller: por 
uma questão geracional, por uma questão de compromisso.

Weller (2010) construiu um pensamento sociológico sobre o signifi-
cado de juventude(s), destacando o aspecto da contemporaneidade dos 
estudos de Karl Mannheim sobre gerações. Com isto, aponta que ser 
jovem não é apenas uma fase da vida, que a juventude não é homogênea 
e que não vive essa etapa de vida em um momento estático. Além disso, 
é a convivência em tempo real entre as unidades geracionais de adultos, 
crianças, idosos e jovens que despontam três noções geracionais: posição 
geracional, conexão geracional e unidade geracional.

Posição geracional é a possibilidade de um ou mais grupos con-
temporâneos perceberem ou vivenciarem de formas semelhantes os 
acontecimentos próprios de seu tempo, ou seja, há grupos de pessoas 
posicionadas em um mesmo contexto e em um mesmo período da 
história. Não que haja garantias desses contemporâneos passarem pelas 
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mesmas experiências, posto a existência de situações restritivas para 
uns e facilitadoras para outros. Mas, é fato que os acontecimentos do 
mundo são imanentes ao período da vida desses contemporâneos.

A conexão geracional supera a possibilidade imanente de experiências 
comuns e passa a ser concreta, ao vincular uns e outros até estabelecer 
práticas coletivas. Por exemplo, a conexão geracional deste primeiro 
semestre de 2020 pode ter como destaque a pandemia do coronavírus 
no Brasil. Em torno de um objetivo comum – o controle da doença 
Covid 19 – engajam-se famílias, vizinhança, organizações sociais, po-
líticos, jornalistas, profissionais das mais diversas áreas e muitas outras 
representações sociais.

Dentro da conexão geracional, o que mais se aproxima de um grupo 
concreto é a unidade de geração, cuja definição não se limita aos ato-
res participantes de um grupo nem ao resultado de suas expressões ou 
ações. Segundo Weller (2010), o interesse de Mannheim está centrado 
nas intenções primárias ou nas tendências formativas que cada grupo 
traz consigo e que, quando conjugadas, formam uma vontade coletiva 
que possibilita a constituição de gerações.

Diante dessa gradatividade de compreensão sobre o tempo dos jovens, 
as possibilidades de vivenciarem as mesmas experiências de vida que 
a de outras unidades geracionais e a de terem suas próprias intenções 
de vida me levaram a estabelecer um resumo sobre essa complexidade: 
cada época é vivida por práticas sociais, ideias e símbolos que lhe são 
peculiares, assim, compreende-se que as juventudes de cada tempo 
guardam em si modos distintos de ser jovem.

Por sua vez, a síntese das vivências dos jovens de cada época é 
comumente identificada como o estilo de uma geração, cujas práticas, 



85

ideias e símbolos por vezes pertencem a mais de uma geração, mas serão 
sempre ressignificados. É por isso que cada geração tem sua essência, 
seu l’esprit du temps.

Essa complexidade e heterogeneidade que envolve a situação de 
vários jovens e suas diferentes condições de vida levaram pesquisadores 
como Weller (2010), Sposito (2003) e Abramo (2005) a identificarem-
-nos em seu aspecto plural – juventudes.

Articulando a cibercultura de Santaella (2003) com a síntese das 
vivências juvenis, depreendo que uma das principais essências desta 
época é a de considerar que a humanidade, em especial crianças e jo-
vens, já possuem comportamentos não tradicionais que os inserem em 
um ciberespaço/mundo digital cujas tecnologias permitem interfaces 
com jovens de todas as partes do planeta, mesmo que não dominem 
outras línguas.

Não obstante a criação de ferramentas digitais de tradução simultânea, 
a superação do obstáculo comunicacional no ciberespaço também se 
tornou possível pelo surgimento de novos modelos de linguagem e de 
comunicação universal, ao ponto de um único símbolo ter capacidade 
de construir uma mensagem possível de compreensão por dialogantes 
que não dominam a língua do outro, mas conseguem perfeitamente 
empreender uma conversa.

 A conquista dos territórios ao longo da história humana mostrou 
que a estratégia mais rápida para alterar uma cultura foi pela dominação 
da língua do invasor. No atual estágio da história, que muitas vezes 
se inicia por fatos disseminados no mundo digital, há uma tendência 
a estimular muito mais a consolidação da multiculturalidade humana 
do que a dominação de um povo, dando bons indícios de que a cria-
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tividade digital das juventudes toma o caminho da resistência, dando 
brechas para a superação histórica da competitividade e das relações 
assimétricas de poder.

O Multiculturalismo das Juventudes

A concepção do multiculturalismo é, por princípio, um posiciona-
mento engajado para destacar o direito de ser diferente, de viver dife-
rente, de pensar e de se expressar diferente da ordem estabelecida na 
sociedade. A construção de seu referencial teórico foi ganhando força a 
cada possibilidade de manifestação de resistência de grupos étnicos e de 
grupos sociais discriminadamente posicionados nessa ordem de poder. 

A ação e a expressão crítica de um determinado grupo estimula-
vam a organização de outros grupos, estabelecendo, aos poucos, uma 
“consciência coletiva” de afirmação (Gonçalves & Silva, 2001) ou uma 
“inteligência coletiva” (Lévy, 2007).

Do lado ocidental do planeta, a trajetória histórica da multicultu-
ralidade se iniciou com diferentes reivindicações de grupos étnicos 
não europeus que não mais admitiam ser dominados pela violência ou 
pela crença científica advinda especialmente da teoria naturalista da 
supremacia racial, a qual legitimou o comportamento e a organização, 
inclusive jurídica, da sociedade dominante.

Gonçalves e Silva (2001) destacam que as expressões artísticas foram 
cruciais para a visibilidade e ampliação desse movimento social, visto 
que a multiculturalidade se situa no campo dos sentidos e das buscas 
identitárias. Além disso, os meios de comunicação foram os principais 
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veículos que ajudaram o projeto político do multiculturalismo a entrar 
na pauta mundial da pós-modernidade.

Para este estudo, é relevante conhecer o engajamento juvenil na 
defesa desse posicionamento social de resistência, que, na concepção 
de Deleuze e Guattari (2000), é compreendido como posicionamento 
rizomático. Sobre isto, Gonçalves e Silva (2001, p. 28) afirmam que os 
principais ativistas sempre foram os jovens.

uma imensa parcela de jovens constrói sua identidade por meio de 
movimentos culturais e de amplas redes de comunicação, tendo 
como suporte a mídia e todo sistema informacional disponível no 
mercado globalizado.
Nesse caso, o multiculturalismo gera identidades que extrapolam 
as fronteiras nacionais, criando novas linguagens e imagens entre 
a juventude de forma geral.

Acredito que esse preâmbulo sobre cultura digital e multicultura-
lidade seja suficiente para a apresentação mais à frente da parcela das 
juventudes deste artigo – os(as) fãs das culturas do entretenimento 
japonês e sul-coreano.

Selecionei esses jovens não somente porque estão (quase) descen-
trados da cultura centenária do entretenimento estadunidense, ou seja, 
porque correspondem a uma parcela que se distingue do tipo mais comum 
de consumidores dessa cultura externa, mas em vista também de suas 
criações artísticas a partir do tipo de entretenimento que mais apreciam. 

Aprofundarei essa questão em meus próximos estudos, retomando 
Gonçalves e Silva (2001) e Deleuze e Guattari (2000), inserindo os 
estudos de Cabral (1999) e Morin (1989), visto que a relação entre 
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multiculturalismo, descentramento cultural e multiplicidade são aspectos 
relevantes para suporte a análises mais ampliadas de minha pesquisa.

Os Referenciais Teóricos e a Coerência com a Proposta da 
Pesquisa

Articulado à compreensão de cultura digital das juventudes dentro do 
mundo vivo do ciberespaço há o multiculturalismo, que se articula com 
a ideia de heterogeneidade da abordagem de análise multirreferenciada 
(Ardoino, 1996) e com a complexidade das lutas de poder e das ordens 
do discurso estabelecidas em nossa sociedade, aspectos centrais na 
investigação filosófica de Deleuze e Guattari (2000) e na Análise de 
Discurso Crítica do linguística Fairclough (2001). Aqueles situam essas 
lutas nos “agenciamentos coletivos de enunciação” e este no discurso 
enquanto prática social.

Essa articulação me traz a convicção de que sempre encontrarei um 
conhecimento que me impele a buscar mais e outros conhecimentos, 
todavia, isso é contraproducente no nível de pesquisa em que me encon-
tro, ou mesmo impossível para qualquer um, exigindo um limite, uma 
fronteira, para permitir o desenvolvimento de uma totalidade aberta e, 
ao mesmo tempo, detentora de certa suficiência científica.

Foi isso que inspirou Ardoino a estabelecer as noções de baliza-
mento e de fronteira da pesquisa multirrefenciada, de modo a orientar 
pesquisadores em empatia com sua abordagem de análise.

Meu balizamento analítico, portanto, conjuga conhecimentos da 
sociologia, da linguística, da filosofia e da antropologia cultural, para 
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compreender, pela análise da transmidiação, o comportamento de jovens 
fãs em fandoms das culturas j-pop e k-pop.

A conjugação desses campos de conhecimento, contudo, só é viável 
se houver entrosamento epistemológico entre eles, para que não haja 
choque de teorias. Além da ética na pesquisa, a inconsistência de re-
ferenciais pode levar meu estudo ao fracasso. Por sua vez, o desen-
volvimento de uma pesquisa a partir de duas ou mais perspectivas 
de análise confere solidez ao trabalho e confiança para seguir com a 
investigação, estimulando o aprofundamento de estudos e a produção 
de novos conhecimentos.

Em síntese, depreende-se que a noção de entrosamento se alicer-
ça no princípio da ética e na estratégia pedagógica de motivação do 
aprendizado contínuo.

A heterogênea análise multidisciplinar mantém o compromisso com 
a complexidade dos sujeitos da pesquisa e dos sujeitos nela implicados 
e é proposta implícita de resistência ao hegemônico modelo neutro e 
isolado das pesquisas de epistemologia positivista. Neste caso, ela é 
duplamente engajada em romper paradigmas, portanto, ela é o rizoma em 
ação. Este aspecto se situa na noção de distinção. A distinção explícita 
é o reconhecimento da heterogeneidade, ou seja, o reconhecimento de 
que cada referencial teórico e campo científico possuem sua singulari-
dade e sua totalidade.

A escolha por enredar perspectivas de análise com os próprios as-
pectos que constituem o tratado da pesquisa tem o objetivo de mostrar a 
existência de linhas que costuram e implicam o pesquisador à pesquisa. 
As três linhas escolhidas dialogam entre si sem ignorar suas singularida-
des, aspecto em que desponta a heterogeneidade, e mesmo sem ignorar 
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suas incompletudes, dada a complexidade subjacente à produção estética 
e artística das narrativas transmídia de jovens fãs de duas culturas de 
entretenimento emergentes no Brasil – j-pop/otaku e k-pop.

Ao aportarem transmidiadamente em cais brasileiros, essas cul-
turas emergentes foram respeitadas, admiradas e ressignificadas pela 
“experiência de imersão” (Versuti & Silva, 2017, p. 92). Percebam 
como é rico, como tem força e potencial de brecha, não para excluir ou 
transferir, mas para ser-também. Não se trata de competição, trata-se 
de compartilhamento, de colaboração.

Esta distribuição possibilita a expansão do conhecimento do sujeito 
sobre tal conteúdo, promovendo uma experiência de imersão. É a 
partir do desejo manifesto de ampliar a imersão que as franquias sur-
gem, como uma extensão do conteúdo relacionado a um livro, filme, 
game, desenho animado, seriado ou história em quadrinhos (HQs).

Até o modo de análise é generoso: respeita as singularidades de 
cada olhar científico, acolhe, articula os que possuem empatia no olhar 
e se desenvolve sem hierarquia, pois, ainda que meu texto se construa 
considerando o consenso social de organização das ideias para um 
enunciado – começo, meio e fim determinados pelos elementos de 
coesão, por qual abordagem iniciarei minha análise não está na ordem 
da importância científica, mas, sim, da minha subjetividade, do modo 
como meu pensamento conseguiu compreender essa multiplicidade. 
É isto que é importante para mim, é assim como me implico: estou 
duplamente engajada.

O desenvolvimento da pesquisa na perspectiva do reconhecimento 
da ação de vários outros olhares que me guiam, que me inspiram, inse-
re-se na noção de alteração que embasa a análise multirreferencial de 
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Ardoino (1996). Ao tempo em que essa noção me possibilita ir além da 
visão de meu próprio mundo, orienta-me a observar se as interações dos 
jovens fãs seguem o mesmo caminho. Não se trata apenas de respeitar 
a ideia do outro (alteridade) pela ética da diversidade e do direito de 
expressão, mas de acolher a ação do outro (alteração) na própria ação 
do sujeito (Barbosa, Macedo, & Borba, 2012)

A ação do discurso é uma das práticas sociais que mais expõe a 
presença ou ausência da noção de alteração, visto que a linguagem 
interage com outras práticas pelos incontáveis sentidos de ver e co-
nhecer a si mesmo, ao outro e ao mundo. Nesta (inter)ação, estabelece 
relações complexas influenciadoras e influenciáveis, reprodutoras e 
inovadoras, podendo estar a serviço da reprodução ou da criatividade 
humana (Fairclough, 2001).

Comungo com Fairclough porque ele defende uma mudança social 
pela linguagem, contraestabelecendo uma ordem discursiva equitativa 
e justa entre os sujeitos sociais. A prática social pelo e no discurso deve 
ser dialógica (e não monológica), portanto, recíproca; deve ser dinâmica, 
histórica e trazer empoderamento para seus envolvidos.

Selecionei a Análise de Discurso Crítica (ADC) como um dos três 
referenciais que situam minha investigação tanto pelo entrosamento teó-
rico quanto porque o texto será o único elemento de análise das práticas 
sociais registradas em quatro territórios digitais/platôs de convivência 
de fãs e simpatizantes: uma plataforma para a produção de histórias de 
ficção onde as culturas do entretenimento japonês e sul-coreano estão 
presentes, duas redes sociais contidas no aplicativo Instagram para 
convivência dos fãs de doramas ou dramas coreanos e o site cavzodiaco 
sobre o universo de mangás e animes japoneses.
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Fairclough (2001, pp. 134-135) diz que o texto “responde, reacentua 
e retrabalha textos passados, e assim fazendo, ajuda a fazer história e 
contribui para processos de mudança mais amplos, antecipando e tentan-
do mudar textos subsequentes”. Essa coexistência de vários textos num 
mesmo texto sobre outro corresponde à intertextualidade, categoria de 
suma importância na ADC. Quando um texto traz fragmentos de outros 
textos (explícitos ou não), diz-se que há uma intertextualidade manifesta; 
quando se dá uma combinação entre os diferentes elementos de ordens 
do discurso em um único texto, diz-se que há uma interdiscursividade.

Retomando a questão das relações singulares e sociais, os três re-
ferenciais não as percebem apenas no âmbito da dicotomia de causa-
-consequência, pois o conflito/a oposição é sinal de que uma profusão 
de sentidos, ideias e atitudes estão presentes nas “dobras” imanentes 
da alma/vida cartograficamente situadas por Deleuze e Guattari na obra 
Mil Platôs (2000).

Mil Platôs é um tratado filosófico sobre a “conjunção advinda das 
alianças” (2000, p. 4). Sempre existirá aliança, pois nada está sozinho. 
Este reducionismo quase criminoso do que é Mil Platôs serve apenas 
para destacar a oposição à decomposição, à separação, especialmente 
à que separa sujeito do objeto.

O que interessa para os dois teóricos é o “corpo sem órgãos” do todo 
(os órgãos clamam por separação): o homem, o olhar, o que está sendo 
olhado, as emoções sentidas na aliança construída entre quem olhou 
com quem foi olhado, as emoções trocadas, conjugadas, imbricadas, 
e os inusitados desdobramentos ocorridos pela fusão recíproca dessa 
multiplicidade ou, como diria Ardoino (1996), dessa pluralidade.
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O que importa nessa relação são os devires: o que pode vir, o que 
quer vir, o que não quer vir, em oposição ao que deve vir. O que deve 
vir segue a ordem, obedece aos dispositivos, aos agenciamentos.

Aquele que se apega à ordem do deve quer massacrar os que se situam 
na ordem do devir. Fairclough (2001) diria que aqui se tem o conflito nas 
relações de poder, com possibilidades de contraestabelecimento dessa 
ordem. No entanto, o posicionamento de Ardoino, de Fairclough e de 
Deleuze e Guattari não é o de transferência de ordem de poderes, mas 
de simetria entre os poderes: eu posso e você também.

A simetria é lisa, é cartográfica, é plana e é possível percebê-la no 
contraste entre árvore e rizoma, entre olhar o mapa da investigação e 
estar dentro dele, conforme delineado a seguir.

As manifestações de resistência, ou as zonas de fuga, contra a ordem 
é a essência de Mil Platôs, as quais os autores chamam metaforicamente 
de rizoma (Deleuze & Guattari, 2000, p. 17): “Todo rizoma compreende 
linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, terri-
torializado, organizado, significado, atribuído, etc; mas compreende 
também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar.”

O campo, o espaço onde ocorrem essas manifestações, ou onde os 
rizomas brotam e se proliferam, são chamados metaforicamente de platôs.

O observador desses movimentos inseparáveis, instáveis, inacaba-
dos e inusitados, se quiser observar, tem que se instalar em simetria, 
portanto, nada de pensar em ficar em cima de árvores. O ordenamento 
das árvores é vertical e fatalmente distancia o pesquisador.

A árvore é a imagem viva de um mundo habitado pelos que vivem 
no subterrâneo (raiz), os que estão no meio desse mundo (tronco) e a 
copa (folhas e frutos). Se a raiz levar bastante nutriente à copa, esta 
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crescerá ainda mais para cima, enquanto a raiz crescerá ainda mais 
para baixo. Em compensação, a copa, com seus compridos ramos, pode 
beneficiar o tronco, concedendo-lhe sombra. O tronco sempre deseja 
ficar à sombra da copa e só se relaciona com a raiz para intermediar a 
passagem de nutrientes.

Como pesquisadora, escolhi o rizoma e me engajei a esse corpo sem 
órgãos. No momento em que o pesquisador escolhe o nível do rizoma, 
ele rasteja e passa a olhar sem estratificação. Neste caso, não se trata de 
escolher um mapa e ficar em cima da árvore para comparar a paisagem 
com o mapa, mas de estar dentro do mapa, cartograficamente orientado 
e implicado.

Como trabalharei especificamente com duas metáforas que permeiam 
toda a teoria da cartografia filosófica – o rizoma e os platôs culturais de 
territorialização, desterritorialização e reterritorialização dos sujeitos, 
a fronteira do Mil Platôs que se insere no meu mapa de pesquisa se 
limita ao volume 1 dos cincos que dividem a obra original francesa, na 
tradução em língua portuguesa. Pelo fato dos autores terem consentido 
esta divisão, considero que o volume 1 possui sua própria totalidade.

Desvendando a Cultura Inteligente, Convergente e Rizomática 
do Ciberespaço

O pesquisador e professor da área de comunicação, Henry Jenkins, 
desde a década de 1990 concentra seus estudos nas relações entre con-
sumidores e produtores de conteúdos culturais. Hoje ele é referência em 
distintos campos das ciências, inclusive na educação, sobre o potencial 
de construção colaborativa do conhecimento mediado por diferentes mí-
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dias, que só se torna viável em razão da Cultura da Convergência (2009, 
p. 30): “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa 
e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o 
poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”.

O estudo das relações culturais, as quais influenciam as práticas 
sociais e por elas são influenciadas, levou Jenkins (2009) a confrontar 
as relações de poder existentes na dinâmica da cibercultura. O estudioso 
desenvolveu argumentos teóricos que se entrosam com o posicionamento 
de Fairclough (2001) sobre as possibilidades de contraestabelecimento 
de qualquer ordem de poder destinada à manutenção de relações sociais 
verticais.

Para chegar à cultura da convergência, Jenkins (2009) traçou uma 
linha histórica da relação entre consumidor e a indústria cultural: no 
império das mídias mais antigas, cujos equipamentos não ou pouco 
permitiam a participação do consumidor de conteúdos, como televisão, 
rádio e jornal, a relação de poder situava o consumidor na qualidade de 
espectador, ouvinte e leitor.

A participação era regulada pelo produtor, que decidia se publicava o 
comentário na seção do leitor, ou se a música pedida seria tocada, além 
de outros aspectos envolvidos, especialmente o do poder da informação 
para a manutenção de determinada ordem econômica.

O poder do consumidor não era pequeno, pois ele tinha a liberda-
de de desligar seu aparelho de entretenimento e de notícia, ou de não 
comprar o jornal, mas ele não tinha a oportunidade de divulgar o seu 
posicionamento nessas mídias. Aqui se vê o quanto a noção de altera-
ção (ação do outro), ou mesmo a de alteridade (ideia do outro) estava 
enfraquecida (Ardoino, 1996; Barbosa, Macedo, & Borba, 2012).
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A chegada da conexão em rede no espaço doméstico foi o mecanismo 
que o consumidor encontrou para ser coautor de seu conteúdo cultural. 
Talvez dissessem Deleuze e Guattari (2000) que a conectividade do-
méstica seria a máquina de guerra do consumidor contra a máquina do 
mercado de fabricação da passividade.

O empoderamento do consumidor no ciberespaço não foi instantâneo, 
mas construído à medida que a relação consumidor com consumidor 
extrapolava a fronteira da vizinhança e eles tinham uma profusão de 
conteúdos sob seu poder de escolha e alto nível de intervenção nos 
conteúdos veiculados. Em poucos anos, o conhecimento passou a ser 
coletivo e circulante.

O conhecimento coletivo, ou a inteligência coletiva, foi aspecto 
estudado por Lévy (2007) e reconhecido por Jenkins para articular suas 
reflexões sobre a cultura da convergência. Pierre Lévy construiu o termo 
ao explorar o modo de produção do conhecimento compartilhado no 
ciberespaço, no que hoje conhecemos por redes sociais, as quais Lévy 
identificava como comunidades virtuais. O estudioso concluiu que o 
conhecimento não se limitava ao compartilhamento (nível da ideia do 
outro), mas a algo maior, no nível de uma inteligência coletiva, na qual 
eu chamo de uma espécie de patrimônio digital da humanidade (nível 
da alteração - ação do outro).

Esse acervo de ideias, práticas, comportamento e tensões só poderá ser 
arquivado quando a norma técnica identificar a autoria apenas pelo et al., 
aliás, esse patrimônio não se constituiu para ser arquivado, mas para ser 
livre e distribuído, pois tem como “base e objetivos o reconhecimento 
e o enriquecimento mútuo das pessoas” (Lévy, 2007, p. 28).
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A inteligência coletiva, portanto, é a mola propulsora da cultura da 
convergência e ambas sustentam as práticas culturais do ciberespaço. 
E ainda, são elas que produzem os conteúdos disseminados, reformata-
dos, expandidos e agregados cunhado por Jenkins (2009) de narrativa 
transmídia, aspecto central deste estudo e que recebe espaço próprio 
no meu texto.

Partindo da compreensão sobre cultura da convergência de 
Jenkins (2009) e articulando-a com a concepção de intertextualidade 
advinda da linguística crítica adotada por Fairclough (2001, p. 114): 
“propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros 
textos”, arrisco-me a conjugar as duas concepções e pensar que conver-
gência é a intertextualidade das mídias possibilitada por seus conteúdos. 
Tenho como diálogo as afirmações de Gosciola (2011, p. 119): “cada 
novo meio de comunicação tem a possibilidade de integrar outros meios 
de comunicação que lhe antecederam”; e de Versuti e Silva (2017, p. 93): 
“fica claro que os conteúdos transmidiáticos são desdobramentos uns 
dos outros, porém com suas particularidades”.

Pelo exposto, tem-se que a inteligência coletiva não se restringe ao 
aproveitamento de um saber ou de outro para pensar ou fazer em con-
junto, mas se trata de um posicionamento, de uma atitude diferente da 
ordem que movimenta (ou paralisa) o mundo, assim, também a ela se 
conjugam os sentidos, as percepções e as repercussões de cada sujeito 
sobre seu próprio mundo, sobre o mundo do outro, até chegar ao nosso 
mundo. Neste caso, a inteligência coletiva é cultura e se situa na prática 
social referenciada em Fairclough (2001), pois ela envolve relações 
complexas influenciadoras e influenciáveis, reprodutoras e inovadoras, 
podendo estar a serviço da reprodução ou da criatividade humana.
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Os autores de Mil Platôs (Deleuze & Guattari, 2000) destacariam 
na inteligência coletiva o processo de territorialização (meu saber), de 
desterritorialização (ao se deparar com o saber do outro) e de reter-
ritorialização (surgimento do nosso saber). Para Fairclough (2001) e 
Ardoino (1996), o percurso de desterritorialização até a reterritorialização 
é percebido como ressignificação dos sujeitos.

Desvendando Transmidiação e Narrativa Transmídia

É pela leitura de algumas produções de Gosciola e Versuti (2012), de 
Versuti & Silva (2017) e de Versuti, Lima e Mercado (2018) que assento 
meu entendimento sobre esse assunto, a fim de construir um argumento 
coerente entre cultura juvenil, cultura digital e narrativa transmídia.

Narrativa transmídia é o conteúdo veiculado pela lógica do mer-
cado digital, cuja força vem do modelo de organização adotado para 
distribuição de histórias articuladas ou acontecimentos articulados por 
diferentes mídias e estratégias, estruturando-se e agindo por um fluxo 
de conhecimentos em cooperação (Gosciola & Versuti, 2012).

A circulação de conteúdos por diferentes mídias, especialmente as 
que dependem da internet, auxilia-me a compreender como duas culturas 
do entretenimento do extremo oriente, a japonesa e a sul-coreana, che-
garam e conquistaram milhares de fãs brasileiros preponderantemente 
jovens. A transmidiação dos conteúdos culturais desses dois países 
corresponde às inusitadas e ricas produções elaboradas por jovens nos 
quatro platôs investigados por mim.
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Os quatro platôs possuem os cinco elementos fundamentais para 
o “planejamento transmidiático” de que tratam Versuti e Silva (2017, 
p. 93): “história, audiência, plataformas, modelo de negócio, execução”. 

O planejamento transmidiático correspondeu inicialmente à territo-
rialização dos conteúdos culturais no ciberespaço para fins comerciais. 
Todavia, as narrativas transmídia fecundadas nesse projeto econômi-
co, por serem conteúdos artísticos, convergiram com as expectativas 
históricas do consumidor de ser produtor dos conteúdos culturais a ele 
oferecidos. Como a arte está aberta aos sentidos e às possibilidades, o 
encontro da arte e do apreciador desterritorializou a narrativa transmídia 
comercial e a fundiu com a transmidiação leiga e espontânea dos fãs, 
que distribuem gratuitamente suas histórias por variados territórios do 
ciberespaço, reterritorializando-a. A ideia do outro se fundiu com a ação 
do outro, permitindo a ação de ambos.

Os aportes teóricos dos três referenciais adotados neste trabalho 
auxiliam-me a não restringir minha análise da reterritorialização (ou da 
alteração) a uma concepção ingênua das relações de poder envolvidas 
nesse processo de transmidiação. Apoio-me no significado acional do 
discurso de Fairclough (2001), aspecto que foca a análise das ordens 
(posições) de poder entre os envolvidos; no estudo da autoridade de 
Ardoino (1996, p. 35) para “o exame crítico das relações de poder ... 
ora mais organizacional e funcional, ora mais institucional e política”; 
e na crítica que Deleuze e Guattari (2000, pp. 14-15) fazem sobre a 
impossibilidade da linguagem ser abstrata, pois, caso o dialogante se 
posicione como um rizoma, “não cessaria de conectar cadeias semióticas, 
organizações de poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, 
às lutas sociais”.
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Neste caso, explicita-se a consciência crítica de que a interação entre 
consumidor e produtor, causadora da reterritorialização do conteúdo 
cultural, estabelece-se no contexto político e econômico dominante – a 
lógica do capital, cujo proprietário original desse conteúdo não considera 
a aceitação da ação do outro como acolhimento das relações humanas, 
mas como estratégia de negócios.

Entrementes, percebe-se a existência do potencial de contraestabele-
cimento das posições de poder, pois o proprietário do conteúdo original 
não consegue precisar até quando conseguirá manter a supremacia de 
poder nessa relação. O que se pode afirmar é que a máquina de guerra 
do consumidor derrubou alguns muros da muralha, instabilizando o 
poder dominante.

A clássica compreensão de narrativa transmídia é marcada pela aná-
lise que Jenkins (2009) fez da franquia Matrix, ao mostrar as nuances 
milimetricamente planejadas da indústria cultural, que tem o objetivo de 
manter o interesse do consumidor em seus produtos artísticos. Com isto, 
a narrativa do cinema foi selecionada como a história base da franquia 
para os desdobramentos dessa narrativa em outras mídias, como as do 
webcartoons, jogos digitais, mais dois filmes e histórias em quadrinhos. 
Cada mídia contava histórias dessa história.

Atualmente esse processo clássico de transmidiação não possui 
rigidez na via de transmissão do produtor para o apreciador. Segundo 
Lévy (2007, p. 66), a convivência no ciberespaço proporciona a “oca-
sião para experimentar modos de organização e de regulação coletivos 
exaltando a multiplicidade e a variedade.”

Um exemplo de regulação coletiva é a produção de narrativas do 
gênero fanfction ou fanfic, histórias ficcionais construídas por fãs a partir 
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de uma obra já contada ou a partir do universo midiático de seu ídolo. 
Essas histórias são contadas nos espaços conhecidos como fandoms 
(domínio de fãs), onde é cada vez mais comum que o fã escritor ela-
bore sua obra com uma intenção coletiva de estimular novos autores 
ou captar coautores, de modo que sua obra propositalmente clama pela 
multiplicidade (Deleuze & Guattari, 2000).

Versuti et al. (2018) também apontam para a ampliação do conceito 
clássico de narrativa transmídia, ao identificarem histórias construídas 
espontaneamente em alguma mídia com chance de transmidiação, ou 
seja, com potencial para serem apreciadas, expandidas e distribuídas 
por seus fãs.

Em sua Estética da Criação Verbal, Bakthin (2011) situa narrativa 
como um subgênero textual que apoia outros gêneros, como história 
de ficção, biografia, documentário, novela, romance, poesia (a que eu 
mais aprecio é I Juca Pirama, de Gonçalves Dias, 1851).

Se a narrativa extrapola a si mesma para transitar entre um e outro, 
ela tem característica de transformação, ela tem potencial rizomático 
porque se encontra na zona de fuga da criatividade, aquela zona que 
não aceita rótulos (Deleuze & Guattari, 2000).

A narrativa nasceu para viver no processo de territorialização, des-
territorialização e reterritorialização, principalmente as narrativas fic-
cionais e orais, cuja sabedoria popular sobre ela já dizia: quem conta 
um conto aumenta um ponto.

A área de publicidade e comunicação é especializada em ornar 
histórias, tanto que as identifica como narrativa transmídia quando as 
insere no conjunto pluricomercial de distribuição de conteúdo cultural. 
Se os especialistas desterritorializaram a narrativa transmídia para o 
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ciberespaço, hoje ela é inserida pelo consumidor na versão reterrito-
rizalizada e sem chave de acesso, ou seja, ela tem autoria et al. É essa 
reterritorialização que será desvelada ne sequência deste texto.

J-Pop e K-Pop entre Gerações Brasileiras

As práticas dos jovens fãs brasileiros das culturas japonesa (j-pop 
ou otaku) e sul-coreana (k-pop) desenvolvidas nos quatro platôs digitais 
desta pesquisa conduzem a investigação deste Capítulo: o site criado 
especialmente para veiculação dos animes (desenhos animados) e 
mangás (revistas em quadrinho) dos personagens que compõem a saga 
dos Cavaleiros do Zodíaco: o cavzodiaco; duas redes sociais contidas no 
aplicativo Instagram para a convivência dos fãs de dramas ou doramas 
coreanos: a @vaiumdorama e a @squad_dorameiras; e uma plataforma 
para a produção de histórias de ficção, onde as culturas do entreteni-
mento japonês e sul-coreano estão presentes e convivem com fãs de 
celebridades e histórias estadunidenses e britânicas e com celebridades 
brasileiras: a Spirit Fanfic e Histórias.

O entretenimento japonês chegou ao Brasil ainda na década de 1960 
pela televisão, com a veiculação de desenhos animados, conhecidos no 
Japão como animes ou animês (Urbano, 2017). Porém, o acesso nacional 
era restrito, pois o fã daquela época deveria atender a duas condições: 
habitar em locais onde havia transmissão televisiva e possuir condições 
financeiras para adquirir um aparelho de TV.

Urbano (2017) registra a lacuna de quase vinte anos para o retorno de 
desenhos animados japoneses à televisão brasileira. Com a popularização 
da televisão, nova geração desenvolveu apreço pelos seriados Jaspion 
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e Changeman, exibidos na extinta Rede Manchete de TV e veiculados 
posteriormente por outras redes brasileiras de televisão. Uma década 
depois, crianças e jovens acompanhavam a saga dos Cavaleiros do 
Zodíaco, cujo sucesso marcou gerações e é forte exemplo de narrativa 
transmídia (a territorialização digital do conteúdo cultural), que foi 
transmidiada ao se deparar com a inteligência coletiva efervescente do 
ciberespaço, (a reterritorialização de conteúdos culturais).

Enfim, o Primeiro Platô

O site, integralmente mantido por fãs brasileiros (https://www.ca-
vzodiaco.com.br/), permite-me desvelar o processo de transmidiação 
do conjunto de planejamento, conhecimento colaborativo e estratégias 
compartilhadas de conteúdos culturais japoneses que desembarcaram na 
primeira metade da década de 1990 no Brasil - as narrativas transmídias 
dos Cavaleiros do Zodíaco em terras brasileiras.

Este domínio de fãs completou 18 anos de criação e hoje também 
está com um canal na plataforma de vídeos YouTube. O portal traz uma 
bela história sobre a trajetória nacional do mangá que virou anime, que 
virou filme, que tem histórias contadas em podcast, musicais e em jo-
gos. Seus personagens possuem centenas de histórias ampliadas, já que 
o repertório é vasto, formado por 88 cavaleiros principais, a princesa 
Saori Kido e suas saintias, amazonas da guarda real, além da rede de 
vilões e de heróis secundários.

Os animes são veiculados no próprio site, no canal digital YouTube, 
no canal televisivo TV Brasil e no streaming NetFlix, enquanto os man-
gás estão disponíveis para leitura gratuita dos 125.032 fãs cadastrados 
no site até o dia 03 de julho de 2020.
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Figura 1

https://www.cavzodiaco.com.br/

O cavzodiaco possui ainda cinco redes sociais, com maior número 
de seguidores no Facebook, sendo o portal a base de distribuição de 
seus conteúdos.

Segundo apresentação do webmaster do cavzodiaco, sua intenção 
inicial era apenas de divulgar a cultura de que tanto gostava, mas o su-
cesso foi tão grande que “uma equipe foi sendo formada e hoje temos 
o maior e mais acessado site dos Cavaleiros do Zodíaco do Brasil (e 
do mundo se bobear! rs)”, cujo depoimento estava disponível no dia 
16 de maio de 2020 (Vilarinho, 2020).

A trajetória dessa iniciativa indica o potencial da inteligência cole-
tiva: despedindo-se da adolescência, três jovens sentiram necessidade 
de preservar seu patrimônio cultural. Hoje, o portal virou empresa, com 
sua loja virtual e com parcerias comerciais para veiculação de anúncios.

Há dezoito anos, pediram autorização ao criador do entretenimento 
dos quais eram fãs para divulgar todo acervo cultural que possuíam, 
fato que atualmente não é comum nos dias de hoje, pois diariamente 
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surgem domínios de fãs que recortam parte de seus produtos preferidos 
de consumo para estimular o diálogo entre seguidores.

Nesses platôs de reterritorialização dos sentidos, o conteúdo cultural 
não pertence apenas ao criador original, mesmo porque, para todo fã 
incondicional, o conteúdo também é dele. Quem nunca disse ou ouviu 
de alguém algum desses comentários? Já vai começar minha novela;... 
tá bem, mãe, mas primeiro deixa eu terminar meu jogo; ... ainda não 
terminei de ler meu livro. As palavras que fluem indicam o nível de 
interação afetiva entre a arte e o apreciador (Fairclough, 2001).

A história do cavzodiaco corrobora com as condições destacadas por 
Gosciola (2011, pp. 124-125) para a caracterização de uma narrativa 
transmídia:

é voltada à articulação entre narrativas complementares e ligada 
por uma narrativa preponderante, sendo que cada uma das comple-
mentares é veiculada pela plataforma que melhor potencializa suas 
características expressivas, principalmente porque hoje seu público 
tem comportamento migratório ao decidir qual será a sequência 
narrativa e por quais plataformas.

Platôs Dois e Três

Enquanto jovens e outros não mais tão jovens do cvzodiaco pre-
ferem mangás e animes japoneses, o entretenimento advindo da 
Coreia do Sul (k-pop) se destaca, no Brasil, pela articulação entre 
ritmo e dança de grupos musicais e pela produção de doramas ou dra-
mas, espécie de mininovelas ou séries de única temporada (Madureira, 
Monteiro, & Urbano, 2014).

Segundo notícia veiculada pela revista virtual reverb em sua coluna 
Entretenimento (Redação, 2019), e acessada em 15 de maio de 2020, 
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o Instituto de Pesquisa Hyundai realizou um Estudo em 2019 divul-
gando que, somente com produtos de merchandising, a banda Bangtan 
Sonyeondan (à prova de balas) – BTS recolheu aos cofres do governo 
da Coreia do Sul mais de 2,5 bilhões de dólares. Não é à toa que muitos 
desses dramas têm cantores e cantoras como protagonistas e que eles 
são exímios dançarinos.

No âmbito da música coreana, na segunda década de 2000, o ocidente 
foi surpreendido com o hit Gangnam Style, do cantor e produtor mu-
sical PSY (Gangnam é um dos bairros mais elitizados de Seul e forte 
influenciador do comportamento coreano).

Figura 2

(officialpsy, 2012)

Conforme noticiado no site que leva o próprio nome do prêmio 
(acesso em 16 de maio de 2020, “PSY receives Guinness World Records 
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certificate for Gangnam Style”, 2012), esse hit concedeu ao cantor o 
certificado do Guiness World Records (GWR), posto que, de longe, su-
perou a visualização no YouTube de vídeos dos cantores mais famosos 
da época, como Justin Bieber e Adele. Estes possuíam até 1,3 bilhões 
de acesso, enquanto o então desconhecido cantor sul-coreano, de julho 
a novembro, alcançou 4,9 bilhões. A captura da tela do YouTube Brasil, 
no dia 23 de maio de 2020, registra 3,6 acessos. Ainda que inferior aos 
dados do GWR, somente no Brasil, esse número corresponde ao triplo 
de visualizações dos dois outros cantores citados.

Figura 3

BTS (banda) (2020)

As postagens de fãs de dramas coreanos contidas em duas redes 
sociais do aplicativo Instagram demonstram o quanto o engajamento de 
novos fãs do k-pop está em crescimento no Brasil. Capturei as telas das 
redes sociais @vaiumdorama e @squad_dorameiras no mês de novembro 
de 2019 e no dia 23 maio de 2020. A primeira tinha 46,3 mil e passou 
para 76,2 mil seguidores, correspondendo a um salto de 29,9 mil ou de 

BTS – atualmente o grupo mu-
sical pop mais expressivo da in-
dústria cultural da Coreia do Sul.
Segundo a Revista Quem Brasil, 
“As músicas, cantadas em core-
ano e inglês, falam sobre saúde 
mental, juventude, amor próprio, 
relacionamentos, entre outros 
temas” (Bressani & Pacilio, 2019, 
pará. 5)
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64,5% novos apreciadores, enquanto a segunda tinha 5,3 mil e passou 
para 11,4 mil, recebendo mais 6,1 mil ou 115% novos seguidores.

@vaiumdorama

Figura 4

(Vai um Dorama, s.d. -a)

(Vai um Dorama, s.d. -b)

A rede social @vaiumdorama está há mais tempo em atividade e 
demonstra que os fãs que a criaram aprenderam mais do que elaborar 
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conteúdo artístico, pois a rede hoje possui comercial e parceiros empre-
sariais. Isso indica o quanto a inteligência coletiva se dá na reciprocidade 
de conhecimentos e de oportunidades Lévy (2007).

Por sua vez, @squad_dorameiras apresenta as características típicas 
de um domínio de fãs criado com fins de entretenimento compartilhado. 
As duas garotas responsáveis pela rede comunicaram no dia 28 de abril 
que suspenderam, sem prazo de retorno, as atividades do fandom, pois 
se sentiram pressionadas com a projeção alcançada em pouco mais de 
quatro meses entre novembro e abril.

As criadoras da @squad_dorameiras tinham quase todos os elemen-
tos do planejamento transmidiático citado por Versuti e Silva (2017), 
exceto o modelo de negócios (ou não queriam ter).

@squad_dorameiras

Figura 5

(Squad Dorameiras, s.d. -a)
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(Squad Dorameiras, s.d. -b)

Em crescimento de seguidores, a @vaiumdorama incentiva a par-
ticipação de seus seguidores e divulga, em 27 de março de 2020, que 
busca novos colaboradores para a criação de novas postagens, tendo 
recebido mais de 1,3 mil respostas.

Figura 6

(Vai um Dorama, 2020)
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Tendo como tema de conversação a fanfic de uma cena, da compi-
lação de várias cenas de um mesmo drama ou da bricolagem de cenas 
de diferentes conteúdos culturais, o diálogo entre fãs envolve desde 
desabafos contra personagens vilões até oportunidades para tratar de 
temas sociais. No mês de novembro de 2019, o suicídio foi temática de 
destaque, em razão da morte precoce, em 24/11/2019, da cantora e atriz 
sul-coreana Goo Hara. Em um único dia, a postagem no @vaiumdorama 
recebeu mais de 4.500 pronunciamentos, cujos comentários mais recen-
tes repudiavam o ciberbulling, causa não oficial da depressão sofrida 
pela jovem artista.

Sobre o falecimento da atriz sul-coreana Goo Hara:

Figura 7

(Vai um Dorama, 2019)
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Postagens eticamente favoráveis aos direitos humanos universais, 
em especial à vida, à liberdade e à segurança pessoal são respeitadas e 
incentivadas por multidão de fãs, apontando o quanto esses espaços se 
identificam com os platôs de resistência da Cartografia Filosófica de 
Deleuze e Guattari (2000), com o contraestabelecimento da ordem do-
minante de Fairclough (2001) e com o engajamento de Ardoino (1996).

Trecho do dorama Beautiful Love, Wondefurl life destacado por 
uma fã no @vaiumdorama.

Figura 8

(Vai um Dorama, 2019)
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Entre temáticas de respeito e solidariedade ao próximo, os fãs também 
se divertem com o humor criativo e com a paixão por seus ídolos:

Sobre os looks de Kwon Ji Yong, rapper e ator conhecido como G Dragon

Figura 9

(Squad Dorameiras, 2019)

Postura de dorameira para respeitar o isolamento social

Figura 10

(Squad Dorameiras, 2020)
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Explorando o Quarto Platô

O quarto platô corresponde ao domínio Spirit Fanfic e Histórias, 
criado com o objetivo de incentivar a autoprodução de narrativas vin-
culadas a alguns gêneros e/ou subgêneros textuais comuns nos mangás 
e animes japoneses, ainda não usuais na literatura ocidental.

Segundo o site brasileiro Japonês (“O que são Animes?”, 2020), 
visualizado em 18 de maio de 2020, é comum que um anime seja 
desdobramento de uma história originalmente produzida em mangá. 
Ainda que apreciado no ocidente, alguns elementos naturais da cultura 
japonesa não são bem compreendidos pela cultura oriental e, por isso, 
personagens que originalmente possuíam determinado perfil têm postura 
alterada nas dublagens e nos recortes de cena das produções veiculadas 
em países ocidentais:

Nos animes há uma grande presença de personagens andróginos e 
do [sic] homossexuais. Essa presença se dá de maneira sutil e essas 
duas características refletem a cultura japonesa, onde não há muita 
distinção entre homossexuais e andróginos com heterossexuais. 
A presença desses tipos de personagens nem sempre é bem vista 
no Ocidente, o que acaba tornando-os mal interpretados, levando 
em muitos casos à censura e adaptação de personagens originais. 
(O que são Animes?, 2020, pará. 7)

Pela diversidade e quantidade de narrativas produzidas nesses gêneros 
(quase) desconhecidos no Brasil, desvela-se que a comunidade de fãs da 
Spirit fazem uso corrente desses recursos textuais orientais de origem 
japonesa, especialmente inserindo em suas histórias episódios homos-
sexuais, chamados na forma romanizada de yaoi (homossexualidade 
masculina) e yuri (homossexualidade feminina).
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Além desses dois gêneros, segundo o site Quinta Capa, acessado em 
18 de maio de 2020, os modelos de elaboração de histórias japonesas 
são (PikachuSama, 2020):

Tabela 1

Gênero Glossário

Bishoujo Histórias com meninas bonitas geralmente abaixo da idade 
universitária.

Bishounen Histórias com meninos bonitos geralmente abaixo da idade 
universitária

Ecchi Histórias sempre com temática sexual, mas sem pornografia

Fluffy História com personagens muito carinhosos

Harem Quando há um grupo excessivo de mulheres pra apenas um 
personagem masculino

Hentai Contém cenas de sexo explícito

Isekai História de pessoas comuns que se transformam em seres 
fantásticos

Iyashikei Historia com proposta de reconstrução pessoal de sentimentos

Josei História para público feminino adulto que retrata o cotidiano 
da vida

Kodomomuke História com proposta educativa para crianças

Mecha Histórias em que robôs são protagonistas ou possuem papel 
relevante

Seinen Histórias para jovens adultos com temática sombria, como 
desilusão, solidão, fracassso

Atendendo as orientações de Ardoino (1996) para organização desta 
pesquisa, estabeleci como fronteira de análise as três primeiras histórias 
originais postadas no dia 18 de maio de 2020, de gênero aventura para 
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a faixa etária de 16 anos, de modo que me auxiliem na futura pesquisa 
sobre produção escrita de jovens fãs e escola.

Os fãs usuários da Plataforma Spirit Fanfic e Histórias precisam re-
alizar prévio cadastro particular e (pretensamente) real, mas com opção 
de identificação social por avatares ou imagens de suas celebridades 
preferidas (pessoas ou personagens) e por pseudônimos. O nível de 
interação é centrado nas escritas em construção, que podem ser abando-
nadas a qualquer tempo pelos próprios autores, por seus colaboradores 
e seus seguidores.

Este fandom disponibiliza treze categorias de narrativas: Animes & 
Mangás, Bandas & Músicos, Cartoons, Celebridades, Concursos, Filmes, 
Games, Histórias Originais, Livros, Mitologias & Lendas, Quadrinhos, 
Séries e Novelas & TV.

Em novembro de 2019, a preferência era pela categoria Bandas & 
Músicos, com predomínio de fanfics (produções de fãs que mais se 
aproximam do conceito integral de narrativas transmídia) direcionadas 
para os componentes da banda sul-coreana BTS. Nesse período, havia 
162.441 produções. Em segundo lugar de preferência estava a categoria 
Histórias Originais, com 219.458 narrativas. Em 23 de maio de 2020, 
a preferência se inverteu e a categoria Histórias Originais possuía 
237.860 narrativas originais, enquanto as fanfics do BTS somavam 
173.475 publicações.

O grande salto de produções originais fortalece a ampliação do con-
ceito de narrativa transmídia observada por Versuti et al. (2018, p. 41): 
conteúdo com potencial para ser apreciado, expandido e distribuído 
por seus fãs. E ainda, os autores destacam que a participação dos fãs 
como apoiadores e incentivadores de narrativa transmídia, por meio de 
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mensagens e sugestões, também é uma possibilidade de “experimentar 
a narrativa de forma engajada”.

Figura 11

https://www.spiritfanfiction.com/home

É possível refletir que os fãs corriqueiros em colaborar ou em pro-
duzir fanfics já estejam no nível dos “nômades” projetados por Deleuzi 
e Guattari (2000, p. 35), ou seja, daqueles que não mais se contentam 



118

em produzir conteúdo a partir de uma história pré-estabelecida e dão 
asas a seu próprio pensamento. Serão esses fãs a haste de um rizoma? 

a relação de uma máquina de guerra com o fora não é um outro 
“modelo”, é um agenciamento que torna o próprio pensamento nô-
made, que torna o livro uma peça para todas as máquinas móveis, 
uma haste para um rizoma.

Histórias Originais em Elaboração

Diante da vasta opção, selecionei o gênero aventura e as três posta-
gens mais recentes da noite do dia 18 de maio de 2020:

História 1
Autoria -  Apus_Fenix (filha de Odin)
Gêneros Aventura, Drama/Tragédia, Família, Fantasia, Ficção, 

Magia, Mistério, Misticismo
Título Iluminado
Sinopse literal (apus_fenix, 2020, pará. 1):

Park Jimin tem muito envolvimento a um livro escrito para seu tatavô, 
na verdade todos os homens tem envolvimento, como algum tipo 
de maldição, ele precisa ir atrás para descobrir sobre tudo isso, com 
ajuda dos sussurros dos ventos, das árvores e seus sonhos bizarros 
com um garoto que mais tarde descobrirá quem é, ele chega a coisas 
absurdas, passará por seres assustadores e descobrirá tantas histórias 
mal contadas pelo seu pai e sua mãe que irá deixar ele meio insano de 
certos assuntos, irá conhecer pessoas que o ajudará e principalmente 
aquele que anda consigo nos sonhos.

A narrativa integra a categoria História Original, mas se observa que 
o personagem principal possui o mesmo nome de um dos componentes 
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do grupo musical sul-coreano BTS. Outra marca da transmidiação é que 
a jovem narradora se identifica como filha de Odin, deus da mitologia 
nórdica, e como Apus Fenix. A cultura da convergência está presente na 
criatividade juvenil, que traz para si elementos multiculturais. As escolhas 
de nomes próprios, no âmbito da Análise de Discurso Crítica (ADC) de 
Fairclough (2001), inserem-se no significado identificacional e, neste 
caso, desvela preliminarmente a diversidade de contato dessa jovem com 
leituras fantásticas e relativo conhecimento de várias culturas, como a 
escolha por se chamar Apus, relativo à ave do paraíso, e à ave Fênix, 
ambas pertencentes à cultura da antiga Grécia. Em um breve registro, 
as culturas da Coreia do Sul, da Noruega e da Grécia inspiram a atitude 
da jovem autora no Platô Spirit Fanfic.

História 2
Autoria – PandadoGuinho (esposa do Açúcar) * talvez em alusão 

ao Suga, membro da banda BTS)
Gêneros Aventura, Drama/Tragédia, Família, Romântico/Shoujo
Título Amor além de irmãos
Sinopse literal (PandadoGuinho, 2020):

Em uma fazenda No interior de Seul Mora uma família, Família 
essa que morava na cidade de Seul mais teve que se mudar, me 
deixe contar melhor....
S/p um homem trabalhador, que acima de tudo presa pela sua família, 
tinha uma mãe que morava em uma fazenda No interior, mais que 
logo veio a falecer, deixando em seu testamento a fazenda inteira 
em seu nome, com tudo que nela havia, S/p por sua vez achou 
melhor morar na fazenda ja que a casa na cidade estava muito cara 
e tinha muitas despesas por conta de ter dois filhos a S/n de 8 anos 
E o Yoongi de 10, assim foi feito como pensado S/p falou com S/m 
e se mudaram pra fazenda, foi difícil pras crianças já que tinham 
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amigos naquele lugar mais não tinham o que contestar, Hoje estão 
morando nessa fazenda as criancas que já não são mais crianças, 
tem hoje S/n 17 anos uma moça linda e Yoongi 19 anos S/n estuda 
em uma escola que tem ali para as pessoas das fazendas e o yoongi 
estuda na mesma sala que ela já que o garoto reprovou 2 vezes.... 
A vida dessas pessoas ainda vai ter muita reviravolta.

O espaço de vivência dos personagens é Seul, capital da Coreia do 
Sul e o interior desse país. Além disso, todos os personagens possuem 
nomes coreanos romanizados. A autora também optou por elaborar 
um pseudônimo secundário que está fortemente vinculado à cultura 
da Coreia do Sul e, como avatar, selecionou uma foto do cantor Suga. 
Para Fairclough (2001) esse modo de revelação textual se insere no 
significado representacional do discurso, em que projeções do mundo 
cooperam, complementam-se, opõem-se, dominam, competem ou dis-
cordam. Neste caso, observa-se que a representação que a fã tem de seu 
ídolo domina seu texto, desde seu avatar, seu pseudônimo secundário, 
o local da história até os nomes dos personagens.

História 3
Autoria – Katsou Danone
Categorias Histórias Originais, Sword Art Online
Gêneros Ação, Aventura, Comédia, Drama / Tragédia, Família, 

Fantasia, Ficção Adolescente, Luta, Magia, Mistério, Survival, 
Universo Alternativo

Título Sword Art Online V2
Sinopse literal (katsou, 2020):

10 anos se passaram desde o primeiro jogo. Agora um novo jogo do 
sword art online, foi lançado...o que poderia dar errado?
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Sword Art Online é uma série japonesa originalmente elaborada 
em mangá e posteriormente transmidiada para anime. A originalidade 
está no fato de que não houve a versão V2, entretanto, vê-se nítido 
desdobramento da história base. O fato dessa história ter sido incluída 
como original dá pistas de que a fronteira entre história expandida e 
originalidade está oscilando.

A certeza aqui é que se identifica como uma narrativa transmídia, pois 
esta produção se assemelha à compreensão de fanfics, que são histórias 
criativamente contadas a partir de um ou mais aspectos de uma história 
original. Independente de rótulos, a intenção é que o (a) jovem autor(a) 
Katsou Danone se aproprie do que o comércio do entretenimento lhe 
concede e ele(a) consiga o que defendem Versuti et al. (2018, p. 37):

Os conteúdos digitalmente expandidos permitem uma compreensão 
ampliada de significado, independentemente dos caminhos da leitura 
e asseguram que o sujeito, ao se deparar com uma parte, tenha 
compreensão de todo o campo semântico daquele universo narrativo. 
Da mesma forma, esses conteúdos expandidos podem possibilitar 
ao sujeito leitor a criação de seus próprios conteúdos, por meio de 
aberturas que são deixadas nas narrativas, constituindo-se, assim, 
leitor autor.

O que se percebe de comum nessas três narrativas espontâneas é o 
descentramento do repertório da indústria do entretenimento dos Estados 
Unidos, ainda forte influenciador de conteúdos e de produtos comerciais. 

Como professora de língua portuguesa, avalio que a criatividade não 
é suficiente para a elaboração de qualquer narrativa ficcional, porque a 
elaboração da escrita exige leituras diversas. A abordagem de Fairclough 
(2001) do significado acional (ação) do discurso permite verificar que 
esses jovens estão envolvidos no mundo da leitura, haja visto que eles 
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optam por produzir uma única narrativa com até doze gêneros disponi-
bilizados na Spirit Fanfic. A aventura não é o único elemento, com ela 
colaboraram os recursos textuais do terror, magia, romance, universo 
paralelo e até o cotidiano da vida em família.

As narrativas produzidas nesse platô apontam o quanto a juven-
tude atual está distante dos clássicos literários, leitura dominante nas 
escolas de educação básica do Brasil. Não se trata aqui de criticar os 
clássicos, mas de destacar a riqueza de inserir produções particulares 
ou em coautorias dessas juventudes. Como dizem Deleuze e Guattari 
(2000), que esses jovens transitem entre um e outro.

Fechando o Texto com Chaves que Abrem

Considero que a decisão por articular referenciais cientificamente 
entrosados, mas com singularidades teóricas, ampliou minha compre-
ensão dos aspectos pesquisados e, inclusive, permitiu-me conhecer que 
Lévy (2007) foi influenciado pela Filosofia Cartográfica de Deleuze e 
Guattari (2000) para construir sua concepção de inteligência coletiva, ao 
se apropriar de termos como “agenciamento de enunciados” como algo 
que sustenta o discurso de um poder dominante, como “território e des-
territorialização”, como “multiplicidade” em oposição à multiplicação, 
como “as dobras dos sujeitos” ao se referir ao inusitado dos sentidos, e 
aos “processos rizomáticos”, quando se referiu às tentativas de resistên-
cia fortalecidas pela inteligência coletiva. Conforme Fairclough (2001), 
pode-se dizer que o texto de Lévy interage com o texto Mil Platôs pela 
intertextualidade: um texto traz fragmentos de outros textos.
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O primeiro platô investigado apontou que a colaboração do produ-
tor original, sem almejar lucro direto, permitiu que três fãs brasileiros 
perpetuassem a saga Cavaleiros do Zodíaco em língua portuguesa. 
As experiências vividas na época por três garotos os transformaram em 
profissionais, cuja fandom virou empresa que, apesar de não comercializar 
os conteúdos culturais, celebram parcerias com anunciantes comerciais e 
possuem loja própria de artefatos relacionados ao conteúdo. Além disso, 
são curadores do museu digital interativo da saga.

Dois platôs contidos no aplicativo Instagram mostraram que a re-
ação dos fãs, mesmo com boas intenções, serve para expandir ou para 
inibir a iniciativa dos empreendedores de fandoms, como é o caso do 
@vaiumdorama, que tem se articulado com parceiros comerciais; e do 
@squad_dorameiras, cujo crescimento de seguidores pressionou suas 
duas administradoras a suspenderem essa rede social.

Por fim, o último platô – Spirit Fanfic e Histórias, direcionado à 
elaboração de conteúdos culturais por fãs, foi o que apresentou mais 
diversidade de transmidiação e o modelo de planejamento mais sólido 
da cultura da convergência pela via da narrativa transmídia: plataforma 
específica, histórias variadas, inclusive dos Estados Unidos e da Europa, 
audiências, modelo de negócio e execução e a possibilidade de inclusão 
das histórias originais, construídas neste território dos sentidos como 
transmidiação.

A decisão por investigar narrativas categorizadas como Histórias 
Originais me foram particularmente importantes, pois, ao imergir nesse 
universo ficcional, verifiquei que há abertura para novas concepções 
de transmidiação além das fanfics. Essas histórias originais diferem 
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das fanfics apenas por não recorrerem à presença de personagens de 
histórias já contadas ou à ausência de desdobramento dessas histórias. 

Em comum, as histórias originais dessa plataforma são fortemente 
influenciadas por gêneros textuais de origem japonesa, por marcas da 
história do Japão ou da Coreia do Sul e pela presença de celebridades 
coreanas, aspectos somente possíveis porque estes conteúdos culturais 
navegaram digitalmente para o Brasil graças ao modelo de negócio 
transmídia. E ainda, porque se encontram no território da potencialidade 
de que trataram Lévy (2007) e Versuti e Silva (2011) sobre história com 
audiência e potencial de engajamento. Deste modo, se essas histórias não 
se enquadram no modelo comum de fanfic também não estão fora dela.

Concluo que este capítulo e o referencial bibliográfico utilizado me 
permitirão ampliar a investigação recém-iniciada, de modo que o registro 
de mais investigações se transforme em uma rede de conhecimentos 
que amplie meu conhecimento e o de quem se interessa por estudos 
acadêmicos que se alicerçam no comportamento e nas aspirações das 
juventudes como referência para diferentes projetos, especialmente os 
educacionais.

Assim, não desejo que este texto chegue ao fim. Desejo que meu 
breve monólogo se junte ao seu e se transforme em um diálogo que 
se propague além de nosso momento presente. Só assim me sentirei 
livre para soltar o pensamento, que não é só meu, pois foi construído a 
partir de muitos textos, desejos e sonhos de outras pessoas que foram 
generosas em registrar suas ideias e nunca saberão o quanto me ajuda-
ram a criar meu próprio modo de compreender o mundo e os saberes 
acadêmicos, que sempre estarão inacabados e, portanto, sempre me 
instigarão para o novo.
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A Cultura Crossmídia e Transmídia na Obra 
Revolução dos Bichos

Kalina Lígia de Almeida Borba

O livro Revolução dos Bichos, publicado ao final da Segunda Guerra 
Mundial, é considerada uma das obras mais importantes de George Orwell. 
Embora à época de sua publicação o mundo estivesse vivendo a po-
larização do bloco capitalista e o bloco socialista, o livro se mostra 
extremamente atual, por meio de sua narrativa.

Hoje, a obra tornou-se referência em termos escolares e educa-
cionais ao fazer parte da lista de leitura de alunos do Ensino Médio e 
está presente em questões de vestibular ou concursos. Em nível aca-
dêmico, a obra mantém sua relevância internacional. Em uma busca 
pelo título em inglês - Animal Farm - ou português - Revolução dos 
Bichos - nas bases de dados Scielo, CAPES e Redalyc nos deparamos 
com artigos referentes a diversas áreas do conhecimento: Literatura 
(Mwale & Mwakapenda, 2018; Sun, 2015), Semiótica (Amirdabbaghian 
& Shunmugam, 2019), Análise do Discurso (Barbosa, 2009), Ensino 
(Fonseca, Fonseca, Rosa, Prado, Kaiana, & Santos, 2020; Vogt, 2007), 
Psicologia (Fernandes & Pereira, 2018) e até mesmo Administração (Sá 
& Soares, 2005) na qual a fábula de Orwell é abordada sobre Poder e 
Controle nas organizações produtivas.
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Em um contexto de Cultura de Massa, observa-se a existência de uma 
diversidade de produtos midiáticos que surgiram da narrativa original do 
livro, tais como: Filmes, Histórias em Quadrinhos e Animações, dentre 
outros. Desta forma, pretendemos apresentar alguns destes produtos 
midiáticos no contexto Crossmídia e Transmídia desta obra.

A obra original, o livro Animal Farm, foi publicado pela primeira 
vez em Londres, em agosto de 1945, depois de ter sido rejeitado por 
várias editoras. Seu enredo conta a história de animais que viviam em 
uma fazenda e se sentiam explorados por seu dono (Sr. Jones), por isso 
decidem fazer uma revolução e expulsar os humanos, a fim de viver 
em igualdade. Desta forma, os porcos se tornam os líderes da granja, 
dando ordens aos outros animais e estabelecendo as metas de colheita 
e de produção, além de estabelecerem as regras gerais (denominadas 
Animalismo). Ao longo da narrativa, estes mandamentos se alteram 
e os animais passam a viver de forma não tão igualitária. A situa-
ção se agrava após a morte de um dos líderes (Porco Bola de Neve). 
Seu sucessor (Porco Napoleão) assume o comando e, com interesses 
próprios, beneficia apenas os porcos. Assim, em pouco tempo, as regras 
estabelecidas são desfeitas, ou se alteram, favorecendo o modo de vida 
dos porcos (líderes), que ao final se tornam tão exploradores quanto 
os humanos. Desta forma, o livro, por meio da fábula, é considerado 
uma dura crítica à Revolução Russa de 1917 e ao regime totalitário 
Comunista posterior a ela.

Dois anos após o lançamento do livro, em 1947, surgiu a primeira adap-
tação da obra para o meio radiofônico, com uma dramatização escrita pelo 
próprio Orwell e produzida pela BBC (YaOughtaSmile, 2017). Destaca-
-se que esta versão conta com o mesmo autor do livro, George Orwell, 
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realizando uma adaptação de sua obra para a linguagem de outro veículo 
midiático. Em 2013, a estação Radio 4, da BBC produz uma nova versão 
radiofônica baseada nessa antiga dramatização de Orwell e a reprisa 
em forma de episódios (BBC Radio 4 Extra, 2018).

O livro ganha uma versão em História em Quadrinhos, em 1950, 
financiada por uma agência inglesa e publicada no Brasil, com uma 
série de 78 tirinhas que serviram de propaganda anti-comunista ao 
serem publicados em jornais brasileiros.

Como a indústria cinematográfica tem por hábito aproveitar-se 
do êxito comercial de obras literárias, ainda mais quando se trata de 
best sellers (Vogt, 2007), filmes e animações também são produzidos a 
partir da história original de Animal Farm, sendo o primeiro longa-me-
tragem de animação produzido em 1954 (Rabiscaria, 2017). Embora 
preserve boa parte do argumento original, os autores do filme simplifi-
cam a história e, já não tão fieis à narrativa, alteram o final , derrubando 
o regime opressor. Destaca-se ainda que outras versões audiovisuais, 
produzidas para TV, também alteraram o final do filme. Um exemplo 
é o filme dirigido por John Stephenson em 1999 e exibido pelo canal 
TNT (Soares Deusdete, 2014).

Almeida e Correa (2008), ao discutirem a adaptação da obra lite-
rária, destacam que a contextualidade histórica na produção do filme é 
muito diferente do contexto encontrado na produção da obra literária. 
Este ponto de vista justificaria a existência de outros interesses na pro-
dução audiovisual e permitiria novas interpretações à história original. 
Confirmando que a produção cinematográfica alterou o final da história, 
derrubando o regime opressor, os autores afirmam que o espectador é 
estimulado a acreditar que “só o capitalismo é capaz de fazer prosperar 
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qualquer lugar”. Esta visão se opõe ao final relatado no livro, no qual a 
mistura de homens e porcos fica sem distinção, pressupondo então que 
tanto o imperialismo quanto o socialismo real foram injustos.

A Revolução dos Bichos é uma obra que se mostra tão atual que 
a editora Companhia das Letras lançou, em 2018, uma adaptação do 
livro em formato de Graphic Novel, produzido pelo quadrinista gaúcho 
Odyr Bernerdi e traduzido para vários países. Na edição brasileira, as 
ilustrações foram feitas em aquarelas e a adaptação foi bastante fiel ao 
texto original, sem alterações ao enredo, ou inclusão ou exclusão de 
eventos ou personagens.

Este panorama das diversas adaptações desta obra de George Orwell 
nos faz perceber que as diversas narrativas apresentadas, produzidas 
ao longo de décadas a partir de uma obra literária dos anos 40, se con-
figuram em Narrativas Crossmídia. Entende-se Narrativa (Lima & 
Versuti, 2016) como “todo texto criado de forma verbal, seja oral, seja 
escrito a fim de comunicar algo ao outro”. Para isso, os sujeitos criadores 
da narrativa utilizam outras fontes, concretizando a intertextualidade, 
ou seja o diálogo entre diversos textos, colhidas em sua experiência 
para contemplar o que desejam construir.

Já o termo Crossmídia, Fechine (2018) afirma:

A expressão crossmídia é empregada para designar qualquer estra-
tégia - sobretudo de marketing - que envolva uma correlação entre 
mídias, o que muito frequente se limita à reiteração ou disponibi-
lização dos mesmos conteúdos em diversos meios, diversificando 
pontos de acesso e os públicos.

Portanto, no caso dos filmes, versões radiofônicas, animação, história 
em quadrinhos e Graphic novel citados anteriormente, podemos enten-
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dê-las como Narrativas Crossmídia ao considerá-las que não realizam 
desdobramentos da narrativa original, apenas versões ou adaptações para 
outros veículos midiáticos, respeitando a linguagem do novo espaço, 
mas, sobretudo mantendo a estrutura da história principal, conservando 
seus protagonistas e enredo.

Neste sentido, o livro Revolução dos Bichos continua a influenciar 
outras narrativas e está incorporado à cultura midiática. Mostra-se como 
uma obra atual transformando-se em produtos midiáticos e intertextuais. 

Neste sentido, destaca-se, ainda, a previsão de dois novos produtos 
midiáticos: o primeiro é um novo game (http://animalfarmgame.com/) 
cujo jogo permitirá o usuário administrar a Granja dos Bichos, acom-
panhando as fases da revolução descritas na obra. O segundo produto 
a ser lançado é uma série/filme produzida pela empresa Netflix, que 
anunciou recentemente a compra dos direitos da adaptação da obra. 
Até o momento não há data para a veiculação dos produtos.

Dentre a criação e recriação dessas narrativas, há a possibilidade de 
aprofundar, expandir a narrativa original, com a finalidade de contar 
melhor a história. Desta forma, os produtos midiáticos podem tornar-se 
narrativas transmídias (não mais crossmídia), ou seja, histórias ex-
pandidas da narrativa original e divididas em várias partes, distribuídas 
entre diversas mídias. Assim, na ideia de transmidiação, cada mídia 
ou cada linguagem produz um enredo diferente, que complementa o 
material original.

A narrativa transmidiática tem características próprias, que consistem, 
dentre outras questões, na forma de contar uma história com o uso das 
diferentes plataformas tecnológicas. Jenkins, (2009) define que
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narrativa transmídia é: tipo de estrutura narrativa, partes de uma 
história são dispersos de forma sistemática através de múltiplas 
plataformas de mídia, cada elemento de uma história tem sua plata-
forma definida de acordo com o que esta possa melhor contribuir para 
contar o todo da história, permite que a história possa ser expandida, 
atende ao novo foco da indústria: “engajamento do público”; recorre 
às vezes à estratégia de mídia chamada “viral” (ou spreadable), uma 
estratégia promocional para despertar a atenção pública.

Para Gosciola e Versuti (2012), a narrativa transmídia é uma estra-
tégia de comunicação que organiza conteúdos e plataformas para contar 
uma história. Tal estratégia determina qual plataforma será indicada 
para a história principal e quais outras serão utilizadas pelas histórias 
complementares.

As narrativas transmídia são como uma forma de recontar uma 
história ou expandi-la. Permitem a criação de um universo ficcional 
formado a partir de conteúdos distribuídos em várias plataformas mi-
diáticas (Versuti & Silva, 2018). Desta distribuição também surgem 
as franquias, que são uma extensão de todo o conteúdo relacionado a 
um livro, filme, game, ou desenho. Podemos dizer que Matrix, Lost e 
Star Wars são exemplos famosos de franquias.

As narrativas transmidiáticas podem, portanto, ter suas origens em 
produtos literários, televisivos, no cinema, no videogame ou novelas grá-
ficas. Vimos que elas são um tipo de relato em que a história se desdobra 
através de múltiplos meios e plataformas de comunicação. Nelas, uma 
parte dos consumidores assume um papel ativo no processo de expan-
são por meio de princípios da narrativa transmídia (Jenkins, 2009) que 
fazem com que o fã se introduza no universo transmídia por meio de 
simulação (princípio de imersão) ou através da possibilidade de levar 
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o universo narrativo ao seu próprio mundo (princípio de extração) ou 
ainda encorajado em fazer brotar a curiosidade dos demais fãs para que 
investiguem mais sobre a história (Espinosa & Gómez, 2018).

Mittermayer (2018) destaca que a característica distinta da narrativa 
transmídia é a expansão da narrativa ficcional de uma mídia a outra, e 
não a repetição ou adaptação da mesma narrativa de uma mídia para a 
outra. Então, narrativa transmídia não é crossmídia. O que distingue uma 
da outra é que a crossmídia permite repetição de um mesmo conteúdo 
em diferentes plataformas e a transmídia não.

O envolvimento do público, conforme destacado anteriormente, 
faz parte da característica desta narrativa transmídia. Segundo Gomez 
(“[Entrevista] O Poder da Narrativa Transmídia com Jeff Gomez”, 
2011), um dos pioneiros da transmídia, a narrativa transmídia convida 
o público a participar de alguma forma ou em algum momento. Assim, 
ele classifica uma boa narrativa transmídia como a “que se espalha por 
diferentes mídias, sendo que uma delas é a principal em que a maioria 
das pessoas vai acompanhar e se divertir, sem a necessidade de seguir 
o todo, mas quem o fizer terá uma experiência mais intensa”.

Essa sensação de aproximação do público com a obra vem do que 
Gosciola (2011) chama de “extensões diegéticas”, que são uma espécie 
de reforço da ambientação do universo narrado, sem incluir novas ações 
ou personagens, mas sim, ampliando nos espectadores a sensação de 
“interação direta” com o universo da história.

Lembremos que esta adesão do público à participação nas novas 
mídias é uma das características da comunicação atual. O público das 
novas mídias é ao mesmo tempo um espectador, um usuário/jogador e 
um interator (Gosciola, 2011). Sendo assim, o trabalho de roteirização 
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de transmídias tem a atenção voltada para este público cujo comporta-
mento é o de co-criador da obra, ainda que temporariamente e restrito 
às opções oferecidas pelo roteirista.

Neste sentido, está de acordo com Versuti e Silva (2018) quando 
afirmam que a participação dos sujeitos na construção desse conteúdo 
expandido é fundamental para que a narrativa original se popularize. 
Por meio da internet, criando redes sociais, blogs e fóruns, o público 
partilha opiniões sobre o enredo e sugere mudanças no curso da história.

Neste sentido, trazemos as Fanfictions, como exemplo de narrati-
vas transmídia, da obra Revolução dos Bichos. Fanfiction são ficções 
ligadas a expansões de universos narrativos criadas por fãs envolvidas 
em contextos de convergência midiática (Jenkins, 2009).

A produção colaborativa dos fãs é uma das formas que melhor explora 
a função do público na comunicação contemporânea (Mittermayer, 2018). 
Pautado no desejo do fã de entrar na narrativa fictícia do universo ao 
qual tem apreço, a cultura do fã permite diversas formas de participação 
coletiva.

Desta forma, segundo Vargas (2005) “fanfiction é, assim, uma his-
tória escrita por um fã, envolvendo os cenários, personagens e tramas 
previamente desenvolvidos no original, sem que exista nenhum intuito 
de quebra de direitos autorais e de lucro envolvidos nessa prática”.

Vargas afirma que

Os autores de fanfictions dedicam-se a escrevê-las em virtude de 
terem desenvolvido laços afetivos tão fortes com o original, que não 
lhes basta consumir o material que lhes é disponibilizado, passa a 
haver a necessidade de interagir, interferir naquele universo ficcional, 
de deixar sua marca de autoria. (Vargas, 2005)
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Estas narrativas escritas pelos fãs, apresentam os enredos os mais 
variados e são postados na internet. Também chamadas de fanfic - ao ser 
uma redução do nome fanfiction - as fanfics são um produto transmídia 
que conta com as características de participação dos fãs por meio de 
comunidades nos sites de fanfiction, engajamento e envolvimento dos 
fãs como co-autores do texto. Domingos (2015, p. 4) alerta que existem 
diversas formas de narrativas: música, poesias e conto, sendo que as 
categorias das fanfics podem variar de acordo com os fandoms (grupos 
de fãs), podendo ser classificadas por tamanho, estilo e redação com a 
narrativa original (Mittermayer,2018).

Quanto a extensão ou tamanho as fanfic podem ser curtos (Shortfic), 
Drable (com até 500 palavas), Oneshot (1 capítulo), Longfic (vários 
capítulos), Vignette (explica um fato ou descreve um personagem), Epic 
(com vários enredos que se cruzam) e séries (facfictions diferentes mas 
interligadas entre si). Quanto ao estilo, podem ser Mary Sue (melodra-
mática), SAP (mais “açúcar que o Mary Sue), Darkif (em ambientes 
depressivo) e Fluffy (narrativas românticas que apresentam fatos de 
um Shipper). E sobre a relação com a obra original se classificam por: 
Crossover (com interposição de histórias originais), side story (que 
explica ou completa outra fanfiction), What if (construída a partir de 
uma suposição), Canon (fiel à história original), AU/UA (desenvolvida 
em universo alternativo ao original), Continuation (dá seguimento à 
história original), Divergence (enredo que diverge ou contradiz o ori-
ginal), self- inserction (insere o fã autor na história) e POV (narrativa 
contada do ponto de vista de um personagem).

Para observar uma destas produções de fanfic, escolheu-se o site 
Fanfiction.net, por ser um dos sites mais populares de fanfiction, pos-
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suir 12 milhões de usuários e hospedar histórias escritas em mais de 
quarenta idiomas.

O site foi fundado em 1998, por um programador que o administra 
até então. E duas décadas depois tornou o segundo site de fanfiction mais 
popular do mundo. Seu material está dividido em nove categorias prin-
cipais: Anime / Manga, Livros, Cartoons, Diversos, Jogos, Quadrinhos, 
Filmes, Peças/Musicais e Programas de TV e Crossover. As pessoas 
interessadas em participar podem se cadastrar gratuitamente usando 
contas do Google, Facebook ou Twitter para enviar suas ficções. A conta 
perfil de usuário permite publicar histórias autorais, revisar histórias de 
outros usuários, solicitar uma posição de leitor beta, enviar mensagens 
privadas e a manter uma lista de histórias e autores favoritos. O site 
conta ainda com comunidades e fóruns, além de possui uma conta no 
Twitter chamada FictionPress, na qual os usuários são atualizados sobre 
as alterações e melhorias feitas.

Ao acessar o endereço Fanfiction.net, buscou-se os textos da obra 
Animal Farm, optando pelo título em inglês em razão do idioma do 
site e foram encontradas cento e quinze (115) histórias. As histórias 
estão publicadas em diversos gêneros textuais, separados nas categorias 
Geral, Drama, Humor, Aventura, Amizade, Romance, Fantasia, Poesia, 
Paródia, Tragédia, Mistério, Suspense, Familia, Crime e Horror. Todos 
os textos apresentados na busca estão no idioma inglês. Quarenta (40) 
delas estão na categoria Geral e os demais em outras categorias apre-
sentadas. Interessante destacar a diversidade de gêneros textuais e a já 
citada cultura da participação onde a criação, a veiculação e a proibição 
do texto conta com a ajuda de todos.
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Escolhemos de forma aleatória dois textos do site Fanficttion para 
observá-los. O critério de escolha foram por textos curtos, em razão de 
realizar uma análise breve e por textos de categorias distintas para trazer 
uma diversidade textual ao trabalho. Por estarem em língua inglesa, os 
textos foram traduzidos para o Português.

O primeiro texto, abaixo, intitula-se Benjamin the Donkey’s Journals, 
ou Diário de Benjamin, o Burro e descreve o diário de Benjamim, um 
dos personagens secundários do livro Revolução dos Bichos. Na obra, 
Benjamim é apresentado como o Burro que trabalha muito, mas sempre 
desconfiava das intenções de Napoleão. Na Fanfic escolhida, a co-autora 
toma como referência os capítulos iniciais do livro, mais especificamente 
o momento em que os animais estão fazendo a Revolução. Ela apro-
veita este cenário apresentado pelo livro para compor a sua narrativa 
transmídia. Deste modo, descreve o dia a dia do personagem Benjamim. 
Observa-se que o texto apresentado tem a estrutura própria de um diário, 
ou seja, apresenta a narrativa em primeira pessoa e os relatos das ações 
são descritos sob a ótica do personagem. Esta escolha traz uma nova 
narrativa, que dialoga com a narrativa do livro, de forma complementar 
às ações descritas no capítulo de Orwell. Veja o Texto 1 a seguir:

Diário de Benjamin, o Burro
Por: alphanocten
Aparentemente, eu escrevi a fanfiction de Animal Farm para 
a aula de leitura da 8ª série. Então, aqui está, completamente 
inalterado desde que foi entregue em 2 de novembro de 2008. 
Benjamin, o burro cínico,tem algumas queixas sobre o trabalho 
e a vida na fazenda comunista russa de Napoleão.
Rated: Ficção K - Inglês - Angst - Words: 1,212 - Comentários: 
6 - Favs: 5 - segue: 3 - Publicação: 23 de julho de 2014- Status: 
Complete - id: 10561351
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31 de julho
Até agora, esta chamada Rebelião está em pleno andamento, 
embora eu ache que está a beira de desmoronar em pedaços. 
Desde que o Velho Major nos ensinou aquela canção toda de 
Esperança, borboletas e felicidade, ela foi cantada sem pausas 
e eu odeio isso. Eu odeio e não consigo tirar isso da minha 
cabeça. Os outros animais, principalmente porcos, não entendem 
a ordem natural das coisas. Eu não gosto de humanos mas eles 
nos controla, de uma forma ou de outra. Eles tem ferramentas 
e armas que só poderíamos sonhar. Eu disse a ele que os burros 
vivem por um longo tempo e é verdade, Nos meus longos anos, 
nunca ouvi falar de uma proposta tão idiota e fantasiosa como 
esta Rebelião. Logo, os humanos voltarão e nos matarão a todos. 
A única criatura confiável por aqui parece ser o Boxer. Estou 
absolutamente espantado com a sua força de caráter e sua ética de 
trabalho. Mas temo que ele seja submerso demais no pensamento 
do Bola de Neve e Napoleão. Ele parece estar seguindo-os 
cegamente e trabalhando demais ao mesmo tempo. Ele não vê 
que não há esperança? Ele não vê que está apenas seguindo os 
outros de um penhasco?
Quanto a mim, vou apenas dar uma volta e só trabalho quando 
preciso. Enquanto isso, eu apenas assisto à queda da Fazenda e 
sou invadida por humanos malvados.

7 de dezembro
Está ainda pior agora. O camarada Napoleão assumiu a fazenda. 
Eu estava certo o tempo todo, O Mundo vai se desfazer em 
pedaços e o homem será o único a buscá-los. Mas agora eu 
realmente não me importo com Napoleão porque ele vai falhar. 
Ele queria nos ensinar como disparar armas! Não acredito como 
ele é louco. Além disso, ele é um hipócrita. Quero dizer, ele 
estava contra o moinho de vento, mas agora ele é como Boxer, 
construa o Moinho de vento. E isto não está certo. Ele também 
roubou os filhotes de Bluebell e Jessie e os treinou para ser o seu 
guarda pessoal. Eu já vi muitas coisas, mas este pessoal é mais 
feroz que Jones. Não acredito que ele perseguiu Bola de Neve 
com cães de guarda. Ambos são porcos presos mas forçar seu 
oponente a sair com violência não é justo. Agora ele deixou os 
porcos tomarem conta da fazenda. Eles executam tudo, desde 
horários de trabalho até alimentação. Não vejo uma boa saída, 
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então terei que seguir adiante como sempre faço. Sobre o assunto 
de Mollie, ele era um cavalo bobo. Escolher fitas e açúcar em vez 
de não ter o homem, foi uma decisão ruim. Acho que teremos 
de aproveitar esta falsa liberdade o máximo que pudermos.

Vimos que as mensagens do diário ilustradas aqui são apenas de 
duas datas 31 de julho e 7 de dezembro. No entanto, trata-se apenas de 
um trecho da postagem. Ainda há trechos referentes a mais três datas 
(3 de março, 9 de abril e 31 de julho). Para não se alongar foram retira-
dos da ilustração. No entanto, percebemos que elas também seguem a 
mesma estrutura das mensagens registradas aqui, ou seja, acompanham 
a narrativa do livro, andando em paralelo com as ações da narrativa.

Destaco ainda que a postagem da fã pôs em evidência um personagem 
secundário na história, uma vez que a maior parte das fanfics tratavam 
dos personagens principais como o porco Napoleão.

Então, podemos verificar como a narrativa ficcional elaborada pela 
fã expande a narrativa fictícia, o universo e as personagens. Dentro da 
comunidade, os fãs/usuários ao consumir este conteúdo vão partici-
pando desta experiência também. Neste sentido, temos que o papel dos 
sujeitos, vai além da recepção passiva, sendo também agente produtor 
de conteúdo e de significados (Montanaro, 2018).

Vejamos o Texto 2 intitulado An Animal Farm Poem pertence à 
categoria Poema. Segue o Texto 2:

Texto 2
Follow/Fav An Animal Farm Poem
By: Smart Kira
This is a poem I wrote on Animal Farm.
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Rated: Fiction K - English - Poetry - Words: 86 - Reviews: 1 - 
Favs: 3 - Follows: 1 - Published: Dec 16, 2017 - Status: Complete 
- id: 12760845
Um poema de Granja dos Bichos (da fazenda dos bichos)
Já é o suficiente
É hora de nós animais
Ir em greve contra o agricultor
Quem nos tratou e esqueceu de nós
Um agricultor que os desnutriu 
E nos tratou como a escória da terra
Vamos banir! Juntos os animais pelo bem comum
E nos esforçamos por direitos que nós, animais, ficaríamos 
felizes em ter como nossos
Forme nossa própria versão de governo agora, vamos ver como 
isso vai
Expulsando o agricultor com resultados desastrosos

Neste texto, chamou-me a atenção a escolha do gênero poético e 
pela disposição do público em se apropriar do universo da obra por meio 
da escrita de um gênero literário que, em geral, não é a preferência do 
público jovem. Outro ponto interessante é que assim como o texto 1, 
este acompanha a narrativa do livro Animal Farm, se focando no início 
da narrativa quando se dava o desejo da revolução dos bichos.

Vemos que a fanfiction pode ser entendida com uma espécie de nar-
rativa transmídia paralela tão importante quanto a narrativa principal. 
Isso porque as produções dos fãs será ainda uma narrativa ficcional que 
estende e expande uma outra narrativa ficcional. A força dos fãs está 
em ampliar e dilatar qualquer tipo de narrativa (Mittermayer, 2018).

Esperamos ter apresentado as narrativas Crossmídia e Transmídia 
advindas do livro Revolução dos Bichos. Relembramos que ainda que, 
grosso modo, a crossmídia se dá quando a mesma história é construída 
em outra plataforma e que a transmídia acontece quando e se a história 
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contada estiver distribuída em diversas plataformas, sendo cada narra-
tiva derivada e construída como uma unidade que amplia e se desdobra 
sendo parte da historia principal.

Desta forma, a narrativa transmídia é um estrutura de criação de 
conteúdos culturais e de entretenimento que se desenvolve em dife-
rentes mídias, espaços e suportes, em que cada uma contribui para o 
todo de modos diferentes (Montanaro, 2018). Neste universo, temos 
que as fanfics são um tipo de transmidiação. Em síntese, por meio das 
narrativas transmídias, o público pode ser autor e coautor, participan-
do da construção do universo narrativo da obra e fazendo-o de forma 
colaborativa nas redes, na internet, como sujeito da cibercultura.

Além de filmes, HQ, animações e fanfics, a obra Revolução dos 
Bichos foi inspiração para a produção de diferentes artistas. Em pesqui-
sas na internet é possivel encontrar referências em outras linguagens. 
Na música, por exemplo, diversas bandas fazem referência à obra de 
Orwell: o grupo REM inspirou-se na música Disturbance at the Heron 
House (Jackcooper94, 2012); a banda Radiohead, nos versos da canção 
Optimistic (Radiohead, 2016); a banda The Clash se inspirou no livro 
para a capa do single English Civil War (English Civil War, 2020); a 
banda Coldplay trouxe referências ao livro no clipe da música Trouble 
in Town Coldplay (Coldplay, 2020) e Chico Buarque escreveu Fazenda 
Modelo (1974) inspirado no livro (Bezerra de Meneses, 1980). Desta-
que ainda, para o grupo Pink Floyd que na música Animals equipara 
os humanos a cada um dos animais da obra (Pink Floyd, 2016). Nela, 
os cães representariam os homens da lei, os porcos seriam os políticos 
corruptos e moralistas, e as ovelhas, sem senso crítico, seguem cega-
mente um líder.
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A atualidade do texto de George Orwell permite que sua obra continue 
sendo utilizada como referência e inspiração para outras obras artísti-
cas até os dias de hoje. Por fim, ao pensarmos que uma obra impressa, 
datada de 1945, continua sendo lida nos anos 2020, e se mostra impor-
tante ao ponto de provocar a criação de outras narrativas, Crossmídia 
e Transmídia, é porque é uma obra clássica fundamental que tem sua 
narrativa atualizada em razão da reflexão que provoca.
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Bonecas Perfeitas: uma Brincadeira de 
Transmidiação

Joice Ribeiro M. Antonelli

Era uma vez...

Joana tem trinta e cinco anos e é fotógrafa. Há pouco tempo ela e o 
marido Walter, com quem é casada há cinco anos, mudaram-se de cidade 
em virtude do trabalho do marido. Como fotógrafa independente, Joana 
não tem vínculo profissional com qualquer empresa: seu trabalho está 
onde ela está, e ela vê nessa mudança uma oportunidade de trazer “no-
vos ares” ao seu casamento (que, se Joana for completamente honesta 
consigo mesma, não anda nada bem.)

Uma nova casa, uma nova cidade, novos vizinhos: o cenário está 
pronto para que a vida de Joana e Walter tenha um recomeço. Ela só 
esqueceu de combinar os detalhes com as velhas preocupações.

Algumas delas são antigas, aquelas que Joana quase espera encontrar 
onde quer que vá, como a insatisfação com o próprio corpo (Joana engor-
dou dez quilos depois do casamento) e o fato de o marido não apreciar 
que ela seja uma autônoma (“Não seria melhor fazer disso apenas um 
hobby e prestar um concurso público?”). Outras preocupações, contudo, 
são novas companheiras de viagem que embarcaram depois do trigési-
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mo quinto aniversário de Joana: afinal, ela quer ou não quer ter filhos? 
O fato de todas as novas vizinhas do casal serem mães – além de boas 
esposas, exímias donas de casa e profissionais exemplares – não ajuda. 

Parece que Joana tem muito com o que se preocupar. Contudo, 
se pudéssemos quebrar a quarta parede e falar com Joana certamente 
teríamos o maior prazer em tranquilizá-la: Joana, você é apenas uma 
boneca, uma personagem numa história no Instagram.

Fanfiction: um Exercício de Transmidiação

A história de Joana – publicada no perfil @bonecasperfeitas do 
Instagram - pode ser classificada como uma fanfiction ou fanfic (ou até 
mesmo fic para os mais íntimos), uma narrativa que continua, interrom-
pe, reimagina ou apenas faz alusão a histórias e personagens que outras 
pessoas já escreveram. No caso de Joana, sua história foi livremente 
inspirada no livro Mulheres Perfeitas, originalmente publicado em 1972 
pelo escritor norte-americano Ira Levin.

A fanfic “pega uma velha história de outra pessoa e ... a renova, ou 
a refaz, ou simplesmente faz mais dela, porque o fan writter ama tanto 
aquela história que quer que ela continue” (Jamison, 2017, pp. 31-32). 
Esse exercício de escrita geralmente (mesmo que nem sempre) não tem 
fins lucrativos. A história de Joana e o perfil @bonecasperfeitas foram 
criados especificamente para a disciplina de Educação, Tecnologia 
e Comunicação (turma 2019.2) do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Brasília (UnB).

No livro de Levin, Joanna, seu marido Walter e seus filhos se mudam 
para a idílica Stepford, cidadezinha dos Estados Unidos onde Joanna 
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acredita poder criar seus filhos com a qualidade que não teria numa cidade 
grande. De início, a rotina das outras esposas de Stepford – exclusiva-
mente dedicadas à casa, ao marido e aos filhos – intriga Joanna, mas o 
que era apenas motivo de piada logo transforma-se numa preocupação 
verdadeira, principalmente quando Joanna percebe que Walter deseja 
que ela se transforme numa mulher tão perfeita quanto suas vizinhas.

A história da boneca Joana deixa de lado o terror psicológico e 
os trechos fantásticos do enredo de Levin para priorizar os temas que 
eram pertinentes à mulher da década de 1970 (e que ainda o são nos 
dias de hoje), como a participação feminina no mercado de trabalho e 
a busca constante da beleza e da juventude. O livro Maternidade, de 
Sheila Heti (2019), que traz discussões bastante atuais sobre a questão 
da maternidade, também influenciou na proposta de enredo.

O formato escolhido para a publicação da história de Joana – em 
posts no Instagram - é o ponto que Jamison destaca como diferencial 
das fanfics escritas a partir do final do século XX e início do século XXI 
daquelas que, para ela, serviram inclusive como modelo de autoria até 
recentemente. “Fanfiction é uma velha história”, diz,

o que há de novo na história da fanfiction – e na história da própria 
escrita – é encontrado no relacionamento da escrita com a tecnolo-
gia e o meio. Novas tecnologias permitem que novos e diferentes 
tipos de histórias sejam contadas – e lidas – por diferentes tipos de 
pessoas. (Jamison, 2017, p. 32)

E não foi apenas um novo olhar sobre a fanfic que surgiu com essa 
interface da escrita com as novas tecnologias; um outro tipo de narrativa 
ganhou impulso com essa relação: a narrativa transmídia.



155

Uma narrativa transmídia desenrola-se através de múltiplas platafor-
mas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta 
e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada 
meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa ser 
introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e 
quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games e experi-
mentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à 
franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme 
para gostar do game, e vice-versa. (Jenkins, 2009, p. 138)

Como a variedade de plataformas já sugere, essas narrativas trans-
mídia são propriedade de grandes empresas de comunicação/entreteni-
mento e têm como objetivo expandir o universo ficcional de determinada 
obra. Um exemplo de narrativa transmídia é a saga O Senhor dos Anéis. 
A partir da obra de J. R. R. Tolkien, a Warner Bros. Entertainment pro-
duziu filmes, livros, games, jogos de tabuleiro, animações, tudo visando 
à expansão (ficcional e comercial) da narrativa.

A participação do público é, claro, encorajada (e apreciada) dentro 
das narrativas transmídia, mas o público não tem o controle dessas 
histórias: elas são território das grandes empresas, que ditam as regras 
de participação. Contudo, aos poucos vão surgindo tentativas de resis-
tência por parte do público, formas de “apropriar-se” daquele universo 
ficcional e criar suas próprias regras: são as transmidiações, nas quais 
estão inseridas as fanfics (sim, as “velhas” fanfics, agora aparelhadas 
com todas as ferramentas que as novas tecnologias disponibilizam). “Este 
tipo de escrita, ainda que ancorada no interesse por uma determinada 
narrativa original, possibilita resistências, fissuras e algumas linhas de 
fuga para um tipo de pensamento homogeneizador e capturado pelos 
interesses comerciais” (Versuti & Silva, 2017, p. 93).
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E quem escreve essas fanfics? Tanto hoje quanto na época em que 
ainda não contávamos com a internet e as novas tecnologias, as fanfics 
são escritas por pessoas de todas as faixas etárias e de todos os gêneros. 
“Crianças. Pais. Professores. Casais – juntos. Escritores profissionais em 
seu tempo livre, longe das pressões do mercado. Adolescentes resolvendo 
questões sexuais e gramaticais online, simultaneamente ... O mundo da 
fanfiction é muito grande e muito misturado” (Jamison, 2017, p. 32).

A Multirreferencialidade no Texto e na Imagem

As fanfics apropriam-se de produtos culturais que são disponibili-
zados por grandes empresas para expandir ou alterar aquele universo 
à maneira do (novo) criador, e é comum observar nessas narrativas a 
influência de mais de uma fonte, que podem ser outros produtos culturais 
ou até mesmo fatos relacionados à vida particular do sujeito.

A série de livros 50 tons de cinza, da norte-americana E. L. James 
(o primeiro livro foi publicado em 2011), nasceu como uma fanfic da saga 
de vampiros Crepúsculo, de Stephenie Meyer (publicada inicialmente 
em 2005), mas o que você vai encontrar nas páginas do soft porno de 
James está longe de ser o mesmo triângulo amoroso entre uma humana, 
um vampiro e um lobisomem dos livros de Meyer. Ao construir “seu 
próprio universo”, James abraça a ideia daquele casal cujo amor pode 
transpor barreiras (no caso de James, a protagonista “domestica” o 
mocinho depravado e com problemas de relacionamento), mas também 
insere na trama uma miríade de elementos da cultura pop (e, quiçá – 
nunca saberemos – de sua própria vida). Estamos falando de uma rede 
simbólica de referências, ou de multirreferencialidade.
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Teresinha Froés Bumham (1993) define multirreferencialidade como 
“uma perspectiva de apreensão da realidade através da observação, da 
investigação, da escuta, do entendimento, da descrição, por óticas e 
sistemas de referência diferentes, aceitos como definitivamente irre-
dutíveis uns aos outros e traduzidos por linguagens distintas” (p. 7).

Essa multirreferencialidade, segundo Bumham (citando R. Barbier), 
compreende-se em dois sentidos: o interno e o externo.

A multirreferencialidade interna é considerada a opacidade de re-
ferências que um sujeito humano dotado de desejos desenvolve 
durante seus múltiplos itinerários existenciais, traçando assim sua 
“itinerância”, que não pode ser abordada senão de uma maneira 
compreensiva e fenomenológica, já que é portadora de sentidos 
(... significações, direções, sensações). (p. 7)

Já a multirreferencialidade externa diz respeito “a uma rede simbólica 
de referências teóricas, de sistemas de conceptualizações científicas e de 
visões filosóficas do mundo, que necessariamente encharca de sentido 
o sujeito” (pp. 7-8).

A multirreferencialidade refuta um pensamento mais cartesiano que 
“crê na apreensão do real como uma realidade única” (Border como 
citado em Neves, 2015, p. 166) e nos convida a pensar fora da caixa e 
a olhar para o outro.

A alteridade (ou outridade), do grego alter (outro) é um conceito 
que parte do pressuposto de que todo indivíduo situado socialmente 
interage e interdepende de outros indivíduos. ... O eu existe a partir 
do outro, do olhar que o outro me retribui ao perceber o diferente e 
o mundo que me cerca. (Neves, 2015, p. 168)
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Essa grande rede simbólica de referências está presente tanto no 
processo de criação como no de apreciação, e isso vale tanto para textos 
como para imagens.

Didi-Huberman (2013), ao tratar da imagem, destaca que é preciso 
ver além do que está visível, além daquilo que conseguimos nomear. 
Para ele, as imagens não devem sua eficácia apenas à transmissão de 
saberes – visíveis, legíveis ou invisíveis -, mas também ao entrelaçamento 

ou mesmo no imbróglio de saberes transmitidos e deslocados, de 
não-saberes produzidos e transformados. Ela exige, pois, um olhar 
que não se aproximaria apenas para discernir e reconhecer, para 
nomear a qualquer preço o que percebe – mas que primeiramente 
se afastaria um pouco e se absteria de clarificar tudo de imediato. 
(Didi_Huberman, 2013, p. 23)

Como texto, a história de Joana em @bonecasperfeitas, em seu desen-
volvimento, apesar de ter sua premissa principal na obra de Levin pode 
receber influência de diversas fontes, uma verdadeira rede de referências. 
Como imagem, o perfil também carrega vários traços visíveis e invisíveis, 
muitos dos quais serão capturados de forma única por cada leitor.

Um desses traços, contudo, diz respeito à própria escolha da boneca 
que representa Joana na história: uma Barbie lançada em 2016, e que 
demonstra como esse “olhar para o outro” mudou a história da boneca 
mais vendida no mundo.

Barbie: da Simulação à Outridade

Desde seu lançamento, em 1959, a boneca Barbie já protagonizou 
inúmeras controversas, sendo que a primeira delas está relacionada à sua 
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origem. Ruth Handler, uma das fundadoras da Mattel, baseou sua criação 
numa boneca alemã chamada Lilli, a versão tridimensional de uma pros-
tituta de mesmo nome que protagonizava algumas tirinhas bem populares 
no Build Zeitung. “Mas isso não impediu Ruth Handler, visionária como 
era, de dizer: ‘Podíamos transformar este objeto indecente de plástico 
em algo que reflita o comportamento adulto para as garotas de classe 
média dos Estados Unidos’” (M. G. Lord em Volk-Weiss & Stern, 2017).

Na época de lançamento da Barbie, as únicas opções de bonecas 
disponíveis no mercado eram aquelas que imitavam bebês ou ainda ver-
sões bidimensionais em papel (algumas com corpos adultos, mas ainda 
bastante recatados), geralmente veiculadas em alguma revista, com as 
quais as crianças podiam brincar “de vestir”. Diante disso, é possível 
imaginar o alvoroço que a criação de Ruth causou na Toy Fair de 1959.

Para vencer a resistência de um mercado predominantemente 
comandado por homens em comercializar (e das mães em comprar) 
uma “boneca com seios”, Handler apostou no argumento de que a 
Barbie e seus inúmeros trajes ensinariam as meninas a serem verda-
deiras damas. “Barbie seria uma ferramenta educacional para as mães” 
(Gerber, 2009, p. 115).

O maior medo das mães não era ter as filhas muito liberadas sexual-
mente, mas ter uma filha incapaz de conseguir um marido, porque, 
nos anos 50, maridos eram meios de sobrevivência. E se essa filha 
de maus modos aprendesse a se arrumar com uma Barbie, ela faria 
vista grossa para os seios e a compraria para ela. (M.G. Lord em 
Volk-Weiss & Stern, 2017)

A estratégia, claro, funcionou, mas o caráter “pedagógico” da boneca 
não a livrou de polêmicas em torno do seu sex appeal. Baudrillard (1975) 
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refere-se à Barbie como “a boneca sexuada” e que se destina à crian-
ça a partir “dos fantasmas dos adultos” num processo de simulação 
e de restituição. “O seu princípio é a vertigem artificial de realismo” 
(p. 183), “trata-se sempre da restituição artificial de uma ‘verdade’ ou 
‘totalidade’, da restituição sistemática de uma totalidade com base na 
divisão prévia do trabalho e das funções” (p. 184). Eis, então, a principal 
problemática da boneca desde a sua criação: ser o símbolo da mulher 
perfeita, “um símbolo global de um certo tipo de beleza americana por 
gerações” (Dockterman, 2016).

Durante décadas, pensar em Barbie era pensar numa loira alta, de 
cintura finíssima, longas pernas, busto avantajado e lábios bem dese-
nhados. A Mattel afirma que a boneca não teve qualquer influência na 
imagem que as meninas têm do próprio corpo, mas estudos sugerem 
que a Barbie tem, sim, alguma influência naquilo que as garotas veem 
como um “corpo ideal”.

A beleza tornou-se para a mulher imperativo absoluto e religioso. 
Ser bela deixou de ser efeito da natureza e suplemento das qualidades 
morais. Constitui a qualidade fundamental e imperativa de todas as que 
cuidam do rosto e da linha como sua alma. (Baudrillard, 1975, p. 162)

Para a Barbie, esse modelo, contudo, entrou em declínio a partir 
de 2012. Nos dois anos seguintes, a boneca amargou uma queda de 
20% nas vendas, o que fez os executivos da Mattel se perguntarem o 
que estaria errado. E foi o momento de “outridade” da empresa.

Por décadas os consumidores haviam declarado que era muito 
importante a bandeira de emancipação feminina que a Barbie carregava, 
mas mais do que “fazer qualquer coisa” também era muito importante 
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que a boneca se parecesse com elas. Assim, em fevereiro de 2016, a 
Mattel investe na maior mudança da Barbie ao longo dos seus 60 anos 
de história: a linha Fashionistas, bonecas loiras, morenas, ruivas, albinas, 
negras, com sardas, com bad hair, nariz afro, altas, baixas, magras, com 
pouco peito, com algumas gordurinhas a mais, entre outras tantas carac-
terísticas. Joana, a boneca “protagonista” de @bonecasperfeitas, é dessa 
nova linha de produtos, e, assim como ela serviu como instrumento para 
uma brincadeira de transmidiação, milhares de pessoas no mundo todo 
utilizam as redes sociais e bonecas para contar suas próprias histórias.

Uma Brincadeira de Transmidiação

Conforme destacado anteriormente, o perfil @bonecasperfeitas 
foi criado especificamente para a disciplina de Educação, Tecnologia 
e Comunicação (turma 2019.2), do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UnB, para discutir temas como transmidiação, narrativa 
transmídia e multirreferencialidade, temas que acredito serem extrema-
mente pertinentes na sociedade atual (que, apesar do avanço tecnológico, 
parece carecer de “outridade”).

Assim como as novas tecnologias ampliaram o universo de possi-
bilidades da escrita, a boneca – esse produto da sociedade de consumo 
que Jean Baudrillard (1975) chamou de gadget: algo lúdico mas inútil 
– também ganha novos contornos. Além do @bonecasperfeitas, é pos-
sível encontrar nas redes sociais uma grande comunidade – formada por 
pessoas de diversos países, de diferentes raças, gêneros e idades - que se 
dedica a contar histórias (suas ou de outros) através de bonecas dos mais 
diversos tipos e tamanhos (para citar apenas alguns perfis do Instagram: 
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@grandmagetsreal, @barbieandbuddy, @thetinycellar, @axuduck, @
exrayed, @mittenstatebarbie, @esetipodechica, @_galaxygirlblog_, 
@bonecas_fofoletes, @dianas_sylvanians, @ryandeantoyphotography).

Essa união do lúdico com as novas tecnologias pode servir como 
ferramenta de transmidiação, até mesmo nas escolas, onde a abordagem 
multirreferencial surge como uma alternativa ao modelo de ensino vigente.

A abordagem multirreferencial não se reduz a um método ou a 
uma mera reprodução de conteúdos, por mais diversos que sejam 
esses, para não incorrer nos mesmos erros reducionistas da didática 
comeniusiana da tradição. A finalidade é a de ruptura com o modelo 
unidisciplinar de abordagem orientada pela monorracionalidade, 
resultante do pensamento da tradição cartesiana e da concepção 
matematizada da realidade como visto nas elaborações newtonianas, 
que “crê na apreensão do real como uma realidade única” (Neves, 
2015, p. 166).

Sim, a boneca pode servir como instrumento num exercício de 
transmidiação. Ruth Handler já havia previsto que a Barbie seria uma 
espécie de teste Rorschach para a imaginação de crianças, mas ela não 
poderia imaginar as possibilidades que a boneca também teria nas mãos 
de adultos.

Walter Benjamin (2002) acreditava na importância da brincadeira, 
tanto para crianças como para adultos.

Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas 
por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, 
o pequeno mundo próprio; mas o adulto, que se vê acossado por 
uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se 
dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. 
(Benjamin, 2002, p. 85)
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“Dona do Pedaço” na FE/UnB: Percepções de 
Pós-Graduandos sobre a Telenovela

Francisco Valmir da Silva
Júlia Mello Schnorr

Larissa Silva de Lira

Questões Iniciais: Apresentando uma Vertente para Pensar a 
Importância da Telenovela na América Latina

Por mais que Freire não tenha se debruçado sobre a comunicação de 
massa, o pedagogo se tornou uma influência para pensar a comunicação na 
América Latina (Lima, 1981). A obra seminal de Martín-Barbero (2009), 
“Dos meios às mediações”, reflete sobre os efeitos não homogêneos 
das mensagens no público. De acordo com ele, as mensagens seriam 
recepcionadas e utilizadas de formas distintas pelos sujeitos. De forma 
complementar, Freire e Martín-Barbero pensam sobre a comunicação 
na América Latina. Para eles, as mensagens não são transmitidas pelos 
jornalistas a partir da totalidade desejada pela produção.

Para Martín-Barbero, ele mesmo um freireano, há as mediações 
do seu mapa noturno, que abordaremos na sequência. Para Freire, 
há a leitura do mundo e a comunicação a partir da relação social. 
Inclusive, Martín-Barbero atribui a Freire a primeira teoria local de 
comunicação da América Latina que pensou as práticas, que colocou 
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o subcontinente “para se comunicar consigo mesmo e com o resto do 
mundo” (Martín-Barbero, 2002, p. 20).

Paulo Freire considera, até mesmo, que a comunicação transforma as 
pessoas em sujeitos. Isso é interessante, pois, na América Latina, devido 
à colonização sofrida historicamente, há a tradição do tolhimento da 
fala. O mutismo, como chama o autor, se refere àqueles que não comu-
nicam, mas são comunicados. Essa cultura do silêncio está relacionado 
aos pensamentos de submissão e da falta da prática de criticidade. 
Para Freire, a comunicação é o contrário disso, pois considera que seja 
a coparticipação de sujeitos no ato de conhecer. Tarefa árdua para o 
Brasil, que, de acordo com Souza (2012, 2014), tem forte sentimento de 
viralatismo, ou seja, o que é produzido no país é visto como de cultura 
menor. Podemos dizer que a telenovela, um produto também brasileiro, 
sofre deste preconceito.

De acordo com Borelli (2001), a academia demorou para compreen-
der a relevância da telenovela no campo cultural do país e também na 
vida cotidiana dos brasileiros. O melodrama, base da teledramaturgia 
brasileira, refere-se, como diz Martín-Barbero (2009), à sociabilida-
de primordial e ao reconhecimento dos sujeitos na América Latina. 
Dessa forma, é inegável a importância da televisão em nosso país. 
Concordamos com Martín-Barbero (2009), que acredita que a televisão 
também é uma brecha de lazer relacionada à diversão, mas especialmente 
é, no caso dos melodramas latino-americanos, formadora de imaginá-
rios coletivos, de identificação e de reconhecimento. É, como lembra 
o Martín-Barbero (2009), a longa cultura oral na televisão.

Inclusive, já trazendo um dado do nosso levantamento, 85,2% dos 
entrevistados acreditam que a telenovela pode ser utilizada em sala de 
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aula como estratégia de ensino e aprendizagem. Esse dado reforça a im-
portância da telenovela em nosso país. Utilizá-la nesse contexto pode ser 
adensado quando consideradas a cultura de convergência (Jenkins, 2009) 
e a efervescência das narrativas transmídias (Versuti & Silva, 2017). 
Dessa forma, os professores poderiam trabalhar com autoria e escritura 
de novas narrativas, como as fanfics, dando espaço para novas formas 
de escrever, baseadas, também, na cultura oral da televisão.

Essas questões nos incentivaram a realizar uma pesquisa exploratória 
sobre o entendimento que um grupo de estudantes de pós-graduação 
da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB) tem 
da telenovela. Nosso objetivo é compreender os usos do melodrama 
para sujeitos que possuem ou que estão em busca de capital cultural 
legítimo através de uma pós-graduação, mestrado profissional, mestrado 
acadêmico e doutorado. Dessa forma, temos por finalidade compreender 
como eles se relacionam com um produto televisivo, especialmente no 
que concerne à meritocracia.

Gostaríamos de entender, assim, se havia, entre os pós-graduandos 
que assistiam à telenovela objeto de nossa pesquisa, uma leitura crítica 
da história da Maria da Paz, personagem da “Dona do Pedaço”, ou se 
ocorria uma defesa velada da meritocracia. Entendemos que ter uma 
leitura crítica é problematizar a forma como o sucesso meritocrático de 
Maria da Paz é demonstrado na telenovela. Logo, uma leitura acrítica 
é aquela que não problematiza a questão do esforço individual ser a 
principal forma da protagonista angariar ascensão social.

Nossa hipótese inicial era de que o grupo de pós-graduandos critica 
a meritocracia retratada na telenovela, porque o próprio capital cultural 
os possibilita compreender que a mesma invisibiliza a desigualdade 
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social no Brasil. Também tínhamos como hipótese a crença de que os 
pós-graduandos têm como preferência a cultura escrita em seus mo-
mentos de lazer, exatamente pelo campo social em que estão inseridos.

A Telenovela “Dona Do Pedaço” e a Meritocracia: a Personagem 
Maria da Paz entre Outras tantas Marias na Dramaturgia.

A novela “Dona do Pedaço” é uma trama escrita por Walcyr Carrasco, 
que foi transmitida em horário nobre da Rede Globo, de maio a no-
vembro de 2019. Martín-Barbero (2009) propõe, em seu segundo mapa 
noturno, o estudo da mediação tecnicidade. A tecnicidade é a media-
ção que se refere à codificação da mensagem, ou seja, à codificação 
das narrativas das telenovelas sobre, no nosso caso, as desigualdades 
sociais. Como podemos perceber, essa é a mediação que se refere a 
como o texto de uma telenovela é pensado e elaborado, ou seja, como 
é codificado pelos produtores e autores.

A tecnicidade será a primeira mediação do segundo mapa noturno 
de Martín-Barbero que analisaremos. Segundo a emissora, a história da 
telenovela engrandece o empoderamento feminino por meio da trajetó-
ria da protagonista, a Maria da Paz. No entanto, ao refletirmos sobre a 
história de vida de uma moça, no caso a personagem principal, que se 
muda grávida para a cidade grande, começa a vender bolos e enriquece 
com isso, o enaltecimento do esforço individual é perceptível.

A meritocracia prega que o esforço e o mérito são atitudes que de-
vem ser premiadas, pois são frutos da dedicação pessoal. É o famoso 
“ela chegou lá”. No caso, não se leva em consideração que a sociedade 
brasileira é desigual e, principalmente, que tem pontos socioeconômicos 
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de partida distintos. Em uma sociedade com modelo econômico que já 
prevê a própria desigualdade social, não há como todos iniciarem suas 
vidas do mesmo patamar. Souza (2012, 2014) diz que o próprio discur-
so meritocrático oculta e invisibiliza a desigualdade social, colocando 
na atitude pessoal e no merecimento individual o sucesso ou fracasso. 

Ronsini (2012, p. 12), ao analisar as telenovelas e a crença no mérito, 
acredita que “em tempos nos quais vigora o imperativo da felicidade 
(Freire Filho, 2010), poucos querem admitir as dificuldades que atra-
vessam, a não ser para dizer que são fortes e que as superam.” Logo, 
podemos refletir sobre o acesso às oportunidades na vida: 

É exatamente essa invisibilização da reprodução da desigualdade 
que torna mais perversa a ideologia meritocrática, que classifica 
as pessoas de acordo com a posição social e renda, legitimando as 
diferenças sociais e o acesso distinto às chances de vida e de apro-
priação de bens. (Souza, 2012, pp. 41-42)

Como lembra Ronsini (2012), a meritocracia não escapa nem da 
produção televisiva, tampouco da recepção dos sujeitos. Por isso, pen-
samos em questionar se estudantes, pesquisadores em formação e em 
busca de capital cultural, são críticos à meritocracia ou realizam uma 
defesa velada da mesma.

De modo breve, contaremos a trajetória de Maria de Paz para que 
fique evidente onde, na telenovela “Dona do Pedaço”, encaixam-se as 
ideias meritocráticas. Sua história se desdobra em três fases. Inicialmente, 
ela vivia no interior do Espírito Santo. Maria se apaixona por Amadeu, 
filho de uma família rival à sua. No dia do casamento, Amadeu recebe 
um tiro no peito. Maria foge para São Paulo, sem notícias de Amadeu, e 
acaba descobrindo que está grávida. Em São Paulo, Maria da Paz vende 
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bolos na rua e, na sequência, fica rica, tornando-se dona de várias lojas 
de bolo. Sua filha Josiane, no entanto, cresce e se torna uma mulher 
amarga, interesseira, que detesta o trabalho de boleira da mãe, e sonha 
em se tornar influenciadora digital. Maria, após sofrer um golpe de sua 
gananciosa filha, fica sem os seus bens materiais. Contudo, com o apoio 
dos seus amigos e familiares, volta a vender bolos na rua.

Com esforço e trabalho, consegue abrir uma nova loja. Apesar das 
novas aquisições, Maria ainda tem dívidas a pagar, contas que ela fez 
para manter a sua antiga fábrica de bolo. Para sua surpresa, um concurso 
de bolos surge, ela se inscreve e vence. Por fim, Maria consegue sua 
fábrica de bolos de volta. Fica rica novamente, engravida de Amadeu, 
seu noivo do Espírito Santo que estava vivo, e se casa com ele.

Observamos que a Maria da Paz muda visualmente nas diferentes 
fases de vivência, não só ela, mas também as cores em sua volta, ou seja, 
a paleta de cores da fotografia escolhida pelos produtores da telenovela. 
Na primeira fase, em sua vida campesina, as cores que predominavam 
eram os tons terrosos, o verde e marrom tinham destaque, e suas rou-
pas eram simples. No início de sua vida em São Paulo, os tons que 
predominavam eram o cinza, cores menos vibrantes, tons mais escuros 
mesclando com o cinza do concreto. Na terceira fase, momento em que 
Maria se torna rica, as cores se modificam, o vermelho se destaca e apa-
rece na maioria das cenas, aliado a uma produção chamativa. Ao perder 
todo seu dinheiro, Maria volta aos tons da segunda fase. E quando ela 
retorna à riqueza, as cores vibrantes retornam, com muito vermelho e 
cores fortes, retratando uma fase boa, de riqueza e fartura.
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As novelas brasileiras já retrataram várias Marias1, como a Maria do 
Carmo (2005), nomeada também como a Senhora do Destino. Ela era 
uma retirante nordestina que, com as vendas de materiais de constru-
ção, conseguiu enriquecer. A Maria do Carmo (1990), conhecida como 
Rainha da Sucata, era pobre e enriqueceu vendendo peças metálicas 
descartadas. Observamos a substantivação de posse ou autoridade re-
lacionada à personagem da mulher, como mencionado acima: senhora, 
dona e rainha. A lista de Marias continua e outras telenovelas tiveram 
como protagonistas essa personagem caricata: batalhadora que saiu de 
sua cidade natal ou que é inicialmente pobre e alcançou grande prestígio 
social e econômico. Essa protagonista, como já podemos entender, tem 
sua trajetória permeada pelo discurso meritocrático.

Dessa forma, a transição social da classe baixa para a classe alta foi 
possível para essas personagens graças à força de vontade, à dedicação 
ao trabalho e ao esforço próprio. Agora, lembramos Ronsini (2012), 
quando ela afirma que as novelas naturalizam a desigualdade social e, 
quando ocorre ascensão social, a justificativa recai sobre o esforço pes-
soal. Dessa forma, o discurso meritocrático reflete os grupos dominantes 
que se utilizam de mídias, como a televisão, para expandir a ideologia 
meritocrática, comumente relacionada ao neoliberalismo.

Percurso Teórico-Metodológico

Para entender como um grupo de estudantes da pós-graduação 
em Educação se relaciona com a telenovela “Dona do Pedaço” e as 

1. Temos como outras personagens: Maria de Fátima (Vale Tudo - 1988); Maria 
Rodrigues (Deus nos Acuda – 1993) e Maria Altiva (A Indomada – 1997).



172

desigualdades sociais, perguntamos aos pós-graduandos a sua renda 
familiar, quantas pessoas vivem do montante, qual era seu sonho de 
consumo, bem como qual o entendimento tinham sobre as relações de 
classe social retratadas na telenovela, especialmente na representação 
da trajetória de Maria da Paz.

Na Tabela 1, compilamos informações do nosso percurso de construção 
de dados, que tem caráter exploratório e abordagem mista. O instrumento 
de pesquisa utilizado foi um questionário online, disponibilizado entre 
os meses de setembro e outubro de 2019, com 16 questões, 10 fecha-
das e 6 abertas. O questionário foi enviado para grupos e comunidades 
online de estudantes da FE/UnB e a amostra foi construída a partir da 
disponibilidade.

Tabela 1
Informações gerais da investigação

Tipo de pesquisa e 
abordagem Exploratória e Quali-quantitativa (mista)

Entrevistados  27 pós-graduandos da FE/UnB

Instrumentos Questionário online com 16 questões, sendo 
10 fechadas e 6 abertas

Autoria própria

Escolhemos utilizar Martín-Barbero em nossa análise devido à sua 
contribuição para os estudos da comunicação na América Latina. A partir 
do segundo mapa das mediações do autor, escolhemos as mediações de 
tecnicidade, já apresentada quando abordamos o texto da telenovela, e 
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a sociabilidade. A socialidade, de acordo com Martín-Barbero (2009), 
tem relação com o pertencimento de classe e com outras questões iden-
titárias, como gênero, raça e geração, mediação que podemos relacionar 
com os trabalhos de Bourdieu, em especial com os que versam sobre 
habitus e capitais simbólicos.

Desse modo, escolhemos a mediação de sociabilidade para investigar 
o nosso objetivo, que é compreender como um grupo de estudantes de 
pós-graduação da FE/UnB, sujeitos que buscam uma relação estreita 
com o capital cultural, interpreta as representações da meritocracia 
da telenovela “Dona do Pedaço”. Essa interpretação ocorre a partir, 
especialmente, de sua posição no campo social, pertencentes às classes 
média e alta e com grande valorização do mundo letrado. Gostaríamos 
de entender, assim, se havia uma leitura crítica da história da Maria da 
Paz ou se ocorria uma defesa velada da meritocracia.

O capital cultural, segundo Bourdieu (2007a), é um ter que se tornou 
ser, adquirido através de uma forma dissimulada de transmissão, que 
requer tempo e disposição do sujeito para o processo de internalização. 
O capital cultural é, assim, um elemento de distinção social e recurso que 
concede privilégios aos sujeitos, no caso, os estudantes de pós-graduação, 
visto que o ingresso na universidade pública ou/e prolongamento dos 
estudos solicitam um determinado nível de capital cultural. O ingresso e 
a permanência nessa instituição também requerem um domínio de códi-
gos de conteúdo solicitado, fundamentado na cultura letrada e livresca. 
No entanto, sem poder depender de bolsas e outros auxílios à pesquisa, 
os pós-graduandos precisam ter, também, base econômica que os sustente 
no tempo disponível à pesquisa. Assim sendo, podemos afirmar que o 
nível cultural desses alunos é elevado, devido o local que estão inseridos.
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A cultura letrada, tão solicitada no sistema de ensino básico e su-
perior, estabelece uma relação próxima com os estudantes, os quais 
entendem que o hábito disciplinado da leitura é valorizado. O gosto, 
moldado e herdado através do contato contínuo com os familiares, 
habitus familiar, quando associado à cultura dominante e livresca, 
torna-se “bom gosto” (Bourdieu 2007c, p. 47) e recurso distintivo na 
cultura escolar. Desse modo, com auxílio de Pierre Bourdieu, confirma-
remos a nossa hipótese inicial de que os alunos da pós-graduação dão 
preferência à cultura letrada em contraponto à oral, devido à construção 
de uma cultura legítima.

Nogueira e Catani (2007, p. 13), baseadas em Bourdieu, afirmam 
que as relações estabelecidas com as práticas culturais letradas, bem 
como o acesso a eventos culturais “transformam a herança cultural em 
capital escolar”. Dessa forma, acreditamos que os estudantes de pós-
-graduação, por estarem inseridos em um ambiente profícuo ao debate 
de ideias, detendo conhecimentos culturais oriundos do seu habitus 
familiar, reproduzem um discurso contrário à meritocracia, hipótese 
que pretendemos comprovar.

Descrição e Análise da Construção dos Dados

A partir da construção dos dados realizada através das respostas aos 
27 questionários online (o formulário foi disponibilizado via Google 
Forms e divulgado em grupos de Whatsapp da Faculdade de Educação, 
ficando disponível por 2 semanas), analisamos questões sobre capitais 
simbólicos e meritocracia. Cerca de 75% da amostra foi composta 
por mulheres. Tal constatação pode estar atrelada ao fato de que, na 
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FE/UnB, o maior público seja formado pelo gênero feminino. No entanto, 
podemos refletir também sobre a naturalização do gênero televisivo na 
vida das mulheres.

A renda familiar dos estudantes também foi objeto de análise, como 
podemos verificar na Figura 1. É evidente que a amostra demonstra uma 
renda relativamente alta, corroborando assim a ideia de participação de 
estudantes provenientes da classe média alta e classe alta. Vale frisar 
que 33% dos pós-graduandos que participaram da pesquisa declaram 
ter uma renda acima de R$10,000, e 41% entre R$4.000 a R$10,000.

Figura 1
A renda familiar dos respondentes em porcentagem

Autoria própria
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Quando perguntados sobre o que gostariam de comprar, os estudan-
tes, provenientes em sua maioria de classes privilegiadas, relatam que 
gostariam de viajar e comprar livros. O grande sucesso do livro, represen-
tante de uma cultura legitimada, aproxima-se do que Bourdieu (2007a) 
denominou de capital cultural. Os livros, nesse caso, são bens culturais 
que as pessoas adquirem para ampliar seus conhecimentos. Lembramos, 
também, que as fontes para a transmissão desse capital demandam ca-
pital econômico e tempo, visto que “os bens culturais podem ser objeto 
de uma apropriação material, que pressupõe o capital econômico, e de 
uma apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural” (Bourdieu, 
2007a, p. 74).

Os anseios de consumo e os “sonhos” dos estudantes também estão 
relacionados com a distinção de classe de Bourdieu (1991). Nesta aná-
lise, o desejo de comprar mais livros se justifica por conta da amostra 
estar relacionada a pessoas frequentadoras de um ambiente acadêmico 
que têm demandas de aquisição de conhecimento por fontes legítimas. 
É significativo, também, o número de respostas que versam sobre viagens, 
como “um cruzeiro na América Central” ou “uma viagem pelo sudeste 
asiático”. Nessa compreensão, o sonho de viajar também poderia ser 
compreendido como um meio de ampliação destes capitais, já que a 
viagem poderia proporcionar acréscimos ao conhecimento e vivências 
que poderiam ser agregadas à vida acadêmica e social.

Lembramos que, para participar da pesquisa, as pessoas deveriam 
obrigatoriamente ter assistido à telenovela “Dona do Pedaço” e, em 
especial, conhecer a trajetória da personagem Maria da Paz. Visto que os 
resultados apontam para uma significativa parcela universitária oriunda 
de classes média alta e alta, percebemos a consolidação do melodrama 
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e da televisão nas residências brasileiras, apesar de outras tecnologias 
e mídias e, especialmente, apesar das classes distintas.

Os entrevistados afirmam que gostam da televisão pela sua carac-
terística, como quando respondem que gostam do “dinamismo ima-
gético” e que as “imagens ajudam a fixar as informações”. Outros 
gostam da televisão por ser acessível e representar uma distração e 
descanso mental. Outros criticam, afirmando que a televisão não tem 
programas educativos e afirmam que a televisão aberta, na opinião 
deles, não oferece boas opções. Apesar das críticas, chama a atenção 
que a televisão tem uma grande entrada na vida da amostra, visto que 
mais de 70% dos estudantes afirmam usar a televisão para assistir aos 
telejornais e às telenovelas.

No entanto, salientando a importância do capital cultural e de uma 
cultura legítima, em contraponto à massiva e ao popular, mais de 66% da 
amostra afirma preferir o livro à televisão. A justificativa desta preferên-
cia, no contexto estudado, pode ser atribuída também ao fato do livro 
ser compreendido como um bem cultural legitimado na FE/UnB, ou 
seja, uma fonte para ampliação do capital cultural da amostra. Isso é 
evidente quando analisamos as justificativas favoráveis ao livro, que 
são em relação à distinção de classe (Souza, 2012, 2014), como a in-
trospecção, bem como o “fomento à imaginação”, o “enriquecimento 
da cultura” e o “maior acesso ao conhecimento”.

Em relação ao capital social, observa-se que boa parte dos entre-
vistados afirma que Maria da Paz enriqueceu vendendo bolo, através 
do seu trabalho árduo, apontando que “seus bolos eram tão bons que 
ela construiu um verdadeiro império dos bolos”. Consideramos que 
essa visão invisibiliza os laços sociais que ela estabeleceu no decorrer 
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da história, que foram essenciais nesse processo de ascensão social. 
Vale ressaltar que, ao chegar em São Paulo, Maria foi morar com Marlene, 
professora aposentada que cedeu espaço para ela morar. A partir desse 
momento, Maria começa a vender bolos na rua, usando a cozinha de 
Marlene e tendo ajuda de outros personagens para engrenar o negócio. 
Maria tinha, assim, uma rede de relações.

A noção de capital social elucidada por Bourdieu (2007b) considera 
que a rede durável de relações (p. 67), o vínculo com grupo social inter-
ligado por relações duráveis e necessárias, com trocas materiais e simbó-
licas, pode fomentar o aumento do capital já adquirido. Dessa forma, a 
extensão das relações sociais estabelecidas podem favorecer a elevação 
do capital econômico, cultural e simbólico. Isso fica evidente na fala de 
um estudante, que faz um resumo de como a personagem alçou voos 
mais longos: “Maria da Paz reconstrói a sua vida vendendo bolos na 
rua e, com uma doação, consegue comprar uma nova confeitaria”. 
Maria, por meio dos círculos sociais, consegue recursos para recomeçar 
sua vida em um momento de necessidade.

Contudo, boa parte dos entrevistados pontuam que Maria da Paz, 
apesar do golpe sofrido, no final, “irá conseguir tudo de novo, por meio 
do seu empenho e vontade”, sem problematizar as desigualdades so-
ciais, o espaço social que a personagem ocupa, bem como suas relações 
sociais. Todavia, suas conquistas também foram fruto da solidariedade 
entre os membros de determinado grupo que lhe permitiu a obtenção 
de lucros (Bourdieu, 2007b), simbólicos e materiais.

Para entender como os entrevistados percebiam a Maria da Paz, 
demandamos que eles fizessem um breve resumo da personagem. 
O objetivo, aqui, é entender qual a visão que eles têm da construção da 



179

telenovela para, então, perceber se há críticas em relação à ênfase no es-
forço individual para as classes populares lograrem sucesso. As respostas 
versam sobre uma mulher sofredora, pobre, humilde, ingênua, doméstica 
e que, antes do sucesso, ficou grávida e foi demitida.

Fica evidente que os estudantes acreditavam que ela era batalhado-
ra, pois “ficou rica vendendo bolos em São Paulo”, como afirma uma 
entrevistada. É comum que os estudantes digam que ela “empreendeu e 
obteve sucesso”, “venceu na vida pelo trabalho, pelo trabalho árduo” 
ou que sua história é de “batalha e de conquista do espaço profissional 
por meio do esforço”. Assim, os estudantes, em sua maioria, entendem 
que a história da protagonista é contada pelos produtores da telenovela 
através do discurso meritocrático, pois há uma ênfase na história da mu-
lher pobre que consegue vencer na vida através do trabalho e, também, 
de uma mulher da periferia que representa o sonho de ascensão social. 

No entanto, quando perguntados qual mulher brasileira a Maria da 
Paz lembra, raros estudantes são críticos à representação meritocrática, 
pelo contrário, há um reforço desse discurso. A maioria dos estudantes 
afirma que ela lembra a mulher que “empreende na informalidade”, 
“é pobre e consegue vencer na vida através do trabalho”, “é da classe 
popular, trabalhadora e com sonhos” ou é mãe solteira “trabalha e 
não quer que falte nada aos seus filhos”.

Dessa forma, os estudantes entendem que há um discurso merito-
crático na telenovela. No entanto, invisibilizado como é, o discurso se 
perde na prática, pois poucos estudantes foram críticos a essa represen-
tação. Isso nos lembra o que Souza (2012, 2014) diz ao afirmar que a 
classe média é a classe da meritocracia. A classe média é a que defende 
mais o protagonismo do mérito e do esforço, porque, com uma folga 
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orçamentária, não precisa que seus filhos trabalhem para auxiliar no 
sustento da casa, o que dá tempo livre aos seus filhos para que estudem 
e enriqueçam o seu capital cultural. A defesa da meritocracia, em nossa 
amostra, se dá de forma velada.

Considerações Finais

Quando iniciamos a pesquisa, recebemos algumas respostas de 
pós-graduandos que não entendiam o motivo de colegas estarem in-
teressados nos seus usos da telenovela. “E quem tem tempo para essa 
porcaria?”, nos perguntou um doutorando. O fato não nos chocou, pois 
Leal (1986), há mais de 30 anos, já falava da visão depreciativa que as 
classes mais privilegiadas, especificamente as intelectualizadas, tinham 
da televisão, em especial da telenovela.

Dessa forma, há a comprovação da nossa hipótese inicial de que os 
estudantes, pelo campo social em que ocupam, preferem a cultura letra-
da à televisiva. No entanto, alegam que poderiam utilizar a telenovela 
em sala de aula, como uma possibilidade de ensino e aprendizagem, 
permitindo a aproximação do conteúdo com o cotidiano. Por mais que 
tenham capitais simbólicos que os possibilitem ter acesso a diversos 
bens culturais, como visitas a museus e viagens internacionais, os estu-
dantes buscam nos telejornais notícias e na telenovela entretenimento. 
Mais de 70% da amostra diz que usa a televisão para se informar e as-
sistir à telenovela. Ela pode estar ali, ligada, enquanto eles têm alguma 
outra ocupação em casa, ou, quem sabe, enquanto os familiares jantam 
e dão boa noite, simbolicamente, ao William Bonner. A televisão se faz 
presente, e não pouco.
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O discurso meritocrático é aquele que diz que, com esforço e tra-
balho duro, as pessoas conquistam o seu sonho. No entanto, em uma 
sociedade desigual, característica do sistema capitalista, onde há dife-
rentes classes sociais e, além disso, um abismo de oportunidades de 
uma boa educação, seguridade social e atendimento de saúde, qual a 
possibilidade de falarmos em meritocracia?

A telenovela “Dona do Pedaço” mostrou a personagem Maria da Paz, 
moça que sofre constantes violências simbólicas, como ser demitida 
enquanto grávida. A novela dá enfoque à superação de sua história de 
vida, pois vendendo bolo nas ruas de São Paulo, Maria da Paz alcançou 
uma nova classe social. Basta uma pessoa ser boa e talentosa para ela ter 
sucesso financeiro? Tudo depende do sujeito e do seu esforço? Essa e 
outras novelas nos mostram que sim.

Os estudantes da Faculdade de Educação da Universidade de Brasí-
lia que participaram da nossa pesquisa entendem que existe o discurso 
meritocrático no que é mostrado pela mídia. Inclusive, alguns tecem 
comentários críticos à personagem Maria da Paz, como no caso da es-
tudante que afirma que ela é “sem consciência política, de classe ou de 
gênero” e que não representa nenhuma mulher brasileira. No entanto, 
esse é um comentário isolado.

A maioria dos estudantes reconhece o esforço da Maria da Paz e 
entende que ela representa “as mulheres batalhadoras, fortes e guer-
reiras” e “a brasileira que mesmo nas dificuldades não desiste de 
viver e de conquistar os seus objetivos”. A defesa velada da merito-
cracia é perceptível quando não se comenta as desigualdades sociais 
e, consequentemente, as distintas oportunidades que as pessoas têm. 
Como professores que somos, não desdenhamos o esforço e a dedica-
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ção. No entanto, acreditamos que há variáveis nas circunstâncias que 
envolvem especialmente as classes populares, sejam elas questões 
econômicas, culturais, sociais ou raciais.

Acreditamos que alcançamos o nosso objetivo, que era entender se 
havia uma leitura crítica da história apresentada pela personagem Maria 
da Paz ou se ocorria uma defesa velada da meritocracia. É inegável a 
quantidade de dados que a aplicação de um questionário pode gerar, 
tanto quantitativos como qualitativos. Dado a riqueza de respostas, 
seria profícuo, após essa pesquisa exploratória, realizar novos estudos, 
esses com entrevistas semiestruturadas ou grupos focais, para que fos-
sem averiguadas as nuances que, dada as limitações de uma pesquisa 
exploratória, não realizamos.
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Uma Análise Panorâmica do Filme: “Estrelas 
além do Tempo”

Jéssica Louza Pereira

O filme estadunidense Estrelas Além do Tempo, lançado em 2016, 
foi dirigido por Theodore Melfi, que também foi roteirista juntamente 
com Alisson Schroender. O longa-metragem retrata os Estados Unidos 
da década de 1960, mais especificadamente no contexto da National 
Aeronautics and Space Administration (NASA). Constitui um filme de 
drama biográfico, que ilustra a história de três cientistas negras, todas 
com intelecto brilhante, mas que sofreram preconceitos diariamente 
por serem mulheres, negras e cientistas em um ambiente que até hoje 
é predominantemente masculino, a NASA. Do ponto de vista histórico, 
o contexto era de Guerra Fria, em que acontecia uma corrida espacial 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, sendo que esta, na época 
retratada no filme, já tinha colocado um satélite em órbita, o Sputnik. 
As leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos 
e a sociedade norte-americana vivia uma época de profunda segregação 
racial, entre brancos e negros. O filme é baseado em uma história real 
que foi narrada num livro de não ficção escrito por Margot Lee Shetterly. 
Katherine Johnson foi representada na produção pela atriz Taraji Penda 
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Henson, Dorothy Vaughn por Octavia Spencer e Mary Jackson foi re-
presentada pela atriz Janelle Monáe.

Essas três mulheres fortes e resilientes estavam por trás de uma das 
maiores operações da história mundial, pois tornaram possível o lança-
mento em órbita do astronauta John Glenn, uma conquista que mudou 
a corrida espacial e transformou o mundo. As três cientistas negras 
ultrapassaram todos os obstáculos e após terem entrado para a história 
com pioneirismo em vários aspectos, após suas histórias serem mais 
difundidas por meio do filme, inspiram gerações. No presente capítulo, 
além de tratar do enredo do filme com conceitos ligados à tecnologia, 
cinema, linguagem, segregação racial e contemporaneidade relacionan-
do com cenas que foram marcantes, pretende-se analisar brevemente 
também a paleta de cores utilizada no longa-metragem.

Estrelas além do Tempo: uma Análise Panorâmica

Em 1895 os irmãos Lumière põem em funcionamento a máquina que 
daria origem à primeira arte de massas, o cinema. A cultura de massa 
decorrente dessa arte de massas é a primeira a possibilitar a comunica-
ção entre os diferentes estratos da sociedade. Enquanto, por exemplo, 
o livro manteve e até reforçou durante muito tempo a segregação cul-
tural entre as classes, foi o jornal que começou a possibilitar o fluxo, o 
cinema e o rádio que intensificaram o encontro. O cinema pode gerar 
uma atrofia na atividade do espectador, pois para seguir o argumento 
do filme, o espectador deve acompanhar o enredo rapidamente sem que 
haja espaço para pensar, refletir. Praticamente tudo que se deve pensar 
já está dado nas imagens. O filme não deixa à fantasia nem ao pensar 
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dos espectadores dimensão alguma na qual possam mover-se por sua 
própria conta (Martín-Barbero, 1997).

McLuhan (2001) elabora conceitos como “Meios quentes e Meios 
frios”, para demonstrar o resultado da experiência imediata da realidade 
social dos expectores em relação às mídias. Para ele, meios quentes 
caracterizam-se por prolongar um único de nossos sentidos em alta 
definição. Assim, ao fornecer um maior número de dados, o meio quente 
permite pouca ou nenhuma interação com o público, já que não deixa 
espaço para ser preenchido ou coisas a serem completadas. O cinema é 
um exemplo, por isso tende a gerar uma cultura de massa. Os especta-
dores, em tese, não precisam pensar muito sobre o que estão assistindo. 
Entretanto é importante ressaltar que dependendo do repertório cultural 
do espectador, a interpretação pode ser mais abrangente ao correlacionar 
com outras produções, analisar as significações em torno das paletas de 
cores utilizadas, entre inúmeras outras observações possíveis.

Apesar de alguns autores considerarem o cinema como algo mais 
simples para uma cultura de massas, o cinema não constitui um meio 
simples, como a canção ou a palavra escrita, mas uma forma de arte 
coletiva, onde indivíduos diversos orientam a cor, a iluminação, o som, 
a interpretação e a fala. Nesse sentido, sendo uma forma de experi-
ência não verbal, o cinema, assim como a fotografia, é uma forma de 
expressão sem sintaxe. No entanto, como a impressão e a fotografia, 
o cinema pressupõe um alto índice de cultura escrita em seus aprecia-
dores, ao mesmo tempo em que intriga os analfabetos. A proximidade 
real das imagens possui uma configuração muito próxima da oralida-
de, o que pode explicar o fato de as imagens ser, muitas vezes, mais 
intensas que os textos, principalmente quando se referem às pessoas 
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que estão mergulhadas no universo da comunicação de massas, analfa-
betas, semialfabetizadas e que não tem uma história de escrita e leitura 
(Almeida, 1994; McLuhan, 2001).

Complementando esses entendimentos abordados acima, percebe-se 
que a história de sucesso dessas três matemáticas na NASA somente 
tornou-se conhecida por várias pessoas em razão de suas histórias terem 
sido abordadas em um longa-metragem. Enquanto a história estava so-
mente no livro escrito por Margot Lee Shetterly, o alcance foi ínfimo. 
A sociedade ao qual estamos inseridos parece possuir preferência por 
consumir imagem e som, em detrimento de texto escrito.

Ver filmes, analisá-los, é a vontade de entender a nossa sociedade 
massificada, praticamente analfabeta e que não tem uma memória 
da escrita. Uma sociedade que se educa por imagens e sons, princi-
palmente da televisão, quase uma população inteira (ricos, médios 
e pobres) que não tem contato com a escrita, o contato da memória 
escrita, a reflexão com a escrita. E também a vontade de entender 
o mundo pela produção artística do cinema. (Almeida, 1994, p. 12)

Nesse panorama, sabe-se que tecnologia é linguagem, constitui 
o modo de ser e pensar o mundo e como transformá-lo. É importan-
te lembrar nesse contexto que o pensamento também é linguagem. 
Como em toda ação humana há alguma intencionalidade, os usos feitos 
da tecnologia são orientados para alguma intencionalidade. No caso dos 
filmes, há o uso da linguagem cinematográfica como tecnologia com 
a intencionalidade do olhar pretendido e da produção. Nesse contexto, 
“O meio é a mensagem” significa que o meio é um elemento impor-
tante da comunicação e não somente um canal de passagem ou um 
veículo de transmissão. Percebe-se assim que cada suporte midiático 
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tem características inerentes e geram seus efeitos específicos nos es-
pectadores no caso do cinema e da televisão, por exemplo (Lévy, 1993; 
McLuhan, 2001; Santaella, 2005).

Nessa perspectiva, Kranzberg (como citado em Castells, 2007, 
p. 113), avalia que a “tecnologia não é boa nem ruim e também não é 
neutra”. É uma força que está no âmbito do atual paradigma tecnológico 
que penetra de forma bem profunda na vida e na mente das pessoas. 
Segundo Lévy (2001), a tecnologia tornou-se parte integrante do pro-
cesso de pesquisa e da produção do conhecimento e é uma ferramenta 
intelectual que possibilita o desenvolvimento de redes de inteligência 
coletiva. Martín-Barbero (1997) vê a tecnologia como elemento que 
constrói a compreensão do mundo dos sujeitos.

O longa-metragem “Hidden Figures”, traduzido como “Estrelas 
Além do Tempo” no Brasil, está imerso em tecnologias. Como a história 
do filme se passa na década de 1960, nos EUA, conseguir levar um ser 
humano para o espaço é o ápice do desenvolvimento tecnológico para 
um país que busca se consolidar como uma potência também no viés 
tecnológico. Ainda não existiam algumas tecnologias de hoje, as contas 
eram muitas vezes realizadas em papéis com ajuda de uma calculadora 
simples. Os relatórios eram escritos em máquinas de escrever e os meios 
de comunicação da época retratados no filme eram a televisão, o rádio e 
o telefone. Todos esses mecanismos citados eram a tecnologia da época.

No filme é demonstrada a transição dos dados obtidos por meio de 
contas realizadas em papéis com o auxílio de calculadoras simples pelas 
mulheres que eram vistas como uma espécie de computadores para um 
sistema de processamento de dados IBM que passa a auxiliar nesse pro-
cesso. Para Lévy (1993), no final dos anos de 1960 a informática era tida 
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como a arte de automatizar cálculos, e não como tecnologia intelectual. 
No entanto, nesse sentido, foram sendo introduzidos novos elementos 
nessa relação homem-máquina, levando ao que Santaella (1997) deno-
mina de “novo tipo de humanidade”.

Assim, esse novo ecossistema sensório-cognitivo que lança novas 
bases para se repensar a robótica não mais como máquinas que tra-
balham para o homem, mas como a emergência de um novo tipo de 
humanidade ... Dessa forma, os sentidos e o cérebro que crescem para 
fora do corpo humano, estendendo seus tentáculos em novas conexões 
cujas fronteiras se está longe de se poder delimitar. Percebe-se, nesse 
contexto, que os efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis das opi-
niões e dos conceitos, se manifestam nas relações entre os sentidos e 
nas estruturas da percepção, num passo firme e sem qualquer tipo de 
resistência (McLuhan, 2001; Santaella, 1997).

No entanto, em uma das cenas, o IBM dá um resultado equivocado 
e é Katherine com seus conhecimentos matemáticos sagazes que de-
senvolve a conta corretamente e consegue dar prosseguimento ao envio 
do foguete ao espaço. Essa questão vai ao encontro da concepção de 
Castells (2007) em que a tecnologia é entendida como o uso de conhe-
cimentos científicos para se especificar as vias de se fazerem as coisas 
de uma maneira reproduzível. No caso, a tecnologia de Katherine foi 
uma calculadora simples e papéis. É possível visualizar, nesse panora-
ma, segundo Lévy (2001), que a tecnologia tornou-se parte integran-
te do processo de pesquisa e da produção do conhecimento e é uma 
ferramenta intelectual que possibilita o desenvolvimento de redes de 
inteligência coletiva.
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Nesse contexto, pode-se visualizar que o aspecto da revolução das 
tecnologias de informação e comunicação e também o processo de 
globalização, por sua vez, objetiva tornar patente o processo atual de 
transformação tecnológica, que se expande exponencialmente em razão 
de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos 
mediante linguagem digital, na qual a informação é gerada, armazenada, 
recuperada, trabalhada e disseminada. O ser humano está se envolvendo 
cada vez mais nas facetas dessas tecnologias que vêm revolucionando 
profundamente a forma de pensar e agir (Castells, 2007).

Há no longa-metragem várias cenas impactantes que demonstram a 
ausência de dignidade com que os negros eram submetidos na década 
de 1960, em que no Estado de Virgínia, por exemplo, as leis de segre-
gação racial ainda existiam. A ideologia dominante era claramente a do 
homem branco. Em uma das primeiras cenas do filme, as três persona-
gens principais estavam a caminho do trabalho, mas o carro quebrou. 
Estavam tentando consertá-lo, até que avistam um carro da polícia que 
para e faz uma abordagem pedindo os documentos de identificação delas. 

O policial branco fica intrigado com o fato da NASA contratar 
mulheres e ainda negras. Elas explicam que trabalham diretamente 
com o programa espacial estadunidense e o policial ao final a acom-
panham até o trabalho tendo em vista a importância do trabalho delas 
para os Estados Unidos da América. Para se ter uma ideia do nível de 
segregação, haviam banheiros, igrejas, garrafas de café, bebedouros, 
refeitórios, transporte coletivo, tudo isso separado para os brancos e os 
negros frequentarem. Em bibliotecas públicas haviam seções específicas 
que os negros podiam adentrar.
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A personagem Katherine é bastante impactada no filme com essa 
segregação racial. Ela sai do grupo de computador oeste que só tem 
mulheres negras e vai para a cúpula que está trabalhando estrategica-
mente com o lançamento do foguete. Lá ela obtém café em uma garrafa 
simples separada para os negros, no caso como na sala só tem ela de 
negra, nesse caso, é direcionada especificadamente a ela. Para ir ao 
banheiro ela precisa correr 800 metros até o prédio em que era lotada 
anteriormente para usar um banheiro para mulheres negras, já que no 
prédio que passou a trabalhar só tem banheiro para brancos.

Há uma cena em que o chefe dela fica sem compreender porque ela 
desaparecia em alguns momentos da sala e a questiona. Ela estava toda 
molhada, pois teve que ir ao banheiro na chuva e explica a ele que não 
tem banheiro para uma mulher negra naquele prédio. Assim, ela precisa 
correr 800 m de salto até o banheiro para mulheres mais próximo. Ela fala 
da segregação nos recipientes de café também. Ao escutar tudo isso, 
indignado, o chefe dela acaba com essa segregação explícita, tirando o 
rótulo de café para negros e destruindo a placa do banheiro que indica-
va que eram para negros. Katherine aos poucos vai ganhando espaço, 
respeito, admiração por parte de seus colegas de trabalho da cúpula e 
também inveja por parte de alguns. Conseguiu também participar das 
reuniões estratégicas, mesmo em um cenário que não havia protocolo 
para as mulheres participarem dessas reuniões. Ela contribuiu muito 
com o programa espacial estadunidense.

Dorothy Vaughan também passa por muitos obstáculos. Há mais de 
um ano trabalhava como supervisora, mas não tinha o título, tampouco 
o salário do trabalho que realizava. Além disso, ainda era um contrato 
temporário. Apenas ao final do filme quando ela consegue colocar a 
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IBM para funcionar, finalmente ela consegue tornar-se efetivamente 
uma supervisora permanente com uma equipe de 30 pessoas efetivas. 
Há uma cena impactante em que ela e o filho são expulsos de uma 
biblioteca pública porque ela almejava pegar um livro para aprender a 
gerenciar a IBM que não tinha na seção de negros. A ausência de opor-
tunidades era um obstáculo constante para todas as cientistas negras 
retratadas no filme.

Mary Jackson tinha como o sonho tornar-se engenheira da NASA, 
mas foi barrada no processo seletivo. Nesse contexto, ela desenvolve a 
seguinte fala: “Sempre que temos a chance de avançar, movem a linha 
de chegada”. A única instituição que ela poderia fazer um curso para 
obter o título de engenheira aceitava apenas brancos, mas ela não de-
sistiu, recorreu ao poder judiciário e conseguiu uma decisão favorável 
para ser a primeira negra a frequentar o curso de engenharia. Os desa-
fios foram muitos ao decorrer de todo o processo, mas ela conseguiu 
realizar o seu sonho.

Em relação à paleta de cores do filme, por se referir a década de 
1960 em que as cenas são predominantemente na NASA, os tons utili-
zados são mais fechados. As cores mais vistas são preto, cinza, marrom, 
verde escuro, azul escuro e branco. O preto dentro desse contexto do 
longa-metragem refere-se ao conservadorismo, tradição, elegância, 
individualidade em um ambiente ainda predominantemente masculino. 
O branco como a cor da perfeição, já que na NASA busca-se isso para 
o sucesso da corrida espacial. O marrom é a cor do aconchego. O cinza 
é conformista, vago, é a cor do passado. Como o enredo do filme é re-
ferente ao passado, talvez por isso tenha sido explorado (Heller, 2013).
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Segundo Heller (2013, p. 18), “não existe cor destituída de significa-
do. A impressão causada por cada cor é determinada por seu contexto.” 
O carro que as três vão ao trabalho é predominantemente azul, a cor da 
fidelidade. Talvez isso tenha sido intencional para demonstrar a relação 
de fidelidade das três amigas. Para Heller (2013, p. 33), “de acordo 
com a tradição antiga, o azul simbolizava o princípio feminino. O azul 
é plácido, passivo e introvertido”.

É perceptível observar mais cores na cena em que Katherine é pe-
dida em casamento durante um jantar. A mesa está posta com tons de 
amarelo e vermelho, tons bastante utilizados quando se trata de publi-
cidade e propaganda alimentícias, pois são conhecidas por estimular 
o apetite. Ela e o namorado também estão de vermelho. Ela está com 
um batom e esmalte nessa tonalidade também. Para Heller (2013), o 
vermelho é a cor dominante de todas as atitudes positivas em relação 
à vida. O vermelho como a cor mais forte das cores, é a cor da força, 
da vida, é a cor de todas as paixões, as boas e as más.

É importante ressaltar que durante o trabalho, há uma cena que 
Katherine está com um suéter amarelo, segundo Heller (2013), a cor 
da inteligência. Desde a primeira cena do filme que retrata ela criança 
percebe-se o quanto ela é diferenciada quando se trata de matemática. 
Segundo Almeida (1994, p. 55), na maioria dos filmes a cor não é só 
encantamento visual ou apuro técnico, a cor é também sentido. Como 
pôde ser visto nessa breve análise quanto a paleta de cores utilizada no 
filme. Há uma intencionalidade no uso das cores, há mensagens sendo 
transmitidas por elas.

Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), foram grandes amigas que 
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provaram suas habilidades e competências cotidianamente, pois preci-
saram lidar com o preconceito arraigado na sociedade estadunidense, 
principalmente em espaço de tecnologia como o que elas desenvolviam 
seus trabalhos. Com muitos esforços elas conseguiram ascender na 
hierarquia da NASA e deixaram suas marcas na história. No entanto, 
foram por muitos anos invisibilizadas, pois a maioria das pessoas só 
conheceu as suas histórias por meio do longa-metragem, de uma arte de 
massas. Cujo diretor é um homem branco, que não vivenciou a época 
retratada e dentro de suas limitações conseguiu dirigir e representar de 
forma satisfatória as histórias dessas cientistas. Mulheres negras com 
esse histórico geram aumento de potência. Não há dúvidas que essas 
três mulheres foram contemporâneas e conseguiram enxergar além do 
seu tempo.

Ser contemporâneo é o que estabelece com seu tempo uma relação 
de inatualidade. Adere a ele mediante um anacronismo em que vê como 
defeito o que sua época enxerga com orgulho. Contemporâneo é quem 
consegue perceber em sua época, não só a obscuridade, mas também 
as luzes. É inscrever-se no próprio tempo vendo nele as marcas da pro-
veniência (Agamben, 2009; Castro, 2013). O nome do filme do filme 
original em inglês é “Hidden Figures”, ou seja, figuras escondidas. 
Essas mulheres foram ocultadas por muito tempo e suas histórias não 
tiveram a visibilidade merecida. A tradução do título para o português 
brasileiro “Estrelas Além do Tempo” é mais poético. Apesar de apresen-
tar um enfoque e por sua vez um sentido diferente do título em inglês, 
ficou um título coerente, pois essas mulheres negras e cientistas são sem 
sombra de dúvida “Estrelas Além do Tempo”. Além disso, a palavra 
estrelas está atribuída a sentidos diversos. Refere-se as três mulheres 
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negras cientistas e seus sucessos como profissionais. Remete também 
ao imaginário das estrelas como corpos celestes que têm luz própria. 
Isso se relaciona com o espaço e a NASA, ambientes retratados no 
enredo do longa-metragem.

Considerações Finais

Após desenvolver no presente ensaio, o enredo do filme relacio-
nando-o com conceitos ligados a tecnologia, cinema, linguagem, se-
gregação racial, contemporaneidade relacionando com cenas que foram 
marcantes trabalhando também a paleta de cores do filme, percebe-se 
a complexidade que envolve a produção e também a recepção de um 
longa-metragem. Faz-se necessária a realização de muitas pesquisas e 
muitos profissionais especializados cada qual em uma área específica. 
Apesar de o cinema ser considerado por muitos um meio de imagem 
e som mais próximo da oralidade e por sua vez da verdade, que até os 
analfabetos conseguem entender, não é bem assim. O cinema constitui-
-se de uma linguagem própria que demanda um repertório cultural do 
espectador para estabelecer relações e compreensões acerca do enredo. 
Cada detalhe passa uma mensagem e muitas vezes somente um espectador 
com um maior repertório cultural consegue compreender as sutilezas.

Nesse contexto pode-se visualizar a importância de se trabalhar filmes 
no âmbito das salas de aula. O cinema e a tecnologia, que constitui uma 
linguagem, devem fazer parte das relações de ensino-aprendizagem. 
O modelo tradicional de ensino que ainda está enraigado nas salas de 
aulas brasileiras e está já por muito tempo discrepante com a realidade 
da sociedade em que crianças pequenas já estão cada vez mais cedo 
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imersas em tecnologias. O professor como mediador precisa dominar 
essa linguagem da tecnologia para conseguir construir conhecimentos 
com os estudantes que já possuem amplo domínio dessa linguagem. 
É preciso trabalhar a mesma linguagem em um contexto rico que pode 
gerar muito aumento de potência no contexto das escolas brasileiras e 
gerar estudantes com uma visão muito mais holística, crítica e inter-
disciplinar.

O longa-metragem “Hidden Figures”, traduzido como “Estrelas 
Além do Tempo” no Brasil pode contribuir com a relação ensino-apren-
dizagem multidisciplinar no contexto da sala de aula. É possível a partir 
do enredo, trabalhar tecnologia, história, ao falar da corrida espacial no 
contexto da Guerra Fria, segregação racial existente na época e gerar 
inspiração em vários estudantes. Principalmente, as meninas negras que, 
infelizmente, ainda sofrem preconceito em vários países.

Referências

Almeida, M. J. de. (1994). Imagens e Sons: a nova cultura oral (Coleção 
Questões da Nossa Época, Vol. 32). Cortez. 

Castro, E. (2013). Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia 
da potência. Autêntica.

Castells, M. (2007). A sociedade em rede (10a ed.). Paz e Terra.

Chernin, P., Gigliotti, D., Melfi, T., Topping, P., & Williams, P. 
(Produção). Melfi, T. (Direção). (2016). Hidden Figures - Estrelas 
Além do Tempo. [Filme]. Fox 2000 Pictures, Chernin Entertainment, 
Levantine Films e TSG Entertainment.



198

Heller, E. (2013). A psicologia das cores: como as cores afetam a 
emoção e a razão. Gustavo Gili.

Lévy, P. (2001). A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a 
consciência. Ed. 34.

Lévy, P. (1993). As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática (C. I. da Costa). Ed. 34.

Martín-Barbero, J. M. (1997). Dos meios às mediações. Comunicação, 
cultura e hegemonia. Editora UFRJ.

McLuhan, M. (2001). Os meios de comunicação como extensões do 
homem. Cotrix.

Santaella, L. (1997). O Homem e as Máquinas. In D. Domingues (Org.), 
A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. UNESP.

Santaella, L. (2005). Matrizes da linguagem e pensamento: sonoro 
visual verbal (3a ed.). Iluminuras: FAPESP.



199

Os Multiletramentos e o Filme Viva a Vida é uma 
Festa: uma Discussão da Linguagem Audiovisual 
do Cinema na Educação Infantil

Danielle Daiane Reis
Lorena Braga de Siqueira

Introdução

As relações vivenciadas por crianças e adultos tem a linguagem como 
um papel central. Muito antes do período de escolarização já ocorre o 
processo de inserção da criança na cultura letrada, no convívio familiar 
e social, e tem continuidade com a educação formal. Pensar sobre o 
processo de alfabetização e letramento na infância demanda compreender 
que o ensino e aprendizagem da linguagem escrita é muito mais que a 
aquisição e decodificação de códigos. Esse processo deve ocorrer por 
meio da apropriação dos seus usos sociais, da natureza e do funciona-
mento desse sistema de representação.

As múltiplas linguagens demandam repensar as práticas de leitura e 
escrita na sala de aula. Neste sentido, é preciso redimensionar o ensino 
e aprendizagem na perspectiva dos multiletramentos e da sua manifes-



200

tação na cultura digital. Esses fenômenos apontam para novas formas 
de escrita e de leitura do texto, na inserção de dados utilizando teclados 
em telas em dispositivos móveis ou através de um teclado físico num 
laptop, ou na leitura da transcrição de áudio em um vídeo. Vivências 
com as múltiplas linguagens que envolvem as tecnologias são potenciais 
para o desenvolvimento da cultura dos multiletramentos na escola e de 
novas possibilidades para o ensino.

Para este trabalho buscou-se compreender como a linguagem audio-
visual em sala de aula pode oferecer uma diversidade de oportunidades e 
linguagens, com elementos que podem contribuir para o desenvolvimento 
da criança. A introdução dessa linguagem em sala de aula proporciona 
diversas vivências que são potenciais para ampliar o repertório cultural 
das crianças, como poderá ser visualizado ao longo deste estudo.

O cinema é uma inserção cultural anunciada pelos irmãos Lumière, 
eles conseguiram um feito que atualmente aprimora as múltiplas lingua-
gens. As imagens, os personagens, a narrativa, a fotografia, o espaço, 
as cores, o tempo, todos esses elementos e muitos outros o cinema traz 
para fomentar uma diversidade de atividades pedagógicas. Como afir-
ma Duarte (2002): “Ver filmes é uma prática social tão importante, do 
ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, quanto a 
leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais” (p. 16).

E todos esses elementos culturais do cinema podem determinar: 
“experiências culturais, associadas a uma certa maneira de ver filmes, 
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acabam interagindo na produção de saberes, identidades, crenças e 
visões de mundo de um grande contingente de atores sociais” (Duarte, 
2002, p. 19).

Ao longo deste trabalho se discutirá como a linguagem audiovi-
sual pode apresentar elementos importantes para a formação cultu-
ral e educacional de crianças, em fase pré-escolar. A partir de uma 
revisão de literatura se apresentará a produção cinematográfica titulada: 
Viva a Vida é uma festa e suas possibilidades pedagógicas.

Multiletramentos nos Contextos Educativos

O cotidiano das crianças, atualmente, envolve uma multiplicidade 
de formas culturais, isso evidencia que o contexto de aprendizagem, 
dentro e fora da escola, está se transformando. A cultura digital, espe-
cialmente, tem mudado a vida das crianças que estão imersas em um 
mundo midiático. Este contexto aponta desafios para quem trabalha 
com a Educação Infantil nos processos de formação e auto formação. 
Como afirma Rivoltella (2003, como citado em Fantin 2008), é difícil 
pensar na tecnologia sem considerá-la um cenário de ação e um espaço 
de comunicação, socialização e aprendizagem.

Além do conceito do digital, Manovich (2005) apresenta o termo 
“novas mídias” que permite caracterizar a recente transformação de-
terminada, em parte, pela internet:
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Todas as mídias existentes são traduzidas para dados numéricos 
acessíveis pelo computador. O resultado: gráficos, imagens em mo-
vimento, sons, formatos, espaços e textos se tornam computáveis, 
ou seja, simplesmente conjuntos de dados de computador. Em suma, 
mídias se tornam novas mídias (Manovich, 2005, p. 25).

A vivência com as novas mídias proporciona a interação com múl-
tiplas linguagens e formas de expressão, apontando a importância de 
trabalhar na perspectiva dos múltiplos letramentos. Um primeiro passo 
seria romper com práticas de ensino que promovam a fragmentação das 
linguagens, ao contrário, valorizar a pluralidade de linguagens, enquanto 
possibilidade de expressão, comunicação e inserção das crianças na 
cultura (Voltarelli, 2019).

Neste cenário multi surge a ideia de pluralidade da alfabetização, em 
que o pressuposto instrumental não é suficiente diante dos desafios das 
tecnologias. A linguagem que as instituições de ensino utilizam é apenas 
uma parte das linguagens que as crianças necessitam para construir e 
reconstruir suas aprendizagens. Demo (2007) levanta o debate sobre a 
multiplicidade da alfabetização, para o autor ela passa a ser posta no 
plural: alfabetizações.

Diz-se tratar-se de “novas alfabetizações” quando ultrapassam os 
textos tipográficos na prática textual, incluindo, entre outros: usar e 
construir hyperlinks entre documentos e/ou imagens, sons, filmes, 
linguagens semióticas (tais como emoticons [‘risos’] em e-mails, 
espaço de bate papo on-line, envio de mensagem instantânea), ma-
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nipular mouse movendo-se dentro de um texto, ler a extensão do 
arquivo e identificar qual software vai ‘ler’ cada arquivo, produzir 
textos ‘não lineares’, navegar mundos tridimensionais on-line. 
(Demo, 2007, p. 549)

Neste sentido, alfabetizações devem ir além dos conteúdos, a plu-
ralidade implica em produzir sentidos com base em novas tecnologias 
e suas respectivas linguagens. A aprendizagem, portanto, torna-se mul-
timodal, multicultural e multilinguística (Demo, 2007).

As crianças convivem com uma multimodalidade de textos, impres-
sos, digitais, em mídias audiovisuais, o que converge para um ensino 
e aprendizagem pautados nos multiletramentos. O propósito dessa 
concepção multi é a ampliar o repertório das crianças na cultura letrada 
considerando a multiculturalidade das sociedades.

Na perspectiva dos multiletramentos, o saber é produzido de formas 
multimodais: pelas letras, pela imagem, pelo som, pela interatividade, 
valorizando habilidades não-lineares e reconhecendo a diversidade 
local. Rojo (2013) aponta que “se os textos da contemporaneidade 
mudaram, as competências/capacidades de leitura e produção de textos 
exigidas para participar de práticas de letramentos atuais não podem 
ser as mesmas” (p. 8).

Nesse sentido, Fantin (2008) aponta que a escola precisa conside-
rar o desafio da alfabetização múltipla e reconhecer a diversidade das 
fontes, tipos e espaços de aprendizagens, valorizando a expressão em 
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qualquer linguagem e meio. Para a autora, a mídia-educação é o caminho 
para as mediações necessárias, na perspectiva dos multiletramentos e 
as possibilidades de articulação entre cultura e as novas tecnologias.

Na discussão a respeito da interface educação e tecnologia, 
Buckingham (2006) acentua as novas formas de cultura e comunicação 
que as relações das crianças com as tecnologias digitais possibilitam. 
De acordo com o autor, “a tecnologia é vista como responsável pela 
transformação das relações sociais, de nosso funcionamento mental, 
de nossas concepções básicas de conhecimento e cultura – e, o que é 
crucial neste contexto – pela transformação do que significa aprender, e 
ser criança” (Buckingham, 2006, p. 33). No contexto da sala de aula, a 
inter-relação do ensino e aprendizagem com as novas tecnologias envol-
ve significativas oportunidades criativas, em especial no potencial que 
oferecem às crianças de se tornarem elas mesmas produtoras de mídia.

Esse debate demonstra a necessidade de práticas de multiletramentos 
nas instituições de ensino, que precisam explorar as múltiplas lingua-
gens e a diversidade cultural que envolvem o universo das crianças. 
O aspecto principal desse processo é a possibilidade de as crianças atu-
arem de forma autônoma e colaborativa. No contexto da alfabetização 
e do letramento, a cultura digital requer novos níveis e novas formas 
de escrita e leitura.

Neste cenário, o ensino e aprendizagem pautados nos multiletramen-
tos permitem evidenciar os diferentes tipos de criação na perspectiva 
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de uma recepção e apropriação crítica, como enfatiza Fantin (2008). 
Experiências narradas com as diversas linguagens, permeadas pelas 
tecnologias, são potenciais para o desenvolvimento de uma cultura 
multiletrada na escola.

As Tecnologias no Contexto Escolar

As tecnologias digitais mudaram não somente as relações sociais, 
como também as formas de ensino-aprendizagem. Segundo Belloni (2002) 
o processo de socialização das novas gerações inclui necessária e lo-
gicamente a preparação dos jovens indivíduos para o uso dos meios 
técnicos disponíveis na sociedade, seja o arado seja o computador.

Na atualidade já é possível ver crianças cada vez mais novas uti-
lizando os mais diversos dispositivos tecnológicos. Como afirma um 
estudo realizado pela Public Health England (2014) que mostrou que os 
bebês estão tão acostumados com os aparelhos digitais em suas vidas 
que mais de um terço deles aprendeu a usar um smartphone antes de 
aprenderem a andar ou falar (Redação Telegraph, 2014). Desta forma, 
se torna muito comum ver em ambientes públicos crianças com um 
celular ou um tablet assistindo algum desenho ou navegando na internet.

Antes de frequentar o ambiente escolar os dispositivos tecnológicos 
são utilizados pelas crianças como entretenimento ou distração. Segundo 
um relatório publicado no final de 2016 pela Office of Communications 



206

(Ofcom)1 a internet substituiu a televisão pela primeira vez na história 
britânica como o entretenimento mais popular entre crianças.

As tecnologias podem ser utilizadas não só para esses fins, como 
também para a promoção do ensino e aprendizado da criança, como 
reforça Oliveira (2003):

Inserida no ambiente escolar, a internet é proposta como base para 
uma nova linguagem para a aquisição e construção de conhecimen-
tos e como uma nova e revolucionária ferramenta para o trabalho 
docente, na medida em que vivemos em uma sociedade em rede, 
numa ampla teia de relações sociais na qual cresce, cada vez mais, 
a exigência de diálogo, interatividade, intervenção, participação e 
colaboração. (Oliveira, 2003)

No livro Como criar filhos na era digital (2018), a psicóloga 
Dra. Elizabeth Kilbey, afirma que “a melhor hora para criar bons hábi-
tos virtuais e impedir que o tempo de tela se torne uma obsessão é em 
crianças em “idade latente” (escola primária)” (p. 14).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), aprovada em 
2017, que orienta a organização curricular das escolas, dedica uma parte 
do documento às tecnologias educacionais, destaca-se aqui os itens 4 e 5:

4) Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital -, bem 

1. Autoridade reguladora e de concorrência aprovada pelo governo para as indústrias 
de radiodifusão, telecomunicações e correios do Reino Unido.
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como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva. (Secretaria de Educação 
Básica, 2017, p. 9).

As tecnologias facilitam o acesso a diversos meios culturais, como 
o cinema, pois atualmente com as diversas plataformas de Stremming 
ou até mesmo site como YouTube, a sala de cinema pode ser a sala de 
casa, o quarto, o ônibus, a fila do banco, isso não se torna diferente na 
sala de aula. E porque estudar o cinema na escola? O cinema, como 
foi abordado anteriormente, oferece uma diversidade de elementos que 
podem contribuir para a formação humana, pois oferece:

(1) validade alfabética/instrumental, da linguagem do cinema; 
(2) como expressão cultura; (3) cognitiva - para entender a realidade 
política/social (Rivotella, como citado em Fantin 2008). Ela adiciona: 
(1) psicológica - identificação e projeções de sentimentos; (2) estética - 
momentos de prazer e desprazer, estranhamento; (3) social - diálogos/
interações entre pessoas. (Fantin, 2007)
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Como apresentado por Fantin (2007), o cinema trabalha com diversas 
linguagens que perpassa por questões de cultura, imagem, expressões 
e outros.

Para Mota (2018),

ao assistir a um filme não somos uma folha em branco, nós conversamos 
com aquilo que vemos, antes mesmo de ser um espectador existe 
um sujeito, um sujeito de memória e cultura e isso afetará a forma 
como recebo e faço a leitura dos audiovisuais, da mesma forma que 
o cinema poderá afetar esse sujeito ao trazer outras “realidades”. 
(Mota, 2018, p. 31)

Pautado nessas reflexões, este trabalho propõe a linguagem au-
diovisual cinema em sala de aula, com a produção cinematográfica 
Viva a Vida é uma festa que apresenta diversidades a um público ainda 
em formação pré-escolar.

Viva a Vida é uma Festa - o Filme

A obra cinematográfica Viva a Vida é uma festa, é uma criação 
da produtora Pixar estúdio de animações, empresa pertencente ao 
grupo Walt Disney, que em 04 de janeiro de 2018 lançou o filme com 
a direção de Lee Unkrich e Adrian Molina. Mesmo sendo uma produ-
ção norte-americana, a conjuntura da obra é baseada na cultura mexi-
cana, especificamente o mais emblemático período cultural do país, 
El Día de Los Muertos ( O Dia dos Mortos).
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O personagem principal do filme é Miguel, um menino de 12 anos 
que sonha em ser um músico famoso, porém devido a questões fami-
liares do passado eles desaprovam o sonho. Engajado na realização 
deste sonho ele acaba se envolvendo em um série de confusões que o 
faz descobrir acontecimentos do passado de sua família. Todo o filme 
é passado no período de preparação e de realização do Dia dos Mortos.

Figura 1
Exemplo de altar mexicano dos Dias dos Mortos

Chiang (2018)
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Figura 2
Infográfico com os significados de cada elementos localizado no altar

Vela (2011)

Essa data comemorativa é celebrada todo ano, em 02 de novembro, 
sendo “uma das mais importantes datas do país e representa apenas a 
ponta do iceberg de uma cultura em que a morte é algo muito mais fami-
liar, com a qual se pode brincar e a qual se rende culto” (El País, 2014). 
Para este dia os familiares vivos realizam uma verdadeira festa aos 



211

familiares mortos, preparam comidas preferidas dos finados, fazem al-
tares com essas comidas, com as fotos dos familiares e ou algo daquele 
ente, pois para os mexicanos

nesta data se lembra do morto, mas também do que ele gostava de 
comer, de beber e a música que escutava. Famílias inteiras vão aos 
cemitérios com cerveja e comida, que são decoradas com uma flor 
de outono. Tem até mariachis e trios especializados em ir cantar nas 
tumbas para animar o ambiente. (Peinado & Calderón, 2014, pará. 2)

Durante o filme se destaca a importância dessas fotografias como 
forma de unir vivos e mortos, e como a fotografia ganha um espaço 
importante na cultura desse povo.

O papel das fotografias na narrativa é permitir que os mortos perma-
neçam vivos na consciência dos familiares e, consequentemente, no 
mundo dos mortos. Elas ficam na sala das oferendas e são a passa-
gem para que os mortos visitem as casas de seus familiares no Dia 
de los Muertos para comer, receber as oferendas e se confraternizar 
(Cabral & Falcão, 2019, p. 3).

Dessa forma, esse pode ser um dos elementos a serem trabalhados 
em sala de aula, a fotografia. Após assistirem o filme, pode ser proposto 
pelo professor um trabalho de construção de árvores genealógica com 
os estudantes, onde eles podem desenhar os familiares ou buscar por 
fotos. Essa proposta pedagógica tem o potencial de auxiliar os estudantes 
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a conhecerem e aprenderem as mais diversas relações familiares e sua 
identidade. Além disso, se propões a familiaridade com a própria história. 

O trabalho com genealogia não está pautado somente na descen-
dência, mas na forma como o educando vai lidar com as fontes, 
identificando suas origens buscando sua identidade regional ou 
social esquecida.
A genealogia é também uma sucessão de nomes próprios que clas-
sificam cada indivíduo numa linha de descendência. Os estudos ge-
nealógicos contribuem para a criação na escola de uma metodologia 
ativa, capaz de fazer os alunos reviverem o passado da sua família 
de forma gratificante e motivadora. (“Trabalhando com genealogia 
nas séries iniciais”, 2013, parás. 4-5).

Ainda sobre imagens, o pintor mexicano José Guadalupe Posada

passou a se utilizar das imagens dos esqueletos para retratar as 
vaidades dos poderosos da época e as diferenças sociais existentes. 
Eram produzidas obras e caricaturas com conotações políticas e 
nomes de pessoas da alta sociedade, aplicando sempre o conceito 
de inversão de valores e poderes que a carnavalização bakhtiniana 
propõe. A tradição é seguida até hoje, como forma de denúncia, 
crítica e até ridicularização de grandes nomes da sociedade 
(Cabral & Falcão, 2019, p. 7).

No filme diversas personalidades da história dos mexicanos são 
homenageados como: a artista Frida Kahlo, o cantor Pedro Infante, o 
lutador El Santo, a atriz María Félix, o DJ Camilo Lara e muitos outros 
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como o revolucionário Emiliano Zapata Salazar, da atriz Dolores del 
Río, do comediante Cantinflas e do compositor Agustín Lara.

Figura 3
Exemplo: Obra “La Calavera Catrina”, de José Guadalupe Posada 
de trabalho realizado pelo artista José e representação de Frida Kahlo 
no filme

(Cabral & Falcão, 2019)

A personagem folclórica da cultura mexicana, La Catrina, direciona 
uma nova formatação da figura da caveira, tornando-a algo menos ma-
cabro. “No filme “Viva” é possível perceber uma referência à La Catrina 
nas personagens mulheres do mundo dos mortos, e da mesma forma na 
figura da emblemática pintora Frida Khalo”(Cabral & Falcão, 2019, p. 8).
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A ressignificação da imagem de La Catrina, a partir dos conceitos 
elaborados pela doutora em teoria literária e professora da PUCSP, 
Lúcia Santaella: “Assim, uma imagem é um hipoícone porque a qualidade 
de sua aparência é semelhante à qualidade da aparência do objeto que a 
imagem representa. Todas as formas de desenhos e pinturas figurativas 
são imagens” (Santaella, 1983, p. 14).

Desta forma, o filme apresenta mais uma oportunidade de proposta 
pedagógica, apresentar às crianças o que significa as caveiras mexicanas 
e os artistas mexicanos que marcaram e marcam a conjuntura cultural e 
artística do México. Além disso, se pode propor atividades de criação 
de caveiras mexicanas pelas crianças e questionamento sobre o que elas 
pensam sobre a figura, isso pode quebrar alguns estereótipos.

Paleta de Cores

Os estudos na área da Psicologia das Cores (2012), elaborados pela 
socióloga alemã Eva Heller, trazem importantes contribuições para a 
compreensão dos fenômenos da cor e sua representação na indústria 
cinematográfica. A cor é considerada um fenômeno ótico, tanto quanto 
técnico. A denominação de cor psicológica vem da reação que cada cor 
causa no organismo humano.

No filme Viva a Vida é uma Festa as cores são fundamentais para 
diferenciar o mundo dos vivos e o dos mortos. Enquanto a terra dos vivos 
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tem uma paleta mais pálida, a dos mortos é vibrante, mesmo aparecendo 
apenas durante a noite. As cenas que acontecem durante a madrugada 
mantém uma atmosfera de mistério, mas demonstra também uma aura 
de celebração. Neste cenário, o sentimentalismo da Festa dos Mortos 
é explorado de forma sutil e delicada. A celebração é apresentada de 
maneira lúdica e respeitosa, de modo que encara a morte como algo 
natural, belo e festivo.

Figura 4
Paleta de cores mundo dos vivos x mundo dos mortos

Paleta de cores elaborada pelas autoras no site http://colormind.io/ a partir da captura 
de tela de cenas do filme (Filmes do YouTube, 2018)
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A cor escolhida para representar a ponte, que une as duas terras, é 
o laranja. Por ser uma cor quente, transmite emoções intensas, como 
alegria e entusiasmo, é a cor predominante nas cenas em que os per-
sonagens transitam entre o terra dos vivos e a dos mortos. Os tons 
laranja também criam um ambiente quente, eles estão presentes nos 
dois mundos. Na psicologia das cores (Heller, 2012), o laranja é cor da 
diversão, da sociabilidade e do lúdico. Além disso, é uma cor de um 
caráter penetrante e intrusivo.

Figura 5
Paleta de cores cenas de passagem entre os mundos

Paleta de cores elaborada pelas autoras no site http://colormind.io/ a partir da captura 
de tela de cenas do filme (Filmes do YouTube, 2018)

Na paleta de cores do mundo dos mortos prevalecem os tons de azul 
e violeta. A cor azul, de acordo com Heller (2012), é a cor predileta da 
população, isso com base em seu estudo e pesquisa, na qual foi realizada 
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na Alemanha. Interessante pensar do porquê ser eleita justamente a cor 
favorita da população para retratar um universo ainda considerado um 
tabu nos dias atuais, o da morte. Pela ótica da psicologia das cores, o 
azul simboliza frieza e representa a distância.

Nós associamos as cores às distâncias porque elas realmente mudam 
com a distância. O vermelho só é luminoso quando está perto, assim 
como o fogo só aquece quando estamos próximos a ele. Quanto mais 
distante o vermelho estiver, mais azulado se torna. Todas as cores à 
distância se tornam mais tristes e azuladas, pois são recobertas por 
camadas de ar. (Heller, 2012, p. 74)

Já os tons violetas são associados ao ocultismo, à fantasia e à ma-
gia. Historicamente o violeta foi muito associado ao poder e à nobreza. 
“O violeta tem um passado grandioso. Na Antiguidade, era a cor dos 
que governavam, a cor do poder.” (Heller, 2012, p. 147). O violeta 
nunca é visto como humilde ou recatado; ao contrário, o violeta passa 
o sinal de extravagância.

Nas algumas cenas de Miguel com sua abuelita (avó em espanhol) 
surge o marrom, associado a terra e a natureza. De acordo com a psi-
cologia das cores, essa cor traz um ar aconchegante e uma sensação de 
estabilidade e segurança. Essa tonalidade reforça que a relação desses 
dois personagens é calorosa e de confiança.

Com uma paleta de cores vibrante, a animação apresenta a mani-
festação da cultura mexicana ressignificando alguns conceitos sociais. 
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A ideia fúnebre dá lugar às representações folclóricas e festejos, que 
apontam para a passagem das almas para um âmbito diferente, como 
forma de liberdade.

Figura 6
Exemplos de algumas cenas do filme e suas paletas de cores

Paletas de cores elaboradas pelas autoras no site http://colormind.io/ a partir da captura 
de tela de cenas do filme.
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As Relações de Morte ainda na Infância

Como mencionado anteriormente, o filme traz ao público uma 
temática ainda considerada um tabu em muitas culturas. Enquanto no 
México e em outras culturas a morte é algo que vai além do sofrimen-
to e do luto, parte para a concepção religiosa ou cultural de algo a ser 
celebrado, em outras a morte não passa de algo ruim. Ainda sobre a 
negação da existência da morte Vomero (2002) afirma que

O mundo ocidental transformou a morte em tabu: ela costuma ser 
ocultada das crianças e banida das conversas cotidianas. Tudo aquilo 
que possa lembrá-la – a enfermidade, a velhice, a decrepitude – é 
escamoteado. Os doentes morrem no hospital, longe dos olhos – e, 
não raro, do coração – de seus amigos e parentes. E os rituais de luto 
são cada vez mais rápidos e pragmáticos. O medo natural que todo 
ser humano sente diante da própria finitude vira pânico. (Vomero, 
2002, pará. 8)

Se para os adultos o luto é algo tão dolorido, para as crianças esse 
momento pode ser algo confuso e em alguns casos, até mesmo se tornar 
culposo como afirma a professora, do Departamento de Psicologia da 
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade (PSA) e coorde-
nadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte (LEM), da Universidade 
São Paulo (USP), no artigo Falando de morte com crianças (2016): 
“Crianças apresentam pensamentos mágicos, acreditando que o que 
pensam ou desejam pode ocorrer. Se ocorrer uma morte, podem ter a 
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ideia de que esse fato está relacionado com seu desejo ou pensamento” 
(Kovács, 2016).

O filme, que possui classificação indicativa livre, retrata essa temá-
tica de forma leve. A tradição revelada no filme traça um perfil sobre 
como é possível lidar com a morte de uma forma diferente. Em sala de 
aula o tema também pode tratado dessa forma, além do trabalho com 
sugerido sobre as caveiras mexicanas, uma formulação sobre tradição, 
família, cultura mexicana e outros pode ser explorado para tratar o tema. 

Yamaura e Veronez (2016) afirmam que

é válido que as crianças percebam que na vida há perdas, querendo 
nós ou não e que, por mais doloroso que possa ser, elas existem, 
sendo, portanto, algo natural, mas nem por isso o que foi perdido 
precisa deixar de existir dentro de nós. Assim, ficaria mais facilitada 
a formulação de crenças adaptativas para lidar com estas questões, 
sendo todo esse processo internalizado de forma que a explanação 
de Tada e Kovács (2007) seja compreendida e concretizada no 
psiquismo de uma criança: ‘“A vida, de acordo com Cassorla, é o 
maior bem que temos, mas, para vivermos bem, temos que aceitar 
que a morte faz parte da vida e que todos morreremos algum dia.”’. 
(Yamaura & Veronez, 2016).

As autoras realizaram um estudo a partir de um estado da arte dos 
últimos trabalhos acadêmicos que falam sobre essa abordagem e con-
cluíram que tem aumentando as publicações, nos últimos anos, mas que 
ainda é preciso reforçar a necessidade de não desviar assuntos, como 
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o da morte, das crianças como uma forma preventiva e sim, torná-las 
conhecedora do fato.

O filme é apenas um ponto de partida para a discussão, que pode 
ter, quando houver, a participação do profissional psicólogo da insti-
tuição ou psicopedagogo, para que a proposta pedagógica seja tão leve 
e colorida quanto ao filme.

Considerações Finais

Consideramos que explorar a linguagem do cinema para sala de 
aula vai ao encontro do “paradigma ecológico” da mídia-educação 
(Fantin, 2007), que propõe uma “concepção integrada de fazer educação 
usando todos os meios e tecnologias disponíveis: computador, internet, 
fotografia, cinema, TV, vídeo, livro, CD, e conforme o objetivo preten-
dido, cada inovação tecnológica integra-se umas nas outras.” (2007, p. 
2). Dessa forma é possível inserir as crianças no universo da fotografia 
e da linguagem audiovisual, proporcionando a experimentação dessas 
linguagens.

O cinema é um agente de socialização (Fantin, 2007), ele propor-
ciona encontros: entre pessoas, de pessoas consigo mesmas, pessoas 
com narrativas, pessoas com culturas representadas, etc. É, também, 
afirmação de conhecimento local, difunde o patrimônio da humanidade, é 
campo de interação simbólica (Rivoltella como citado em Fantin, 2007). 
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Diante desse potencial, a escola precisa ser espaço para a descoberta e 
experiência da linguagem audiovisual cinema.

A imagem em movimento é poderosa, pois ao mesmo tempo em que 
imprime a realidade cria fantasias, ela educa (Mota, 2018). O cinema é 
um grande provedor de imaginário, de memórias, de pensamento, pode-se 
constatar então a importância que essa linguagem esteja presente nas 
instituições de ensino, já que a mesma está estritamente ligada à vida, 
ao cotidiano, às manifestações dos sujeitos.

Foi um desafio, para nós autoras, escrever um trabalho como este, 
pois a cada leitura íamos descobrindo uma infinidade de contribuições 
do filme para as crianças em ambiente escolar. Percebeu-se que ele é 
inesgotável e que aqui apenas apresentamos algumas temáticas, mas que 
ele sirva para inspiração de futuras pesquisas seja na área do cinema, 
das cores, da morte, da Educação Infantil e outras.

Contudo, percebemos que não há porque não tratarmos de cinema 
no ambiente escolar quando tudo aponta para uma qualidade de ensi-
no satisfatória e potente. Porém, é preciso ampliar a maneira como o 
cinema tem sido trabalhado nas escola, muitas vezes reduzindo-se a 
assistir filmes. Para além dessa prática, deve-se oportunizar a apropria-
ção crítica dessa linguagem nos contextos formativos. Neste sentido, 
Fantin (2007) sugere que algumas fronteiras no trabalho com crianças 
podem ser ultrapassadas: das crianças consumidoras e espectadoras às 
crianças produtoras de cultura.
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Cartografando o Território da Disciplina 
Educação, Tecnologias e Comunicação (ETEC): 
o Olhar de Rosária

Ana Rosária Borges de Faria 

Mapeamento Cartográfico

A ementa de uma disciplina sempre é um misto de curiosidade, 
receio e um dèjá vu de elementos que caracterizam e lança luz sobre a 
realidade que será vista durante esse percurso. A seleção e organização 
da ementa precisa comportar um processo industrial e administrativo 
do currículo de um curso.

O Espaço da sala de aula formal não suportou as aulas e outros ter-
ritórios físicos, virtuais, concretos e imaginários que foram adentrando. 
A institucionalidade e muitas vezes o academicismo não deu conta dos 
saberes, inquietações, desequilíbrios, angústias, assombros, espantos e 
deslumbramentos que extrapolou e “janelou” para outros territórios.

Compreender como nos aponta Silva (2015) o panorama de um cur-
rículo para entender sua representação, os conhecimentos organizados 
e hierarquizados e as incertezas que atravessam sua escolha.

Se quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, que 
vem do latim curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer que no 
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curso dessa “corrida”, que é o currículo acabamos por nos tornar o 
que somos. Nas discussões cotidianas, quando pensamos em cur-
rículo pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que 
o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 
centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo 
que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. 
(Silva, 2015, p. 15)

No primeiro encontro da disciplina a leitura da ementa, explicação 
da professora dessa vez a sensação e percepção desse momento foram 
diferentes. Houve uma convergência de impressões que ali estava mais 
que um rito formal e bancário de mais uma disciplina.

Os corpos em movimentos enquadrados e sujeitados em suas carteiras 
não se comportavam em se manter assim. Os sentidos formativos que 
trazem consigo são de multiplicidades e dimensões que se enraizaram por 
entre as aulas e que uma sala física não pôde comportar. E me inquieto 
sobre este momento pois observações e questionamentos começam a 
surgir e fico a pensar que esse processo tem muito a desvelar.

O desvelamento neste trabalho só foi possível ao conhecer o método 
cartográfico, de Gilles Deleuze e Félix Guattari e o método cartográfico 
visto em Virgínia Kastrup. Ter a autonomia construída com muitos cor-
pos em movimento nesta processualidade que a disciplina nos permitiu, 
não é um trabalho solo, é uma construção coletiva.

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, 
ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o 
desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 
sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa 
é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantes. (Deleuze 
& Guattari, 2011, p. 31)
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Ao optar por esse caminho mesmo que de forma incipiente, foi 
como caminhar em busca de pistas para apresentar uma pequena e 
inicial reflexão que nortearam as práticas na sala 5 da FE 1 em uma 
terça-feira pela manhã.

Quando surge na ementa os procedimentos avaliativos compostos 
por elementos objetivos e mensuráveis, há também uma subjetividade 
permeando esse processo, percebo que essa disciplina tinha muito para 
se observar, aprender, perceber e sentir cada elemento que a compôs. 
E me veio uma afirmação: Essa disciplina dá um artigo!

Quadro 1

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos deverá ser obtida a partir da articulação entre 
atividades individuais e coletivas, composta da seguinte forma: 1. Atividades/
participação em sala e participação durante o semestre(2p); possibilidade 
de criação de uma conta para a turma no INSTAGRAM; 2. Trabalho em 
grupo/apresentação coletiva do seminário proposto (4 p): 3. Escrita do 
artigo final (4p)

Mas depois vieram as dúvidas de como pôr em um artigo com 
método, metodologia e formato os processos que estavam a surgir e 
se estes se enquadrariam em que formato, como escrever e descrever 
os passos desses processos que vão se sucedendo ao decorrer de quase 
cinco meses.

A cartografia como processo teórico-metodológico foi um cami-
nho a ser experimentado (Deleuze &Guattari, 2011) que buscando em 
filósofos como Bergson, Foucault e outros um repertório de leituras 
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que possibilitasse dentro dessa complexidade construir releituras que 
contribuíssem para desenvolver o conceito do método cartográfico.

É uma aventura na escrita que me faz descobrir e enveredar a arriscar 
por pistas que nos foi apresentada nas últimas leituras da disciplina e 
foi como uma leitura cartográfica a pista para essa trajetória de passos 
dentro desse território.

A cartografia, da forma como aqui compreendemos, foi formulada 
pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Em uma 
varredura nos cincos volumes que compõem a edição brasileira de 
Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia ..., percebemos o quanto a 
cartografia – também chamada de esquizoanálise, pragmática e de 
micropolítica - pode se apresentar enquanto uma prática de pesquisa 
e de análise. (Costa, 2014, p. 69)

Com o decorrer das aulas, com os textos sugeridos para leituras 
e também uma vasta bibliografia que incluíam, livros, vídeos, sites e 
também nas conversas na aula foram surgindo outros elementos que 
fizeram parte e contribuíram para esse processo de significação da dis-
ciplina: Instagram da turma, plataformas de streaming, aplicativos de 
mídia, google sala de aula, filmes, seminários temáticos, encontros de 
estudos e experimentações extra- sala de aula.

Preparação

Os conceitos utilizados, os termos usados até então desconhecidos, 
alguns compreendidos em outra perspectiva e contexto vão ganhando 
nessa relação dialética sentidos dentro de uma concepção de significação 
e discurso da disciplina, ampliando repertório, vivências e novos olhares.
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Croquis de uma Disciplina - Mapeamento

Como um rascunho, o croqui é o esboço de um de um espaço, sua 
projeção inicial, assim como a ementa da disciplina é esse croqui, parte 
de uma cartografia que não está dada. Assim começa o croqui da disci-
plina ETEC – 2º/2019 (segundo semestre do ano de 2019).

Uma turma com mais de 30 estudantes, um número que extrapolou 
o quantitativo pensado no início da disciplina. Superou e assustou. 
O sredesenho, adaptações e ajustes se fizeram necessários. A criação de 
um mapa como uma alusão a conexões imaginárias e trajetos delinea-
dos que redesenham o mapeamento de um currículo de aprendizagens. 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmon-
tável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. 
Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 
natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação 
social. (Deleuze & Guattari, 2011, p. 30)

A ementa de uma disciplina é um croqui que compõem a fase inicial 
de um mapa cartográfico, a disciplina ETEC – 2º/2019 foi sendo rasgada, 
revertida de novos elementos para adaptar-se a uma bricolagem, palavra 
está com uma significação de compartilhamento e desconstrução onde 
o coletivo sempre teve vez e voz.

Os Componentes Mapeados

A formação pós-graduada provoca o domínio do conhecimento 
teórico afim com o objeto de pesquisa e a construção de pistas a seguir 
para um território muitas vezes já mapeado e exaurido, como também 
a descoberta de novas pistas em trilhas jamais pensada.
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A disciplina trouxe o envolvimento em coletividades de aprendiza-
gem e de investigação que contribuíram e foram capazes de modificar 
práticas educativas, confrontar ideias, enriquecer perspectivas, proces-
sos de estruturação de dispositivos de ensino e aprendizagem para um 
posicionamento crítico e emancipatório.

Algumas investigações e pesquisas mobilizaram procedimentos 
para uma reflexão crítica e que durante o percurso da disciplina foram 
sendo agregadas nas articulações de cada participante com seu objeto de 
pesquisa, área de interesse ou mesmo uma total mudança na construção 
do seu caminho teórico-metodológico.

Legendas – Cartografar Legendando um Território

Para trabalhar esse universo trago agora a plasticidade das palavras 
mais citadas nas aulas, sentidos e possibilidades abertas de uma polifonia 
de significados que cada corpo em movimento neste território ousou 
se identificar, como Bakhtin (Brait, 2016), expressa a palavra própria, 
nos convida a nossa narrativa de desenvolvimento, a repensa também 
outras narrativas vivenciadas. 

Quadro 2
Palavras mais citadas

EDUCAÇÃO ENSINO APRENDIZAGEM COLETIVIDADE
TECNOLOGIAS TRANSHUMANO RESISTÊNCIA POTÊNCIA

COMUNICAÇÃO FENÔMENOS 
EDUCATIVOS

SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA

DIVERSIDADE
CONTEXTO

CORPOS EM 
MOVIMENTO TERRITÓRIO ARTE AFETO
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TÁTICA RESISTÊNCIA DIGITAL PRIVACIDADE
HACKEADA

MULTIPLICIDADE SUBJETIVIDADE SABER PODER
TRANSMIDIAÇÃO DISCURSO NOVAS MÍDIAS DADOS

REPERTÓRIO LINGUAGEM DISPOSITIVO IMAGENS

Produzir conhecimento quando temos essa autonomia nos impactou 
na disciplina, trouxe à tona contradições, posições e falas que demons-
traram muitos enquadramentos de postura e auto cobranças que falam 
muito do percurso traçado até aquele momento. A prática da liberdade de 
temas, concepções, aprendizados, debates e componentes da disciplina 
trouxeram um nível de autonomia que muitos não estavam preparados 
ou mesmo dispostos a enfrentar.

Mapeamento de Fraseamentos da Turma

Muitas das frases são de narrativas dos temas que eram debatidos 
através dos textos, pequenos vídeos, professores convidados e conversas 
aleatórias da turma. Cada frase demonstra saberes e incertezas sobre a 
multiplicidade de temas, textos, imagens e sons. Uma polissemia que 
permeou a metodologia da disciplina.

Quadro 3
Frases da turma

O que vivemos hoje e precisa ser expressado, a impressão que tenho é 
que a não comporta mais na linguagem de hoje.
São tantos elementos novos que rodeia nossa existência que um só 
mecanismo ou dispositivo para comunicação não cabe, necessita de 
novas interfaces; extrapolou o biológico.
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Essa interface pensamento e linguagem como se dá esse imbricamento 
em uma sociedade cada vez mais digital? com mecanismo de expressão 
pictográficos.
Operações e feituras, a possibilidade nas ações de interação máquina-
homem. É material com imaterial, o que percebo é o operacionalizar 
numericamente a vida real.
Haverá um freio quando essa tecnologia não corresponder mais aos 
meus anseios? Existirá rotas de fuga?
Os Elementos estéticos podem ser recursos didáticos na formação 
de educadores? As tecnologias podem mediar, pois penso que ela, a 
tecnologia, não é recurso didático.
As lacunas que deixamos como educadores são preenchidas por outros 
repertórios.
O que estamos produzindo nos espaços institucionais em termos de 
rupturas?

Os procedimentos determinam os conhecimentos que surgem, mes-
mo que os participantes demonstrem que esses saberes em um primeiro 
momento não dialoguem com demandas epistemológicas de suas for-
mações e percursos profissionais.

Procedimentos de Ensino: Metodologia

Quadro 4

A disciplina articula aulas expositivo-teóricas dialogadas, exibição de vídeos, 
trechos de filmes, propagandas, charges e imagens estáticas, posts de redes 
sociais, leituras dirigidas dos textos com atividades de produção em grupo, 
produção/apresentação de trabalhos coletivos.

*parte da ementa da disciplina



236

Abecedário de uma Disciplina 

O Abecedário, baseado em - O Abecedário de Gilles Deleuze - nos 
foi proposto como uma atividade coletiva sobre conceitos trabalha-
dos de palavras que iam surgindo e de tão forte em sentido ganharam 
significados subjetivos dentro da disciplina, ao serem internalizados e 
compreendidos por cada corpo em movimento.

O abecedário aqui proposto é de palavras e conceitos já existentes 
ou não, criados e recriados, mas que dentro de uma autonomia do pen-
sar livre e de um protagonismo de autoria concluem esse trabalho com 
alguns verbetes e a inconclusão de outros:

A. de AFETO – SE MISTURAR NO OUTRO SEM MEDO

B. de BYUN-CHUL HAN – TEM APELIDO, PODE 
SOLETRAR

B. de BACURAU – TÁTICA E RESISTÊNCIA

C. de CARTOGRAFIA – PENSAR UM CAMINHO 
CAMINHANDO

D. de DESNUDAR – TROCAR A LENTE PARA VÊ O 
MUNDO

E. de ESCUTA – TAPAR OS OUVIDO PARA ESCUTAR 
MELHOR

F. de FICÇÃO – REALIDADE SEM SER, POR ENQUANTO

G. de GILLESNUVEAR – COMPREENDER, LIBERTAR, 
POTENCIAR

H. de HUMANIZAR – VÊ VOCÊ NO OUTRO

I. de INSTAGRAM – REPERTÓRIO DA ILUSÃO DO 
QUERER SER
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J. de JANELAR – DEIXAR O OLHAR E A MENTE SAIR 
MESMO O CORPO PRESO

K. de K POP – É JAPONÊS

L. de LISO – AS RELAÇÕES QUE NÃO DEIXAM MARCAS, 
LEMBRANÇAS, SEM RUSGAS

M. de MAPEAMENTO – ESTADO DE CONSCIÊNCIA E 
CONSTRUÇÃO

N. de NETFLIX – MARATONAR DEPOIS DO SEMESTRE 
ACABAR

O. de

P. de POTÊNCIA – A FORÇA DE IMPACTAR SEM 
PERCEBER

Q. de

R. de REDES – CAPACIDADE DE INFORMAÇÃO DO 
ENTORNO DE SI

S. de SERIADO – TEM NA NETFLIX

T. de TIK TOK – A INQUIETUDE TRANSMITIDA EM 
POUCOS SEGUNDOS

U. de UBERIZAÇÃO – A PRECARIZAÇÃO DA VIDA E 
DAS RELAÇÕES HUMANAS

V. de VIGILÂNCIA – SENSAÇÃO DE ESTAR SEGURO 
SEM ESTAR

X. de

Y. de YEARS AND YEARS – VÍCIO PURO, INFLUÊNCIA 
DOCENTE

Z. de ZAPEAR – A INQUIETUDE DA VIDA
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Conclusão

A Disciplina e Ementa se superaram, cada teórico e suas teorias, 
cada convidado e seus saberes científicos e artísticos, cada trabalho 
apresentado, as aulas expositivas, os abraços, afetos, angústias, encontros 
e desencontros que não couberam naquele espaço.

A disciplina oxigenou corpos que se recusaram a desistir, mesmo 
aqueles que na diversidade e multiplicidade de tantos saberes não conse-
guiram se mover no mesmo ritmo. Esta processualidade contribuiu para 
encontros, conhecimentos e afetos, um desvelamento que tem muito a 
contribuir para processos formativos das práticas docentes; O retorno 
de docentes a posição de professor aprendente o situa em uma relação 
dialógica de pensar de maneira flexível, sem a rigidez e hegemonia de 
experiências docentes impostas por currículos, ementas e processos.

A diversidade de pensamento de corpos em movimentos constantes, 
com repertórios de saberes que permeiam todo o processo de formação 
e elaboração de conhecimento, reformulando aprendizados, construindo 
cartografias de saberes que se iniciam pelo desvelar da ementa de uma 
disciplina.
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Recontando Volpi por Infâncias Multiletradas: 
Experiências do Projeto Universidade e Escola 
sem Muros

Vitória Moura Alves
Glenda Esther Ferreira da Silva

Andrea Cristina Versuti

Miranda (2009) aponta que nos estudos sobre a tecnologia e a 
repercussão na educação, têm-se duas tendências: a que traz a tecnolo-
gia como essencial para a modernização da educação e outra que aponta 
a necessidade de estudos e da incorporação da tecnologia no ambiente 
escolar, mas não como o foco da mudança das instituições de ensino, 
entendendo que a educação está em vários espaços da vida e não apenas 
na escola. Ainda, a lógica não está na oposição das tendências ou na 
junção das mesmas, mas sim, em colaborar na resolução dos problemas 
impostos sobre à educação.

Com base nesse contexto, o capítulo tem por como objeto de estudo 
as experiências com as oficinas intituladas “Recontando Volpi” e as 
produções advindas da mesma. Oficinas experenciadas como uma das 
ações propostas pelo projeto de pesquisa da Faculdade de Educação (FE) 
da Universidade de Brasília (UnB), intitulado: “Estudo dos impactos 
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das articulações interdisciplinares nas interfaces: universidade, escola e 
formação de professores”, aprovado no Edital n. 4 da FAP/DF, em 2017. 

O projeto é coordenado pelas Professoras Doutoras Andrea Cristina 
Versuti, Paula Gomes de Oliveira, Edileuza Fernandes da Silva e Graciella 
Watanabe, visando compreender as reverberações de oficinas narrativas 
com docentes e discentes e o potencial dessas na formação científica, 
tecnológica e nos letramentos dos discentes da educação básica, mediante 
a ação por meio dos ciclos de pesquisa-ação baseados nos problemas 
enfrentados pela escola e pela comunidade local. Visando a integração 
com o eixo pesquisa, ensino e extensão na formação docente inicial e 
continuada, o mesmo projeto de pesquisa também é experenciado como 
projeto de extensão da UnB com o nome de “Projeto Universidade e 
Escola Sem Muros”.

A escola lócus da pesquisa e das ações do projeto é o CEF 801 do 
Recanto das Emas. A instituição é conhecida por não ter muros desde 
sua criação em 1999, que contava com uma estrutura de madeirite, 
sem separação do terreno da escola com a quadra da cidade, onde está 
situada. Até que pela resistência e pela busca da garantia do direito à 
educação dos moradores da cidade, a escola recebeu uma estrutura 
física de concreto.

Pelo afeto da comunidade escolar e compromisso de apoio à escola, 
decidiram que a instituição permanecesse sem muros, apenas com alam-
brado. E foi por esse motivo que o projeto recebeu o nome de “Projeto 
Universidade e Escola Sem Muros”, dentro da perspectiva da práxis 
educativa. Pois, como afirma Moacir Gadotti (2016), a práxis, união 
indissolúvel entre a prática e a teoria, é interligada com uma educação 
como oportunidade de transformação humana, compreendendo o discente 
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como um ser criativo, que é capaz de agir com e para a transformação 
de si e do mundo no qual participa.

Com parceria direta com a escola sem muros, o projeto viabiliza a 
experiência de fazer educação com linguagens para além da escrita reper-
cutindo em autênticas produções artísticas. Produções que são reflexos 
das infâncias das crianças que são perpassadas pelos multiletramentos 
caracterizando uma escrita imagética de resistência e que enfatiza as 
infâncias como produtoras de cultura (Corsaro, 2009).

Multiletramentos que segundo Moura e Rojo (2012) não são a 
união dos muitos letramentos existentes, mas sim, a valorização dos 
letramentos outros, que estão presente nas produções feitas nas ruas, 
na escola, no e-mail, no Word Office, no Instagram, no YouTube, na 
câmera fotográfica, bem como os letramentos tradicionais da língua 
escrita, que permeados ou não pelas tecnologias da informação e da 
comunicação, circulam, são híbridos e conectados em rede.

Na abertura para além no domínio da linguagem escrita, no caminho 
para o heterogêneo, como demonstra Deleuze: “Escreve-se sempre 
para dar a vida, para liberar a vida aí onde ela está aprisionada, para 
traçar linhas de fuga.” (Deleuze, 1992, p. 176). Isso pois, é por meio 
da livre criação que as crianças, os gestores, os coordenadores peda-
gógicos, educadoras e educadores mostraram por meio da experiência 
nas oficinas, a realidade da escola, da cidade e da vida pessoal, pois 
como aponta Larrosa (2002): “É experiência aquilo que “nos passa”, 
ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos 
transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à 
sua própria transformação.” (pp. 25-26)
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Entendo a escola como espaço de formação inicial e continuada, 
e como ponte viva de saberes com a comunidade local. A proposta do 
“Projeto Universidade e Escola Sem Muros” é, portanto, de caminhar 
junto a escola para a livre criação e valorização de seus saberes, conhe-
cimentos e produções, bem como contribuir com outros olhares sobre 
o mundo junto a ampliação do reportório cultural.

O projeto foi e é desenvolvido nos anos de 2018, 2019 e 2020 com 
a prática de oficinas mensais com docentes e semanais com as crianças, 
essas compondo turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos 
Inicias, em busca de contribuir para a implantação da Meta 2 do Plano 
Distrital de Educação do Distrito Federal (Lei nº 5.499, 2015), que 
aponta estratégias para a garantia do acesso, permanência e qualidade 
do ensino fundamental de 9 anos.

Contudo, apresentamos nesse capítulo as reverberações do estudo 
das sete oficinas “Recontando Volpi”, ocorridas no segundo semestre 
de 2019 com turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da escola 
lócus da pesquisa, bem como, as produções das crianças realizadas nes-
sas. A metodologia desenvolvida na pesquisa foi de cunho qualitativo, 
de natureza teórico-prática, envolvendo revisão bibliográfica sobre: 
oficinas, papel social da escola, práticas inovadoras, multiletramentos, 
multirreferencialidades e protagonismo infantil. Ainda, o estudo contou 
com construção de dados durante as oficinas, bem como, escuta sensível 
juntamente com as crianças e os docentes realizando rodas de conversa 
e questionários com os professores, passando por reflexão das produções 
das crianças na mesma oficina, utilizando da técnica de construção de 
pranchas que demostram que as releituras são como ato de resistência 
e expressão de suas infâncias.
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Como afirma Rodrigues (2016), para ensinar e aprender arte é preciso 
sair da caixinha, abrir espaço para a criatividade e para a não linearidade, 
que é uma realidade das gerações nativas da era tecnológica, que vivem 
na imersão de mundos “multi” e “pluri”, como os dos jogos digitais. 
Mundos e infâncias marcadas por textos multimodais (Ribeiro, 2016) 
e contatos com experiências que são de multiletramentos (Rojo & 
Moura, 2012).

Refletindo sobre as Experiências com as Oficinas

Grassi (2013) traz que a oficina é o lugar onde algo se exerce, ou seja, 
a oficina é feita para aprender, testar e criar. Paviani e Fontana (2009) 
também apontam características práticas das oficinas e reforçam que 
oficina é lugar de reflexão, e, portanto, lugar também de teoria e de 
ação baseada no pensar, no sentir, no criar para agir, ressaltando que 
para se fazer oficina, quem as oferece deve trazer as bases que são 
imprescindíveis para o entendimento da temática escolhida, mas que o 
foco dessa prática é o aprendiz e a aprendizagem.

A prática de oficinas narrativas do projeto passa por essas concep-
ções, porém ao se tratar de para quem está centrada não podemos fazer 
a escolha de um ou de outro participe, isso porque, as aprendizagens do 
“Projeto Universidade e Escola Sem Muros” são de todos que compõem 
o projeto, sejam as coordenadoras do mesmo, as bolsistas, as extensio-
nistas ou os membros da escola.

O projeto proporciona oficinas para a aprendizagem, não que os 
papéis de cada um dentro das oficinas não existam, pois cada partícipe 
traz seu mundo e suas criatividades para compor a oficina, porém, o 
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objetivo é a formação humana, seja para quem está na educação básica, 
na formação de nível superior em licenciatura ou na formação continu-
ada na docência. Todos na experiência da oficina são convidados a se 
permitirem ser artífices pela arte de serem si mesmos.

Atrás de um véu sempre há outro véu; atrás de uma máscara, outra 
máscara; atrás de uma pele, outra pele. O eu que importa é aquele 
que há sempre além daquele que se toma habitualmente por sujeito: 
não está por descobrir, mas por inventar; não por realizar, mas por 
conquistar; não por explorar, mas por criar da mesma maneira que 
um artista cria uma obra. Para chegar a ser o que se é, tem que se 
ser artista de si mesmo. (Larrosa, 2009, pp. 64-65)

O aprendiz ou a aprendiz das oficinas são todos que perpassam por 
elas e são tocados pela experiência. Experiência que Larrosa (2002) 
apresenta como para além de saber informações e dar opinião, visto 
que, experiência exige entrega, lentidão, enfim, viver os momentos e 
acontecimentos sem amarras.

É pela oportunidade de experiência que o “Projeto Universidade 
e Escola Sem Muros” proporciona nas oficinas, que esse capítulo é 
dedicado a relatar as experiências vividas pelo projeto, ressaltando os 
tempos-espaços da escola que são valorizados com essa prática, pela 
heterogeneidade que elas carregam e pela busca constante de promo-
ver transformação protagonizada pelas docentes, pelas crianças e suas 
infâncias na reflexão de suas narrativas próprias e coletivas.

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível 
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, 
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar 
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
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detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, apren-
der a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (Larrosa, 2002, p. 24)

Cabe ressaltar, que por se tratar de uma escola pública há o esforço do 
projeto em contribuir para que a escola seja valorizada e escutada como 
autora da educação da população brasileira, como afirma Saviani (2010), 
na resistência dos docentes. Por isso, nosso projeto tem o compromisso 
de contribuir com a escola para viver a pedagogia histórica-crítica que 
é base do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 
Federal (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014) 
e a implementação dos ciclos de aprendizagem, comprometidos com a 
formação integral dos educandos e educandas.

Pela valorização da escola pública para todos, laica e de qualidade. 
São feitos registros das oficinas do projeto por meio de fotos e vídeos 
que são divulgados na rede mundial de computadores por meio do perfil 
do projeto (Projeto U.E.S.M, s.d.) no Instagram @projetouesm e de 
playlist (LAV FE UnB, s.d.) do canal no YouTube do Laboratório Au-
diovisual da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de Brasília 
(UnB). Ação que segundo o relato de uma docente da escola sem muros:

O acesso pelo Instagram não só deu visibilidade ao projeto em 
questão, como permitiu apreciar e interagir com o mesmo por meio 
das postagens feitas. Senti-me parte integrante de algo do qual eu e 
meus estudantes fizemos parte. A qualidade dos vídeos e imagens 
postadas é outro aspecto que gostaria de destacar. (Docente A)
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Os Mundos que a Arte nos Permitiu Imergir: a Experiência do 
Projeto com o Mestre das Bandeirinhas

No primeiro semestre de 2019 o projeto iniciou as oficinas “Conhe-
cendo Volpi” com a proposta de aproximação da escola e das membras 
do projeto com artista Alfredo Volpi. A escolha do artista deu-se pela 
proximidade de suas obras com a cultura brasileira, em especial, as 
bandeirinhas de festa junina, sempre presentes em suas obras junto 
a cores e formas infinitas. No segundo semestre de 2019, o projeto 
deu continuidade a experiência com o mestre das bandeirinhas por 
meio de uma segunda fase de experiências, nomeadas como oficinas 
“Recontando Volpi”.

Para viver a segunda fase das oficinas nós utilizávamos o pátio da 
escola e totalizamos cerca de 2 horas de práticas por dia. As oficinas foram 
experienciadas em momentos que dedicamos as próximas linhas para 
compartilhar de maneira resumida. Por se tratar de oficinas narrativas, 
cada oficina, mesmo que seguindo o mesmo planejamento, tem aconte-
cimentos diferentes. Portanto, o espaço para o diálogo e para o devir do 
pensamento da criança fazem de cada dia de oficina uma nova oficina.

Em primeiro momento, a professora Paula conversava com as crianças 
sobre a primeira oficina (Contando Volpi), que foi realizada na biblio-
teca da escola, relembrando os personagens da peça que ocorria, Volpi 
e Vovó Josefina, e dizia que um dos dois estava novamente na escola 
com o objetivo de rever as crianças. Assim, as crianças expressavam 
se achavam que era vovó ou o mestre das bandeirinhas.

Depois disso, a professora Paula convidava as crianças a fecharem 
os olhos para receber a surpresa. A vovó Josefina, personagem criada e 
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interpretada pela membra do projeto Vitória, entrava e iniciava o teatro 
relembrando a história de vida de Alfredo, bem como, elementos e ca-
racterísticas das obras de Volpi apresentados nas oficinas “Conhecendo 
Volpi”, como linha, forma e cor.

Após o momento de teatro, de cunho dialógico, pois foi desenhado 
a partir do diálogo com as crianças que resgatam suas experiências com 
a primeira fase das oficinas do projeto, bem como seus hábitos coti-
dianos, a vovó chamava as membras do projeto, Glenda ou Stephanie, 
juntamente com as crianças. Essas conversavam sobre o que é uma 
releitura e pensavam juntas como poderiam fazer a releitura de uma ou 
de várias obras do artista Volpi, trazendo elementos da vida cotidiana. 
Esse momento era realizado com o amparo da memória das crianças, 
das membras do projeto e com algumas obras impressas do artista.

Ressalta-se, que para nós, a releitura não é uma cópia de uma obra 
(Rangel, 2012), pois, ao fazer uma releitura, há uma nova criação a partir 
das leituras de mundo de quem a faz. A cada releitura feita por uma 
criança nas oficinas, contemplamos em sua obra os multiletramentos 
que constitui seu reportório cultural.

Releitura no âmbito do Fazer Artístico significa fazer a obra de 
novo, acrescentando ou retirando informações. Não é cópia. Cópia 
é a reprodução da obra. Reler uma obra subentende adquirir conhe-
cimento sobre o artista e a contextualização histórica. É uma nova 
visão, uma nova leitura sobre a obra já existente, uma nova produção 
com outro significado. O produto final da releitura pode levar ou 
não ao reconhecimento da obra escolhida. Reler é interpretar a obra, 
é colocar sua visão de mundo, suas críticas, sua linguagem e suas 
experiências sobre a obra escolhida. (Rangel, 2012, p. 48)
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Após o momento de conversa sobre releituras, a vovó Josefina cha-
mava a membra do projeto Milena para iniciar um momento musical de 
preparo do corpo para criar as releituras em coletivos1. Para isso, Milena 
iniciava perguntando para as crianças a primeira coisa que usamos para 
fazer uma pintura, e eles respondiam tinta, pincel, em seguida Milena 
suscitava a reflexão de que a primeira coisa que usamos para produzir 
uma obra é o nosso corpo, portanto, iniciava com eles o momento de 
preparação do corpo com música corporal, dinamizando também a 
separação dos coletivos.

Feita a preparação do corpo e a formação dos coletivos, as membras 
do projeto entregavam os materiais para iniciar a releitura, como pincel, 
tintas, canetinhas e papel de tamanho A3. Nessa etapa passávamos nos 
coletivos dando dicas e escutando deles quais releituras iriam fazer. 
No momento de produção das releituras as crianças demostraram em-
polgação e envolvimento com a tinta, com isso, vários grupos fizeram 
desenhos sobre desenhos, usaram toda a tinta, fazendo dessa releitura 
uma oportunidade de expressão, de liberdade de uso da tinta, que é uma 
prática pouco exercida na escola no contexto da sala de aula. Cabe desta-
car que alguns grupos fizeram mais de uma releitura e algumas crianças 
preferiram fazer a produção individualmente.

Depois disso, as produções eram penduradas em um varal, feito com 
um barbante pelas próprias membras do projeto, onde as crianças eram 
convidadas a apreciar suas produções e a expor suas opiniões sobre a 
oficina. Para encaminhar essa ação formávamos um trenzinho humano 
que passava na frente das obras. Alguns se envolviam com o ato de ser 

1. No contexto do projeto, coletivo significa um grupo de pessoas que criam juntos 
e juntas.



250

parte do trem e se esqueciam das obras, por isso, iniciávamos perguntas 
e convites para apreciação das obras: qual você mais gostou? Por quê? 
Após isso acontecia nosso até logo e as crianças voltavam para suas 
salas de aula acompanhadas pelas professoras ou na companhia das 
membras do projeto.

Neste sentido, o objetivo geral da oficina narrativa de proporcio-
nar para as membras do projeto, aos docentes e às crianças envolvi-
das nas oficinas uma experiência estética por meio da obra e vida de 
Volpi, e assim produzir suas próprias releituras que pensadas pela ótica 
vigotskiana (2009) de imaginação e criação constitui um autêntico 
processo de criação artística, foi experienciado. Pois, ao recontar Volpi 
pelas releituras as crianças apreciam os traços do artista, aproximam 
esse olhar para seus mundos, e por essa leitura das imagens, criam suas 
próprias artes.

A leitura das imagens e obras produzidas durante a história do 
homem no mundo nos instrui sobremaneira da importância até 
política, de aprender a ler imagens: “num país onde os políticos 
ganham eleições através da televisão a alfabetização para a leitura da 
imagem é fundamental e a leitura da imagem artística humanizadora” 
(Barbosa, 1995, p. 63 como citado em Rodrigues, 2016, p. 40)

Planejamento das Oficinas: Multiletramentos e 
Multirreferencialidades nos Mundos Infantis que Perpassam a 

Escola

Nascimento (2015) apresenta que os estudos sobre infância no Brasil, 
em contraponto com o que tem sido realizado em outros países, está no 
desafio da união de diferentes áreas do conhecimento, como a psico-
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logia, que constitui um campo tradicional de pesquisas sobre crianças 
juntamente às pesquisas da sociologia das infâncias, que ocorrem em 
grupos de estudos sobre educação infantil visando romper barreiras 
metodológicas e epistemológicas de como construir dados de pesquisa 
e pensar em uma abordagem interdisciplinar.

Esse encontro de estudos, que é um desafio no contexto brasi-
leiro, segundo a autora, caminha para ser realizado pela educação. 
Para isso, é necessário um movimento de pesquisar com crianças para 
além de um olhar desenvolvimentista, como trazem Barbosa, Delgado 
e Tomás (2016), para uma abordagem teórica que contemple as gera-
ções infantis:

trata-se de um entendimento multívoco de criança, com uma diver-
sidade de possibilidades de desenvolvimento que uma criança pode 
intentar, junto à complexidade de seus pensamentos, as características 
de sua cognição, o tamanho de seus corpos, a realização de suas 
astúcias, sua multiplicidade linguageira e o caráter imaginário de sua 
relação com a realidade que são diferentes dos adultos. (Barbosa, 
Delgado, & Tomás, 2016, p. 118)

Contemplar as gerações infantis exige um pesquisar com crianças, 
e não apenas sobre elas, e esse movimento é feito por meio da abertura 
para o protagonismo e a participação infantil, que no campo da educação 
e da organização do trabalho pedagógico se dá com o planejamento. 
Mas como fazer? Quais práticas experimentar?

Como foi dito, a prática que o projeto tem exercido é a de oficinas. 
Entendendo que é por meio delas que abrimos espaço para a liberdade 
de criação. Essa que ocorre quando abrimos o planejamento das ofi-
cinas para o coletivo, dando espaço para a diversidade de linguagens 
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que estudam as coordenadoras do projeto/pesquisa, e que são parte do 
mundo das crianças que perpassa o universo que é a escola, como as 
linguagens tecnológicas.

Logo, ao planejar as oficinas, o coletivo que compõe o projeto 
tem como base a pedagogia histórico-crítica presente no Currículo em 
Movimento (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
2014). Na abordagem dessa pedagogia é inconcebível pensar a educa-
ção sem a escuta dos estudantes, por isso, nós temos o compromisso de 
propor ações nas oficinas que proporcionem às crianças expressarem 
suas multirreferencialidades, buscando respeitá-las e contribuir para 
o reconhecimento de que elas são cidadãs, membras da comunidade 
escolar e produtoras de cultura (Corsaro, 2009). Uma vez que, segundo 
Ardoino (1998), a abordagem multirreferencial busca a leitura de seus 
objetos considerando a heterogeneidade que os constitui:

A multirreferencialidade não quer, a partir daí, absolutamente, forne-
cer uma “resposta” à complexidade constatada com a qual permanece 
intimidade ligada, ou tornar sua leitura dirigida, por assim dizer, 
mas constitui muito mais o apelo deliberado através de pluralida-
de de olhares e de linguagens, reconhecidos como necessários à 
compreensão dessa suposta complexidade (emprestado ao objeto), 
de um questionamento epistemológico, atualmente imprescindível 
nessas áreas, antecessor de toda operacionalização de métodos e de 
dispositivos. (Ardoino, 1998, pp. 40-41)

Assim, a diversidade de olhares advindos das infâncias das crianças, 
que são expressos nas oficinas, demonstra o compromisso do projeto 
em contribuir para uma educação que, como afirmou dois docentes do 
CEF 801 do Recanto das Emas em um dos encontros do projeto na 
coordenação pedagógica, deve fazer sentido para as crianças. O fazer 
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sentido está ligado com o cotidiano, com as linguagens da rua, da casa, 
da escola, da internet, em suma, do mundo das crianças, e de quais 
artífices elas são.

Por isso, nós fizemos a escolha metodológica de experimentarmos o 
trabalho com os multiletramentos, que como afirma Rojo (2012), exige 
uma pedagogia que proporcione uma formação na qual o estudante se 
apropria das linguagens, critica-as e constrói por meio delas. Uma vez 
que os multiletramentos permitem que na conexão dos letramentos, 
como o teatro, a música, a rua e outros mais, o planejamento não seja 
preso, mas sim, aberto para a liberdade do pensamento, com foco no 
devir do pensamento das crianças.

Em qualquer dos sentidos da palavra “multiletramentos” – no sentido 
da diversidade cultural de produção e circulação dos textos ou no 
sentido da diversidade de linguagens que os constituem –, os estudos 
são unânimes em apontar algumas características importantes:
(a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos;
(b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, 

em especial as relações de propriedade (das máquinas, das 
ferramentas, das ideias, dos textos [verbais ou não]);

(c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, 
mídias e culturas). (Rojo, 2012, pp. 22-23)

O compromisso de oportunizar visibilidade para as infâncias é 
complexo, e isso se reverbera nas oficinas do “Projeto Universidade 
e Escola Sem Muros”, uma vez que, segundo Libel (2007), a partici-
pação das crianças inclui que a opinião delas não seja apenas ouvida, 
mas considerada com igual peso nas tomadas de decisão da sociedade. 

Portanto, como membras do projeto destacamos que o protagonismo 
infantil no projeto não pode ser considerado pleno, começando pelo 
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fato de que o projeto não foi idealizado por elas, mas ressaltamos que 
existe um esforço de buscar ressignificar nossas práticas diariamente, 
pensando na maior visibilidade das infâncias que perpassam pela escola. 

Essa visibilidade, que segundo Qvortrup (2014), tem significados 
diversos e que são modificados ao longo dos anos, mas que estão inter-
ligados à invisibilidade das infâncias no âmbito de discussões públicas 
em nome da proteção das crianças. Proteção e responsabilidade de 
cuidado, que na sociedade moderna é entregue para os grupos privados, 
como a família e a escola, e acabam por separar as crianças em grupos. 
No contraponto com o conhecimento sociológico que traz a infância 
como social e geracional, ou seja, não é fragmentada. Fato que dificulta 
a protagonismo da infância. Como aponta o autor: “Dada a caracteri-
zação da criança como vulnerável, parece ser justificável acolher uma 
disposição protetora. A questão é, no entanto, quais são os limites da 
proteção e como proteção e participação são colocadas em contradição” 
(Qvortrup, 2014, p. 34).

Paternalismo que tem dificultado as ações do projeto que buscam 
estimular o pleno protagonismo das crianças na escola com o uso de 
produções audiovisuais, em especial na tomada de decisões, bem como 
na busca de proporcionar visibilidade às infâncias das crianças que 
fazem parte da escola para além desse espaço.

Isso pois, dada a necessidade de autorizações de pais e demais 
responsáveis de todas as crianças das turmas de 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental Anos Inicias2 da escola parceira, para que a imagem delas 
pudesse aparecer em entrevistas e demais formas de expressão em que 

2. De acordo com dados do Inep de 2018, divulgados pelo site QEdu (2018), 
constitui um total de 429 estudantes.



255

tem-se a exposição de seus rostos, nosso trabalho com câmeras e grava-
doras que poderia proporcionar a escuta dessas crianças foi inviabilizado. 

A proposta seria a de proporcionar a escuta da voz das crianças para 
além das membras do projeto, partindo para outros territórios como a 
universidade, dado que, as crianças são cidadãs e, portanto, possuem 
o direito de ter suas opiniões ouvidas e consideradas nas tomadas de 
decisão. Porém, também compreendemos que existe nessa questão os 
perigos reais quanto à revelação da identidade das crianças. A junção 
destes fatores acaba por dificultar a visibilidade das infâncias no nível 
do que é dado como ideal.

A ausência de voz, in-fância, não é uma falta, uma carência do 
ser humano. Ela é condição. Não há como abandonar a infância, 
não há ser humano inteiramente adulto. A humanidade tem um 
sôma infantil que não lhe abandona e que ela não pode abandonar. 
Rememorar esse soma infantil é, segundo Agamben, o nome e a 
tarefa do pensamento. (Kohan, 2003, p. 245)

Portanto, planejar nas realidades que estão dadas pelo espaço-tempo 
da escola exige o esforço de voltar os olhares para a aprendizagem das 
crianças na perspectiva de formação integral do ser, comprometida com 
suas infâncias e que trace linhas de fuga (Deleuze, 1992), priorizan-
do práticas e atividades que abram espaço para a livre expressão das 
multirreferencialidades e dos multiletramentos que são vividas pelas 
crianças. Temos como exemplo as experiências com as oficinas, que 
têm mostrado às membras do projeto na prática, que as crianças são 
produtoras de cultura (Corsaro, 2009) e que ao produzirem, também 
expressam resistências.
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A conquista da qualidade referenciada nos sujeitos sociais, 
sinônimo de democratização do ensino, não se traduz apenas na 
garantia do acesso e da permanência do educando na escola, mas 
depende, sobretudo, de uma política curricular cuja centralidade 
reside no direito às aprendizagens, no movimento necessário para 
a possibilidade dessas aprendizagens pelo estudante. (Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, 2014, p. 78)

De uma Releitura ao “o que Eu Quiser que Seja”: Crianças 
Produzem Cultura

Corsaro (2009) aborda os estudos com crianças pelo entendimento 
da cultura de pares, definindo esta como “um conjunto estável de ativi-
dades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem 
e compartilham na interação com seus pares.” (Corsaro, 2009, p. 32). 
Portanto, as crianças com suas infâncias não simplesmente recebem a 
cultura do mundo adulto no contato com o meio, mas, elas se apropriam 
dos conhecimentos e criam seus próprios significados. Em suma, pro-
duzem cultura e contribuem para mudanças sociais.

Entendendo que a humanidade se encontra na era da sociedade da 
informação, em que a corrente de ideias perpassa pelo ciberespaço, 
apontado por Pierre Lévy (1999) como um artifício que a sociedade 
imerge, no qual, é possível compartilhar conteúdos sobre diversas temá-
ticas pelo uso de vários meios. Pesquisar com crianças e suas infâncias 
como geração Z é pensar em multiletramentos e com eles em cultura 
da imagem, pois como afirma Tourinho e Martins (2010) as imagens 
estão em todos os cantos e as crianças não apenas vivem nesse meio, 
mas também são atraídas pelas imagens e, com isso, aproximam-se 
delas para representar seus mundos.
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Como exemplo disso, compartilhamos a experiência de escuta das 
crianças quando estão criando imagens nas oficinas do projeto, na qual 
“antes de situar uma pessoa no seu lugar”, começamos por reconhecê-la 
em seu ser, na sua qualidade de pessoa completa dotada de uma liber-
dade e de uma imaginação criadora” (Barbier, 2007, p. 96). Das muitas 
experiências de escuta, destacamos uma delas, realizada com um coletivo 
no momento de produção das releituras das obras de Volpi.

Ocorreu que, no terceiro dia da oficina “Recontando Volpi” realizada 
junto as crianças de turmas de 2º Ano do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, vovó Josefina estava como de costumo a passar pelos coletivos 
e perguntar o que tinham escolhido para criar, eis que ao chegar em 
determinado coletivo, aconteceu a seguinte escuta/conversa:

Vovó perguntou: - “Oi gatos, tudo bem?”
O coletivo respondeu: - “Siiiim!”
Vovó perguntou: - “O que vocês decidiram fazer?”
Uma criança respondeu: - “Tudo!”
Outra criança logo disse: - “A gente decidiu fazer tudo que a 
gente quiser!”
Vovó então disse: - “Aaa, então tá bom! Tá perfeito!”

O coletivo estava a produzir cultura na oportunidade que tiveram 
de trabalhar com tinta. Logo, quando o projeto abre a escuta sensível 
dentro da liberdade que a prática de oficinas proporciona, as crianças 
se apropriam dos conhecimentos na experiência com o artista, com as 
características de suas produções, do teatro, do momento de ser música, 
dos materiais disponíveis para a produção e trazem suas multirreferen-
cialidades para compor novas imagens.
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A escuta sensível apoia-se na empatia. O pesquisador deve saber 
sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para 
“compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o sistema 
de ideias, de valores, de símbolos e de mitos (ou a “existencialidade 
interna”, na minha linguagem).
A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. 
Ela não julga, não mede, não compara. (Barbier, 2007, p. 94)

Redin (2009) destaca que para pesquisar com crianças é preciso estar 
desprendido de amarras, aberto a novidades. Costa, Baierle, Farina e 
Fonseca (2017) destacam que mais que pesquisar com crianças, existe 
a possibilidade de ser pesquisado por elas. Dentro do projeto, temos 
sido pesquisadas por infâncias, isso é demonstrado nas produções que as 
crianças realizam. Ocorre, que as crianças decidiram fazer das produções 
o que Costa, Borges e Azzolin (2018) consideram como uma escrita 
de resistência por expressarem manifestos ao cinema, representações 
de sua escola junto a bandeirinhas, sereias em diferentes contexto e 
modos, bandeirinhas em árvores, entre outras expressões. Portanto, 
nos lançamos ao desafio de realizar curadoria de algumas obras de um 
total de mais de setenta produções, não para analisar, pois as imagens 
dizem por si mesmas, não é necessário a explicação, até mesmo porque, 
a produção não é nossa, é das crianças.

Mas sim, para compartilhar as experiências de encontro com as 
crianças que são autoras das infâncias que perpassam a escola sem 
muros. Infâncias multiletradas, nas quais, elas protagonizaram o ato 
de produzir a atividade, trazendo suas culturas infantis que são em 
sua maioria construídas por elas no território da cidade de Recanto 
das Emas - DF, bem como, nas cidades vizinhas a ela, como o Riacho 
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Fundo II – DF e a Samambaia - DF, e de outros territórios para além do 
DF, como o território baiano de uma criança que participou da oficina. 

Para suscitar o olhar e aprender junto com as infâncias multiletra-
das dedicamos a compartilhar algumas imagens criadas pelas crianças, 
destacando as produções com características em comum que foram 
percebidas sobre a prancha (Figura 1) que criamos com base no conceito 
de Didi-Huberman (2013). Imagens que formam atlas de imagens das 
infâncias multiletradas das crianças que criaram as releituras, forman-
do Atlas Mnemosyne, que segundo Didi-Huberman (2013), consiste 
justamente na composição de imagens em pranchas que se constituem 
enquanto movimento e memórias vivas.

Quando colocamos diferentes imagens – ou diferentes objetos, como 
as cartas de um baralho, por exemplo – em uma mesa, temos uma 
constante liberdade para modificar sua configuração. Podemos fazer 
pilhas, constelações. Podemos descobrir novas analogias, novos 
trajetos de pensamento. Ao modificar a ordem, fazemos com que 
as imagens tomem uma posição. Uma mesa não se usa nem para 
estabelecer uma classificação definitiva, nem um inventário exaustivo, 
nem para catalogar de uma vez por todas – como em um dicionário, 
um arquivo ou uma enciclopédia –, mas sim para recolher segmentos, 
trocos do parcelamento do mundo, respeitar sua multiplicidade, sua 
heterogeneidade. E para outorgar legibilidade às relações postas em 
evidência. (Didi-Huberman, 2010, p. 6)

Ao pensar em pranchas, movimento e memórias vivas, Didi-
-Huberman (2012) expressa esse movimento ao dizer que “a imagem 
arde em seu contato com o real” (Didi-Huberman, 2012, p. 3), o conceito 
de arder remete ao fogo e sua característica enquanto energia motriz, a 
imagem estática quando encontra um sentido real, cria um movimento 
carregado de emoções, ideias, concepções que viajam através dos sentidos.
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Visto isso, a movimentação da imagem ao tocar o real ou seja ao 
entrar em contato com a realidade apresentada pelas crianças em suas 
obras, cria em si rotas de pensamentos, podendo elas serem represen-
tadas por meio de Atlas, que para Didi-Huberman (2010), com base na 
contribuição de Abraham Warburg para a teoria da imagem.

Figura 1
Infâncias multiletradas em prancha

Elaborado pelas autoras
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Mergulhadas em uma sociedade cada vez mais visual, as imagens 
assumem seu lugar como texto e atingem as camadas subjetivas dos 
sentidos. Em contrapartida a escola se mantem inerte a essa mudança, 
tendo o texto escrito ainda como forma de expressão legítima para 
Almeida (1994); Em consonância concebe-se o trabalho com as obras 
do artista Volpi e a produção de releituras a partir delas como potente 
forma da criança, imersa nessa cultura das imagens, exprimir suas visões 
e trazerem suas próprias representações do que é real para elas por meio 
das imagens estáticas dando novos significados a obra e afirmando a 
heterogeneidade de suas culturas.

As crianças em suas obras puderam compor com imagens estáticas 
seus olhares subjetivos acerca de suas infâncias expressas em suas re-
leituras, atribuindo a elas movimento e sentidos reais provenientes de 
diferentes culturas que permeiam as diversas infâncias presentes na escola.

Conclusão

Através da reflexão acerca do significado de oficina e do encontro 
do artista Volpi com o artista presente em cada criança e suas infân-
cias multiletradas, o trabalho trouxe as experiencias vivenciadas nas 
oficinas “Recontando Volpi”, ocorridas no segundo semestre de 2019 
com turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental realizadas pelo 
projeto de pesquisa da Faculdade de Educação (FE) da Universidade 
de Brasília (UnB), intitulado: “Estudo dos impactos das articulações 
interdisciplinares nas interfaces: universidade, escola e formação de 
professores”, aprovado no Edital n. 4 da FAP/DF, em 2017.
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Visto que o projeto busca viabilizar a experiência de fazer educa-
ção com linguagens para além da escrita repercutindo em autênticas 
produções artísticas tendo em vista que nos dias atuais as imagens 
que permeiam a sociedade e a cultura deixam de ser um suporte para 
o texto e assumem a posição de serem elas próprias, o texto. Portanto, 
o exercício de leitura das imagens produzidas pelos diversos disposi-
tivos tecnológicos, atravessa as relações entre os sujeitos e o mundo. 
De acordo com essa concepção, o trabalho com imagens se apresenta 
como potente meio por meio do qual as crianças, em suas diferentes 
infâncias, podem exprimir suas visões, representações e compreensões 
enquanto produtoras de cultura.

Por fim, a experiência uniu ação e prática, em práxis, tendo como 
premissa de todo o processo; a perspectiva dos multiletramentos, o 
protagonismo infantil e a concepção de imagem e sua potencialidade 
enquanto forma de expressão. Podendo dizer que as experiencias que 
constituem este capítulo trazem o processo e a reflexão acerca da ex-
periência de estar com as crianças e embarcar com elas na atividade de 
releitura e viajar por suas leituras subjetivas que exprimem elementos 
próprios que dão movimento a suas obras e carregam em si suas infân-
cias multiletradas e multirreferencias.
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