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Transcriações e o convite ao pensamento poético no 
blogue “Desespero da Veja”
Noeli Batista dos Santos1

Resumo

Sob a perspectiva dos estudos de Media Art em 

diálogo com as práticas que emergem da cultura da 

convergência, o artigo problematiza as transcriações 

desenvolvidas pelo público do blogue “Desespero 

da Veja”. Criado nas vésperas das eleições pre-

sidenciais do ano de 2014, na plataforma Tumblr, 

o blogue configurou-se enquanto narrativa de so-

breposição às manchetes publicadas pela Revista 

Veja contra a então candidata do Partido dos Tra-

balhadores (PT), Dilma Rousseff. Entre os dias 23 

e 25 de outubro de 2014 foram publicadas o total 

de 307 capas criadas por colaboradores anônimos. 

As capas publicadas demonstraram o potencial dia-

lógico das práticas de criação em rede, a partir da 

articulação de amplo repertório da cultura popular 

que emerge das mídias de comunicação e entrete-

nimento. A análise das capas revelou a prática de 

um pensamento poético de subversão dos sentidos 

originais das referências citadas, revelando criações 

pautadas na crítica, no humor e na contraposição e 

desqualificação do discurso da mídia “oficial”. Nes-

sa análise, a prática descrita desvelou uma lógica 

comunicativa e criativa centrada na função poética, 

na qual forma e conteúdo foram combinados pelos 

princípios da ambiguidade e do paralelismo. Embo-

ra o blogue analisado não se configure enquanto 

artefato da media art, compreende-se que a experi-

ência descrita aponta perspectivas potentes para o 

desenvolvimento de narrativas artísticas por meio da 

apropriação de formatos midiáticos legitimados, tais 

quais os praticados a partir da década de 1960, por 

exemplo, pelo Grupo Fluxus. Enquanto naquele perío-

do a subversão se desenvolvia a partir dos artefatos 

analógicos, no atual contexto, imerso em interfaces 

culturais das mais diversas formas e funções, cabe a 

ousadia da escolha e da sua transcriação em novas 

pronúncias, de preferência, aquelas que ampliem o 

discurso para além dos espaços legitimados da arte, 

incluindo o convite para a experimentação coletiva e 

colaborativa nas redes digitais.
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Introdução

Do cenário contemporâneo, emerge um poten-

cial paradigma para a compreensão das transforma-

ções midiáticas decorrente das atuais Tecnologias 

de Comunicação, Informação e Expressão (TICEs). 

Para Jenkins (2009, p. 29), esse potencial se justifi-

ca na cultura da convergência, “[...] onde as velhas 

e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e 

mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produ-

tor de mídia e o poder do consumidor interagem de 

maneiras imprevisíveis [...]”. Três aspectos definem 

esse paradigma. São eles: a convergência dos meios 

de comunicação, a cultura participativa e a inteligên-

cia coletiva. 

Nesse sentido, a convergência dos meios de co-

municação se orienta por fluxos de conteúdos atra-

vés de múltiplas plataformas de mídia, configurando 

o que Fechine (2012) denomina de Transmidiação, 
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ou seja, “[...] um conjunto variado de estratégias de 

desenvolvimento e distribuição de conteúdos em 

múltiplas plataformas.” (p. 102). Tal prática indica, 

também, a cooperação entre múltiplos mercados mi-

diáticos, bem como o comportamento migratório de 

públicos, promovendo transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, em especial, so-

bre “o quem fala” e sobre “do que se fala”. A cultura 

participativa concebe a separação entre o que se 

compreende por produtores e consumidores de mí-

dia. Além disso, indica a interação por meio de uma 

auto-organização, com diferentes níveis de interação. 

Nesse contexto, a inteligência coletiva (LÉVY, 2015) 

sinaliza processos de consumo e de interações so-

ciais enquanto fonte alternativa de poder midiático, 

tanto usado para fins recreativos quanto para fins 

considerados mais “sérios”. Assim, o paradigma da 

convergência, ao contrário do paradigma da revo-

lução digital – cuja ênfase está na substituição das 

mídias antigas pelas novas mídias ‒, estaria na com-

plexidade de interação entre as novas e as antigas 

mídias. 

No final da década de 1990 ‒ com o advento da 

Web 2.0 (O’REILLY, 2009) ‒, as chamadas interfaces 

de usuário, centradas nos polos de recepção, migra-

ram para o formato das atuais interfaces culturais 

(MANOVICH, 2001), possibilitando que usuários não 

especialistas passassem a compartilhar seus dados 

em rede, bem como, reconfigurar seus modos de 

pronúncia no emergente contexto da cibercultura 

(LÉVY, 2010; LEMOS, 2002). Para Lovink (2007), 

os blogues foram as primeiras experimentações, no 

cenário descrito, a questionarem a então hegemonia 

das mídias regentes, bem como de seus programas 

narrativos. Boyd (2006) destacou que, embora as 

plataformas de hospedagem indiquem predefinições 

para o uso dessas interfaces culturais, os blogues 

são duplamente produtos de expressão e do próprio 

meio, cujos limites e definições são construídos so-

cialmente e não tecnologicamente. Ou seja, o ato de 

blogar está relacionado a combinações de “[...] tex-

tualidade e oralidade, corporeidade e espacialidade, 

público e privado [...]” (BOYD, 2006, p. 13, tradução 

nossa), tornando-se um corpo digital, enquanto meio 

para expressão de seus praticantes.

É nessa perspectiva de corpo digital, referencia-

do nos estudos sobre media art, em diálogo com as 

práticas que emergem da cultura da convergência, 

que o presente artigo problematiza as transcriações 

desenvolvidas pelo público do blogue “Desespero 

da Veja”. Antes disso, porém, convém um breve es-

clarecimento a respeito da perspectiva em que os 

termos media art e transcriação são apropriados 

nesse diálogo. 

O sentido do termo media arte deriva da sobre-

posição, do entrelaçamento e da interrelação entre 

os elementos que compõem a ideia de arte, nesse 

caso, a própria mídia e a tecnologia que a concebe 

(CATRICALÀ, 2015). Também, abrange a pesquisa 

contemporânea sobre arte, no que se refere ao uso 

e função, aplicada ao contexto da tecnologia, bem 

como aos dispositivos e ferramentas eletrônicas e di-

gitais decorrentes desse contexto (D’AURIA, 2015). 

Assim, o termo compreende a produção artística 

contemporânea, diferenciando sua produção das 

manifestações artísticas que fazem uso de ferramen-

tas não eletrônicas e/ou digitais (GIANNETTI, 2006). 

Para Luis Brea (2002), 

O maior desafio que as práticas artísticas pos-

suem neste contexto, sobre este ponto de vista, 

nem tanto é o desafio das possibilidades de 

produção e experimentação material e formal 

apresentadas pelas novas tecnologias; mas, o 

de experimentar quais as possibilidades ofereci-

das por elas para reconfigurar a esfera pública, 

de transformar a partir de todos os dispositivos 
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de distribuição social, com as possibilidades 

das práticas artísticas.(LUIS BREA, 2002, p. 22)

No âmbito da cultura da convergência, na com-

preensão do blogue enquanto um corpo digital, e na 

possibilidade de reconfigurar a esfera pública a par-

tir da produção compartilhada por esse corpo, é que 

o termo transcriação ‒ enquanto prática de transmi-

diação no âmbito dos estudos sobre semiótica ‒ ser-

viu de base para a análise da produção compartilha-

da no blogue “Desespero da Veja”. Por transcriação, 

compreende-se a tradução intersemiótica que opera 

pelo princípio da tradução icônica (PLAZA, 1987); 

por meio da aplicação da função poética (CAMPOS, 

2015). Para Jakobson (2007, p. 129), “A função po-

ética projeta o princípio de equivalência do eixo de 

seleção sobre o eixo de combinação [...]”, ora por 

paralelismo, ora por ambiguidade.

Finalmente, o medium por excelência da ope-

ração “transcriadora” passava a ser a própria 

“iconicidade” do estético. Signo estético que eu 

entendia então como “signo icônico” (na acep-

ção do discípulo de Pierce, Charles Morris): 

“aquele que é de certa maneira similar àquilo 

que ele denota”. Traduzir a iconicidade do signo 

implicava recriar-lhe a “fisicalidade”, a “materia-

lidade mesma” (ou, como diríamos hoje, as pro-

priedades do significante, abrangendo este, no 

meu entender, tanto as formas fono-prosódicas 

e grafemáticas da expressão, como as formas 

gramaticais e retóricas do conteúdo). Essas 

formas, por definição, seriam sempre “formas 

significantes”, uma vez que o “parâmetro semân-

tico” (o significando, o conteúdo), embora des-

locado da função dominante que lhe conferia a 

chamada tradução literal, termo a termo, não era 

vanificado (esvaziado), mas, ao contrário, cons-

tituía-se por assim dizer num horizonte móvel, 

num virtual “ponto de fuga”: “a baliza demarca-

tória do lugar da empresa recriadora” (como eu 

não escrevi). (CAMPOS, 2015, p. 89)

Nessa breve introdução, a intenção foi demons-

trar ‒ por meio de fundamentação teórica e concei-

tos já legitimados ‒, que a abordagem de análise da 

produção compartilhada no blogue “Desespero da 

Veja” não é deslocada do campo de discussão da 

produção em media art, tampouco do pensamento 

contemporâneo que abrange a produção sociocul-

tural que emerge das redes e dispositivos digitais. 

Contudo, pode ser que a análise aqui proposta, seja, 

em si, um exercício poético, despretensioso e deslo-

cado; uma invenção para atribuir sentido às práticas 

culturais ainda carentes de denominação. 

O meio e a mensagem

O blogue “Desespero da Veja” foi criado nas 

vésperas das eleições presidenciais do ano de 2014, 

na plataforma Tumblr, configurando-se enquanto 

narrativa de sobreposição às manchetes publica-

das pela Revista Veja contra a então candidata do 

Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff. A 

publicação que deflagrou a ação denominada de 

“desespero” foi a capa (Ver Figura 1) publicada no 

dia 23/10/2014 (quinta-feira), três dias antes da 

votação de segundo turno, a ser realizada no dia 

26/10/2014 (domingo). 
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Figura 1. Eles sabiam de tudo ‒ Capa da edição 2397 de 
VEJA. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/
dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-
pf/>. Acesso em: out.2018.

Após a divulgação da capa da edição 2397 da 

Revista Veja, entre os dias 23 e 25 de outubro de 

2014 foram publicadas no blogue “Desespero da 

Veja” o total de 307 capas criadas por colabora-

dores anônimos (Figura 2). A partir do enunciado 

publicado na página inicial do blogue ‒ Depois de 

‘Lula e Dilma sabiam de tudo’, nada mais é impos-

sível numa capa da Veja, mande sua sugestão para 

desesperodaveja@gmail.com ‒, os visitantes eram 

convidados a baixarem o template (modelo) com a 

estrutura da capa da revista e, na sequência, en-

viarem sua sugestão “absurda” de capa (Figura 3). 

O arquivo/modelo disponibilizado para a criação da 

capa, era editável. Havia uma estrutura predetermi-

nada, mantendo o logotipo da Revista, a fonte (tipo 

de letra) utilizada na composição da capa e os espa-

ços do projeto gráfico, com o cabeçalho destinado 

com críticas ao concorrente de Dilma Rousseff ‒ o 

candidato Aécio Neves, do Partido da Social De-

mocracia Brasileira (PSDB). E, também, críticas ao 

cantor Lobão, que havia afirmado sair do país caso 

a candidata do PT fosse vitoriosa. Nessa narrativa, 

cabia aos produtores visuais criarem suas capas ab-

surdas na transcriação da mensagem da Veja.

Figura 2. Disponível em: <https://desesperodave-
ja-blog.tumblr.com>. Acesso em: out.2018.

Figura 3. “Mande sua sugestão absurda de capa”. Dispo-
nível em: <https://desesperodaveja-blog.tumblr.com/
ask>. Acesso em: out.2018.

https://veja.abril.com.br/brasil/dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf/
https://veja.abril.com.br/brasil/dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf/
https://veja.abril.com.br/brasil/dilma-e-lula-sabiam-de-tudo-diz-alberto-youssef-a-pf/
mailto:desesperodaveja@gmail.com
https://desesperodaveja-blog.tumblr.com
https://desesperodaveja-blog.tumblr.com
https://desesperodaveja-blog.tumblr.com/ask
https://desesperodaveja-blog.tumblr.com/ask
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Figura 4. Disponível em: <https://desesperodaveja-
blog.tumblr.com/post/100782435627>. Acesso em: 
out.2018.

As capas publicadas demonstraram o potencial 

dialógico das práticas de criação em rede, a partir 

da articulação de amplo repertório da cultura popu-

lar emergente das mídias de comunicação e entre-

tenimento. Dessa análise, foi possível identificar nar-

rativas sobre celebridades; cinema; fenômenos do 

Youtube; Fórmula 1; futebol; ciência; história; música; 

política nacional e internacional; religião; séries; de-

senho animado; telenovela; teorias da conspiração, 

entre outras. A transcriação, nesse exercício, se deu 

por meio da manutenção da estrutura da capa e da 

mensagem “Dilma e Lula sabiam de tudo”, porém, a 

ideia de “tudo” foi reconfigurada com a aplicação da 

função poética na estrutura do discurso. Ou seja, o 

ícone “Revista Veja” foi mantido, contudo, o tom da 

ambiguidade no discurso foi enfatizado sob o viés do 

absurdo. Por exemplo, a ambiguidade do discurso 

foi explicitada na capa que afirma que Lula e Dilma 

sabiam de tudo sobre o assassinato da personagem 

Odete Roitman (Figura 4), da famosa trama da te-

lenovela Vale Tudo, exibida no final da década de 

1980, pela Rede Globo de Televisão.

O blogue “Desespero da Veja”, enquanto estra-

tégia de transmidiação, na prática de convergência, 

expandiu-se para as plataformas de microblogues, 

por exemplo, o Facebook (Ver Figura 5). Por meio 

das ações de “curtir” e “compartilhar” o blogue ex-

pandiu seu conteúdo por meio do compartilhamento 

dos leitores/seguidores, a partir do humor provo-

cado pela combinação das narrativas transmídias. 

No entanto, há outros elementos que perpassam a 

experiência de afinidade e do compartilhamento em 

plataformas de microblogues, ora denominadas de 

mídias sociais. Desse contexto, decorrem a forma-

ção de comunidades de conhecimento; economia 

afetiva; cultura dos fãs e políticas de participação. 

Figura 5. Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/
desesperodaveja/>. Acesso em: 2015.

É fato que esses aspectos não estão exemplifi-

cados em seu potencial disruptivo, no exemplo em 

análise, contudo, o fato de sinalizar a existência em 

um exercício de criação, que exigiria domínio téc-

nico para a criação das capas e afinidade para o 

https://desesperodavejablog.tumblr.com/post/100782435627
https://desesperodavejablog.tumblr.com/post/100782435627
https://pt-br.facebook.com/desesperodaveja/
https://pt-br.facebook.com/desesperodaveja/
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compartilhamento das mensagens contidas, revelam 

que a cultura da convergência, em sua polaridade, 

tanto pode potencializar a criação de discursos críti-

cos, potencialmente imagéticos, quanto pode limitar 

o potencial crítico, como é o caso dos fake news. 

O princípio de transcriação e aplicação da função 

poética é o mesmo. Enquanto o movimento da crítica 

opera pela ambiguidade (da lógica), o falseamento 

opera pelo paralelismo (da crença). 

A análise das capas identificou a prática de um 

pensamento poético de subversão dos sentidos ori-

ginais das referências citadas, revelando criações 

pautadas na crítica, no humor e na contraposição e 

desqualificação do discurso da mídia “oficial”. Nes-

sa análise, a prática descrita desvelou uma lógica 

comunicativa e criativa centrada na função poética, 

na qual forma e conteúdo foram combinados pelos 

princípios da ambiguidade (mensagem) e do para-

lelismo (absurdo). Embora o blogue analisado não 

se configure enquanto artefato da media art, com-

preende-se que a experiência descrita aponta pers-

pectivas potentes para o desenvolvimento de narra-

tivas poéticas por meio da apropriação de formatos 

midiáticos legitimados, tais quais os praticados a 

partir da década de 1960, por exemplo, pelo Gru-

po Fluxus. Enquanto naquele período a subversão 

se desenvolvia a partir dos artefatos analógicos, no 

atual contexto, imerso em interfaces culturais das 

mais diversas formas e funções, cabe a ousadia da 

escolha e da sua transcriação em novas pronúncias, 

de preferência, aquelas que ampliem o discurso para 

além dos espaços legitimados da arte, incluindo o 

convite para a experimentação coletiva e colaborati-

va nas redes digitais.

Para Freire (2005) é a pronuncia poética que, 

no processo de significação no mundo, se constrói 

enquanto ação criadora. Para ele, o encontro dos 

homens mediatizados pelo mundo se dá pelo diá-

logo, no exercício de pronúncia, pois: “O que se 

pretende investigar realmente não são os homens, 

como se fossem peças anatômicas, mas o seus pen-

samentos-linguagem referidos à realidade, os níveis 

de percepção desta realidade [...]” (Freire, 2005, p. 

101). Se o pensamento poético propõe relativizar 

as ideias de realidade, cabe problematizar, como a 

media art pode entrar em cena, enquanto estratégia 

de literacia midiática. O pensamento poético, que 

decorre da reconfiguração do discurso por meio de 

metáforas, alcançou no atual contexto níveis extre-

mos de percepções de realidades. Já não se trata 

mais do uso da ambiguidade para evidenciar uma 

ideia de absurdo, mas antes disso, apontar o que é 

absurdo e, nesse reconhecimento, reconfigurar os 

sentidos para percepções mais generosas, amoro-

sas e solidárias.
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