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APRESENTAÇÃO 

Esperancemo-nos! 

 

Sempre que agimos, estamos buscando ajustes para uma vida melhor. Estudamos, 

debatemos, reorganizamos, pesquisamos com a esperança de solucionar, redimensionar, 

apresentar novos horizontes para questões que são importantes para nós. A esperança, 

enquanto ato ou objeto, mobiliza-nos e é este movimento plural um dos elementos que 

carregam a nossa realidade de diversidade. Nesta seara, nos juntamos e construímos uma 

dinâmica cultural onde comunicação e pertencimento são coletivos e compartilhados. 

Espaços de trocas e multiplicidade de saberes direcionados ao bem-viver. 

Diante das profundas mudanças políticas, econômicas e sociais contemporâneas, 

aflora a busca por compreender o papel midiático na conquista do bem-viver. Enquanto 

proposta em construção, o bem-viver apresenta-se como uma crítica ao consumo 

inconsequente e orienta-se pela sustentabilidade e bem-estar. Nesta busca, é possível 

perceber que a presença da diversidade e da diferença nas elaborações e produções 

midiáticas pode conduzir ao enriquecimento cultural e à democratização das relações sociais 

exatamente por combater a perspectiva do pensamento único. 

Com as novas tecnologias, a lógica do espetáculo se estende para a esfera das 

relações sociais, sendo que a visibilidade midiática pode implicar em reconhecimento e 

legitimação das diversidades. A partir deste panorama, o ser, estar e permanecer da 

diversidade nas produções midiáticas podem conduzir ao respeito às diferenças e, 

consequentemente, a uma sociedade mais saudável. Estas são questões que orientam a 

escolha temática para a edição de 2019 da XX Feira de Informação e Comunicação (FEICOM). 

Resultado de uma matriz educacional que se atualiza na medida em que considera a 

urgência da presença da diversidade no pensar-fazer comunicacional, a Feicom coloca-se 

como um dos agentes neste processo de construção do respeito às diferenças. 

Consolidamos a pluralidade neste espaço, para onde convergem debates que passam 

pelas construções de gênero, fetichização do consumo, antirracismos, tecnologias 

informacionais, infanticídio, movimentos populares e feminicídio. São propostas tão diversas 
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que chegam a “esperançar” – esse verbo transitivo direto e pronominal que significa dar ou 

ter esperança e que foi generosamente trabalhado pelo educador Paulo Freire – o nosso 

cotidiano de produção acadêmica. A constatação da diversidade é um passo fundamental 

para que reconheçamos a diferença, sendo que este reconhecimento é o start para que 

sejamos partícipes no processo de construção de uma sociedade melhor. A esperança – aqui 

enquanto ato – é reconhecer e respeitar.  

 

 

Profa. Dra. Luciene Oliveira 
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A CULPABILIZAÇÃO DAS MULHERES VÍTIMAS DE ESTUPRO PELOS TÍTULOS DAS NOTÍCIAS 

DIGITAIS 

 

Ana Paula de Castro Neves1 
Larissa Nogueira Lucena2 

Rakell Dhamarys Moreira3 

 

Resumo:Esse artigo aborda a análise de discurso crítica como metodologia para investigar 
três títulos de webjornalismo ocorridas em 2013, veiculadas nas três maiores plataformas 
digitais do país, na busca de verificar como os discursos midiáticos abordam o estupro, e 
como, em especial, eles constroem a imagem da vítima reproduzindo discriminação e 
violência de gênero. Para isso, contou-se também com uma pesquisa bibliográfica. Podemos 
concluir que os dados coletados indicam como resultados que os títulos das notícias utilizam 
expressões linguísticas que atribuem à mulher a culpa pela violência sofrida, além de 
contribuir para a reprodução da violência de gênero. 
 
Palavras-Chave: Mídia. Análise de Discurso Crítica. Culpabilização. Estupro. Violência de 

gênero. 

 

1INTRODUÇÃO 

 

As narrativas das matérias a respeito de violência de gênero contra a mulher em nos 

jornais online, geralmente, apresentam um padrão de muito destaque na estruturação dos 

títulos: o foco se concentra praticamente na vítima e dificilmente no agressor. Isso acaba 

por exercer uma desmoralização da mulher, enquanto vítima que é vista, inclusive no 

decorrer da notícia, como a causadora do próprio ato violento sofrido através do seu 

comportamento, sendo, consequentemente, culpabilizada (CARDOSO, 2014).  

Essa culpabilização leva ao desempoderamento da vítima, pois, o ônus da 

culpabilidade do agressor é transferido para ela, o que pode lhe provocar ataques injustos, 

                                                             
1 Mestranda: Ana Paula de Castro Neves, Goiânia-GO.  Graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás 
– UFG. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Uni-Anhanguera. Email para contato: 
apcastro_1@hotmail.com 
2 Aluna de graduação em Jornalismo FIC/UFG. 
3Mestranda em Direitos Humanos do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG. 

mailto:apcastro_1@hotmail.com
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causar-lhe também sua desqualificação social, implicar na omissão de novas vítimas, gerar a 

impunidade do agressor, além de favorecer a cultura do estupro e propagar a violência de 

gênero, e assim ampliar a discriminação violadora dos direitos humanos das mulheres. 

Da temática ora apresentada, o presente artigo analisará três narrativas de 

culpabilização das mulheres vítimas de estupros publicados no jornal online G1, R7 e Folha 

de S. Paulo, durante o ano de 2013. 

Este estudo lastreia-se em duas etapas, sendo a primeira em levantamentos 

bibliográficos e históricos, e em nível prático, com a análise do discurso crítico e dos títulos 

das reportagens dos nos jornais que abordaram crimes sexuais, em especial àqueles que de 

alguma forma culpabiliza as vítimas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 A CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO SOCIAL DE DESIGUALDADE DE GÊNERO 

 

O tema sob investigação é um problema atual, fruto da desigualdade existente entre 

os gêneros, que acompanha a história da humanidade, sendo decorrente da cultura 

patriarcal transmitida entre gerações, e que de acordo com Federici (2017, p. 13) foi 

consolidada com apropriação do corpo das mulheres pelo capitalismo.  

Foram essas repetições de regras impostas às mulheres pelo capital, além da caça 

às bruxas do Século XVI e XVII narradas por Federici (2017), que segundo Pereira (2002), 

criaram-se os códigos sociais, estabelecendo-se desde então padrões de condutas a serem 

seguidos por ambos os gêneros, ereproduzidos nas gerações seguintes, no qual se 

reproduziram as desigualdades de gênero, como o patriarcado, o machismo e o sexismo, 

que refletem seus resultados nos dias atuais (FEDERICI, 2017, p. 416-418). 

Em sua obra intitulada O Poder do Macho, a socióloga e advogada Saffioti (1987, 

p.18) leciona que: 

Cumpre ao homem segundo a ideologia dominante, a função de 
caçador. Deve perseguir o objeto de seu desejo, da mesma forma 
que o caçador persegue o animal que deseja matar. Para o poderoso 
macho importa, em primeiro lugar, seu próprio desejo.  
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Essa visão demonstra como os homens sustentam seus desejos sexuais de 

dominação sobre o corpo da mulher, a tal ponto que culmina na figura do estupro e da 

desigualdade entre gêneros.  

 

2.2 A DESIGUALDADE DE GÊNERO E A ESTEREOTIPAÇÃO 

 

A presença ativa dessa desigualdade cultural citada anteriormente, fez 

desencadear a estereotipação4. Aponta Dantas (2017) e Federici (2017) que a mulher era 

vista como um ser inferior, incapaz, mentirosoque precisava ser domado para seguir as 

normas da sociedade, por isso o descrédito das suas alegações em relação à palavra de um 

homem. Acrescente-se que quando a mulher descumpria as regras sociais, sofria as mais 

vastas e cruéis penalidades provocadas por suas condutas desvirtuadas, até que ela 

aprendesse a se comportar socialmente. 

No que se refere especificamente sobre o estupro, Porter e Tomasselli citados por 

Cardoso (2014, p.72) explicam que essa violência de gênero5é uma forma de reafirmação 

da ideologia social de dominação masculina. Ao dominar a mulher física e sexualmente, o 

agressor expressa seu poder e submete sua vítima, portanto, a uma posição inferior. 

 

2.3 O USO DO DISCURSO CRÍTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA SOCIAL  

 

O papel da mídia para a manutenção das estruturações sociais é inegável, pois com 

o seu alcance massivo populacional, as fontes de comunicação como os jornais, 

sãoresponsáveis por boa parte da formação das opiniões do seu público-alvo. 

Fairclough (1995, p. 44-45) corrobora: 

 

As representações contida em textos midiáticos propagam, em geral, 
as ideologias de forma subliminar, utilizando linguagens do senso 

                                                             
4
 Trindade (2018, p.04) esclarece que a terminologia “stereo”+ “typos” que significa “molde sólido”, ou seja, 

“ideias fixas e duradouras, pois se apresenta-se como verdades indiscutíveis (...) realidades feitas por esquemas 
mentais que distorcem e generalizam características que podem ser negativas ou positivas”. Daí a concepção 
pejorativa de que existe mulher para os homens “pegarem”, quanto para os homens para se casarem. 
5 Em síntese, o estupro é uma violência de gênero, pois é uma violência praticada pelo sexo masculino sobre o 
feminino em virtude de sua condição. Enquanto gênero é uma categoria social, que envolve papeis sociais 
atribuídos a homens e mulheres (Scott, 1940, p. 75) 
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comum da sociedade para ganhar visibilidade e lucros o que acabam 
por manter determinadas  práticas da sociedade. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A análise crítica do discurso fundamenta-se na abordagem transdisciplinar ao estudo 

dos textos, que considera a linguagem como uma forma de prática social (FAIRCLOUGH, 

2003). O desenvolvimento deste trabalho, baseou-se empiricamente no levantamento 

documental detrêstítulos selecionados que representam um em cada plataforma de jornal 

online: G1, R7 e Folha de S. Paulo no ano de 2013.  

A análise realizada por esse estudo focou no discursivo massivo utilizado para 

culpabilizar as vítimas das notícias, o que endossaria a ideologia da opressão do masculino 

sobre o feminino, conduta disseminada nas estruturas sociais das variadas sociedades do 

mundo. 

4 RESULTADOS 

O primeiro título analisado: “Adolescente marca encontro e é estuprada em 

Pernambués, diz polícia6”; um fator que garante a legitimação das palavras do título é que 

foi dito por uma autoridade, ou seja, pela polícia, que é a fonte da informação. O léxico 

escolhido é uma forma de representação discursiva do mundo, especificadamente em um 

ângulo (FAIRCLOUGH, 2003). Por isso, ao mencionar que é um relato policial, o jornal traz a 

versão oficial, a qual pode ser interpretada comoirrefutável por seus leitores. 

O segundo título: “Adolescente diz ter sido estuprada por DJ após sair de baile funk 

no Rio7”; otítulo em análise traz expressamente uma suposta imprudência da adolescente, 

vez que o crime ocorreu após um baile funk. Nesse caso, a vítima tem na notícia uma 

atençãonegativa, já que é socialmente condenável que uma mulher vá a um baile funk. 

O terceiro título: “Psicóloga é estuprada após aceitar ajuda para consertar carro em 

SP8”; ao mencionar a profissão da vítima, faz do ocorrido um agravante, já que se pressupõe 

que uma psicóloga conheça a mentalidade humana. Neste contexto, como a vítimaé 

                                                             
6 Título cuja notícia foi veiculada, pelo portal G1, em 27 de nov. de 2013. 
7Título extraída do portal  R7 no dia 20 de nov. de 2013. 
8Título extraída da Folha de S. Paulo em 23 de mai. de 2013. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Textos
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psicóloga e foi ludibriada por um falso mecânico? Seria algo inaceitável em razão da 

profissão da vítima, pois o seu objeto o estudo resume-se no comportamento de pessoas.  

Os três títulos estudados como amostras, possuem um padrão muito comum nas 

notícias veiculadas backgroundig: o papel do agressor quase sempre é apagado do fato, de 

que forma o padrão encontrado na estruturação dos títulos de notícias que envolvem a 

temática da violência contra mulheres, reforça os estereótipos de gênero e a 

culpabilização da vítima. Os três títulos analisados demonstram que o foco da estrutura 

concentra-se na vítima, em voz passiva, e dificilmente no agressor, o que leva a ideia de 

culpabilização da mulher nos contextos sobre violência.  

 

5 CONCLUSÃO 

A culpabilização da vítima de estupro pelos webjornais não é apenas um problema 

individual da mulher, mas se converge em um problema cognitivo, complexo e de todos: do 

agressor, do Estado, das leis, da segurança pública, dos direitos humanos, da mídia, e da 

própriasociedade. 

Os títulos demonstram um possível reflexo das demais notícias e a forma como a 

mídia explora essas notícias. Contudo, chegamos à conclusão de que a mídia através do 

discurso utilizado promove a culpabilização da mulher vítima de estupro, e promove 

esterotipação, estigmas, violência de gênero e a reafirmação do patriarcado. 

 THE CULPABILIZATION OF WOMEN VICTIMS OF RAPE BY DIGITAL NEWS TITLE 

 

Abstract: This article addresses critical discourse analysis as a methodology for investigating 

the three webjournalism titles that took place in 2013, and served on the three largest digital 

platforms in the country, in order to verify how media discourses approach rape, and how in 

particular they build the image of the victim by reproducing gender discrimination and 

violence. For this, we also had a bibliographic research. We can conclude that the data 

collected indicate as results that the news headlines use linguistic expressions that blame 

women for the violence suffered, in addition to contributing to the reproduction of gender 

violence. 

 
Keywords:Media. Critical Discourse Analysis. Blaming. Rape. Genderviolence. 
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A FOTOMONTAGEM COMO INSTRUMENTO PARA UNIR A 
DIFERENÇA 

 

Carina Ribeiro de Angelis9 

Flávia Novais10 

Ana Rita Vidica11 

 

Resumo: Este resumo tem como objetivo apresentar a temática da fotomontagem como 
ferramenta criativa de ensino, a partir da aproximação teórica relativa ao tema e da 
realização de oficina de fotografia de curta duração com alunos de uma escola do ensino 
médio, onde foram trabalhados contextos diferentes de fotomontagem, como forma de 
possibilitar o surgimento de um terceiro contexto com suas participações diretas. A oficina 
de fotografia foi idealizada para provocar nos alunos a interpretação de imagens e o 
conhecimento da fotomontagem, espera-se estimular a capacidade criativa dos alunos 
explorando o potencial didático e o engajamento com a temática. 

 

Palavras-Chave: Fotografia; Fotomontagem; Diferença; União; Contextos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em estudos de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, conforme Nezo 

(2016), a fotomontagem é compreendida como “expressão estética” e como 

“procedimento técnico de manipulação de imagens por meio da montagem de diferentes 

elementos visuais e verbais” (Idem). Segundo Carvalho (1999, apud SILVA, 2016) a 

fotomontagem é um processo de composição de imagens utilizando-se da combinação de 

elementos visuais fragmentados e com diferentes características plásticas oriundas de 

diversas fontes, porém “organizados e conjugados em um mesmo suporte". 

                                                             
9 Discente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás 
(FIC/UFG). 
10 Discente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás 
(FIC/UFG). 
11 Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás e do 
Programa de Pós-graduação em Comunicação (FIC/UFG). Orientadora deste trabalho. 
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Para Orlandi (2000 apud NEZO, 2016), “podemos considerar uma imagem um texto, 

mas com sua materialidade diferente ela constitui um objeto simbólico, significante, 

diferente e que produz efeitos de sentidos específicos à sua forma e sua materialidade”. A 

esse respeito, Martin-Barbero (2000) acredita que a imagem é um instrumento que torna 

mais ágil o processamento de informações e que envolve a velocidade das imagens, 

“especialmente na publicidade e nos videoclipes e na velocidade dos relatos audiovisuais”. 

Segundo Martin-Barbero (2000), devemos estar conscientes de uma experiência 

cultural nova, que ele chama de “ecossistema comunicativo”, com dinâmicas que 

promovem profundas mudanças na sociedade. A primeira é a relação das pessoas com as 

novas tecnologias, que promovem “novos modos de perceber o espaço e o tempo, a 

velocidade e a lentidão, o próximo e o distante, (...) novos modos de percepções e de 

sentidos”. A outra é a dinâmica da comunicação, que é vinculada ao âmbito dos meios de 

comunicação de massa, mas que, porém, os ultrapassa e se concretiza no surgimento de 

um ambiente educacional difuso e descentrado (Idem). 

De acordo com Martin-Barbero, um novo tipo de cultura apareceu na cena da 

história, que é vivenciada pela juventude contemporânea da “revolução eletrônica” e que 

representa uma transformação na natureza do processo: 

Daíaimportânciaestratégicaqueadquirehojeumaescolacapazdousocriativodosmeiosa

udiovisuaisedas tecnologias  informáticas.  Isso,  porém,  só  será  possível  numa  escolaque 

transforme seu modelo (e sua práxis) de comunicação, isto é, que torne 

possívelapassagemdeummodelocentradonasequêncialinear(...)aoutro descentralizado e 

plural, cuja chave é o encontro do palimpsesto e do hipertexto (MARTIN-BARBERO, 2000, P. 

58-59)12. 

Entende esse autor, que a educação ganha novas traduções através da 

“reconfiguração acelerada da comunicação (...), pelos saberes e narrativas emergentes que 

veicula” (Martin-Barbero, 2000 apud RODRIGUES, 2015). Assim, a cultura comunicacional 

assume seu papel importante e valioso de mutação social, onde os processos e as práticas 

hipertextuais13 traduzem uma leitura-escrita fora da escola, possibilitando não só “a 

                                                             
12 Palimpsesto é o texto no qual um passado que foi apagado emerge tenazmente, embora difuso, nas 
entrelinhas da escrita presente (MARTIN-BARBERO, 2000, p. 59). 
13 Hipertexto é uma escrita não sequencial, uma montagem de conexões em rede que, ao permitir/exigir uma 
multiplicidade de percursos, transforma a leitura em escrita. 
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inserção dos aprendizes” no mundo da criatividade e da atividade profissional”, mas 

também da “participação política” (Idem). 

 Segundo Diniz (2018), “a fotomontagem está para a fotografia como a montagem 

está para o cinema, que desconstrói o padrão antigo da arte naturalista e pictórica das 

representações levando-as para elaborações conceituais”. Dessa maneira, este processo 

constrói imagens por meios mecânicos ou aparelhos, sendo fundamental na criação e 

produção de designs, refletindo com impacto nos diversos segmentos gráficos e na 

propaganda de agitação de conteúdo político. Neste contexto, de acordo com Parker (2011 

apud NEZO, 2016), “o universo da fotomontagem é tão amplo e se presta a tantas 

possibilidades, em diferentes ambientes e situações, que não está limitada a um único 

campo de conhecimento”, possuindo “uma dinâmica dialética”, e que, “por isso, terá uma 

sobrevivência longa e afortunada” (Idem). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Este trabalho aborda a importância da fotomontagem como instrumento para a 

educação e a comunicação, mostrando a possibilidade de relação entre as duas vertentes 

teóricas apresentadas. Essa relação se ampara na experiência conjunta de seus autores na 

realização de uma oficina de fotografia realizada no período vespertino do dia 17 de junho 

de 2019, no Colégio Estadual Cecília Meireles, localizado bairro Vila Brasília, em Aparecida 

de Goiânia, voltada a alunos do terceiro ano do Ensino Médio. 

Para a escolha do tema deste artigo, realizaram-se etapas importantes como o 

envolvimento do grupo com os temas “fotomontagem” e “fotografia” (incluindo conceitos 

técnicos e teóricos); a sua junção com o tema “alteridade” – elevando a fotomontagem 

também como instrumento valioso para o movimento dialético entre as concepções de 

diferença e união; e, a própria execução da oficina na escola mencionada, ocorrida de 

modo processual e contínuo às aulas da disciplina Introdução à Fotografia. 

 

2.1AS DINÂMICAS DE APRENDIZAGEM E OS PREPARATIVOS PARA AOFICINA 
 

Antes da realização da oficina, como forma de preparação a ela foi passado um 

longa-metragem (gênero documentário) durante aula expositiva na Faculdade de 
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Informação e Comunicação, intitulado “Nascidos em Bordéis” (2004), dirigido por Zana 

Briski, uma  fotógrafa  norte-americana que ministrou oficinas de fotografia às crianças 

filhas de prostitutas de bordéis na Índia, onde viviam com pouca - ou nenhuma - 

perspectiva de vida, existindo de modo precário e a maioria delas sem ao menos poder ir à 

escola. 

Ao longo da narrativa, podemos perceber como é notório o poder da arte-educação 

em criar laços e transformar as pessoas e suas realidades. Assim, a partir do contato com a 

fotografia e da vivência do método de ensino-aprendizagem dessa fotógrafa e professora, 

as crianças foram positivamente transformadas e presenteadas com um outro olhar: o 

fotográfico. Consideramos, portanto, este documentário relevante para nosso crescimento 

pessoal e profissional, de modo que nos impactou beneficamente e contribuiu, também, 

para o levantamento de questões importantes sobre três eixos articulados neste trabalho: 

fotografia, alteridade e ensino. 

Depois, uma atividade individual nomeada “Desafio 30 fotos” foi proposta para a 

turma. Nela, os alunos deveriam tirar 30 fotografias com temas diferentes, e desses, 

destacam-se cinco que foram cruciais para a montagem do tema escolhido para a oficina: 1) 

detalhe de algum objeto; 2) uma janela ou algo através de uma janela; 3) sequência de 

objetos semelhantes; 4) preto-e-branco; e, 5) autorretrato sem o rosto. 

Foi proposto também que - em grupo (este já formado no início das aulas da 

disciplina) - os integrantes pudessem reunir suas fotos, com o objetivo de encontrar 

elementos semelhantes entre elas que levassem a uma ideia para o tema das oficinas. 

Sendo assim, as 150 fotografias de autoria de todos os cinco membros do grupo (os 

mesmos autores do presente trabalho) foram sobrepostas no chão da sala, e, após debate e  

discussão de ideias, observamos que era possível fazer uma ligação de fotos de temas 

distintos, e, a partir disso, formar de maneira criativa - ou seja, através de texturas 

parecidas entre as duas fotos - linhas, cores, formatos e figuras, entre outrosaspectos. 

Em seguida, selecionamos as fotos dos temas inicialmente citados nessa análise, de 

maneira que o grupo chegou à definição de uma ideia específica: unir duas fotografias de 

diferentes contextos, de modo que quando as encaixássemos uma na outra, surgiria então 

um terceiro contexto advindo dessa fotomontagem. 
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2.2A OFICINA 
 

A partir de uma parceria entre as direções do curso de Publicidade e Propaganda da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e da escola de 

rede pública Colégio Estadual Cecília Meirelles, como etapa final, a oficina de fotografia foi 

idealizada para provocar nos alunos dessa escola a interpretação de imagens e o 

conhecimento da fotomontagem, bem como contribuir com o processo de aprendizado de 

todos os envolvidos. Desejando explorar o potencial didático das imagens e buscando 

estimular a capacidade criativa dos alunos, os autores deste trabalho propuseram a 

realização de fotomontagens, a partir de fotos tiradas por eles mesmos, em seus celulares. 

Após a apresentação dos pesquisadores e participantes, explicação do tema e de 

exemplos de fotomontagens que os pesquisadores fizeram anteriormente, os alunos 

receberam a proposta de formar duplas ou trios e fotografar objetos ou pessoas diferentes, 

com enquadramentos semelhantes, de forma que o resultado final do trabalho fosse uma 

montagem das fotos pela união de linhas ou cores comuns, conforme figura 1.
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Figura 1 – Uma das fotomontagens realizadas durante a oficina 

 

Autoria: Discentes do Grupo 

 

Iniciou-se a oficina (conforme figura 2) com a apresentação de todos os envolvidos 

(pesquisadores e participantes), explicação da temática e exposição de exemplos de 

fotomontagens que os pesquisadores fizeram anteriormente. Portanto, os alunos poderiam 

fotografar quaisquer elementos para realizar suas fotomontagens. 

 

Figura 2 – Dinâmica de apresentação 
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Autoria: Discentes do grupo 

 

Os alunos também exploraram a fotomontagem à semelhança do que esta 

significou dentro do movimento surrealista, no Séc. XX, onde a fotomontagem era feita de 

maneira não racional, mas explorando a imaginação e o inconsciente, formada por 

elementos que não possuíam um significado lógico, de maneira a permitir novas 

combinações simbólicas de acordo com as combinações feitas a partir de imagens. 

 

3 CONCLUSÃO 

Buscando estimular a criatividade dos participantes da oficina, a atividade proposta 

buscou mesclar contextos de união entre a realidade e a ficção, de maneira em que a 

imaginação do retratista e ou foto montador possibilitasse a criação de cenários e histórias 

em uma disposição tal que a sua integração juntasse diferentes possibilidades de mundo, 

de pessoas e coisas que levasse a uma narrativa traduzida em visualidade. 

Seguindo esta linha de pensamento, é importante notar que mesmo com a 

individualidade presente em cada fotografia, seja através da escolha de cores, formas e ou 

texturas, a união entre duas diferenças, dois distintos, se mostrou concretamente possível - 

e formando algo integralmente único. Esta singularidade, formada através da 

fotomontagem, tem a capacidade de contar histórias novas, profundas e complexas, bem 

como de atingir um nível maior de abstração devido à sua origem. 
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Assim, considerou-se que o trabalho foi de grande importância para os alunos, que 

iniciaram com dificuldades, suplantadas ao longo da oficina, além de ideias e sugestões que 

relataram de suas partes uma positiva surpresa. 

Essa constatação mostra que o aprofundamento do estudo da temática, com a 

investigação de uma maior amplitude nos referenciais teóricos e na experimentação da 

criatividade aliada às possibilidades dos “ecossistemas comunicativos”, é não somente 

desejável, como também é um exercício de ensino-aprendizagem necessário à formação de 

uma nova cidadania democrática e inclusiva que o mundo precisa. 

 

PHOTOMONTATION AS AN INSTRUMENT TO UNIT THE DIFFERENCE 

 

Abstract: This abstract aims to present the subject of photomontage as a creative teaching 
tool, from the theoretical approach on the subject and the realization of short-term 
photography workshop with students from a high school, where different contexts of 
photomontage were worked. , as a way of enabling the emergence of a third context with its 
direct participation. The photography workshop was designed to provoke students to 
interpret images and knowledge of photomontage. It is expected to stimulate students' 
creative capacity by exploring the didactic potential and engagement with the subject 
 
Keywords: Photography; Photo montage; Difference; Unity; Contexts. 
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ADOÇÃO HOMOAFETIVA: REPORTAGEM TELEJORNALÍSTICA ABORDA IMPLICAÇÕES PARA 

CASAIS HOMOSSEXUAIS 

 

 

Josiely dos Santos Gomes Falcão 14 
Gesner Duarte Pádua 15 

Alfredo José Lopes Costa 16 
 
 

Resumo: Em 2013, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu que uma pessoa 

maior de 18 anos, independentemente do estado civil, está apta a adotar. Mas a adoção por 

casais homoafetivos ainda é polêmica. As representações sobre a homossexualidade 

baseadas em crenças religiosas, moralistas e psicológicas resultam em preconceitos a 

respeito da possibilidade de casais do mesmo sexo educarem de modo psicologicamente 

saudável uma criança e muitos ainda acreditam que o modelo familiar patriarcal 

predominante nas classes dominantes deve ser o único. Porém, mesmo antes da 

regulamentação da separação judicial, outras formas de família vêm surgindo na sociedade 

urbana brasileira. A proposta deste trabalho é apresentar motivos que levam uma pessoa ou 

casal homoafetivo a enfrentar esse preconceito. Percebe-se que as transformações culturais 

e sociais não pautam somente os assuntos abordados pelos meios de comunicação, mas 

também a legislação.  

 

Palavras-chave: Adoção; homoparentalidade; família; preconceito. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Experimental de TCC apresentado no curso de Jornalismo da Universidade 

Federal de Mato Groso – Campus Araguaia teve como desafio produzir uma grande 

reportagem telejornalística sobre adoção homoafetiva. A escolha da temática surgiu a partir 

de reflexões sobre como a mídia tem tratado o tema e suas implicações sociais (por 

exemplo, alterações no modelo de família patriarcal). O formato escolhido deu-se devido à 

identificação com características e técnicas utilizadas no telejornalismo. Em relação ao 

conteúdo escolhido, entende-se que se trata de assunto de relevância social. É necessário 

                                                             
14 Graduada em Comunicação Social – Jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/CUA), aluna 
especial do Mestrado em Comunicação do  Programa de Pós-Graduação em Comunicação  da Faculdade de 
Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG). E-mail:josielygomes.jor@gmail.com. 
15

 Doutorando em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), Mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), graduado 
em Comunicação Social - Jornalismo (Unifev) e História (Unesp). Professor assistente de Jornalismo da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/CUA). E-mail:gesnerduarte@hotmail.com . 
16 Doutorando em Estudos de Cultura Contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso(ECCO-UFMT) e 
professor assistente da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC-UFG). 
Membro dos GP”s em Comunicação e Cidade (Citicom-UFMT) e Ciberjornalismo (Ciberjor – UFMS). E-mail: 
alfredo.costa@ufg.br . 
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mailto:gesnerduarte@hotmail.com
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discutir e apresentar ao público, por meio das mídias, mudanças e problemas enfrentados 

pela sociedade. A reportagem, por meio de entrevistas, se propôs a demonstrar o processo 

de adoção, a rotina das crianças retiradas de suas famílias biológicas e os casais 

homossexuais que conseguiram amparo judicial para oferecer novo lar a essas crianças. O 

enfoque está no novo modelo familiar e nos desdobramentos da adoção homoafetiva. 

Em 2009, a legislação que regulamentava o processo de adoção no país também 

havia sido alterada, a partir da mudança na Lei 12.010/09 17, chamada de Lei Nacional da 

Adoção, que, muito embora apresentasse inovações e avanços em relação à legislação 

anterior, apresenta viés conservador, ao deixar de admitir expressamente a adoção por 

famílias homoafetivas. Mas, em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça aprovou a 

união estável entre pessoas do mesmo sexo 18, decisão que rapidamente se refletiu na 

concepção de família. 

Essas mudanças facilitaram a adoção de crianças e adolescentes no Brasil, pois deixou 

de ser obrigatório estar casado, nem ser heterossexual para ser o responsável legal por um 

infante. Em julho de 2013, o número de crianças aptas a serem adotadas chegava a 4.856 em 

todo o país 19. Desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 20, que disciplina a 

adoção de crianças e adolescentes, estabeleceu que uma pessoa maior de 18 anos, 

independentemente do seu estado civil, está legalmente apta a adotar, aumentou em 30% o 

número de adoções. 

A adoção por casais homoafetivos permanece assunto polêmico. As representações 

sobre a homossexualidade baseadas em crenças religiosas, moralistas e psicológicas 

predizem o maior apoio às políticas discriminatórias contra os homossexuais, 

nomeadamente a oposição ao casamento e à adoção de crianças por casais homoafetivos, 

conforme demonstraram Pereira et al (2013). A proposta deste trabalho é apresentar os 

motivos que levam uma pessoa ou um casal homoafetivo a enfrentar o preconceito de parte 

da sociedade que se mostra contrária à adoção de crianças ou adolescentes por casais gays e 

                                                             
17Lei Nº 12.010, de 3 de agosto de 2009. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12010.htm>. Acesso em 15.08.2019. 
18

 União homoafetiva como entidade familiar. Disponível em 
<https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternaci
onalJurisprudencia&idConteudo=193683>. Acesso em 15.08.2019. 
19 SOUZA, Giselle – Brasil tem 4.856 crianças à espera de adoção, Agência CNJ de Justiça [s.l.], 2011 Disponível 
em http://www.cnj.jus.br/p7jc Acesso em: 15 ago. 2019. 
20Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. 
Acesso em 15.08.2019. 
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https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalJurisprudencia&idConteudo=193683
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


 

24 
 

mostrar as dificuldades enfrentadas. Muitos ainda acreditam que o modelo familiar 

patriarcal deve ser o único modelo. Porém já existem inúmeros outros modelos familiares 

conjugais sendo incorporado pela sociedade urbana brasileira, diferentes do modelo das 

classes dominantes, conforme descreve Corrêa (1993). 

 Mesmo anteriormente à regulamentação da separação judicial, outras formas de 

família vêm sendo criadas. Percebe=se que as transformações culturais e sociais não pautam 

somente os assuntos abordados pelos meios de comunicação, mas também a legislação. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Desde o período do Brasil Colônia, a instituição “família” tem grande relevância para 

as relações sociais Alguns autores avaliavam o contexto de sociabilização do indivíduo 

tomando como objeto de estudo a família. Para Da Matta (1987), a família no Brasil Colônia 

era considerada instituição indispensável para a vida social. Ressaltando que quem não 

fizesse parte de um núcleo familiar dificilmente relacionaria socialmente, sendo mal visto, 

renegado ou ignorado. A constituição de 1988, no título VIII, capítulo VII, exemplifica esse 

molde que durante anos foi a única forma legal de união estável. No Art. 226 da referida lei a 

entidade familiar se caracteriza como: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º - O 
casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º - Para 
efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento (BRASIL,1988). 

 

A sociedade sofreu transformações sociais que interferiram no modelo patriarcal 

brasileiro. As legislações foram alterações acompanhando o contexto cultural e social. A Lei 

do Divórcio (EC 9/1977 e lei 6.515/1977), como registra Maria Berenice Dias (2007), acaba 

com a indissolubilidade do casamento. Mudanças contribuíram para que o modelo patriarcal 

fosse deixando de ser único A adequação na estrutura da família ocorre devido à 

necessidade de viver outras possibilidades de união. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
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– ECA alterou  condições estabelecidas para se propor a ser um adotante antes mesmo da 

legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, conforme Lei n° 12.010, de 29 de 

julho de 2009, em seu no Art.42. 

A partir da decisão do STF de reconhecer os direitos de partilha de bens, registro civil 

e outros, a união entre pessoas do mesmo sexo se torna semelhante ao casamento entre 

homens e mulheres, no que diz respeito a direitos. Em maio de 2013 o Supremo publicou 

uma determinação obrigando todos os cartórios do território nacional a realizarem o 

casamento homoafetivo no civil. A Lei 12.010/09 (Lei Nacional da Adoção), ainda que 

introduza doutrina e jurisprudência de vanguarda, reconhecendo a união estável 

homossexual e admitindo a adoção homoparental, “é preconceituosa e discriminatória. Ao 

depois, comete duas ordens de inconstitucionalidade: cerceia aos parceiros do mesmo sexo 

o direito constitucional à família (art. 226) e não garante a crianças e adolescentes o direito à 

convivência familiar (art. 227)” 21. A decisão final se a criança permanece com a família 

natural ou vai para a adoção é dada pelo Juiz da comarca municipal. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA entende por família natural a comunidade formada pelos pais ou seus 

descendentes. Os pequenos têm assegurado por lei o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação e à convivência familiar e comunitária.  

Percebe-se ainda que os meios de comunicação, sobretudo a TV, que influenciam a 

formação de imagens a respeito dos mais diversos fatos e assuntos cotidianos da sociedade, 

têm tido a preocupação de abordar tais mudança. Muitos estudos apontam a influência das 

reportagens transmitidas nos telejornais como meio de produzir um senso comum a respeito 

dos assuntos abordados. Nelson Traquina (2008, p. 15), comenta o poder da mídia. 

 

 

No início do século XXI é comum sublinhar o poder dos media. Mas 
há quase oitenta anos, com a publicação de um livro intitulado 
Opinião Pública, o jornalista Norte Americano Walter Lippmann  
aponto o seu papel fulcral nas sociedades modernas. No primeiro 
capítulo, intitulado “O mundo lá fora e as imagens nas nossas 
mentes'', Lippmann (2008) defendia que os media são  a principal 

                                                             
21 DIAS, Maria Berenice. Adoção sem preconceito. Disponível em 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_698)11__adocao_sem_preconceito.pdf>. 
Acesso em 15.08.2019. 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_698)11__adocao_sem_preconceito.pdf
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ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens que as 
pessoas têm na cabeça acerca desses acontecimentos. 

 

A escola de Chicago estuda as mudanças no âmbito social a partir da coleta de dados, 

e relatos de histórias de vidas. Mattelart&Mattelart (2012) afirmam que Robert Ezra Park e 

seu colega E.W. Burges nomearam a problemática estudada pela escola de Chicago de 

‘‘ecologia humana’’.  Os autores afirmam ainda que a ecologia humana influía nas relações 

sociais, sobretudo nas mudanças das normas, influenciando diretamente o equilíbrio social. 

O produto do trabalho, programa audiovisual intitulado “Adoção Homoafetiva: 

Grande reportagem telejornalística acerca das mudanças na lei de adoção e suas implicações 

para os casais homossexuais”, tem a duração de 12 minutos. A reportagem apresenta cenas 

de crianças em abrigos, dos funcionários do Juizado da Infância e da Juventude, dos casais 

homossexuais e populares. O produto em questão mostra também passagem e cenas com 

off, além de arte gráfica para ilustrar as informações numéricas. 

Após a fase de pesquisa, iniciou-se a procura por casais homoafetivos que estivessem 

enfrentando ou que tinham enfrentado o processo de adoção. Encontramos a partir de 

então outro problema, em Barra do Garças (MT), local da pesquisa: poucas fontes, e que 

após serem consultadas decidiram não se ‘expor” para a mídia. Entrevistas foram recusadas, 

não aceitaram serem filmadas. Decidiu-se buscar em Goiânia (GO) novas fontes. O Juizado 

da Infância e da Juventude foi procurado a fim de conseguir contato de algumas possíveis 

fontes, mas a informação obtida foi que os dados dos pais substitutos cadastrados no 

Juizado são segredos de Justiça e, portanto, não podem ser repassados. Reiniciou-se a busca 

por casais homossexuais com filhos adotados na internet; finalmente, obteve-se sucesso por 

meio do Facebook. 

O primeiro contato foi com um casal de mulheres que adotou duas crianças, irmãos 

biológicos. Prontamente, o casal se dispôs a participar do trabalho. Esse primeiro casal 

indicou duas amigas, companheiras, que também adotaram. Estas, por sua vez, indicaram 

outro casal, dois homens que adotaram uma menina e hoje brigam na justiça pela guarda da 

filha. Aceitaram gravar a entrevista e participar do trabalho. Porém, após as gravações, 

voltaram atrás. Alegaram orientação do advogado que os assessoram no processo de guarda 

e separação. Passado esse período de escolha e contato com as fontes passou-se para a 

produção. A primeira entrevista foi com a diretora psicossocial e a Juíza auxiliar da Vara da 
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infância, as colaboradoras citadas, além da diretora do abrigo, e por fim os populares. E 

como a entrevista destinava-se a um produto telejornalístico outras preocupações foram 

levadas em conta, não mais de conteúdo, mas sim com referência às técnicas de obtenção 

das imagens, como recomenda Medina (2008). Cruz Neto (2008, p.43) também defende que 

uma serie de detalhes deve ser pensado antes de ligar a câmera: “Em uma entrevista para 

televisão é recomendável que, antes de gravar, o repórter converse com o entrevistado, tire 

todas as dúvidas que tem sobre o assunto e confirme todas as informações da pauta”. 

Na sequência das entrevistas, iniciou-se a decupagem para definir o relatório de 

reportagem, escrever os textos dos offs, fazer primeiro os cortes, gravar offse iniciar 

processo de edição.  A edição foi a etapa mais minuciosa do processo, desde a captura das 

imagens até a revisão final dos textos, imagens e efeitos. 

3 CONCLUSÃO 

Percebe-se que há enorme diferença entre entrevistar uma pessoa durante alguns 

minutos, como acontece na maioria das vezes nesse modelo industrial de Jornalismo, e se 

inserir no contexto do entrevistado, acompanhar sua rotina e só então partir para a 

produção da pauta e posteriormente da entrevista. Assim, torna-se possível conhecer os 

anseios e sentimentos que a paternidade ou a maternidade trouxe para a vida dessa pessoa.  

Um dos principais motivos para a realização deste produto foi a intenção de entender 

e mostrar a família homoafetiva com filhos e sobretudo entender a burocracia que cerca o 

processo de adoção no país. Constata-se que uma família homoafetiva é mais que a sua 

sexualidade, é afeto e legitimidade de uma família de fato. 

Desde o início da produção da reportagem houve a preocupação em não reforçar 

estereótipos. Isso implicou cuidados com o uso de palavras, termos e expressões que não 

denotassem preconceito, nem com os homossexuais e nem mesmo ao fazer referência às 

crianças e adolescentes em situação de adoção. Mesmo assim há o risco de tornar 

determinada fala ou trecho preconceituoso. A intenção era não usar termos e palavras que 

poderiam ofender a situação da criança ou a opção sexual dos entrevistados. 

Outra constatação é que o método utilizado nas entrevistas e a aproximação com as 

fontes é eficaz; de fato a entrevista flui abertamente. Entretanto, admite-se que na prática 

jornalística diária ela não seria tão viável, devido ao fator tempo. Mesmo assim, se o 

jornalista não dispuser de tempo para aprofundar abordagem, ele pode ao longo da 



 

28 
 

entrevista ouvir e observar atentamente as mensagens transmitidas pela fonte. Dessa 

maneira, ele pode conhecer mais detalhes sobre a vida de sua fonte, do que se ficasse 

focado no roteiro de perguntas fechado. 

Inúmeros imprevistos acontecem, desde perda de entrevistas por falhas técnicas na 

câmera, até a desistência de personagens que já haviam sido filmados. Acredita-se que  a 

maior dificuldade ao formato do produto escolhidos, além de utilizar muitos equipamentos e 

a sua produção ter diversos detalhes, existe também o constrangimento dos entrevistados 

em serem filmados. 

A intenção primordial desta reportagem era entender como se dá o processo de 

adoção, as características de um abrigo – se  parecia ou não com um lar -, sobretudo a rotina 

das famílias homoafetivas com filhos adotados. Assim, estaria sendo dada visibilidade de 

forma aprofundada a um tema que não é tão abordado pela mídia 

O resultado é uma reportagem televisiva com a duração de 12 minutos, com histórias 

de famílias comuns que vivem suas vidas normalmente com os seus filhos, com a 

contribuição dos relatos dos funcionários do poder público que ajudou a entender o trabalho 

desempenhado pelos juizados e casas acolhedoras de crianças e adolescentes retirados das 

suas famílias naturais. Espera-se que este trabalho contribua para que as pessoas possam 

olhar de forma menos preconceituosa e mais humana aqueles que se unem a uma pessoa do 

mesmo sexo e constituem família com filhos adotados, proporcionando afeto e um novo lar 

para uma criança. 

 

HOMOSSEXUAL ADOPTION: TELEJORNALIST REPORTAGE ON SOCIAL IMPLICATIONS FOR 

GAY COUPLES 

Abstract: In 2013, the Child and Adolescent Statute established that a person over the age of 
18, regardless of marital status, is able to adopt. But adoption by same-sex couples is still 
controversial.  
religious, moralistic and psychological beliefs result in prejudices about the possibility of 

same-sex couples raise a psychologically healthy child and many people still believe that the 

dominant patriarchal family model in the ruling classes should be the only one. However, 

even before the judicial separation regulation, other forms of family have been emerging in 

Brazilian urban society.The purpose of this paper is to present reasons that lead a 

homosexual person or couple to face this prejudice. It is noticed that cultural and social 

transformations not only guide the issues addressed by the media, but also the legislation. 

Keywords: Adoption; homoparentality; family; prejudice. 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS PADRÕES DE CONSUMO E A ECONOMIA DA CULTURA 

 

Camila Porsch da Cunha22 
Márcio Rogério OlivatoPozzer23 

 

Resumo: A partir de percepções resultantes do decorrer de três anos de investigação sobre 
políticas públicas culturais que fomentam a economia da cultura em pequenos municípios 
brasileiros, através de pesquisa qualitativa e quantitativa por meio de entrevistas e análises 
documentais, este trabalho traz como objetivo principal a discussão sobre o impacto das 
novas tecnologias e o surgimento de novos padrões de consumo da chamada indústria 
cultural, sob a perspectiva da economia da cultura. Trata-se, de maneira mais específica, 
sobre os arranjos produtivos do livro, que através das novas tecnologias, sobretudo da 
internet, do e-commerce e dos e-books, teve significativas mudanças em sua cadeia 
produtiva e nos hábitos culturais de parcela crescente de produtores e consumidores. Não 
significando, contudo, maior democratização do acesso à produção e à fruição do livro. 

 

Palavras-Chave: novas tecnologias, economia da cultura, desintermediação, novas 
tecnologias. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e a aplicação de tecnologias geram transformações políticas, 

econômicas e sociais de diferentes níveis. A partir da revolução industrial estes processos se 

aceleraram, criando um abismo entre o que era produzido no período anterior e o que 

passou a ser produzido posteriormente às mudanças tecnológicas, gerando o que Françoise 

Choay (2006, p. 127) chamou de ruptura em relação aos modelos tradicionais de produção e, 

portanto, na criação humana. Deste modo, a revolução industrial passou a aprofundar a 

dependência das relações cotidianas em relação à tecnologia, principalmente no que tange 

às relações de produção, desenvolvendo novos paradigmas, com novos hábitos e padrões de 

consumo.  

                                                             
22Graduanda do Curso Superior Tecnologia em Processos Gerenciais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório, cunhapcamila@gmail.com. 
23

 Prof. Dr. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório, 
marcio.pozzer@osorio.ifrs.edu.br. 
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Esses novos padrões causaram grande transformação na economia mundial, que  

passou a basear-se sobretudo no consumo de bens de massa. Teixeira Coelho (2007, p. 9) vai 

um pouco além para localizar o surgimento da indústria cultural e estabelece, quase que três 

séculos antes da revolução industrial, um marco fundante, que é o aparecimento da 

imprensa. Com isso, a partir do surgimento dos primeiros jornais, se “popularizou” o 

consumo de determinados bens culturais como os romances de folhetim. E, estabeleceu-se 

uma relação visceral que perdurará até a atualidade: a relação entre os meios de 

comunicação (de massa) e a produção artística e cultural; criando condições para o 

surgimento de uma cultura de massa.   

As transformações políticas, econômicas e sociais seguiram em curso ao longo da 

história, potencializadas, é verdade, pelo surgimento dos meios de comunicação e, a partir 

da revolução industrial, por novas técnicas e tecnologias. Essas mudanças foram tão radicais 

quanto às vivenciadas a partir do final do século XX com as inovações e revoluções 

empreendidas com o advento das tecnologias digitais e, sobretudo, da internet.  

As modificações pelas quais atravessam todos os ramos das indústrias culturais, 

possuem ainda poucas reflexões acadêmicas (FERNÁNDEZ, 2015, tradução nossa). Neste 

contexto, o presente trabalho busca jogar luz sobre as consequências das transformações no 

âmbito da produção e fruição cultural, mais especificamente sobre o bem cultural ‘livro’. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse trabalho é resultado parcial de uma pesquisa que vem sendo realizada no 

âmbito do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em que analisa o impacto das políticas 

públicas culturais na economia da cultura de pequenos municípios brasileiros, a partir do 

estudo de caso de um município com 46 mil habitantes localizado no Litoral Norte do Rio 

Grande do Sul e que tem, por exemplo, como uma de suas principais políticas públicas a 

realização de uma Feira do Livro, que em 2019 estará em sua 34ª edição.   

A pesquisa que já se encontra em seu terceiro ano de execução tem se deparado com 

questões fundamentais que, de alguma forma, estão expressas neste texto, sendo a 
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principal, a centralidade que as transformações tecnológicas ocupam nas mudanças dos 

hábitos culturais e nas relações de produção e, portanto, nas cadeias produtivas, no caso a 

do livro.  

Trata-se de uma pesquisa complexa, com dimensões qualitativas, quantitativa e 

bibliográficas que analisa o funcionamento da economia da cultura de diversas 

manifestações artísticas e culturais, dentre elas a economia do livro.  

Neste sentido, tem-se buscado identificar e definir, por meio de revisão bibliográfica, 

a cadeia produtiva do livro e como as novas tecnologias têm impactado sua dinâmica. A 

partir disso, através de entrevistas semiestruturadas com gestores públicos, empresários 

locais e autores da região foi elaborado um diagnóstico da ocorrência dos arranjos 

produtivos na localidade.  

De maneira concomitante, tem-se acompanhado a execução da Feira do Livro da 

cidade. Refere-se de uma política pública promovida pela Prefeitura Municipal e que 

constitui-se como o único canal de venda presencial de livros, uma vez que a cidade não 

conta mais com livraria. Neste acompanhamento, além dos aspectos formais, como a 

execução orçamentária, analisada por meio das leis orçamentárias anuais, vem sendo 

construído um banco de dados com as informações coletadas a respeito dos livros 

comercializados, valores praticados e perfil dos livreiros participantes.  

E, por fim, por meio de pesquisa estruturada, por amostragem, e, com a elaboração 

de grupos focais, a pesquisa buscará compreender os hábitos culturais dos munícipes e 

como as novas tecnologias têm transformado o consumo de livros.      

 

3 ECONOMIA DA CULTURA E AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS 

A economia da cultura é compreendida como todas as relações econômicas 

envolvidas na produção, circulação e no consumo de bens culturais. Assim, se as 

transformações tecnológicas geram impacto nas relações políticas, econômicas e sociais em 

geral, não seria diferente nas relações artísticas e culturais.   

Desta maneira, não se pode perder de vista as profundas modificações dos hábitos 

culturais decorrentes das seguidas transformações tecnológicas, sobretudo as promovidas a 
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partir da revolução digital e radicalizada com a democratização da internet, que impactaram 

a sociedade de maneira tão profunda que só pode ser comparada com as mudanças trazidas 

pela revolução industrial. A internet modificou padrões de produção, consumo e circulação 

dos bens culturais aprofundando um processo de desintermediação da economia, que tem 

levado ao desaparecimento de uma série de funções profissionais e organizacionais, como 

por exemplo: o fechamento de locadoras de filmes, de rádios, de lojas de disco, cinemas de 

rua, teatros de rua e livrarias. Sendo assim, é evidente que as cadeias produtivas estão sendo 

modificadas, as relações econômicas estão se transformando bem como a vida cultural das 

comunidades. 

3.1 AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS E A ECONOMIA DO LIVRO 

O livro foi o primeiro, dentre os bens culturais, a sofrer um importante impacto a 

partir das mudanças tecnológicas que transformaram as relações econômicas envolvidas em 

suas cadeias produtivas. Isso se deu ainda no século XV, quando Johannes Gutenberg 

combinou elementos que permitiram a produção em massa de livros impressos, tornando-os 

rentáveis aos produtores e acessíveis para parcela das pessoas. Esta inovação mexeu com 

questões políticas e sociais, chegando a causar certas rupturas nas relações instituídas e que 

deixaram marcas profundas no mundo até os dias atuais, como é o caso da Reforma 

Protestante, potencializada pela impressão de bíblias, para ficar apenas em um exemplo. 

 O maior acesso à alfabetização e a revolução industrial apenas potencializaram a 

expansão do “mercado” de livros, que, embora crescente, sofria, na mesma proporção, com 

o convívio com medidas restritivas, que censuravam parte de seus conteúdos. Estes 

problemas, que atravessaram séculos de história, persistem, em alguma medida, até a 

atualidade. Dentre as modificações decorrentes dos avanços tecnológicos observadas nos 

últimos anos, por um lado, destaca-se a rápida inserção do livro digital no mercado editorial 

nacional e internacional e, por outro lado, as transformações substantivas que as atividades 

comerciais vêm sofrendo em seus paradigmas, sobretudo por conta da expansão do 

comércio eletrônico, não sendo, evidentemente, uma especificidade do mercado de livros, 

como citado, mas que, como outros tantos segmentos, tem sido profundamente afetado. 

Ressalta-se que não são apenas os livros novos que podem ser adquiridos pela 

internet. Existem também sebos “virtuais” que comercializam livros usados. Estes somam-se 
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a venda de uma nova modalidade de livros, os e-books24 que, em certa medida, abrem 

espaço para a democratização do acesso à produção e ao consumo de livros por meio de 

editoras “colaborativas” que passaram a figurar no mercado editorial.  

Em relação aos canais de comercialização, as livrarias exclusivamente digitais tiveram 

participação que passou de 1,09% no ano de 2016 para 3,41% do mercado no ano de 2018 

(CENSO, 2016). Desta forma, o setor editorial vem administrando uma inovação que altera 

profundamente a natureza de seu produto e que vai impactar, em variados aspectos, todas 

as suas atividades e as de sua cadeia produtiva (BNDES, 2012, p. 445). 

Entretanto, o percentual de livrarias passou de 35,5% em 1999 para 27,4% em 2014, 

apresentando uma variação de (-) 8,7% entre os anos de 2006 e 2014. Desta forma, analisa o 

IBGE, os equipamentos culturais tradicionais (museus, teatros, livrarias e centros culturais) 

apresentaram-se menos frequentes, se comparados aos principais meios de comunicação 

audiovisual e à biblioteca (BRASIL, 2015). 

Com isso, pode-se apontar que um dos responsáveis pela mudança de hábito de 

leitura dos consumidores, foram dispositivos como e-reader, tablet, kindle e similares, 

ferramentas desenvolvidas especificamente para a leitura dos e-books, instituindo um novo 

elemento na cadeia produtiva do livro e que, de alguma maneira, suas comercializações 

passam a servir como uma espécie de termômetro de vendas do mercado editorial.  

As mudanças tecnológicas e os novos hábitos culturais introduziram mudanças 

significativas no mercado editorial, que, em tese, alargou a possibilidade de se publicar 

livros. Conforme aponta BNDES (2012, p. 447) os autores se encontram diante da 

possibilidade de autopublicação ou “self publishing”, através de canais virtuais disponíveis 

por meio de serviços oferecidos no mercado, por editoras ou até mesmo por “lojas virtuais” 

como a Amazon.com, o que ampliaria as possibilidades de colocação de suas obras ao 

alcance do público.  

Conforme aponta FERNÁNDEZ (2015, p. 348, tradução nossa) a liderança no mercado 

editorial por empresas americanas, tais como a Amazon, surgem a partir da criação de 

“nichos em cativeiro”, onde limitações tecnológicas dificultam a entrada e permanência, de 
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pequenas e médias empresas no setor editorial, facilitando a dominação de poucos atores 

no segmento.  

Segundo o relatório de produção e vendas do setor editorial brasileiro,no ano de 

2018 o número de exemplares produzidos sofreu uma queda de 11%, o que em termos 

absolutos significa uma redução de 43,37 milhões de exemplares em relação ao ano de 2017 

(PRODUÇÃO, 2018). Demonstrando que a “facilidade” de acesso à produção do livro não se 

efetiva, necessariamente, na ampliação da oferta.  

 

3.2 O PODER PÚBLICO E A ECONOMIA DO LIVRO 

O papel desempenhado pelo poder público é central na economia da cultura, 

constituindo-se como um dos principais dinamizadores econômicos e em algumas 

localidades o único. O poder público realiza políticas públicas que fomentam a produção 

artística e cultural, assim como a fruição pela população. Desta maneira, prefeituras, 

governos estaduais, governo distrital e governo federal participam da economia da cultura 

adquirindo bens culturais, como apresentações de shows, espetáculos de dança, livros, entre 

outros, disponibilizando espaços e equipamentos que possibilitem os contatos com as artes, 

formando público por meio de diversos instrumentos e, inclusive, formando artistas por 

meio da educação formal e informal, dentre outras ações, projetos e programas.  

No que tange a economia do livro, destacam-se as aquisições de livros, sobretudo 

livros didáticos, desempenhando inclusive um papel “indutivo”, ao se pautar temas como, 

por exemplo, o ensino de artes, sociologia, filosofia e história e cultura afro-brasileira e 

indígena, que ao se tornarem componentes curriculares obrigatórios nas escolas, viram a 

produções de títulos e exemplares subirem sensivelmente. Além disso, merece destaque o 

papel que as bibliotecas desempenham, por ser o locus em que a maioria da população pode 

vir a ter acesso a tais bens culturais. Bibliotecas estas que, ainda que de maneira incipiente, 

passam a disponibilizar acervos digitais, com acesso à livros e revistas eletrônicas, 

inaugurando, inclusive, novas modalidades de contratos entre bibliotecas/instituições e 

editoras.  

Neste sentido, observa-se que, dentre os equipamentos culturais, as bibliotecas 

públicas são aqueles que se encontram melhor distribuídos pelo território nacional. Segundo 
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dados do IBGE (BRASIL, 2015), o percentual de municípios brasileiros que possuíam 

biblioteca pública passou de 76,3% no ano de 1999 para 97,1% em 2014, um crescimento de 

cerca de 27% nesse período, chegando próximo à “universalização” deste “serviço público”. 

Ainda que os acervos e as condições destas bibliotecas sejam muito díspares e 

desconhecidos é inegável o avanço substancial em termos de política cultural. 

 Contudo, em relação às transformações tecnológicas abordadas até aqui, o poder 

público tem desempenhado papel tímido. Além do acesso à acervos digitais, como citado 

acima, oferecido por algumas bibliotecas públicas, que, via de regra está concentrado em 

instituições universitárias, pode-se apontar a disponibilidade dewi-figratuito em praças e 

outros equipamentos públicos ofertado por muitos municípios brasileiros e casos escassos 

de regulamentações urbanas que visam fomentar equipamentos culturais de rua (fora de 

shoppings centers), como cinemas, teatros e, mais recentemente, livrarias, através de 

isenções fiscais como IPTU. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As transformações tecnológicas estão em curso permanentemente e não há 

perspectiva de cessarem. Assim, seus impactos são sentidos no cotidiano, carecendo de 

dados e informações para análises mais completas e que deem conta da complexidade que o 

tema carrega. 

É certo que o discurso ufanista de que as novas tecnologias e a internet em especial 

cumpririam um papel democratizante no acesso à produção e fruição cultural não tem sido 

verificado efetivamente, ao menos no que se refere aos livros.  

As novas tecnologias e o comércio eletrônico impactaram a cadeia produtiva do livro 

de uma maneira muito profunda, afetando hábitos culturais e até a dinâmica urbana das 

localidades, na medida que tem criado o efeito perverso de fechamento de livrarias. 

O mercado editorial e de livros em geral não tem tido condição de superar os 

problemas decorrentes das transformações tecnológicas, assim como os poderes públicos, 

que parecem estar ainda distantes da compreensão dos problemas.   
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NEW TECHNOLOGIES, NEW CONSUMPTION PATTERNS AND THE ECONOMY OF CULTURE 

 

Abstract: Based on perceptions resulting from the course of three years of research on 
cultural policies that foster the cultural economy in small Brazilian municipalities, through 
qualitative and quantitative research through interviews and documentary analysis, this 
paper has as its main objective the discussion on the impact of new technologies and the 
emergence of new consumption patterns of the so-called cultural industry, from the 
perspective of the cultural economy. More specifically, it deals with the productive 
arrangements of the book, which through new technologies, especially the internet, e-
commerce and e-books, had significant changes in its production chain and in the cultural 
habits of a growing portion of producers and consumers. This does not mean, however, 
greater democratization of access to book production and consumption. 

 

Keywords: new technologies, economy of culture, disintermediation, new technologies. 
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ESTUDO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE 

GOIÂNIA - HUGO 

 

25SÁ JÚNIOR, Adilson Ribeiro de; COSTA, Adriana Lima; COSTA, Ana Caroline Alves; SOUZA, Ana Paula Vicente de; SANTOS, Anna 

Karollina Ferreira Silva; LEMES, Guilherme Martins; SANTOS, Letícia Lima dos; MESQUITA, Mickael Mendes; FERREIRA, Wesley Silva. 

 

Resumo: Apresenta o estudo de usuário da Biblioteca do Hospital Estadual de Urgências de 

Goiânia – HUGO, tendo por principal objetivo determinar quais são as reais necessidades 

informacionais destes consulentes nessa unidade de informação. Esse estudo de caso é de 

caráter exploratório-descritivo, com auxílio de abordagens quali-quantitativa. Os resultados 

encontrados apontam que de um modo geral, a maior parte dos usuários é do sexo 

feminino, pessoas com idade superior a 40 anos e residentes multiprofissionais no hospital. 

O maior número desses usuários é da área de Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, 

Odontologia e Fonoaudiologia. Além disso, a perícia se mostrou importante para que sejam 

feitas melhorias futuras para que mais usuários tenham conhecimento dos serviços feitos 

pela biblioteca e consigam desfrutar dos mesmos. Por fim, é possível concluir através da 

problemática desse estudo que ao se ter conhecimento do seu usuário e de suas 

necessidades, se podem encontrar maneiras e serviços que atendam melhor à demanda, 

para que haja um serviço satisfatório para aqueles que necessitam. Desta forma, o presente 

estudo possibilitou não apenas noções sobre os serviços da biblioteca, como também 

informou a real necessidade da maior parcela daqueles que frequentam o local.  

Palavras-Chave: 1. Necessidades Informacionais 2. Estudo de Usuário 3. Biblioteca 

especializada 4. Uso da Informação 5. Usuário da Informação 

 

1 INTRODUÇÃO 

A importância do usuário em uma instituição de informação está na troca de 

experiência entre esse e a instituição em si, tendo em vista que esta é feita por aqueles que 

a frequentam, mantendo assim o bom funcionamento do local. Os usuários são um fator 

relevante para a constituição da unidade de informação, visto que são eles que utilizarão 

todos os serviços. Com base nisso, para saber se o que é oferecido atende de forma 

satisfatória este público e o que poderia melhorar, faz-se necessário desenvolver um estudo, 

levando em conta a percepção do usuário em relação a unidade de informação. 

Partindo do pressuposto que o usuário está ligado a quase todas as fases da 

organização, criação e desenvolvimento de uma unidade informacional, pode-se dizer que 

ele é a base de todos estes processos desenvolvidos pela instituição, pois influenciará na 

forma que a informação será catalogada, indexada e classificada. Na aquisição de acervos, 
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na sinalização e em várias outras etapas o usuário é um fator determinante e com isso 

percebe-se a relevância de realizar estudos frequentes de usos e usuários. 

Cada usuário de uma unidade de informação possui características próprias, por isso 

deve-se analisar as variáveis comportamentais e externas, já que elas influenciam 

diretamente o comportamento do usuário dentro de uma biblioteca, desse modo as 

instituições devem desenvolver mecanismos que atendam todas as necessidades destes 

usuários, mas para que isso ocorra a biblioteca deve conhecer seu público. Sendo assim, a 

partir do que foi descrito compreende-se que “O estudo de usuários é uma investigação que 

objetiva identificar e caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de 

informação de usuários reais e/ou potenciais de um sistema de informação. ” (DIAS; PIRES, 

2004, p. 10). 

Portanto, como foi descrito anteriormente, desenvolver um estudo de usuários é 

fundamental. Nesse sentido, esta pesquisa busca realizar um estudo na biblioteca do 

Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO), especializada na área da saúde, a fim de 

responder a seguinte problemática: quem são os usuários que a frequentam e quais são suas 

necessidades de informação. Ademais, aponta-se as diferentes percepções  entre os 

usuários e o bibliotecário, bem como, analisa-se se a unidade de informação atende  às 

necessidades informacionais deste público. 

 

2 OBJETIVOS 

Desse modo, os objetivos deste trabalho dividem-se em: 

2.1  Objetivo Geral 

Identificar os usuários da Biblioteca do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia 

(HUGO) e as suas reais necessidades informacionais. 

2.2 Objetivos Específicos 

● Analisar todos os serviços prestados na unidade e pesquisar se os mesmos são 
satisfatórios aos usuários que a frequentam.  

● Apontar os problemas presentes na mesma, a fim de buscar soluções para promover 
um melhor aproveitamento da unidade de informação. 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo de caso é de caráter exploratório-descritivo com auxílio de uma 

abordagem quali-quantitativa e pretende responder a problemática: quem são os usuários 

da biblioteca do HUGO e quais são as suas necessidades informacionais.  Um estudo de caso, 

segundo Prodanov (2013, p. 128), se adequa quando “o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. ” Sobre os objetivos de estudo, 

exploratório-descritivo, Prodanov (2013, p. 127) define que, o objetivo de estudo de caráter 

exploratório “visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito 
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ou construindo hipóteses sobre ele. ”; o descritivo busca “expor as ‘características de uma 

determinada população ou fenômeno, demandando técnicas padronizadas de coleta de 

dados’”. 

Quanto ao sujeito da pesquisa,  compreendeu-se os usuários da BHUGO e um de seus 

profissionais da informação, o Bibliotecário responsável. A amostra foi obtida de forma 

aleatória, sendo determinada pela concordância em responder dos usuários. 

Como instrumento de coleta de dados para a pesquisa foram utilizados dois 

questionários, sendo o primeiro com perguntas abertas destinado ao Bibliotecário e o 

segundo com perguntas abertas e fechadas destinado aos usuários da BHUGO. O 

questionário foi aplicado pelo Bibliotecário responsável nos dias úteis do período de 21 a 30 

de maio de 2018, durante o horário de funcionamento da BHUGO (7h às 18h). Obteve-se na 

aplicação um alcance de 12 questionários respondidos. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou um conhecimento mais amplo 

dos usuários que frequentam a BHUGO, assim como permitiu determinar quais são as suas 

reais necessidades informacionais, e se estas são atendidas.  Segundo Chen (1982 apud 

CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015 p. 5) necessidade informacional pode ser definida como 

“[...] uma construção abstrata para representar por que a pessoa busca, encontra e usa a 

informação.” 

Além disso, a pesquisa promoveu uma ciênciaa respeito dos serviços oferecidos pela 

biblioteca e da eficácia dos mesmos. Foi visto que alguns aspectos da biblioteca e do hospital 

podem fazer com que alguns usuários não visitem o local, como a falta de sinalização nas 

dependências do HUGO, a desatualização do acervo, além da própria falta de tempo dos 

profissionais em residência no hospital. 

Demodo geral, a maior parte dos usuários são do sexo feminino, pessoas com idade 

superior a 40 anos e profissionais em residência no hospital. O maior número desse público 

é da área de Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Fonoaudiologia. Com 

relação à frequência de uso, grande parte utiliza a biblioteca todos os dias ou de duas a três 

vezes na semana. Uma grande parcela afirmou que a biblioteca possui uma busca efetiva e 

eficaz, porém apenas metade desses usuários conhecem todos os serviços ofertados, 

havendo uma demanda desigual do que é oferecido. Embora os serviços tenham sido 

considerados suficiente por alguns, uma parcela de entrevistados afirmou que seria 

necessário o atendimento em finais de semanas e horários mais flexíveis. 

O questionário com perguntas aos usuários permitiu mapeá-los e mostrar qual a 

utilidade da biblioteca para os mesmos. A entrevista com o bibliotecário e as visitas à 

biblioteca permitiram o conhecimento dos serviços oferecidos pela unidade de informação, 
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além de possibilitarem maiores informações a respeito daqueles que utilizam o local. Desta 

forma, ao se realizar a pesquisa na biblioteca foi possível alcançar os objetivos do estudo.  

5 CONCLUSÃO 

Ao se ter conhecimento do seu usuário e de suas necessidades, pode-se encontrar 

maneiras e serviços que atendam melhor à demanda para que haja um serviço satisfatório 

para aqueles que necessitam. Desta forma, o presente estudo possibilitou não apenas 

noções sobre os serviços da biblioteca, como também informou a real necessidade da maior 

parcela daqueles que frequentam o local. O estudo das variáveis externas e 

comportamentais permitiram que fossem determinados os principais aspectos que 

conectam o usuário à instituição.  Além disso, a perícia se mostrou importante para que 

sejam feitas melhorias futuras a fim de que mais usuários conheçam e desfrutem dos 

serviços proporcionados pela biblioteca. 

 

STUDY OF LIBRARY USERS AT THE GOIANIA STATE HOSPITAL – HUGO 

 

Abstract: Presents the user study of the Library of the Goiânia State Hospital of Urgencies - 

HUGO, having as main objective to determine what are the real informational needs of these 

consultants in this information unit. This case study is exploratory and descriptive, with the 

aid of quali-quantitative approaches. The results show that, in general, most users are 

female, over 40 years old and resident in the hospital. The largest number of these users are 

from Social Work, Nutrition, Physiotherapy, Dentistry and Speech Therapy. In addition, 

expertise has proved important in making future improvements so that more users can learn 

about and enjoy library services. Finally, it is possible to conclude from the relevance of this 

study that by knowing its users and their needs, they can find ways and services that best 

meet the demand, so that there is a satisfactory service for those who need it. Thus, the 

present study not only enabled notions about library services, but also informed the real 

need for the largest portion of those who attend the place. 

 

Keywords: 1. Information Needs 2. User Study 3. Specialized Library 4. Use of Information 5. 

UserofInformation. 
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FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA: PROCESSO CRIATIVO E DE EXECUÇÃO DE UMA 

FOTOGRAFIA PARA CRÔNICA DE JORNAL 

 

Ana Rita Vidica26 

Marcos Araújo27 

 

Resumo: A partir da leitura da crônica “Posso Ajudar?”, que aborda a temática de gênero e o 

preconceito envolvido, uma fotografia para apresentá-la foi planejada e executada. O 

objetivo desse artigo é apresentar a teoria e a prática criativa para a obtenção da fotografia 

que complemente e harmonize com o texto. Apesar de alguns imprevistos, que resultaram 

em mudanças de planos, o objetivo foi alcançado com êxito. 

Palavras-Chave: Fotografia; Gênero; Planejamento Criativo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Beatriz Cunha Fiuza e Cristina Parente (2005), no processo criativo da 

fotografia, é necessário e obrigatório que o autor faça diversas escolhas. Dentre elas o tema, 

a estética fotográfica, a definição da mensagem a ser transmitida, a montagem a ser 

apresentada no trabalho final, dentre outras. 

Portanto, consideramos que a produção de uma fotografia vai muito além de apenas 

um clique de um equipamento fotográfico. Todos os detalhes envolvidos e as decisões 

tomadas anteriormente, até o momento em que a fotografia é registrada, influencia 

completamente no resultado final do trabalho. 

Podemos então considerar a fotografia como uma forma de expressão. Seja a 

fotografia jornalística, onde, acompanhada pelos textos, complementam a notícia e, na 

maioria das vezes, são parte importantíssima na veiculação da informação como ela foi 

pensada e elaborada; seja ela artística, onde o responsável pelo clique pode sempre 

expressar sentimentos através de cores, traços, luzes e sombras. 

                                                             
26 Doutora em História (UFG/EHESS), Mestre em Cultura Visual (FAV/UFG) e Bacharel em 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Docente do Programa de Pós-graduação em 
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Nesse sentido, podemos definir a fotografia como uma "mensagem" que, segundo 

Roland Barthes, não se utiliza de nenhum tipo de código e, além disso, necessita de uma 

bagagem histórica, ou seja, depende do "saber do leitor". 

 

Graças ao seu código de conotação, a leitura da fotografia é portanto 
sempre histórica: ela depende do "saber" do leitor, exatamente 
como se se tratasse de uma língua verdadeira, inteligível somente se 
aprendemos os seus signos (BARTHES, 1978, p. 6). 

 

2 OBJETIVO  

O Objetivo deste trabalho é discutir sobre o processo criativo de uma fotografia 

baseada na leitura da crônica de título "Posso Ajudar?", escrita no primeiro semestre de 

2019, pertencente ao conjunto de textos à serem publicados no "Jornal Perspectiva", 

trabalho final da cadeira "Produção de Texto Jornalístico", dos estudantes de Relações 

Públicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), escrito pelo mesmo autor deste presente 

artigo. 

Como previamente explicitado, é preciso adentrar no assunto abordado pela crônica 

para que possamos entender de que se trata a fotografia e como ela foi concebida. 

3 CONTEXTO 

A história tem como contexto o sofrimento de uma pessoa que, de alguma forma não 

explicitamente apresentada, não se encaixa nos padrões tradicionais da nossa sociedade, no 

quesito diferenciação de gênero. 

O sofrimento da personagem é percebido através da descrição de suas unhas roídas, 

as vistas aéreas - mostrando sua falta de poder para controlar suas próprias atitudes, o peso 

do uniforme que incomodava, apesar de feito de um tecido leve, dentre outras situações 

desenvolvidas no decorrer da história. 
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Seu uniforme vermelho, que balançava com o vento durante a 

caminhada, era de um tecido fino e fresco, mas tinha o peso de um 

colete à prova de balas28. 

 

O preconceito e a repressão, temas marcantes apresentados pela crônica, são 

intensificados ao final, quando um sujeito - representando a parcela da população 

tradicional, conservadora e preconceituosa - agride física e verbalmente a personagem por 

estar prestes a entrar no banheiro feminino.  

 

Sua bichinha desgraçada! Já falei pra você que esse banheiro é o 

FEMININO! [...] E se quiser passar maquiagem, vai ter que arrumar 

outro patrão que te aceite! 

 

Tal fato nos indica que nossa personagem tem um corpo e aparências de estereótipo 

masculino, porém se considera do gênero feminino. Essa opção não é bem recebida por seu 

patrão, que ameaça demiti-la caso entre e "passe maquiagem" no banheiro, que para ele é 

destinado apenas a "mulheres de verdade". 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

A crônica foi criada a partir de uma inspiração ao presenciar uma pessoa de cabelos 

tingidos de roxo e unhas pintadas de preto, trabalhando em um supermercado de Goiânia, 

vestida com o uniforme como o descrito na história. 

 

Mais uma vez se viu de cima [...] por isso pôde ler as palavras em 

caixa alta 'POSSO AJUDAR?'  

 

Portanto, uma fotografia foi idealizada (Figura 1). Uma pessoa representando a 

personagem principal (de preferência a mesma pessoa que estava vestindo aquele uniforme 

                                                             
28 As citações dos itens 3 e 4 são trechos da crônica “Posso ajudar?” de autoria de Marcos Araújo, 
publicado no Jornal Perspectiva 2019, jornal laboratório do curso de Relações Públicas. 
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no dia em que a ideia da crônica surgiu), de costas para a câmera, desfocada e com a 

camiseta vermelha com os escritos "Posso Ajudar?" e, ao fundo, as portas dos banheiros 

masculino e feminino focadas, remetendo ao clímax da história, assim como o drama de 

pessoas que não se enquadram nessa divisão ou simplesmente se enquadram no oposto ao 

atribuído pela sociedade tradicional à primeira vista, pelo estereótipo de seu corpo, roupas, 

etc. 

Chegando ao supermercado em questão, para realizar a fotografia, a informação 

passada pela gerente foi que esse uniforme já havia sido retirado de circulação e essa foto 

não seria possível de ser realizada. Portanto, outra ideia para a fotografia foi imediatamente 

elaborada. 

Figura 1: Fotografia idealizada para a crônica “Posso Ajudar?” 

 

Autoria: Marcos Araújo 

 

A foto consistiria na placa do banheiro, mostrando os dois símbolos de gênero 

masculino e feminino, indicando, sem mostrar nenhuma pessoa e de forma conceitual o 

conflito abordado na crônica (Figura 2). 

Figura 2: Fotografia representativa da crônica “Posso Ajudar?” 
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Autoria: Um dos autores deste trabalho 

 

É importante ressaltar que, a partir de uma cena vivida pelo autor deste artigo, ou 

seja, uma imagem visualizada, outra imagem foi planejada e criada a partir da fotografia, 

para representar uma crônica, que tem a capacidade de gerar infinitas outras imagens 

diferentes para cada leitor. Reafirma-se, portanto, a importância das imagens em nosso 

cotidiano. 

5 ANÁLISES DESCRITIVA E TÉCNICA DA FOTOGRAFIA 

Parte-se uma processo da descrição da iconicidade e da técnica fotográfica para 

trazer à tona os símbolos pretendidos pelo autor. Utiliza-se a perspectiva de Barthes (1978) 

para ler as imagens como espectador das mesma, pela leitura da imagem conotada e sua 

possível denotação.  

A fotografia (Figura 2) mostra no canto direito, uma placa que indica dois banheiros: 

um feminino e um masculino. A separação dos símbolos já remete à uma divisão binária 

entre gêneros, motivação principal da crônica em questão. Além da placa, a imagem mostra 

a imensidão da estrutura de metal ao fundo, apresentando ao leitor uma ideia do tamanho 

do ambiente onde se passa a crônica, assim como aonde estaria a tal "câmera escondida", 

que na verdade era uma alusão à mente viajante da personagem. 
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A grandiosidade da estrutura metálica, com suas curvas sinuosas, também remete ao 

enorme mundo que aguarda a personagem, abrigando pessoas e ideias dos mais diversos 

tipos, retrógrados ou não. 

A seta que indica aonde estão os sanitários aponta para a margem direita da foto, o 

que interrompe o movimento da visão rumo aos banheiros e leva a visão do leitor para outro 

sentido, onde a estrutura de metal percorre em suas repetições luminosas de cima para 

baixo. Esse caminho seria o percorrido pela personagem, quando sente uma esperança de 

guiar sua própria existência e sai correndo "contra a correnteza da sociedade". 

O sentido do caminho para os banheiros, por ser interrompido pela margem da foto, 

nos transmite a ideia de que aquela diferenciação binária de gênero será desconstruída pela 

crônica. 

 A escolha do preto e branco para essa fotografia se deu para tentar transmitir o peso 

da discussão apresentada pela crônica. Apesar de ter um final relativamente feliz, no qual a 

personagem consegue forças para fugir de uma pressão e se sente livre, a fotografia teria 

como função dizer ao leitor que "nem tudo são flores" e que o caminho percorrido pela 

personagem ainda seria muito duro e sofrido, tendo em vista nossa sociedade atual, que 

apesar de estar em desenvolvimento constante, ainda tem muito a aprender quando o 

assunto é preconceito. 

A fotografia foi tirada em um ambiente bastante iluminado, portanto foi utilizado o 

ISO 100 A intenção da imagem era destacar a placa dos sanitários e deixar pequena a 

profundidade de campo, por isso foi definida uma abertura de 1.8 (a maior possível para a 

objetiva utilizada). 

Tendo em vista a alta luminosidade e a grande abertura do diafragma, foi preciso 

selecionar uma velocidade do obturador bem alta, para conseguir a luz ideal, sem deixar 

“estourar” a parte da estrutura que deixava passar bastante iluminação naquele momento. 

A câmera utilizada foi uma CANON T7i e a objetiva foi uma 50mm fixa. Quanto à 

composição, a regra dos terços foi a escolhida para posicionar o objeto principal à direita da 

imagem. 

6 CONCLUSÃO 
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A primeira ideia de fotografia pensada para a realização deste trabalho teve de ser 

alterada. Apesar disso, o resultado obtido foi satisfatório. É possível perceber que a foto 

ideal para a ilustração da crônica “Posso Ajudar?” seria a Figura 1, porém os escritos na 

camiseta da pessoa no centro da foto seriam essenciais para fazer sentido. Portanto, o 

“plano B” foi executado e a fotografia resultante (Figura 2) encaixou muito bem na história e 

sua análise, apresentada no tópico “5 ANÁLISE DA FOTOGRAFIA”, mostra que a forma como 

foi concebida a fotografia foi satisfatória para o objetivo proposto. 

Foi bastante engrandecedor lidar com os imprevistos e saber resolvê-los da melhor 

maneira possível. Mesmo não conseguindo seguir o plano inicial, foi preciso fazer uma 

decisão rápida para que a conclusão desse artigo fosse possível e isso trás um aprendizado 

enorme.  

  

REPRESENTATIVE PHOTOGRAPHY: CREATIVE AND IMPLEMENTATION OF A 

PHOTOGRAPHY FOR A NEWSPAPER CHRONICLE 

Abstract: From the reading of the chronicle "Can I Help?", Which addresses the gender 

theme and the prejudice involved, a photograph to present it was planned and executed. 

The purpose of this article is to present the theory and creative practice for obtaining 

photography that complements and harmonizes with the text. Despite some unforeseen 

events that resulted in changes of plans, the goal was successfully achieved. 

Keywords: Photography; Genre; Creative planning. 
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IMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO TEMÁTICO DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO 

RESPEITO À DIVERSIDADE E À DIFERENÇA 

 

Lais Pereira de Oliveira29 

Yasmin Pereira de Oliveira30 
 

Resumo: Aborda o tratamento temático da informação em sua perspectiva teórica. Objetiva 
discutir as implicações do tratamento temático da informação para a manutenção do 
respeito à diversidade e à diferença. Constitui pesquisa exploratória de abordagem 
qualitativa que aplica revisão de literatura. Reitera a necessidade de ponderação do 
profissional no momento da condução do tratamento temático da informação, como forma 
de evitar vieses e preconceito na representação de assunto. 
 
Palavras-Chave: Organização da informação; Tratamento temático da informação; 
Representação de assunto; Ética na representação informacional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A garantia de acesso à informação passa necessariamente pelo adequado tratamento 

desta. É assim que a atividade de organização da informação estabelece elo fundamental 

com a produção e o uso da mesma, assumindo status mediador (GUIMARÃES, 2009) na 

medida em que viabiliza seu tratamento a nível descritivo e temático, concorrendo para sua 

busca e recuperação pelo usuário. 

Enquanto um dos conjuntos de percepções que se consolidou na Biblioteconomia, 

organização e tratamento da informação (SILVA, 2013) representa o meio para sua efetiva 

recuperação. O conjunto de representações físicas e, especialmente, de conteúdo, é objeto 

de manipulação para reconhecimento do documento e definição por sua utilização por 

completo.  

Entretanto, no caso do tratamento a nível de conteúdo, a atribuição de um termo 

designador para representar a informação contida em um documento pode incorrer em 

possíveis noções enviesadas e interpretações preconceituosas. Nesse sentido, a ação de 

nomear, caracterizada na representação de assunto (OLSON, 2002), precisa se ater a tais 

aspectos como forma de evitar exclusões e impedimentos relativos à compreensão temática 

de um item. 
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A pesquisa em questão, de ordem teórica, objetiva discutir as implicações do 

tratamento temático da informação (TTI) para a manutenção do respeito à diversidade e à 

diferença. Desse modo, institui-se sobre a problemática do tratamento informacional, 

especificamente no que concerne aos aspectos de subjetividade que lhe influenciam e às 

possibilidades de ação profissional enviesada nesse âmbito, capazes de prejudicar o acesso à 

informação. 

Para tanto, tem-se pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Apropria-se de 

revisão sistemática de literatura para constituição analítica em torno do assunto 

supramencionado. As fontes utilizadas para o desenvolvimento foram artigos de periódicos e 

capítulos de livro da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, detidos ao 

tratamento temático e à ética na representação da informação. 

 

2 TRATAMENTO TEMÁTICO DA INFORMAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

No âmbito da Biblioteconomia e Ciência da Informação, descortina-se um universo 
concernente à organização da informação e do conhecimento diante do qual concepções 
teóricas e práticas ganham corpo. O tratamento informacional é uma delas, estanciando-se a 
partir de processos técnicos como a catalogação, a classificação, a indexação e a elaboração 
de resumos documentários.  

O tratamento temático da informação refere-se a uma dimensão detida à 
representação de assunto que se utiliza de processos técnicos especificamente voltados a esse 
fim. Esses, por sua vez, sustentam-se em instrumentos documentários próprios para 
concretização dessa ação de descrição do conteúdo. Originam-se, com isso, produtos 
indicativos das informações contidas no documento, na forma de notações de classificação, 
termos de indexação e texto condensado.  

O TTI deriva das concepções filosóficas concernentes à divisão do conhecimento e da 
necessidade pragmática de organização dos documentos (GUIMARÃES, 2009). Parte do 
pressuposto de que a informação precisa ser representada considerando seus atributos de 
conteúdo, o que faz com que se estabeleça sua descrição temática nos sistemas de 
informação, com vistas a apoiar a busca e recuperação pelo usuário. 

Os processos de classificação, indexação e elaboração de resumos são o cerne do 
tratamento temático. Causam implicações diversas em sua condução, sobretudo por serem 
realizados por um bibliotecário que, na ação profissional necessariamente traz consigo suas 
visões de mundo e constitui, por si só, um sujeito particular em seus anseios e definições. 
Olson (2002, p. 4, tradução nossa) chega a afirmar que “como bibliotecários, nós decidimos 
como representar assuntos e, portanto, afetamos o acesso e o uso da informação [...]”. 

Deve-se ressaltar que diante das várias perspectivas dentro de um mesmo domínio 
precisamos escolher para assim, representar (MILANI; GUIMARÃES; OLSON, 2014). 
Necessariamente, então, o profissional já se expõe ao viés interpretativo decorrente de 
diversas implicações, inclusive com relação à própria compreensão dos assuntos e à maneira 
como decide evidenciá-los. 

Sendo o bibliotecário compreendido como agente mediador entre acervo e usuário, 
está nas mãos dele como classificador, indexador e resumidor, ou seja, aquele que faz o 
processamento técnico da informação, construir e estabelecer rótulos. Contudo, é preciso 
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lembrar da não neutralidade em organização e representação do conhecimento (GUIMARÃES; 
MILANI; EVANGELISTA, 2015). 

Dado que, nas opções feitas durantes esses processos técnicos de tratamento temático, 
o agente mediador não possui neutralidade, uma notação de classificação, um termo de 
indexação e mesmo um texto condensado, podem expressar o teor real de um documento ou 
simplesmente ressaltar preconceitos do profissional que os elabora. Logo, o aspecto ético 
precisa ser pensado nesse âmbito. Sobretudo por se tratar de uma dimensão descritiva de 
assunto, que designa, nomeia e rotula. Até para que não seja essa ação, uma ocasião não 
neutra e taxativa de forma negativa e repressora a um grupo ou a uma forma de pensar. 

Falar de ética em processos como a indexação traz à tona questão essencial relativa ao 
viés que pode ocorrer na representação de assunto (MILANI; GUIMARÃES; OLSON, 2014). 
Ademais, os processos da organização da informação são complexos por si só (KOBASHI; 
SANTOS, 2011) no que diz respeito, às ações envolvidas em sua realização e aos próprios 
elementos significadores que derivam dos conteúdos das mais diversas áreas do 
conhecimento. 

Há que se ter em mente que a diversidade e a diferença constituem instâncias 
características do ser humano, sejam elas relativas a gênero, religião, raça, ideias, etc. Sendo 
inerentes não podem e não devem ser motivo de tendenciosidade derivada de julgamento. 
Além do que, concepções normativas ligadas às identidades de gênero e sexualidade têm sido 
repensadas na sociedade dita pós-moderna (SANTOS; TARGINO; FREIRE, 2017).  

Mais do que isso, os direitos humanos, a justiça social, a diversidade e o direito à 
preservação das tradições, devem ser considerados nas políticas de desenvolvimento da 
sociedade da informação (KERBAUY, 2009). Outrossim, a informação é “fator essencial de 
empoderamento, identidade e cidadania na sociedade contemporânea para todos os grupos 
de indivíduos, com ênfase para as classes ditas marginalizadas” (SANTOS; TARGINO; FREIRE, 
2017, p. 115).  

Conduta ética profissional é, então, demandada. Afinal, o bibliotecário, sobretudo ao 
atuar no tratamento temático, tem a missão de prover acesso, de viabilizar com que a 
informação chegue e atenda à necessidade do usuário, seja ele de qual raça, credo, orientação 
ou concepção ideológica for. 

Ao realizar o tratamento temático o bibliotecário precisa, então, mais do que centrar-se 
nos aspectos inerentes à sua condução, exercitar a sua capacidade reflexiva ampla e aberta 
para as diferenças. É intuir no seu cotidiano um olhar democrático para as várias instâncias de 
assunto, dentro da dignidade e complexidade humanas. 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou discutir as implicações do tratamento temático da informação para 
a manutenção do respeito à diversidade e à diferença. Constatou-se, a partir de ação 
analítica teorizante, que além de ocupar-se com todos os processos técnicos que envolvem a 
organização de acervos, ao acolher determinado modo identificador o profissional 
bibliotecário tem de atentar-se também para o papel central que ele mesmo exerce nessa 
relação. Toda opção feita por ele carrega ao seu lado uma ordem de exclusão de várias 
outras opções. Suas escolhas e definições guiarão não somente a ordem de livros na 
biblioteca, mas também, a relação de interpretação, interação, busca e acessos do usuário 
nesse espaço. 
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Estudos futuros podem se dedicar a investigar de modo aplicado, as implicações que 
o tratamento temático da informação tem trazido para o sujeito usuário da informação. 
Operações práticas de busca no catálogo conexas à experiência de pesquisa podem trazer 
dados importantes para a compreensão desse universo em toda a dinamicidade que o 
envolve. 

 

IMPLICATIONS OF SUBJECT REPRESENTATION TO MAINTANCE RESPECT TO DIVERSITY AND 
DIFFERENCE 

 
Abstract: It approaches the subject representation in theoretical perspective. It aims discuss 
the implications of subject representation to maintance respect to diversity and difference. 
Consist in an exploratory research with qualitative approach that applies literature review. 
Reaffirm the necessity of deliberation by the professional in the moment of the conduction 
of the subject representation, with purpose to avoid slants and bias of subject 
representation. 
 
 
Keywords: Information organization; Thematic treatment of information; Subject 
representation; Ethics in information representation. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: DESDOBRAMENTOS INICIAIS A PARTIR DE UM 

PROJETO DE PESQUISA SOBRE A IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

Ana Rita Vidica31 

EmillyFiletti32 

Izis de Sousa Pereira33 

 

 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar um projeto de pesquisa e seus dois 

planos de trabalho vinculados à iniciação científica (IC) e à iniciação tecnológica desenvolvida 

na Universidade Federal de Goiás, 2019/2020. O projeto e os respectivos planos de trabalho 

se propõem a discutir a imagem fotográfica mediada pela cultura. A metodologia utilizada 

será a apresentação das propostas com os respectivos levantamentos bibliográficos que 

serão realizados ao longo das pesquisas que se encontram em desenvolvimento inicial.   

Palavras-Chave: Imagem; Fotografia; Tecnologia; Cultura 

1 INTRODUÇÃO 

O texto “Iniciação científica e tecnológica: desdobramentos iniciais a partir de um 

projeto de pesquisa sobre a imagem fotográfica” apresenta a vinculação dos planos de 

trabalho de Iniciação Científica (IC/UFG) e Iniciação Tecnológica (IT/UFG), respectivamente, 

“O Olhar fotográfico e os processos de construção cultural” da discente EmillyFiletti e  a 

“Câmera escura e câmera digital: um cruzamento temporal de tecnologias” da discente Izis 

Sousa Pereira ao projeto de pesquisa “A imagem como dispositivo midiático: produções e 

mediações culturais”, da docente Ana Rita Vidica.  

Este projeto se constituiu em uma pesquisa guarda-chuva para refletir as relações 

entre imagem, comunicação e cultura, a partir da fotografia. As relações entre comunicação 

e cultura giram em torno do mesmo discurso que tratam de objetos reais: os meios de 

comunicação, as práticas culturais, os objetos artísticos, as políticas de comunicação. Parte-

se dos estudos latino-americanos, como o pesquisador Jesus Martín-Barbero (1997) para 
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2019-2010) e bolsista Cnpq. 
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pensar a cultura não só na perspectiva do enunciado, ou seja, a mensagem e sua estrutura, 

mas também como chega ao outro, se constituindo em parte de um processo da construção 

do sujeito individual e coletivo. A cultura, para ele, deve ser avaliada pelos processos de 

recepção, apropriações, mediações e desvios que ocasiona. Esta perspectiva de análise 

rejeita, assim como Benjamin (2012), o modo funcionalista de conceber a comunicação 

(determinista, unívoca e essencialmente determinada pela difusão de conteúdos).  

A comunicação é vista, portanto, não como simples transferência de conhecimento, 

indiferente do tempo e do espaço de apropriação dos usuários. A fotografia é tida como 

parte de um processo de comunicação (FLUSSER, 2007, p. 89), por ser um código imagético, 

além da sua artificialidade produzida pela tecnicidade, também se constitui em um processo 

artificial enquanto ato comunicacional.  

 A artificialidade proposta por Flusser se vincula à ideia de artifício ligada ao modo 

que os aparelhos maquínicos, especialmente àqueles que produzem imagens técnicas, como 

a câmera fotográfica, se articulam com o outro, se constituindo em um ato comunicacional, 

que se dá em um ambiente cultural. 

 Os dois planos de trabalho se propõem a discutir a imagem fotográfica, percebendo-a 

como ato comunicacional participante de uma dada cultura. O plano de trabalho vinculado à 

Iniciação científica traz a discussão teórica sobre a formação do olhar fotográfico a partir da 

obra do fotógrafo chileno Sérgio Larrain. No plano de trabalho vinculado à Iniciação 

tecnológica, propõe-se discutir o fazer fotográfico através de um cruzamento temporal entre 

duas tecnologias da fotografia, a câmera escura e a câmera digital que também permeiam a 

formação do nosso modo de olhar, desde o século XIX até os dias atuais. 

 Os dois planos de trabalho têm como metodologia inicial o levantamento 

bibliográfico e estudo de autores como Jonathan Crary (2012), Benjamin (2012) e Moraes 

(2016) para compreender o desenvolvimento do olhar fotográfico e desdobramentos nos 

processos de produção e mediação pela fotografia. 

 

2 PLANO DE TRABALHO INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 O plano de trabalho “O olhar fotográfico e os processos de construção cultural” tem 

como objetivo discutir a construção do olhar pela fotografia aliado a uma cultura da 

imagem. Serão utilizados autores que ajudam a refletir sobre o olhar fotográfico e sua 

inserção cultural, como Miranda (2007) que utiliza o termo “cultura da imagem” para refletir 

sobre a subjetividade das imagens e suas construções. A imagem é também tratada como 

participante dos processos culturais e sociais que se desenvolvem nos meios de 

comunicação e da reprodutibilidade técnica, trazida por Benjamin. Assim, a produção de 

imagens, mais especificamente as fotografias, são vistas como mediadoras das relações 

vividas e como parte de um processo de construção do olhar. Parte-se da discussão teórica 

proposta por Jonathan Crary (2012) que coloca em questão a discussão sobre o olhar, 

especialmente a partir do advento da fotografia como uma trama heterogênea da percepção 

moderna.  
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Essas transformações na experiência, segundo o autor, se dão a partir do flâneur 

benjaminiano, um observador ambulante afetado subjetivamente por novos espaços 

urbanos. O autor analisa a construção do olhar com o objetivo de entender como as 

máquinas de imagens se alinharam à ideia de objetividade e paradoxalmente, trouxeram 

uma subjetividade na forma de ver o mundo. E no século XXI, esse olhar se torna cada vez 

mais recorrente, com as inúmeras mídias e facilidades de uso de acesso, tornando a 

produção e recepção das imagens misturadas. Pretende-se compreender o desenvolvimento 

do olhar a partir da base teórica de Crary (2012) a fim de perceber o processo de 

ofuscamento do olhar na contemporaneidade, devido ao excesso de produção e 

compartilhamento de imagens.  

Porém, o desenvolvimento do olhar da fotografia traz um processo de consciência 

virtual se equilibrando à proposta de Peixoto (2004, p. 40) em que é necessário se tornar 

“visionário ou vidente”, “aquele que enxerga no visível sinais invisíveis aos nossos olhos 

profanos” e a partir dessa questão, pergunta-se: Como esse “invisível”, que é o que nos 

cerca, mas que não é acessado pelo olhar automatizado do cotidiano, pode ser descortinado 

pela fotografia? Essa perspectiva vai ao encontro do conteúdo da carta do fotógrafo Sergio 

Larrain, escrita para seu sobrinho em 1981, que estava ingressando no mundo da fotografia. 

Esta carta foi publicada na Revista ZUM n. 5 do Instituto Moreira Salles (2013), no livro 

Valparaíso (2017) e no material de divulgação da exposição fotográfica “Um retângulo na 

mão” que ocorreu em 2019 no Instituto Moreira Salles em São Paulo (IMS-SP). Ela se 

constituiu o fio condutor para pensar o desenvolvimento do olhar pela fotografia e sua 

mediação com a cultura, juntamente com a análise cultural das fotografias desse fotógrafo.  

3 PLANO DE TRABALHO INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 O plano de trabalho "Câmera escura e Câmera digital: um cruzamento temporal de 

tecnologias” se propõe a discutir a construção do olhar através da comparação das 

tecnologias que envolvem o fazer fotográfico. A invenção da fotografia envolve certa 

nebulosidade como expõe Walter Benjamin (1994). Contudo, é um consenso que o processo 

de formação da imagem se dá, desde o século XVI (de acordo com a história ocidental da 

fotografia), com a invenção da câmera escura, utilizada como auxiliar para o desenho e a 

pintura.  

A câmera escura era um quarto estanque à luz, possuía um orifício de um lado e a 

parede à sua frente pintada de branco. Quando um objeto era colocado diante do orifício, 

do lado de fora do compartimento, a sua imagem era projetada invertida sobre a parede 

branca. Embora não seja considerada a invenção da fotografia, que se dará somente no 

século XIX, com a descoberta da sensibilização da prata como elemento que reage ao ter 

contato com a luz e outros químicos que iriam revelar e fixar a imagem, esta tecnologia 

demonstra o processo de formação da imagem.  

Com o advento da câmera digital, esse processo de sensibilização química deixa de 

existir, ocorrendo um processo eletrônico através do contato com o "ChargedCoupled 

Device", dispositivo de Carga Acoplada, um componente sensível a luz. Eletronicamente 

permite a conversão da luz em cargas elétricas, transformando a informação analógica em 
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digital, sendo armazenada em disquetes ou cartões de memória. Embora haja uma mudança 

tecnológica no que tange à fixação da imagem, o processo de formação se associa ao modo 

de formação da câmera escura. 

Percebendo-se estes dois equipamentos como mídias, produtoras de sentido de cada 

época, pretende-se demonstrar como ocorre este processo de formação da imagem da 

câmera escura, que ainda sobrevive nas câmeras digitais, alinhando-se a um modo de olhar 

que se associa à proposta teórica de Jonathan Crary (2012). E, por meio de uma prática de 

intervenção no espaço urbano, especificamente terrenos baldios da cidade de Goiânia.  

Para isso, serão construídas câmeras escuras a partir de caixas de tamanhos diversos e 

colocadas no espaço urbano, mapeados a partir de andanças na cidade, aos moldes do 

flâneur do século XIX. Este processo será registrado com câmeras digitais e tornado público 

com a criação de um perfil no Instagram para possibilitar o cruzamento destas tecnologias, 

analógica e digital, a fim de perceber as relações entre tecnologias de temporalidades 

distintas, na tentativa de responder a questão: "Em que medida há sobrevivências entre a 

câmera escura e a câmera digital e como a formação do nosso olhar se relaciona a elas?" 

  

4 CONCLUSÃO 

Ambos planos de trabalho se encontram em fase inicial, cuja primeira etapa será a 

pesquisa bibliográfica. Esta contribuiu à definição conceitual das respectivas pesquisas, pois 

parte da concepção de que é a leitura teórica e empírica para a contextualização, 

comparação e generalização das descobertas (FLICK, 2009, p.62), que possibilitará avançar 

cientificamente, levantando o que já fora pesquisado e contribuindo à definição dos 

pressupostos e discussões sobre como se relacionam a comunicação, a cultura, a mídia, a 

fotografia, olhar e visibilidade. 

A parte empírica de cada uma das pesquisas será feita através da criação de uma 

metodologia própria. Na iniciação científica será feito o cruzamento entre o conteúdo da 

carta de Larrain e suas fotografias. Na iniciação tecnológica une-se o método de andanças no 

espaço urbano, em busca de lugares vazios da cidade. Este método advém da flânerie, que 

constitui em andanças na cidade através de um modo de olhar atento em busca daquilo que 

a sociedade descarta, indo na contramão da modernidade e da pressa presente na 

contemporaneidade. As câmeras serão construídas e colocadas nestes espaços, registradas 

pelas câmeras digitais a partir de tempos de exposição diferentes, percebendo as mudanças 

visuais nas fotografias, fazendo emergir a discussão sobre o tempo na fotografia e o modo 

de operação de cada uma das tecnologias presentes na câmera escura e na câmera digital. 

Será criado um perfil público no Instagram para tornar público os experimentos. 

A partir destes dois planos de trabalho que participam do projeto de pesquisa "A 

imagem como dispositivo midiático: produções e mediações culturais", espera-se ampliar os 

estudos sobre a relação entre imagem, fotografia, comunicação e cultura. Além de se 

expandir a discussão sobre o olhar fotográfico percebendo-o como aspectos de uma 

tecnologia anterior sobrevive na tecnologia seguinte. De forma pontual, estas propostas 
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possibilitarão um primeiro contato com a bibliografia e o estudo sobre o olhar fotográfico 

cruzando-se a propostas metodológicas distintas.  

  

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INITIATION: INITIAL DEVELOPMENTS FROM A 

PHOTOGRAPHIC IMAGE RESEARCH PROJECT 

 

Abstract: This paper aims to present a research project and its two work plans linked to 

scientific initiation (CI) and technological initiation developed at the Federal University of 

Goiás, 2019/2020. The project and its work plans aim to discuss the photographic image 

mediated by culture. The methodology used will be the presentation of the proposals with 

the respective bibliographic surveys that will be carried out along the researches that are in 

initial development. 

Keywords: Image; Photography; Technology; Culture 
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O MEIO FUTEBOLÍSTICO EM TOM DE CRÔNICA: RELATO PEDAGÓGICO DA ELABORAÇÃO DE 

LIVRO-REPORTAGEM  

Alfredo José Lopes Costa 34 

Álvaro de Castro Moura Neto 35 

Resumo: O livro-reportagem foi elaborado como Projeto Experimental de TCC do Curso de 

Jornalismo da Faculdade de Comunicação/UFG.  É resultado da imersão de um repórter-

cronistapalmeirense nos estádios e nas imediações frequentadas por torcedores do clube, 

“infiltrado” nas torcidas organizadas - sempre demonizadas pela grande mídia. Dos detalhes 

das ruas onde se localiza a arena palmeirense, ao comportamento dos torcedores antes, 

durante e depois dos jogos, tudo serviu de aprendizado e inspiração para realização do livro-

reportagem, escrito em formato de crônicas para passar ao leitor a dimensão emocional que 

o esporte apresenta. 

Palavras-Chave: Jornalismo esportivo; Livro-reportagem; Crônicas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A motivação inicial para o trabalho, que resultou no relatório experimental de TCC do 

Curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação/UFG intitulado “Crônicas manchadas de 

verde: diário de um repórter goiano na torcida do Palmeiras”,surgiu da vivência pessoal e 

profissional na área do esporte, em geral, e do futebol, em particular, do autor. Para um 

brasileiro que ama o futebol e busca dedicar-se profissionalmente ao jornalismo esportivo, a 

escolha da temática foi óbvia. O orientando já atuava no jornalismo esportivo em diário da 

capital goianiense. O clube observado era seu preferido. Existem questões teóricas e 

metodológicas para orientar projeto experimental como TCC, mas o grande interesse sobre 

o tema de estudo e a vontade de saber e transmitir esse conhecimento ao público foi fator 

preponderante para o orientador aceitar a proposta do orientando, considerar que a ideia 

era adequada para o universitário demonstrar conhecimentos técnicos e científicos 

adquiridos ao longo da graduação e  “entrar no clima”  do trabalho. 

Mas, o repórter pode ter time de preferência? Alguns profissionais são favoráveis à 

transparência; outros acreditam que a preferência do jornalista não deve ser tornada 

pública. Nelson Rodrigues era torcedor do Fluminense assumido; João Saldanha, 

botafoguense doente.Isso não os impediram de se tornarem ícones da boa crônica 

futebolística, um gênero híbrido, que, “em sua essência, permitiria um atributo jornalístico 

narrativo de reportagem” (CORAÇÃO, 2014, p. 83). Lima (apud CORAÇÃO, 2014) sugere a 

absorção de elementos literários pelo repórter mesmo quando representa o real.O 

importante  é ser ético e levar as informações ao público.O aluno foi a campo, em 2015, 

                                                             
34 Doutorando em Estudos de Cultura Contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso(ECCO-UFMT) e professor 
assistente da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC-UFG). Membro dos GP”s em 
Comunicação e Cidade (Citicom-UFMT)e Ciberjornalismo (Ciberjor – UFMS). E-mail: alfredo.costa@ufg.br . 
35 Jornalista, graduado pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG). 
Atualmente gerente de comunicação do Atlético Clube Goianiense. E-mail: alvarocastro25@gmail.com. 
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acompanhando a trajetória do Palmeiras na Copa do Brasil, nos jogos no Estado de São 

Paulo. 

Apesar de motivadora, pelos vínculos do autor com o objeto, a tarefa envolvia risco, 

pois o clube vinha de período sem conquistas: fracasso da equipe na competição poderia ser 

desastre para o projeto. Afinal, a quem interessaria ler crônicas sobre derrotas de um clube? 

O autor assistiu a seis jogos do time, cinco em  casa e um fora. Mais que os jogos em si, a 

experiência trouxe ambientação sobre o que é viver o clube do coraçãoem situações que 

todo palmeirense participaria. Em boa parte motivado pela obra “Futebol ao sol e à 

sombra”, de Eduardo Galeano, o livro-reportagem está divido em 16 crônicas, escritas ao 

longo da participação do Palmeiras na Copa do Brasil de 2015. 

O tom cronístico está presente na descrição do meio futebolístico. Do bar em frente 

ao Estádio Palestra Itália à rodovia São Paulo-Santos. Da torcida organizada que vive o clube. 

Da idosa que não sabia que o jogo aconteceria no domingo. Da noite fria durante a partida 

na área destinada aos jornalistas. Do êxtase de ver o Palmeiras vencer rivais. Um diálogo em 

boteco faz florescer diversas situações. O campo e a bola são muito pouco para contar a 

história do clube centenário. Tudo necessário para chegar ao resultado. Para mostrar o 

trabalho de forma simples e humana, “a imersão e a humanização modificam a lógica da 

pauta tradicional. Modificam, também, o/a jornalista, pois não se faz imersão, sem produzir 

deslocamento do/a repórter-pesquisador/a” (LIMA, 2008, p.4). A escolha do livro-

reportagem, em direção ao jornalismo literário, pode ajudar o jornalista a desprender-se do 

óbvio e instigar seu caráter mais criativo.  

2 DESENVOLVIMENTO  

Para o torcedor de fora de São Paulo, o livro deveria passar o “clima” do ambiente. O 

objetivo é instigar a imaginação do torcedor e fazer florescer a vontade de visitar o estádio. 

Quando se fala no dia de um jogo de futebol, muito mais do que apenas ir ao estádio e 

acompanhar 90 minutos de bola rolando, envolve ritual por cadatorcedor. Diferentemente 

dos rivais paulistanos Corinthians e São Paulo, a “casa” palmeirense se situa em área central 

da capital paulista. As ruas curtas ao redor do estádio fazem com que o torcedor vá para a 

região antes de a partida começar, perambulando de bar em bar, nas imediações do estádio. 

Toledo (1994) analisa os movimentos de torcedores. 

 

Para além da crescente organização e racionalização dos 

campeonatos, e da necessidade e interesse em transformar os 

torcedores em apenas espectadores e consumidores de um produto 

chamado esporte, foi observado que a simples reunião nas ruas, nos 

estádios em dia de jogos, faz com que a cidade seja ocupada de 

maneira extremada, intensa e excessiva (TOLEDO, 1994, p.100). 

 

Antes dos jogos, a torcida já tomava conta das ruas no entorno. As anotações sobre 

situações ou a lembrança do que foi vivido foram fundamentas para a redação das crônicas. 
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A escolha das crônicas levou em conta a intenção de mostrar ao leitor livro de fácil leitura, 

sem necessidade de se ler na ordem das dos capítulos. A leitura de uma crônica pode fazer 

com que o leitor pule de uma crônica para outra. Um texto que fala sobre os perigos da 

rodovia que liga a cidade de São Paulo a Santos pode despertar a vontade de pular dois 

capítulos e ler sobre a experiência de se ver um jogo de final na casa de um rival e cercado 

de torcedores do adversário. Degustar a leitura sobre o bar palmeirense pode trazer a 

curiosidade de ir direto à crônica sobre a Torcida Organizada Mancha Alviverde, que tem 

sede ao lado do tradicional boteco alviverde. A rotina de jornalista é algo cansativo, vive-se 

em busca do lead e o sublead das matérias sob a pressão do deadline.  

 

Não há porque submeter-se à ótica dos donos do jornal ou da revista, 

e então a presença expressiva do autor pode ser muito forte, dando 

ao livro um colorido que às vezes falta na grande imprensa (LIMA, 

1993, p.35). 

 

O livro que influenciou a adoção do formato de pequenas crônicas foi “Futebol uma 

caixinha de surpresas” (BINDI, 2007). O jornalista narra diversas curiosidades sobre o 

futebol. Do árbitro aos escudos bizarros de clubes de todo o mundo: 

 

Nada é mais democrático que o futebol. Mesmo com a Pelecracia, 

todo mundo joga, entende, discute e ama futebol. Até quem odeia 

precisa ser amado. Porque futebol não é só amar um time e um 

drible. É odiar a camisa alheia, é desbotar a cor do rival (BETING apud 

BINDI, 2007, p.11). 

 

A proposta teve a intenção de revelar o universo que cerca a relação dos torcedores 

com o clube: o estádio, o bairro de Perdizes e a Avenida Turiassu,  onde  se assistem aos 

jogos, se iniciam preparativos, se comemoram vitórias e se lamentam derrotas. Lugares, 

curiosidades e situações que os torcedores podem ter ao acompanhar jogos e contextos 

futebolísticos. Buscou-se trazer histórias e vivências do autor,assim como a imersão em que 

o repórter acompanhou a reta final da Copa do Brasil de 2015. A escolha pelo livro-

reportagem ocorreu por ser diferente de outros tipos de livros quanto a conteúdo, 

tratamento e função. Em relação ao conteúdo, porque aborda fatosreais. Quanto ao 

tratamento, pois “a linguagem, a montagem, a edição do texto, o livro-reportagem 

apresenta-se eminentemente jornalístico” (LIMA, 2009, p. 14). Quanto à função, o livro-

reportagem tem objetivo de “informar, orientar, explicar” (LIMA, 2009, p. 30).  

O livro-reportagem surge da necessidade de a notícia ser mais profunda. 

 



 

64 
 

6

4

 

É fácil compreender que livro-reportagem, agora, como no passado, 

é muitas vezes fruto da inquietude do jornalista que tem algo a dizer, 

com profundidade, e não encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito 

regular de trabalho, na imprensa cotidiana. Ou é fruto disso e (ou) de 

uma outra inquietude: a de procurar realizar um trabalho que lhe 

permita utilizar todo o seu potencial de construtor de narrativas da 

realidade (LIMA, 2009, p. 34). 

 

Optou-se pela reportagem-crônica, que tem como precursor no Brasil João do Rio  

(Rodrigues, 2010). No jornalismo há diferentes formas de abordar determinado assunto: há 

reportagens, notas, notícias, matérias escritas, televisivas ou radiofônicas, e também existe a 

crônica. Esse formato de jornalismo é dinâmico. Entre o jornalismo e a literatura, trata-se de 

um texto descritivo, que expõe temas factuais, literários ou jornalísticos, em linguagem 

coloquial. Tempo, espaço e personagem são elementos importantes dentro desse universo. 

“Nessa seleção o menor detalhe tem significado, o grande cronista sabe que é preciso dizer 

o máximo com o mínimo de palavras” (MORATO, 2010, p. 46).  

 

Ondulam as bandeiras, soam as matracas, os foguetes, os tambores, 
chovem serpentinas e papel picado: a cidade desaparece, a rotina se 
esquece, só existe o templo. Neste espaço sagrado, a única religião 
que não têm ateus exibe suas divindades. Embora o torcedor possa 
contemplar o milagre, mais comodamente, na tela de sua televisão, 
prefere cumprir a peregrinação até o lugar onde possa ver em carne 
e osso seus anjos lutando em duelo contra os demônios da rodada 
(GALEANO, 1995, p.14). 

 

O futebol é tratado como religião, em que o estádio de seu time venerado é o templo 

sagrado, a catedral de seus sonhos. Ao observar por esse lado, o torcedor palmeirense 

revela relação muito próxima com “sua casa”. As redondezas do Estádio Palestra Itália estão 

diretamente ligadas às origens do clube e à identidade do Palmeiras. 

O dia 2 de dezembro de 2015 foi marcante para todos os palmeirenses. Uma prova 

sobre a necessidade que o torcedor tem de viver muito mais que o campo e a bola quando 

se trata de futebol aconteceu nesse dia. O título veio com a concentração de torcedores, 

pré-jogo, que começou às 9 da manhã. As ruas em volta do estádio estavam tomadas por 

bandeiras. Conforme o tempo passava, as camisas do Palmeiras se aglomeravam nas 

imediações do estádio. A partir das seis da noite, a presença da torcida começa a assustar. 

Todos falavam “eu nunca vi aqui desse jeito”, “esse tanto de gente não vai entrar no estádio, 

vai ter mais gente do lado de fora”.  

Era previsível que algo assim poderia acontecer, já que muitos torcedores nem 

sequer tinham comprado ingresso para entrar no jogo. Apenas o fato de estar ali, naquele 
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lugar, naquela região já bastava. Resultado: 40 mil pessoas dentro do estádio, um mosaico 

feito pela Torcida Mancha Alviverde, como se pressentissem que o goleiro Fernando Prass 

seria o nome do título, lá estava ele em formato. 

 E 40 mil pessoas do lado de fora, vendo o jogo pela tela do televisor, com fone de 

ouvido sintonizado em alguma estação de rádio ou o celular ligado, só para torcer unidos, 

pelo Palmeiras. O diário de anotações em muito contribuiu para elaboração do livro. Para 

torcer pelo Palmeiras, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, mas sempre com 

vontade de estar acompanhando o jogo junto com a torcida, no estádio.  O futebol pode 

servir como válvula de escape de uma rotina estressante e controversa. Escrever esse livro 

foi um escape e uma tentativa de terminar da melhor forma possível o curso de graduação. 

Galeano (1995) retrata com perfeição o torcedor fanático. 

 

O fanático chega ao estádio embrulhado na bandeira do time, a cara 
pintada com as cores da camisa adorada, cravado de objetos 
estridentes e contundentes, e no caminho já vem fazendo muito 
barulho e armando muita confusão. Nunca vem sozinho. Metido 
numa turma de barra pesada, centopeia perigosa, o humilhado se 
torna humilhante e o medroso mete medo. A onipotência do 
domingo exorciza a vida obediente do resto da semana, a cama sem 
desejo, o emprego sem vocação ou emprego nenhum: liberado por 
um dia, o fanático tem muito do que se vingar (GALEANO, 1995, 
p.14). 

 

A estratégia foi de  primeiramente conhecer a cidade de São Paulo relacionada ao 

Palmeiras, munido de diário de campo. Após essa viagem, o aluno sentiu que o trabalho 

estava incompleto. As situações não aconteceram da melhor forma e um vácuo foi 

percebido assim que voltou de São Paulo. Apesar das normais dificuldades financeiras, 

decidiu-se que mais uma viagem seria necessária, mas que isso deveria acontecer em um 

momento mais especial e propício. 

Para ilustrar as experiências vividas nos 30 dias em São Paulo, foram  produzidas 

crônicas em diário de anotações nas viagens. Boa parte da bibliografia é de jornalistas da 

área esportiva. Destaca-se o livro “Futebol é uma caixinha de surpresas”, de Bindi (2007), 

uma das inspirações na escolha de tema. Nomes como Nelson Rodrigues, Mauro Beting e 

até mesmo o corintiano Juca Kfouri também motivaram a realização do trabalho, Mas foi do 

uruguaio Galeano a principal referência bibliográfica para este trabalho: “Futebol ao sol e à 

sombra” define a intenção de elaborar um livro de crônicas que contextualize o entorno do 

futebol e não apenas o campo e bola. O livro conseguiu fornecer inspiração para realização 

do trabalho e para entender como fazer um livrosobre histórias ligadas ao futebol.  

Após escolha do tema, dos livros que compõem o referencial teórico e da transcrição 

do diário de campo, o último processo foi a diagramação das crônicas em livro e a divulgação 
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do trabalho em blog e em redes sociais. Por ser livro de narrativas curtas – característica das 

crônicas - o tamanho deveria ser pequeno, para o leitor ler em qualquer lugar. 

O tamanho é 11x18 cm, contendo crônicas, fotos e imagens da cidade de São Paulo, 

do entorno e de dentro do Estádio Palestra Itália. Além de imagens que ilustram torcedores, 

caminhos, ruas e bares. Para a diagramação foram usados programas Indesign, Phothoshop e 

Corel Draw.Um blog para divulgar a proposta e oferecer parte das crônicas, coletando 

sugestões de leitores (www.aopalmeiras.blogspot.com). Está separado em capítulos. Uma 

crônica inicial busca revelar o porquê de o autor ser palmeirense, passando por situações 

marcantes em que o Palmeiras esteve presente. Cada capítulo delimita um grande tema. 

No primeiro capítulo, são abordados locais que fazem parte das experiências pelas 

quais todo torcedor do Palmeiras passa ao ir a um jogo do clube. O bar da esquina, o 

shopping nas proximidades, a lanchonete com o melhor pastel, entre outros, são locais 

cotidianos que fazem a visita ao estádio palmeirense mais do que apenas jogo de futebol. 

Adentrar o estádio e assistir aos 90 minutos do jogo é apenas parte de todo o contexto que 

envolve uma partida de futebol. As crônicas que integram o primeiro capítulo abordam 

aspectos da Capital. No mesmo capítulo é citado o bairro da Lapa, zona oeste, fazendo todo 

o caminho, até a chegada ao estádio do Palmeiras.A crônica “Turiassu” mostra como a rua 

em frente ao Palmeirasé frequentemente visitada. 

Outro capítulo descreve a torcida palmeirense. Ora refere-se às torcidas organizadas, 

ora revela situações corriqueiras. O foco são as torcidas organizadas, que vivem os clubes de 

futebol da mesma forma que o “torcedor comum”. São grupos que têm estilo próprio de  

torcer pelo clube do coração, de forma coletiva e social, reunindo milhares de seguidores. 

Comentaram-se três dessas torcidas:As torcidas “Acadêmicos da Savóia”, a “Mancha 

AlviVerde” e “a Rasta Alviverde” . Enquanto a maioria das torcidas paulistas estão ligadas ao 

samba, esta última segue o caminho do reggae. Já a “Acadêmicos da Savóia” constitui 

torcida diferenciada. A herança italiana do clube é grande.  Uma "Torcida Família", na sede 

da “Acadêmicos”, a sensação é deentrarnuma casa de família italiana tradicional.  

Por fim, a “Mancha Alviverde” é a mais citada, por ser a maior torcida do clube. É a 

mais numerosa e que representa o Palmeiras. O amor que eles demonstram pela torcida é 

algo que os próprios adversários respeitam. Todas as relações da torcida com o clube, com 

outras torcidas e internamente é algo que desperta  fascínio sobre a Mancha Alviverde. Uma 

das crônicas retrata situações que chamaram atenção.  

O último capítulo enfoca jogos assistidos: Relatao título da Copa do Brasil, a goleada 

no clássico “Choque Rei” (Palmeiras x São Paulo),  vitórias que empolgaram, até o êxtase de 

vibrar com o título. As últimas crônicas são dos jogos em que o Palmeiras venceu o Santos na 

final. Primeiro na casa do adversário. Na semana seguinte, em casa, a reversão do placar 

adverso, a explosão na conquista do título e a festa após o pênalti final, marcado pelo 

goleiro, fato raro no futebol. 

3 CONCLUSÃO 

file:///C:/Users/ALFREDO%20COSTA/Dropbox/AlfreDoc1/Congressos/Feicom/RELATO%20PEDAGÓGICO/www.aopalmeiras.blogspot.com)
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Quando surgiu a ideia de fazer um livro-reportagem, algo de novo se abriu e o 

graduando conseguiu trabalhar com prazer inédito em sua trajetória estudantil.  

Aconteceu aos 45 minutos do 2º tempo, conforme o clichê esportivo. O álibi foi a 

final de grande campeonato, torneio nacional que o Palmeiras não conquistava há cinco 

anos. A experiência mostrou ao aluno a possibilidade de se fazer jornalismo de forma livre e 

lúdica. Novas possibilidades de pensamento. Um lado mais romântico que o futebol pode 

trazer, ao contrário da cobertura burocrática pela qual alguns meios de comunicação 

descambam. O factual esportivo cansa, deixa o esporte maçante e muitas vezes enche o 

torcedor de factoides criados por uma necessidade de se noticiar aquilo que é do dia, que é 

da hora e que não pode ser “furado” por outro veículo de comunicação concorrente. 

Comentar sobre a rua histórica em frente à sede do clube pode não ser inédito, mas 

trouxe detalhes que não são geralmente comentados, um ponto de partida original uma boa 

carreira como jornalista esportivo. Viver, aprender e escrever sobre aquilo que ama é algo 

que fascina qualquer profissional de Jornalismo. Os refletores da grande mídia estão sempre 

apontados para violência, confronto e brutalidade quando o tema são torcidas organizadas. 

O assunto quase sempre é tratado como caso de polícia pelos jornalões. 

 O relato do repórter-torcedor “infiltrado” nas torcidas organizadas palmeirenses 

desmistifica essa visão, ao nos convidar a acompanhá-lo para além dos estádios, nos locais 

em que adeptos dessas associações frequentam, mais interessados em cantar e vibrar em 

paz do que em brigar. Para captar os fluidos desse universo à parte, é preciso entender essa 

paixão pelo esporte mais popular do País. Emotivas ao extremo, as crônicas deste livro 

revelam que as torcidas são atrativo positivo para o futebol e merecem olhar mais atento 

por parte do jornalismo esportivo. Afinal, ao comandar as palavras de ordem e entoar os 

cânticos, são autoras do “roteiro” do espetáculo, do qual as redes de TV querem se 

apropriar.  

THE SOCCER ENVIRONMENT IN CHRONICLE STYLE: PEDAGOGICAL REPORT ON THE 

PREPARATION OF A REPORTAGE BOOK (EXTENDED ABSTRACT) 

Abstract: The reportage book was elaborated as undergraduate thesis for Journalism Course 

of the Faculty of Communication / Universidade Federal de Goiás. It is the result of the 

immersion of a reporter-chronicler, who himself is a Palmeiras’ fan, in the stadiums and in 

the surroundings frequented by club fans, “infiltrated” in the organized fans territory - always 

demonized by the mainstream media. From the details of streets where Palmeiras arena is 

located, to the behavior of fans before, during and after the games, everything was useful as 

learning and inspiration for writing the text, in a chronicle format to give the reader the 

emotional dimension that soccer represents. 

Key-words: Sports Journalism; Reportage Book; Chronicles. 
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Resumo  

 

O presente relatório foi elaborado com base no Trabalho de Conclusão de Curso, produzido 

na modalidade de Projeto Experimental posteriormente intitulado “Bernardo”. O livro-

reportagem é composto por crônicas e perfis, sobretudo, analisando um caso em específico 

de uma criança que em decorrência de um parto malsucedido teve sequelas físicas e 

cognitivas. Escrito com a linguagem jornalística-literária aborda questões como a educação 

inclusiva, outros tipos de existências, o cotidiano de uma pessoa com necessidades especiais 

e visa trazer a humanização do relato por meio do gênero textual adotado. Afim de que, por 

meio da linguagem literária, seja possível realizar a leitura dessas relações de alteridades. 

 

Palavras-chave: Jornalismo literário; Perfil, Existências; Experiência; Pessoa com deficiência 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de utilizar a linguagem jornalística literária 

para analisar relatos de convívio com outras formas de existência. Partindo de um caso em 

específico de uma criança que em decorrência da anóxia neonatal obteve sequelas 

irreversíveis como a deficiência física e cognitiva. Analisar esta e outras vivências 

semelhantes é o intuito principal do trabalho. O estudo que norteou esse projeto se propôs 

a investigar o processo de inserção da criança com necessidades especiais na Educação 

Infantil como forma de auxílio no desenvolvimento da mesma. 

 Ademais, se tem o desejo de levantar a discursão de como o corpo pode 

transformar a forma de existir. Observar por meio de narrativas de que forma um corpo 

considerado “inadequado”, fora de um padrão tido como normativo, pode interferir na 

vivência do sujeito. Levando em consideração que corpo é ao mesmo tempo limitação e 

possibilidade, e permite ao sujeito se expressar.  O tema proposto tem por necessidade do 

uso da linguagem literária para chegar aos relatos de tais experiências, visando um relato 

mais humanizado do sujeito.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

A presente pesquisa buscou analisar vivências e relatos com outras experiências. 

Realizando a exposição dos resultados de maneira que o sujeito conte a sua história por 

meio da sua corporeidade. Bem como, através das narrativas coletadas elaborar perfis e 

crônicas que compuseram um livro-reportagem sobre a temática. Pensando de que forma a 

linguagem jornalística-literária permite a leitura da realidade da natureza e condição do 

Outro que é tido como distinto. 

 

2.1 METODOLOGIA PARA CONTRUÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

Ao projetar um estudo com um objeto que requer bastante sensibilidade como o 

relato de vida de uma criança com necessidades especiais, e de outros sujeitos em condições 

de vida semelhante, o método para a pesquisa se faz um dos fatores determinantes para o 

êxodo do trabalho. A análise do pesquisador, neste caso, não pôde ser feita de forma 

apática, pois o resultado final do trabalho requer um estudo feito de forma afetiva. O 

pesquisador nesse projeto necessitou se aproximar do pesquisado, imergir e se envolver no 

processo de pesquisa. Para isso, a abordagem qualitativa se fez a melhor forma de análise e 

captação de dados. A pesquisa qualitativa permitiu a aproximação necessária que esse 

projeto requer, além do mais, não restringiu o objeto de pesquisa a porcentagens e variáveis 

numéricas.  

Esse projeto preocupa-se com a abordagem detalhada e empática do que é 

pesquisado, para além de números e dados. Ademais, esse trabalho se relaciona com 

aspectos da realidade que não podem sem quantificados e seu principal intuito é a 

compreensão e explicação de determinada relações sociais. 

 Ainda no que diz respeito ao método, foram adotados nesse projeto o Estudo de 

Caso e o Etnojornalismo. As escolhas foram feitas pensando no resultado que se espera no 

produto final. Os métodos selecionados implicam em ir a campo, recolher e apurar 

informações o que já compõe o trabalho jornalístico. A proposta etnográfica se assemelha 

ao trabalho jornalístico no sentido de observar aquilo que se passa, se imergir no ambiente 
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que deseja pesquisar. Braguini (2014) entende a etnografia como sendo o estudo de um 

grupo ou de um povo.  

Se optou também por trabalhar com o Estudo de Caso por ser frequentemente 

utilizado em pesquisas qualitativas, por ser rico em dados descritivos e considerado um 

método flexível que está focado no estudo da realidade. Goode e Hatt (1979, p. 421-422) 

definem o estudo de caso como um método de olhar para realidade social; “[...] não é uma 

técnica específica. É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do 

objeto social estudado. ” Como o intuito final é do projeto resultou na produção de um livro 

reportagem que parte de um caso específico, a abordagem desse método demonstrou 

colaborar para os resultados que esperava-se alcançar com a pesquisa. Outra definição 

sobre estudo de caso que foi adotada nesse projeto é a apresentada por Yin (apud Duarte 

2005, p. 216) “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno e o 

contexto da vida real, quando a fronteira entre os fenômenos e o contexto não é claramente 

evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas”. 

Para obter êxodo no projeto esses métodos foram selecionados por se 

enquadrarem no que se acredita ser necessário para o produto final. Além do mais, os 

métodos são fortalecidos com o uso de técnicas de coleta de informações como entrevistas 

e observações. 

 

2.2  JORNALISMO LITERÁRIO E ALTERIDADE 

 

 O conceito de existir vem abarcado de diversas discussões. O que se ter como 

existência? No que consistiria o existir? O que representa a existência para além do fato de 

estar vivo? EmmanuelLévinas (2004, p.22) sintetiza algumas dessas angustias quando diz: 

“Compreender o ser enquanto ser é existir”. Na visão adotada por esse trabalho a 

compreensão do ser subordina-se à compreensão do Outro. Levando em consideração o 

princípio de alteridade, em que, o homem tem uma relação de interação e dependência com 

o Outro. 
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O Outro é o que é tido como diferente, é o que em contato com o “eu” 

possibilita o seu existir. Sobre tal temática, Lévinas (2004, p. 15), ainda complementa, “O 

outro é o que não pode ser contido, que conduz para além de todo contexto e do ser”. A 

existência do “eu” é consentida mediante ao contato do Outro. Desta forma, se entende que 

a alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do Outro nas relações interpessoais. Jean-

Paul Sartre, faz uma reflexão sobre essas questões: 

O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? 

Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si 

mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, 

tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma 

definição porque, de início, não é nada: só posteriormente será 

alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. (SARTRE, 1970, 

p.4) 

 

É, por meio da alteridade, que o Outro ganha significância e pode reconhecer em 

si determinadas virtudes e/ou “desvirtudes”. Por intermédio do Outro o “eu” têm 

consciência de sua condição de existência. 

 Assim, o homem que se alcança diretamente pelo cogito descobre 

também todo os outros, e descobre-os como sendo a própria 

condição de sua existência. Ele se dá conta de que só pode ser 

alguma coisa (no sentido em que se diz que alguém é espirituoso, ou 

é mau ou é ciumento) se os outro/s o reconhecerem como tal. Para 

obter qualquer verdade sobre mim, é necessário que eu considere o 

outro. O outro é indispensável à minha existência tanto quanto, aliás, 

ao conhecimento que tenho de mim mesmo. (SARTRE, 1970, p. 13)  

 

Pensando nessas questões de alteridades é que a escolha da linguagem 

jornalístico-literária foi feita. É necessário que haja uma aproximação do autor com a fonte, 

muitas vezes o jornalismo cotidiano não permite tal aproximação. O jornalismo feito de 

forma mais aprofundada possibilitaum olhar examinador do sujeito. Através dele é possível 

analisar determinadas particularidades e obter empatia com a fonte. Weise (2013), traz uma 

reflexão sobre as distinções do jornalismo de fato e do jornalismo com influência literária: 
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Mas para que o jornalismo literário seja compreendido de fato, é 

preciso realizar uma dissecação pormenorizada do que é jornalismo 

de fato e do que é jornalismo com influência da literatura. No 

primeiro caso, a prioridade é informação básica, essencial, 

fundamental à compreensão do que se quer noticiar. Variáveis como 

prazo e espaço disponível pressionam o profissional e o próprio 

veículo de mídia impressa a enxugar texto e tempo para que a 

informação se adeque à necessidade do leitor e cumpra sua missão 

primordial de informar. Já o jornalismo literário traz consigo não só 

uma notícia, mas também uma história. A informação ganha 

companhia de adjetivos, personagens, enredos, histórico do assunto 

e contextualização que não teriam oportunidade de ganhar vida no 

cotidiano jornalístico. Este estilo de informar tem aspectos que o 

tornam, sem exageros, nobre perante outras formas de veiculação de 

notícia impressa. Por suas particularidades, exige talento, dedicação 

e grande capacidade de empatia por parte de quem o pratica, afinal a 

humanização, que é arte de tornar mais real o fato, geralmente está 

no DNA deste modo de fazer jornalismo. (WEISE,2013, p.1) 

  

Desta forma, acredita-se na utilização dos mecanismos da linguagem do 

Jornalismo Literário como forma de entendimento dessas relações de alteridade. 

 

 

2.3 ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL 

Com o processo de imersão através do Etnojornalismo, foi possível o 

levantamento de entrevistas e relatos para compor o trabalho. As narrativas coletadas 

corroboram para a o resultado final da pesquisa que se trata de um livro-reportagem como 

Trabalho de Conclusão de Curso. A estrutura para o produto final foi estabelecida em três 

capítulos, sendo eles:  a existência, o outro e a vivência. O capítulo inicial é composto por 

uma coletânea de entrevistas e relatos transformados em perfis ou crônica. Nesse primeiro 

momento o processo de imersão foi primordial para coleta de narrativas que discutissem 

como foi o convívio com outras existências.  

A segunda parte do trabalho apresenta a história de Bernardo, a existência 

primordial que deu origem ao trabalho. Uma criança cuja a vivência é modificada logo em 

seu nascimento e transforma toda a sua jornada. Nesse momento o estudo de caso foi 

primordial para inserção no cotidiano do objeto estudado com o intuito de relatar essa 

vivência. O segundo capítulo é construído através da pesquisa documental com dados 
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fornecidos pela família de Bernardo, instituições de ensino onde a criança foi e/ou está 

matriculada, dentre outras fontes próximas ao objeto de estudo. Por fim, o trabalho é 

concluído pelo relato de experiência da autora com a criança em questão que se deu a partir 

do seu ambiente de trabalho. É importante ressaltar quais foram os impactos que essa 

relação com o Outro lhe causou. Para descrever melhor esse processo de alteridade o 

Jornalismo Literário demonstra-se como o melhor meio para a construção das narrativas. 

3 CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos argumentos previamente apresentados, é possível concluir a 

importância do trabalho do Jornalismo Literário para se aproximar do Outro, visando 

compreender as suas especificidades. Além disso, nota-se a relevância da utilização de uma 

escrita literária como forma de compreender a realidade. Abordando a relação entre corpo, 

sujeito e existência. Após o processo de imersão no decorrer das entrevistas e vivências é 

notório o modo subjetivo como cada um lida com o que é distinto de si. A forma como o 

corpo pode transformara existência de quem o porta também foi uma descoberta o ao longo 

do processo.   

Por fim, o trabalho pretendeu explorar como se dá essa existência do Outro que 

nos é por vezes desconhecida. Buscou-se fazer um relato aprofundado sobre a interferência 

corporal na existência do sujeito. O projeto em questão é singular e exige sensibilidade para 

captar detalhes importantes para a escrita que expresse a sua relevância sociocultural. 

Através do relato de experiência que exemplificará de forma mais detalhada como foi cada 

uma dessas etapas será possível notar a importância trabalho da mídia em narrativas que 

trabalham com a diversidade e a diferença. 

 

OTHER FORMS OF EXISTENCE: 

LIMITATIONS AND POSSIBILITIES IN THE DAILY OF A CHILD WITH DISABILITIES 

Abstract 
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This report was prepared based on the Course Conclusion Work, produced in the 

Experimental Design modality later titled "Bernardo". The report book is composed of 

chronicles and profiles, especially analyzing a specific case of a child who as a result of an 

unsuccessful childbirth had physical and cognitive sequelae. Written with the journalistic-

literary language addresses issues such as inclusive education, other types of existences, the 

daily life of a person with special needs and aims to bring the humanization of the story 

through the adopted textual genre. Thus, through literary language, it is possible to read 

these relations of alterities. 

Keywords: Literary journalism; Profile, Stocks; Experience; Disabled person 
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