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RESUMO 

A tecnologia é influente na conduta e cultura das comunidades urbanas contemporâneas. Os 

estudos de recepção desenvolvidos por Jesús Martín-Barbero teorizam a atuação social, 

política e comunitária da mídia na América Latina. É importante que televisão, cinema, 

informática, internet, entre outros veículos atuem colaborativamente tanto na esfera pública 

como na individual de modo a constituir espaços democráticos e de reflexão crítica. A 

figura do vídeo jóquei (VJ), indivíduo que articula imagens e sons em tempo real de modo a 

originar uma apresentação performática, e o projeto de intervenção urbana recifense 

“E.I.T.A. Porra!”, em que artistas e VJs expuseram suas obras em uma lan house popular, 

são complementares no que se refere à reapropriações tecnológicas, particularmente da 

linguagem videográfica, em favor de expressão de memórias e identidades regionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Jesús Martín-Barbero; audiovisual; E.I.T.A. Porra!; vídeo jóquei. 

Diante da contínua presença tecno-midiática no cotidiano do indivíduo 

contemporâneo surgem demandas, utilizações e releituras para o aparato tecnológico. 

Evitando simplificações, este artigo se utiliza da obra de Jesús Martín-Barbero para 

compreender de que maneiras a tecnologia das comunicações pode impactar no dia-a-dia, 

expressividade, pensamento e atuação culturais, políticos e sociais de comunidades da 

América Latina. Os textos de Martín-Barbero (1998, 2000, 2003, 2004) permitem 

interpretar os processos de reconfiguração tecnológica como forma de expressão cultural e 
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regional. Tais ideias, ao contemplarem articulações sígnicas e estudos da recepção, 

permitem pressupor que produção e projeção de formatos não convencionais de vídeo 

podem contribuir para a valorização de costumes e identidades locais, colaborando para 

uma conscientização democrática e cidadã tanto na esfera individual quanto na instância 

coletiva. O estudo multidisciplinar acerca dos gêneros e formatos televisuais na América-

Latina destaca a constante reconfiguração da noção de “popular”. Estruturas coletivas 

(públicas) e individuais (privadas) essenciais à produção e recepção do conteúdo imagético 

sofrem adaptações e alterações substanciais juntamente à natureza mutável da imagem 

vinculada. Pressupõe-se que o contexto urbano e o fluxo audiovisual característico da 

televisão não sejam os únicos responsáveis pela atual situação dos contextos televisivos, 

sociais, culturais e políticos. 

 

A democratização das sociedades contemporâneas só é possível a partir da maior 

circulação de bens e mensagens. Esta facilidade de acesso não garante que as 

massas compreendam o que se passa, nem que vivam ou pensem melhor. A 

modernidade e o contraditório lugar que nela ocupam os povos são aspectos mais 

complicados do que se supõem as concepções pedagógicas e voluntaristas do 

humanismo político. (CANCLINI, 2003, p.24). 

 

Martín-Barbero (2003) identifica a necessidade de uma razão comunicacional para a 

América Latina contemporânea, o que é diferente de uma comunicação meramente racional 

ou racionalizada. Um ambiente democrático baseia-se na exposição de recursos, cenários, 

necessidades e interesses de todas as classes constituintes, respeitando a individualidade de 

cada integrante. Sendo assim, quais modelos de participação popular e adaptação 

tecnológica podem colaborar para a construção e consolidação de identidades e memórias 

regionais? Como utilizar a reconfiguração tecnológica para articular signos visando à 

redescoberta da corporeidade, de espaços sociais, comunitários e da atuação cultural do 

cidadão latino-americano? O formato da intervenção urbana “E.I.T.A. Porra!” contribui 

para dar forma aos conceitos posteriormente discutidos nesta pesquisa. 

“E.I.T.A. Porra!” 
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Idealizada pelo artista, educador, pesquisador e cientista de Recife, Jerônimo 

Barbosa da Costa Júnior, mais conhecido como Jeraman, a “Exposição Internacional de 

Tecnologia e Arte, Porra!” 
4
 é um exemplo de evento que permite o contato e a participação 

populares em obras que envolvem arte e tecnologia. O projeto resume-se a uma única 

edição, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2010 na lan-house “Pen-House”, situada 

em uma galeria comercial popular no centro de Recife. Abertas a experimentalismos, 

intervenções e com foco na interatividade e no baixo custo de produção, as obras expostas 

foram inscritas pelos próprios artistas durante uma seleção relâmpago realizada via internet. 

A expressão “baixa tecnologia de ponta”, frequentemente utilizada pelos organizadores de 

eventos semelhantes, destaca as releituras criativas e o aproveitamento realizados a partir da 

tecnologia disponível, que nem sempre é de última geração. 

Aos curiosos visitantes é conferida a possibilidade de modificar e articular 

determinados constituintes das obras, de modo a originar diferentes resultados. As peças 

não são meramente contemplativas, mas exigem que o leitor explore suas potencialidades. 

Presumem atenção, iniciativa, diálogo e parcialidade. A maioria dos trabalhos expostos 

fundamenta-se em lógicas algorítmicas, nas quais se constroem cadeias relativamente 

autônomas de informação e significação conforme a interação do usuário, a lan-house, 

então, se torna espaço para a exposição de uma variedade de “obras abertas”. O viés 

generativo deste tipo de intervenção artística permite a constituição de simulacros e 

ambientes digitais transdisciplinares, hiper-reais e multimidiáticos. É por meio da 

especulação criativa e provocadora que estes espaços mentais converter-se-ão em fóruns de 

discussão democrática e lugares de expressão regional. 

Em “E.I.T.A. Porra!”, culturas regionais e internacionais se unem à informalidade e 

ao humor para originar ambientes informacionais multidisciplinares e interativos. O próprio 

nome da intervenção é uma brincadeira que valoriza expressões nordestinas populares e, de 

certo modo, chulas. Site, peças de divulgação e identidade visual do evento privilegiam 

cores fortes e uma estética urbana peculiar. Priorizam-se fotografias obtidas com uma 

câmera amadora, imagens de galerias e estabelecimentos populares no centro da cidade de 

                                                 

 

4
 Maiores informações em < www.projetoeitaporra.wordpress.com>. Acesso em 18/06/2012. 

http://www.projetoeitaporra.wordpress.com/
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Recife, ruas estreitas, camelôs, vendedores ambulantes, ligações clandestinas, fios, placas 

de propaganda e fachadas deterioradas. A impressão dos cartazes, em preto e branco 

utilizando papel sulfite comum, é um modelo rápido e barato de divulgação. 

Martín-Barbero e sua proposta 

Espanhol radicado na Colômbia, o ex-padre católico, teórico, semiólogo e professor 

Jesús Martín-Barbero se dedica à pesquisa das relações entre mídia e cultura na América 

Latina. Doutor em Filosofia pela Universidade de Louvaina (Bélgica), Martín-Barbero 

ocupou cargos como o de presidente da Associación Latinoamericana de Investigadores de 

la Comunicación (ALAIC), entre 1980 e 1982. Foi também catedrático na United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) nos anos de 1992 e 1993 

pela Faculdade de Ciências da Informação na Universidad Autònoma de Barcelona. Os 

conhecimentos articulados em seus livros, dentre eles “Dos meios às mediações: 

comunicação cultura e hegemonia”, sua obra mais conhecida, e “Ofício de cartógrafo: 

travessias latino-americanas da comunicação na cultura”, contribuem para o 

desenvolvimento de uma teoria da comunicação midiática na América Latina. 

A importância conferida à Escola e à Família na orientação do olhar do cidadão e o 

aparente desejo por plena igualdade social e expressividade cultural refletem a influência da 

religiosidade católica na obra de Martín-Barbero. Apesar de tais instituições e direitos 

serem caracterizados como viciados e deslocados na atualidade, oferecem-se alternativas 

para que Mídia, Escola e Família atuem de forma colaborativa para a formação de 

indivíduos críticos, bem como de grupos de discussão e pesquisa política, cultural e 

socialmente engajados. 

Já no primeiro artigo de “Os exercícios do ver”, intitulado “O “mal-olhado” dos 

intelectuais” 
5
, pontuam-se ressalvas importantes para a elaboração de um pensamento 

crítico acerca da televisão e da imagem videográfica. Muitas vezes deixando-se levar 

academicismo e estilismo exacerbados, pesquisadores tecem críticas superficiais aos meios 

de comunicação de massa. Estas, que não passam de queixas, são resultado apenas de 

                                                 

 

5
 Martín-Barbero e Rey (2004, p.23). 
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indignação moralista e asco estético. Para estes estudiosos, a televisão é fútil, frívola e 

imbecil por natureza, desligá-la, então, configuraria a única solução. Porém, para Martín-

Barbero e Rey (2004), esta atitude reflete um pensamento reducionista, centralizador e 

elitista, do qual o sistema educacional também é vítima. Quando se propõe às elites que 

desliguem a televisão, apenas se está contribuindo para que o meio permaneça 

homogeneizado e grotesco, segmentando a cultura e esterilizando as possibilidades de 

interação política e social. A televisão é um aparelho moderno que faz parte da história e da 

cultura das sociedades latino-americanas e não pode ser vista como um mero veículo 

alienante, mas como um agente social, com interesses próprios e, até certo ponto, legítimos.  

Os trabalhos de Martín-Barbero tem grande teor de diagnóstico e constatação, bem 

como de (re)constituição histórica e identitária de uma nação por meio dos formatos 

televisivos a ela destinados. TV, indivíduo e coletividade adotam posturas muitas vezes 

díspares e contraditórias. Pressupõe-se que, assim como a televisão, a sociedade é 

constituída de múltiplos discursos e interesses, são mecanismos plurais, complexos e não 

redutíveis a um método puramente teórico e pragmatista. 

Martín-Barbero e Rey (2004) levam em consideração os desdobramentos da 

tecnologia sobre a visualidade. Por meio de um aparato técnico altamente acessível e 

capilarizado, os diálogos entre Mercado, Imagem e Público podem, de forma sutil e velada, 

moldar o olhar, a opinião, as atitudes e os hábitos de uma sociedade. Apesar de desenvolver 

e justificar este raciocínio, o texto não se mostra apocalíptico ou excessivamente pessimista. 

Quando necessário, criticam-se posturas de determinadas organizações e, por vezes, 

incentivam-se atitudes e projetos que estimulem diversidade e integração culturais, resgate 

da memória regional e valorização da inteligência e da individualidade de cada cidadão. 

Des-ordem 

O texto “Experiência audiovisual e des-ordem cultural” 
6
 introduz o leitor às 

potenciais influências da televisão sobre sua audiência. Podem ser considerados conceitos-

chave para este trecho: fluxo, efemeridade, ubiquidade, indeterminação, des-centralização e 

                                                 

 

6
 Martín-Barbero e Rey (2004, p.22). 
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contradição. Cada expressão possui um significado e uma atuação específica no processo de 

cativação do espectador. A TV, como produto do pensamento pragmático e racionalista, 

instaurou no imaginário sociocultural e tecnológico do indivíduo moderno uma des-ordem 

cultural silenciosa fundada na bricolagem e na reapropriação de sentido. Escândalos e 

problemas políticos ou de violência protagonizados pela mídia sensacionalista nos dias de 

hoje, por exemplo, desenvolveram-se no imo do pensamento e ação modernistas, sem que 

os espectadores se dessem conta disso. A imagem produzida pela indústria cultural é um 

dos constituintes da contemporaneidade. A pós-modernidade é permeada por incertezas, 

desigualdades, hibridações, simultaneidade, excesso de informação e carência de memória, 

criticidade e identidade. A racionalização modernista privou o homem de seu pensamento 

mágico: a lógica científica invadiu e massificou o cotidiano, enquanto se delegava à 

narrativa mítica, já degenerada, subestimada e simplificada, lugares específicos como as 

ficções cinematográficas ou os rituais religiosos. Daí a transformação do povo 

(naturalmente cidadão, atuante e crítico) em público (consumidor passivo e reprodutor das 

ideias da mídia).  

O marketing convencional, por exemplo, trabalha de modo a evitar a pluralidade de 

discursos típica da imagem audiovisual. Seu maior objetivo é despertar necessidades que 

determinem uma conduta específica. No entanto, o povo não está indefeso diante do 

vertiginoso fluxo audiovisual massificante: 

 

[...] é impossível saber o que a televisão faz com as pessoas, se desconhecemos as 

demandas sociais e culturais que as pessoas fazem à televisão. Demandas que põem 

em jogo o contínuo desfazer-se e refazer-se das identidades coletivas e os modos 

como elas se alimentam de, e se projetam sobre, as representações da vida social 

oferecidas pela televisão. (MARTÍN-BARBERO e REY, 2004, p.40). 

 

A TV permite a uma sociedade o acesso a conteúdos e signos externos à sua cultura 

e cotidiano nativos, desta forma, os indivíduos em questão tendem a ressignificar, por 

vezes, subvalorizar, seus próprios costumes conforme o grau de relevância, de “verdade”, 

que é conferido ao que a imagem com alta denotatividade transmite. 
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A existência de programações produzidas e vinculadas em escala regional e 

nacional, em detrimento de conteúdos estrangeiros distribuídos em escala global, 

fundamenta a ideia de que a televisão pode servir para a conscientização por parte do 

espectador em relação aos problemas locais, bem como estimular a audiência a valorizar 

sua história, costumes, memória e identidade. Em oposição à especialização mercadológica 

das grandes produtoras televisivas, surgem pequenos movimentos voltados à regionalização 

da programação. Ainda assim, defende-se a maior expressividade e intervenção do Estado 

nas políticas televisivas em prol de um conteúdo que represente melhor os interesses 

públicos e estimule o pensamento e o debate. Atualmente, o Mercado coordena e determina 

o consumo cultural, enquanto o Estado se reserva à função de apenas garantir o acesso da 

população aos bens culturais de massa. 

A capitalização das formas de ver reduz a variedade e as diferenças individuais do 

povo a estatísticas de audiência. Este nivelamento de acordo com a lógica pecuniária pode 

comprometer os diálogos e os discursos políticos. O político torna-se um personagem, uma 

figura que se submete a campanhas de marketing. Privilegia-se a superficialidade estética 

em favor da complexidade retórica e da argumentação. A televisão passa a funcionar como 

uma espécie de “vitrine comercial”, onde desfila uma infindável lista de pseudo-

personalidades. Estas, por sua vez, encontram na atuação grotesca maneiras de chamar a 

atenção do espectador, que, com sua cidadania fragmentada, não percebe que o voto tornou-

se moeda de troca para a perpetuação do mesmo sistema. A espetacularização des-ordena, 

portanto, compromete qualquer tipo de seriedade, estereotipando e favorecendo opiniões e 

pensamentos preconceituosos e des-integradores. 

Em contrapartida, quando utilizada para a realização e publicização de discussões 

menos simplistas, a televisão revela seu papel problematizador e de expressão da opinião de 

minorias. Exemplos podem ser encontrados nas redes de televisão legislativas
7
, sindicais

8
, 

                                                 

 

7
 Exemplos de canais de televisão legislativos: TV Senado, canal administrado pelo Senado Federal brasileiro: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/TV/>; TV Câmara, canal administrado pela Câmara dos Deputados: 

<http://www2.camara.gov.br/tv/>. Acessos em 14 mai. 2012. 

http://www.senado.gov.br/noticias/TV/
http://www2.camara.gov.br/tv/
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universitárias
9
, educativas

10
, comunitárias

11
 e estatais

12
, ainda com pouca expressividade no 

modelo latino-americano, mas tidas como necessárias por Martín-Barbero e Rey (2004). 

Com base no suporte e nas linguagens utilizadas para a produção e disseminação de 

conteúdos, estabelecem-se três tipos de manifestação cultural
13

. Cada qual com suas 

especificidades, estes modelos influem na formação do olhar e da mentalidade do leitor-

cidadão contemporâneo. A cultura oral é pautada na tradição e, normalmente, faz parte dos 

primeiros contatos do ser humano com a comunicação, desenvolve-se no seio familiar e 

prioriza a interação material e física. A cultura letrada tem seu lugar de manifestação 

principalmente na fase escolar, quando o indivíduo tem contato com livros e escrita. Ao 

articular gramáticas textuais o cidadão em formação contínua tem acesso a outros tipos de 

conhecimento e linhas de raciocínio. Por fim, expoentes da cultura audiovisual estão 

presentes em praticamente todos os lugares, sejam eles públicos ou privados. Manifestam-

se em sua natureza híbrida e dinâmica: câmeras fotográficas ou filmadoras, celulares, 

computadores, tablets, televisores, projetores, rádios, microfones, gravadores. Não é 

conveniente considerar a cultura audiovisual “mais desenvolvida, expressiva” ou “melhor” 

                                                                                                                                                     

 

8
 Exemplos de canais de televisão sindicais: TVT, canal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC: 

<http://www.tvt.org.br>; TV Petroleira, canal do Sindipetro-RJ: <http://www.tvpetroleira.tv/>. Acessos em 14 

mai. 2012. 

9
 Exemplos de canais de televisão universitários: TV USP, canal da Universidade de São Paulo: 

<http://www.tvusponline.blogspot.com.br/>; TV UEL, canal da Universidade Estadual de Londrina: 

<http://www.uel.br/tv/>. Acessos em 14 mai. 2012. 

10
 Exemplo de canal de televisão educativo: TVE Paraná, retransmissor da TV Cultura de São Paulo que 

investe em conteúdo próprio. Mantido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Paraná: 

<http://www.rtve.pr.gov.br/>. Acesso em 14 mai. 2012. 

11
 Exemplos de canais de televisão comunitários: TV Cidade Livre, canal mantido por entidades militantes em 

Brasília - DF: <http://www.tvcomunitariadf.com.br>; TV Rio Comunitária, canal mantido por entidades da 

sociedade civil do Rio de Janeiro - RJ: <http://tvcrio.org.br/>. Acessos em 14 mai. 2012. 

12
 Exemplo de canal de televisão estatal: TV Brasil, rede de televisão da EBC, Empresa Brasil de 

Comunicação: <http://tvbrasil.ebc.com.br/>. Acesso em 14 mai. 2012. 

13
 Pode-se traçar um paralelo comparativo entre as Culturas Oral, Letrada e Audiovisual, de Martín-Barbero e 

Rey (2004) com a ideia de mídias primárias, secundárias e terciárias, desenvolvida por Baitello Jr. (2005). 

http://www.tvt.org.br/
http://www.tvpetroleira.tv/
http://www.tvusponline.blogspot.com.br/
http://www.uel.br/tv/
http://www.rtve.pr.gov.br/
http://www.tvcomunitariadf.com.br/
http://tvcrio.org.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/
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que a cultura letrada ou oral, e vice-versa. Faz-se necessário reconhecer as particularidades 

que legitimam cada uma. 

Todavia, atualmente acontece uma exacerbação da instância audiovisual no 

ambiente familiar, o que resulta em falta de diálogo, destituição da autoridade patriarcal e 

individualismo. A televisão é o aparelho que mais expressa este fenômeno, seguida pelo 

computador. Ambos, cada vez mais, capilarizam suas atuações nos ambientes públicos e 

nos próprios lares. No sistema educacional, os métodos pedagógicos baseiam-se na 

hegemonia do livro e da figura do professor, de maneira que a interação promovida pela 

cultura oral e a abrangência característica da cultura audiovisual são utilizadas apenas como 

apêndice ou atividade complementar. A “verdade incontestável” e complexa dos livros 

torna-se desinteressante quando comparada a ambientes virtuais lúdicos e de fácil acesso na 

cultura audiovisual. Aprender na escola pode se tornar um fardo enquanto entreter-se com 

futilidades da televisão ou da internet parece muito mais rápido, democrático e livre. A falta 

de vivência de experiências proporcionadas pela cultura oral torna o ambiente social e 

mercadológico competitivo e, muitas vezes, permeado por preconceitos. Na medida em que 

as notícias sobre corrupção e violência chegam aos lares, medo e receio em relação ao 

próximo aumentam, dando respaldo a atitudes alarmistas e paranoicas que alimentam o 

ciclo. 

A atuação política das imagens midiáticas 

Mídias não representam a realidade em sua integridade, mas, assumindo o papel de 

atores sociais, possuem uma parcela de representação, de influência e de intervenção nos 

contextos sociocultural e político. Cada vez menos as organizações empresariais de 

comunicação procuram propor verdades absolutas. Mostram-se, por necessidade e 

adaptabilidade, mais flexíveis, permeáveis e participativas, adotando posturas mais 

congregadoras e horizontais. 

A implantação e manutenção de um sistema democrático e participativo exige 

constante supervisão. A democracia é um sistema frágil, paradoxal, uma exceção ao 

comportamento humano, uma vez que pressupõe a concessão de espaço e voz também a 

setores intolerantes e antidemocráticos de uma comunidade. A possibilidade de plena 

expressão do pensamento racional individual frente a grupos públicos configura a atuação 
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cidadã. As sociedades racionalizadas, que, radicadas no conhecimento científico, possuem o 

pensamento realista e o olhar “transparente” como orientadores de suas ideias, tendem a 

conferir mais valor à argumentação e ao senso comum nas de tomadas de decisão no dia-a-

dia. Por exemplo, a ágora, lugar público de discussão aberto ao cidadão da Grécia antiga, 

pode ser interpretada como um ambiente cotidiano de reflexão e interação coletiva. Neste 

contexto, “[...] a comunicação não permite estabelecer hierarquias perceptivas de altura, 

mas uma infinitude de pontos de estância, diversas posições para os participantes.” 

(MARTÍN-BARBERO e REY, 2004, p.85). 

Para que os conteúdos midiáticos possuam alta representatividade cultural e política 

em relação aos interesses do grupo social em que se veem inseridos é necessária constante 

vigilância por parte da sociedade civil. Contínuos questionamentos sobre a relevância do 

que é publicizado pela mídia contribuem para a formação de cidadãos críticos, complexos e 

plurais. O interesse, a opinião e a consciência do espectador sobre o que acontece em sua 

região, país ou no mundo não são moldados apenas pelo programa jornalístico, mas também 

durante os momentos de entretenimento, em que, por vezes, as metáforas características da 

ficção e da adaptação televisivas aproveitam-se do envolvimento do leitor com o objeto 

vinculado para persuadir disfarçadamente. 

Martín-Barbero e Rey (2004) identificam temas recorrentes no discurso televisivo e 

multimidiático. Intimamente relacionados à representatividade política, corrupção, 

violência e guerra são assuntos abordados diariamente pela grande mídia. Sob a forma de 

denúncia ou protesto, as informações sobre cada caso acabam por demasiadamente levianas 

e opacas. Submissos ao processo de espetacularização da tragédia, olhar e mentalidade do 

público tendem a se tornar alvos de abordagens reducionistas e preconceituosas. A 

realidade da televisão popularesca parece vinculada a imagens anti-polifônicas regidas por 

edições simplistas e totalitárias. 

O fluxo constante de imagens funda um espaço ficcional virtual detentor de um 

tempo voltado exclusivamente ao presente. O caráter de constante novidade, atualização e 

mudança que permeia os ambientes virtuais reflete em uma juventude destituída de 

identidade histórico-cultural. O passado da geração atual se resume a “um passado que 

passou”, que foi superado. A onipresença de ambientes mutantes constituídos de múltiplas 

temporalidades torna estéril a consciência histórica do jovem. Parte dos integrantes das 
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gerações mais novas não atribui valor à memória e à identidade regional, ao contrário, em 

nome da lógica de mercado, prioriza estéticas de produção e consumo globais. Não são os 

tempos passados os únicos comprometidos pela a vertigem informacional supracitada. Da 

mesma forma, as perspectivas, necessidades e anseios futuros tendem a se tornarem 

inexpressivos. “Com isso, a única possibilidade de articulação é colocada pelo fluxo, 

agora convertido em gramática de construção dos novos relatos.” (MARTÍN-BARBERO 

e REY, 2004, p.110). 

Na América-Latina a telenovela é responsável pela tradução e determinação de uma 

parcela do imaginário popular, ela propõe sensibilidades, olhares, valores, opiniões e 

comportamentos a serem potencialmente discutidos e absorvidos pelo espectador. É, muitas 

vezes, por meio da telenovela que se estudam fenômenos sociais, culturais e políticos, 

assim como tendências estéticas e valores éticos. A estrutura ritualística de 

acompanhamento da narrativa é reforçada pela a interação com outros meios, evidenciando 

o caráter intertextual da produção. Fortemente ligada ao rádio, teatro e literatura, desde o 

início, a telenovela é híbrida em suas influências. 

“[...] enquanto os noticiários se enchem de fantasia tecnológica e se 

espetacularizam a si próprios, é nas novelas e programas dramáticos que o país se relata e 

deixa ver.” (MARTÍN-BARBERO e REY, 2004, p.162). Orientados por percepções como 

esta, Martín-Barbero e Rey (2004) compõem um panorama investigativo sobre as permutas 

e apropriações simbólicas entre ficção e realidade. Em tom provocativo, os autores incitam 

o leitor a pensar criticamente sobre seu próprio lugar diante dos discursos audiovisuais 

populares. 

Performance videográfica 

Boa parte dos conceitos utilizados por Martín-Barbero e Rey (2004) pode ser 

aplicada a outros contextos midiáticos que não o televisivo. A evolução e hibridação de 

gêneros, formatos e potencialidades em função de variáveis políticas, mercadológicas e/ou 

interesses particulares pode ser debatida tendo como foco diferentes suportes tecnológicos. 

A concepção de estratégias e possibilidades que visem à mobilização popular para a 

democratização da mídia é muito mais relacionada com a maturidade do olhar do 

espectador do que com a televisão propriamente dita. O projeto de intervenção urbana 
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“E.I.T.A Porra!” é uma amostra de como tecnologias podem mobilizar um grupo em favor 

de um discurso democrático e congregador. 

Subentendida no conceito de performance videográfica ou performance audiovisual 

está a atividade executada pelo Visual Jockey, conhecido também pela sigla VJ (lê-se vií 

djey). Ao produzir conteúdos para internet, festas, museus, programas televisivos, 

intervenções urbanas, vídeos institucionais, entre outros espaços, inclusive o “E.I.T.A. 

Porra!”, o VJ articula estímulos (que contemplam necessariamente som e imagem, mas que 

eventualmente pode envolver cheiros, texturas, etc.) com o intuito de conferir determinada 

carga informacional ao ambiente social ocupado pelas imagens e pelo público. O VJing 

(atividade do VJ) presume frequente experimentação tecnológica, uma vez que lida com 

digitalização, produção, remixagem, armazenamento, tratamento e vinculação de imagens.
14

 

Influenciada, entre outros, pelo olhar acostumado à imagem televisiva, a articulação 

audiovisual ao vivo frequentemente se apropria de conteúdo já publicados na TV ou de 

convenções e personagens que nela se manifestam para construir enunciações e poéticas 

próprias. A imagem em movimento na tela possui também função de ambientação. Sua 

imaterialidade reflete, ilumina, contextualiza e por isso, interage e propõe condições ao 

público. Longe de serem estratificadas e rígidas, as estruturas de significação da imagem do 

VJ tem caráter polifônico evidente, suscitando intertextualidades, carnavalização, 

interatividade e transe. 

A urbe pensada sob as lógicas subjetivas e heterogêneas da imagem virtual tende a 

se tornar mestiça, impura, incerta, internacionalizada. Do contato com outros modos de 

enxergar a realidade surgem desejos, demandas, aspirações e insatisfações que precisam ser 

exprimidos e reivindicados. A imaginação
15

 de contextos, fatos e situações na trama 

audiovisual evoca, tanto individual quanto coletivamente, memórias e gestualidades 

específicas nos ocupantes do espaço regido pela imagem. Daí o alto potencial emocional do 

conteúdo articulado pelo VJ, capaz de provocar, persuadir, entreter, criticar e envolver por 

meio de sua encenação. A produção e interação com a performance videográfica pode 

                                                 

 

14
 Os modelos de criação e de articulação do conhecimento utilizados pelo VJ podem ser variados. O VJ atua 

e interfere no campo das artes, do design e da comunicação social. Cf. Cestari, 2011. 

15
 Criação mediante a combinação de ideias. Figuração simultânea de conteúdos heterogêneos. 
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configurar uma estratégia inovadora para a sobrevivência e perpetuação da memória e do 

imaginário coletivo no ambiente urbano bem como para o questionamento de vícios e 

antigos costumes. 

A publicação de opinião e de recortes da realidade por parte dos meios de 

comunicação não é condenável. A mudança de opinião faz parte de processos cognitivos 

necessários e legítimos. Objetivando adequação ao ambiente de convívio social, tais lógicas 

de pensamento contemplam diálogo, argumentação e aprendizado. No entanto, estabelecer-

se-ão limites éticos para a exposição opinativa de uma organização midiática. Respeito e 

valorização da pessoa humana e de hábitos culturais são imprescindíveis para a atuação 

responsável na esfera comunicacional popular. 

 

A hegemonia do paradigma informacional sobre a dinâmica do urbano leva a 

descobrir que a cidade já não é um "espaço ocupado" ou construído, mas é também 

um espaço comunicacional, que conecta entre si seus diversos territórios e os 

conecta com o mundo. Há uma estreita simetria entre a expansão/fratura da cidade e 

o crescimento/adensamento dos meios e as redes eletrônicas. (MARTÍN-

BARBERO, 1998, p.61) 

 

É apenas com auxílio das imagens-técnicas ou infográficas, cujo modus operandi se 

baseia na hiper-realidade, que o olho humano consegue abarcar a metrópole em sua 

complexidade. As dinâmicas entre olhares tecnológico e humano caracterizam a urbe como 

espaço de constante fluxo de informações, identidades, memórias e pensamentos. 

Genuinamente urbanos, tecnológicos, coletivos, cognitivos e híbridos, os discursos 

proposto por meio das imagens articuladas pelo Visual Jockey podem contribuir para a 

restituição e disseminação de memórias, culturas, hábitos e identidades regionais e 

populares. A adequabilidade das tecnologias e superfícies utilizadas para produção e 

projeção das imagens respalda diferentes construções poéticas. O improviso que rege a 

interação entre pensamento, aparelho e corpo, herdado pelo VJing das artes performáticas, 

permite que os mais diversos equipamentos e ambientes sejam momentaneamente 

adaptados para que o VJ execute sua apresentação. A superfície de projeção da imagem 

pode ser, por exemplo, uma construção arquitetônica da própria comunidade, enquanto os 

recursos de busca e seleção de imagens podem ser oferecidos por uma lan-house do bairro. 
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Câmeras de aparelhos celulares podem ser adaptadas para a produção de conteúdo. Fitas 

VHS, DVDs, além de acervos fotográficos e videográficos pessoais e familiares podem ser 

mixados para gerar algo novo. O limite é a própria criatividade. 

Com base na linguagem televisiva e nos olhares e perspectivas culturais, políticos e 

sociais por ela orientados, defende-se a performance videográfica regional como um 

modelo para estruturação identitária popular. Martín-Barbero (1998) identifica a 

necessidade de redescobrir, experimentar e teorizar sobre os novos modos de estar juntos 

promovidos pelo ambiente urbano. Estes novos modelos de socialização, compartilhamento 

e interação desencadeiam transformações na sensibilidade de indivíduos ou grupos. Neste 

contexto, o VJ membro da comunidade, não abre mão de sua própria expressividade para 

atuar como expoente de uma cibercultura capilarizada, não hegemônica: eminentemente 

democrática, crítica e popular. 
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