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RESUMO 

 

Este trabalho trata da trajetória para confecção da narrativa transmidiática composta 

pelo conto literário Cacofonia e pelo vídeo em curta-metragem As Verdades Ditas 

Sobre um Mentiroso de Sucesso. Este produto foi utilizado como artifício crítico e 

reflexivo para o contexto de produção de conteúdo na internet, explorando o excesso de 

informações que circulam diariamente na rede. Neste memorial serão ainda 

fundamentados o conceito do produto em questão e o tema, objeto do qual se trata a 

narrativa. O presente texto se propõe a fazer entender as reflexões contidas no produto e 

as origens de sua construção. 

 

Palavras-chave: narrativa transmidiática; internet; informação; conteúdo; 

desinformação; vídeo; literatura; crítica 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial descritivo busca explicitar o processo de elaboração do projeto 

experimental que tem como resultado um produto dividido em dois suportes midiáticos: 

um conto literário, intitulado Cacofonia, e um vídeo em curta-metragem, As Verdades 

Ditas Sobre um Mentiroso de Sucesso. Procuro também lançar as bases teóricas que 

nortearam esta produção, evidenciando o conceito de narrativa transmidiática, cunhado 

pelo pesquisador de mídias americano, Henry Jenkins, que define, justamente, o gênero 

escolhido para a confecção deste trabalho, sendo, neste caso, uma história ficcional que 

é contada e expandida em mais de uma plataforma midiática. Este projeto é uma 

tentativa de reproduzir este formato, explorando em cada um desses dois meios 

apontados acima, o texto escrito e o vídeo, aspectos da narrativa criada. É necessário 

esclarecer ainda que a apreciação deste produto obedece a uma ordem previamente 

estabelecida: deve-se ler primeiro o conto para depois assistir ao curta-metragem. 

 

Essa escolha se deu, primeiramente, por suas possibilidades criativas, permitindo uma 

maior liberdade ao tratar do tema proposto. O fato de ser uma ficção já pressupõe uma 

abordagem menos rígida e mais lúdica do que será tratado aqui. Por isso, este trabalho 

procura ser irreverente e bem-humorado na sua busca por uma análise crítica da questão 

a ser apresentada. O ato de contar histórias sempre foi uma maneira usada pelo homem 

para instigar a reflexão sobre algum assunto. Mas a opção específica de realizar uma 

narrativa transmidiática surgiu por esta proporcionar um exercício amplo de 

comunicação, que envolve o domínio de duas linguagens, colocando em prática uma 

variedade de técnicas aprendidas durante a graduação. A decisão por este formato veio 

também por ele apresentar um caráter contemporâneo na forma de contar histórias, 

oferecendo uma experiência multimídia ao seu público, o que está em consonância com 

a realidade do consumo de informação propiciada pela internet. O próprio modo como 

esta tecnologia opera foi responsável por mudar a maneira de experimentar e produzir 

conteúdos. Portanto, este trabalho também cumprirá o papel de mostrar como esta 

modalidade de narrativa pode ser utilizada para favorecer o tema discutido. Ainda é 

importante salientar, que não se pretende tratar de questões de estética, estilo ou técnica 

narrativa. Este não é um estudo de gêneros de ficção ou de análise literária.  
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Dado o formato adotado, pode-se dizer que, em linhas gerais, este é um projeto que faz 

uso e fala do universo da internet. Entretanto, o elemento central a ser debatido aqui diz 

respeito a uma questão relacionada ao jornalismo e aos atuais modos de produção e 

consumo de informação na era digital. Então, este trabalho sugere uma maneira não 

convencional de abordar, sob o viés da crítica e da picardia, esta conjuntura, utilizando 

uma situação hipotética que é narrada como metáfora para esta realidade apresentada. 

Assim, de forma mais específica, o produto procura usar o excesso de notícias, 

conteúdos e fatos a que somos submetidos diariamente na rede mundial de 

computadores, como elemento de sua reflexão proposta. Este fenômeno informacional 

que é tratado pela narrativa é um reflexo da necessidade pelo imediatismo da 

informação na internet, onde a quantidade de conteúdos se torna mais importante que a 

qualidade. Isso pode ser percebido na banalização do que é considerado notícia na 

esfera virtual, gerando um critério de noticiabilidade igualmente fútil que acaba também 

por pautar, em alguns casos, os demais veículos de comunicação.  

 

A apuração negligente dos fatos e a superficialidade dos assuntos tratados podem ser 

facilmente constatadas quando acessamos algum grande portal e nos deparamos com a 

veiculação de qualquer sorte de acontecimento, por mais estapafúrdio que seja, com o 

intuito de suprir a suposta sede de notícias do leitor, trazendo a tona, assim, uma série 

de situações bizarras, senão cômicas, ao mesmo tempo em que também populariza 

personagens, alçando-os a celebridades da internet. É dessa maneira que este meio 

virtual se torna um local que dá voz ao irrelevante, que cria um ruído em si próprio, uma 

vez que grande parte do que é produzido se perde em meio a tantos outros fatos e 

personagens. A intenção é apenas propor a reflexão de como a imensa quantidade de 

informação que circula acaba prejudicando o próprio discernimento entre o que útil e o 

que é descartável.  

 

A partir da situação apontada, a narrativa construída para este trabalho procura olhar 

criticamente para esta realidade. A premissa parte de um caso hipotético. O que 

aconteceria se um jornalista decidisse inventar notícias e publicá-las? Este personagem 

cria seus próprios fatos e os veicula de acordo com critérios que escolheu, de modo a 

evitar que descubram seu esquema sabotador. Ele se vale, justamente, de 
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acontecimentos esdrúxulos que passariam, supostamente, despercebidos. Assim, o 

questionamento que se levanta é: será que a existência de notícias inteiramente falsas 

implicaria em algum problema real, já que grande parte do que lemos diariamente na 

internet são informações irrelevantes para o nosso cotidiano? A parte do projeto 

experimental que diz respeito ao conto literário evidencia esse aspecto da narrativa, 

mostrando toda a trajetória e estratégia deste jornalista para transgredir as práticas da 

profissão. 

 

Já a segunda parte, mostrada no vídeo em curta-metragem, é estruturada em formato de 

documentário ficcional, dando voz a pessoas relacionadas ou não ao jornalista, 

personagem principal da narrativa, numa tentativa de desvelar suas motivações e o 

fenômeno que se tornou após suas notícias mentirosas serem descobertas. A partir do 

elo deixado ao final do conto literário, no qual o personagem, ao invés de ser punido por 

publicar informações falsas, acaba sendo reconhecido como humorista e formador de 

opinião, se tornando uma celebridade da internet, o vídeo serve para ilustrar esse outro 

aspecto dos produtos da era digital e seus resultados e consequências, ao mesmo tempo 

em que tenta aprofundar as características e revelar novas nuances, sobretudo, deste 

personagem principal. A opção de realizar o vídeo em formato de documentário se 

deve, primeiro, à procura por aproximar o projeto da linguagem jornalística e, segundo, 

por buscar uma abordagem mais direta deste lado da história. É necessário salientar 

ainda que este trabalho também se propõe a apontar as referências criativas para a 

realização dos dois produtos. 

 

Esclarecido o direcionamento a ser adotado neste memorial, apresento abaixo as quatro 

partes em que este texto será dividido, com a intenção de mostrar como cada aspecto do 

projeto será tratado. 

 

1. No primeiro capítulo, falarei do produto propriamente dito, ou seja, sobre a 

construção de uma narrativa que se estende por mais de um suporte, utilizando, 

em sua definição, o conceito de narrativa transmidiática. Pretende-se evidenciar 

este modelo de ficção, as principais referências e características, ao mesmo 

tempo em que usarei esta bagagem teórica para fazer a defesa deste formato 

adotado, explicitando os motivos para esta escolha. 
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2. O segundo capítulo trata do tema principal abordado pela narrativa, sobre o 

excesso de conteúdos gerados pela internet e o modo como esta conjuntura 

interfere na apreensão de informações. A questão será abordada com base em 

uma bibliografia selecionada e alguns levantamentos referenciais que 

contribuíram para sua análise. Aqui, pretende-se discutir esta temática e também 

relacioná-la com a estrutura transmidiática usada no trabalho. 

 

3. O terceiro capítulo discorre um pouco sobre o processo de elaboração de cada 

parte do produto, seus obstáculos e as etapas de criação. Serve como um 

relatório da trajetória e ajuda a explicitar as reflexões propostas. 

 

4. Por fim, capítulo no qual narra-se as experiências profissionais e acadêmicas, 

relacionando-as com o produto em questão. Trata-se de uma forma de apresentar 

a própria concepção do projeto. 
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2. CONTEXTUALIZANDO O PRODUTO – O QUE É UMA NARRATIVA 

TRANSMIDIÁTICA 

 

Já se tornou uma convenção dizer que o surgimento da internet resultou em uma série 

de novas práticas, especialmente sociais, e de demandas, mudando a forma como o 

indivíduo lida com a informação. Tais afirmações podem mesmo ser convencionais, 

mas também se sustentam na prática. É fato consumado, sobretudo diante dos atuais 

costumes no consumo das mídias, com a rede de computadores ocupando lugar central 

na produção e disseminação de conteúdo, que hoje temos necessidades informacionais 

mais diversas e imediatas. A relação que passou a ser estabelecida entre as pessoas e os 

meios foi pautada pelo advento desta tecnologia, que gerou novas exigências de 

conteúdos e de maneiras de experienciar o mundo. A questão é que, como nunca antes, 

tem-se o anseio de suprir uma cota de informações, o que propicia cada vez mais uma 

busca por alternativas de satisfazer essas demandas. Logicamente que este aspecto 

possui várias facetas. Por um lado, o ato de noticiar na era digital se tornou excessivo, 

desmedido, muito por causa da obrigação que os canais comunicacionais tomaram para 

si de mostrar a própria sucessão e constância dos acontecimentos, exigindo do leitor 

uma capacidade de filtrar aquilo que realmente lhe interessa. Entretanto, este aspecto 

ainda será abordado em outro capítulo deste trabalho. 

 

Por outro lado, a mudança no modo de consumir informação também se reflete nos 

prazeres cognitivos, no entretenimento, ocasionando diversas maneiras de usufruir da 

grande quantidade de conteúdo gerado. Neste caso, é simples constatar como fomos 

condicionados por essa nova conjuntura. Atualmente, o público não mais consegue, por 

exemplo, esperar um filme estrear no cinema: baixam-se películas pela internet, músicas 

e toda a sorte de produtos culturais. Os indivíduos querem suprir o anseio por seus 

modos de entretenimento favoritos. Um grande exemplo é a proliferação da procura de 

seriados de televisão americanos na internet. No caso do Brasil, a popularização destes 

produtos veio alimentada pelos canais de TV a cabo. Entretanto, com a disponibilização 

mais recente dessas séries na rede, apenas um dia depois da transmissão em seu país de 

origem, os fãs acabaram atraídos pela possibilidade de assistir aos seus programas com 

maior antecedência. Como as emissoras de televisão pagas demoravam, muitas vezes, 

meses para trazer novos episódios para sua grade de programação, os consumidores 
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viram na internet a oportunidade para burlar esse atraso. A rede social Orkut serve como 

uma espécie de banco de dados para os fãs desses programas, que precisam apenas 

buscar as séries de sua preferência para baixá-las nas comunidades virtuais.
1
 E este site 

de relacionamento é apenas uma das vias utilizadas por estes consumidores. Mas, 

mesmo que este quadro signifique um prejuízo para os estúdios e empresas responsáveis 

por esses produtos, o fato é que esse tipo de demanda foi responsável por gerar e 

propiciar formatos criativos de produção de conteúdo, tirando proveito de maneira 

inteligente das ferramentas oferecidas pela internet e da maneira como os indivíduos 

buscam consumir uma variedade de conteúdos. Assim, as novas tecnologias midiáticas 

próprias da digitalização criam, de forma a se adequar a essa realidade, modos 

diferenciados de circulação e, principalmente, de estrutura de conteúdo, gerando um 

modelo de pensar o fluxo de informação que pode ser chamado de Cultura da 

Convergência, termo cunhado pelo pesquisador de mídias do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Henry Jenkins, que define esse novo contexto de relação com a 

informação:  

 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 

múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2008, p. 27)  

 

Pelo próprio modo como opera, essa lógica termina por redefinir padrões culturais “[...] 

à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos.” (JENKINS, 2008, p. 28). O 

jornalista espanhol Juan Carlos Cebrián, ex-editor do El País, lista sete características 

que julga como essenciais dessa nova conjuntura, e uma delas ajuda a reforçar a 

concepção de Jenkins: “A sociedade digital é convergente: confluem para ela 

disciplinas, tarefas e especialidades do saber e do fazer que costumavam andar 

separadas. Ela anuncia uma nova epistemologia” (CEBRIÁN, 2010, p. 116). Esses 

aspectos configuram uma nova dinâmica de produção responsável pelo surgimento de 

variadas modalidades de utilização de suportes midiáticos de acordo com a maneira 

                                                           
1
 Disponível em < http://migre.me/2gDQ2 > ; acesso em 01 Nov. 2010. 
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deste consumidor de mídias atual assimilar conteúdos. Isso implica em novas atividades 

incitadas pelos meios de comunicação que trabalham cada vez mais em interseção, 

exigindo do público sua participação e interação, além de uma série de outras 

competências. Atualmente, campanhas de divulgação de filmes são precedidas de sites 

que servem como teasers
2
 para o lançamento em questão. Muitos apresentam, por 

exemplo, códigos e mensagens ocultas em trailers para acesso de material exclusivo. 

Para ficar em um exemplo recente que utiliza a capacidade dos usuários em realizar 

essas conexões, temos a nova produção do diretor J. J. Abrams, famoso por suas séries, 

como Lost (2004 – 2010) e Fringe (2008), e seus filmes, Cloverfield – Monstro (2008) e 

Star Trek (2009), que misturam mistério e ficção científica. Sua mais recente película, 

Super 8, a ser lançada em julho de 2011, possui um trailer
3
 no qual nada sobre a história 

é explicado ou mostrado, apenas uma cena em que um trem é descarrilado e a porta de 

um compartimento é atirada para longe. Ao final, logo antes do título do filme aparecer, 

uma mensagem surge rapidamente. Se a imagem for congelada quadro a quadro é 

possível ver o endereço para o site
4
 ScariestThingIEverSaw.com, no qual o usuário 

deverá desvendar os segredos da página para ter acesso a informações adicionais sobre a 

produção. 

 

Seguindo essa tendência, séries de TV cultuadas, como a já citada Lost (2004 – 2010), 

procuram manter a atividade dos fãs em torno da mística do programa, no intervalo 

entre uma temporada e outra, através de ARGs (Alternative Reality Games)
5
. São jogos 

online que exploram o universo desses seriados e que possuem um enredo próprio, no 

estilo “caça ao tesouro”, cujo desafio é solucionar problemas para avançar ao próximo 

estágio e conseguir acessar mais informações, apresentando enigmas cujas respostas 

estão em códigos criptografados em sites, em mensagens acessadas por celular ou por 

meio da troca de dados entre usuários. No caso de Lost, por exemplo, os jogos 

mantinham relação direta com o enredo da série, fazendo com que, ao final do ARG, 

                                                           
2
 Teasers são materiais publicitários que servem de prévia para algum produto que será lançado, com o 

intuito de incitar a curiosidade do público. Eles podem vir em forma de anúncios gráficos, pôster, trailer, 

ações promocionais, etc. Em inglês, o verbo to tease, do qual o termo se origina, significa “provocar”. Ou 

seja, a função do teaser é, sem revelar exatamente do que se trata, manter o consumidor interessado em 

um possível produto que está para surgir. 
3
 O trailer de Super 8 é o primeiro vídeo do DVD Anexo. 

4
 Disponível em < http://www.scariestthingieversaw.com/ >; acesso em 02 Nov. 2010.  

5
 Jogos de realidade alternativa. 
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fosse disponibilizado ao indivíduo algum detalhe da história ainda não conhecido.
6
 Mais 

adiante serão abordados outros aspectos desse tipo de atividade virtual. 

 

Assim, essas são duas estratégias que visam expandir a percepção que o consumidor 

tem desses produtos, ao mesmo tempo em que os entretém. Isso se deve justamente às 

demandas desse público que não mais se contenta em se relacionar com os conteúdos 

através de um único suporte. Assim, esse panorama apresentado configura a 

convergência como um fenômeno que, primeiro, “[...] ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2008, p. 

28) e, segundo, “[...] presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada 

vez mais complexas” (JENKINS, 2008, p. 30). 

 

Esse novo modo de produzir conteúdos, portanto, abre premissa para experimentos 

envolvendo os mais diversos suportes midiáticos. Dentro desse contexto da Cultura da 

Convergência, Henry Jenkins (2008, p. 47) define uma forma inovadora de construir 

narrativas que é própria da era da internet. O que chama de narrativa transmidiática:  

 

[...] refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à 

convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos 

consumidores e depende da participação ativa de comunidades de 

conhecimento. [...] Para viver a experiência plena num universo 

ficcional, os consumidores devem assumir o papel de caçadores e 

coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais 

[...]. 

 

Para sustentar seu conceito, o autor usa como exemplo a franquia Matrix (1999). Este 

seria o modelo principal de uma extensa narrativa transmidiática, uma forma de 

entretenimento que faz parte do atual contexto. A ideia inicial seria criar uma história 

ampla o suficiente que não pudesse ser contida em uma única mídia. É preciso a criação 

de um múltiplo universo ficcional que permita possibilidades de explorar cada aspecto 

dessa realidade criada, em mais de uma obra. Neste caso específico, os elementos de 

Matrix foram apresentados no primeiro filme em 1999. Uma vez que a produção foi um 

enorme sucesso, e pelo fato dos diretores e criadores terem em mãos um rico universo 
                                                           
6
 Para maiores detalhes sobre um desses jogos do seriado Lost: 

<http://pt.lostpedia.wikia.com/wiki/Find_815 >;  acesso em 02 Nov. 2010.  
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mitológico, foi lançada uma série de histórias em quadrinhos para manter a demanda 

por informações dos vários fãs que se seguiram ao filme. Com um extenso material 

ficcional e com uma grande quantidade de consumidores interessados em mais 

conteúdo, foram feitos alguns curtas-metragens em animação que precederam o 

lançamento das duas sequências da película original, compiladas no vídeo Animatrix 

(2003). Depois das continuações, Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003), 

foi lançado ainda um jogo de videogame, Enter The Matrix (2003), que preenchia 

lacunas de acontecimentos desconhecidos pelos espectadores e que ocorriam entre um 

filme e outro. Neste caso, uma das animações presentes em Animatrix chama a atenção 

por detalhar de forma significante a mitologia da história, mostrando a origem do 

conflito entre homens e máquinas que resultou na Matrix. O vídeo, The Second 

Renaissance
7
, contado como se fosse um documentário armazenado na memória de um 

computador e dividido em duas partes, destrincha as causas do apocalipse que assolou o 

planeta após a revolução dos robôs. Este é um bom exemplar de narrativa que é 

ampliada com informações relevantes, utilizando um formato que se diferencia do 

produto original. 

 

Tomando como referência novamente a série Lost, é possível perceber, então, que os 

próprios jogos de realidade alternativa usados para entreter os fãs entre as temporadas 

de exibição funcionavam como parte de uma narrativa transmidiática. Como já foi dito, 

esses ARGs possuíam um enredo que guiava o usuário até que, no final, este seria 

levado a uma revelação sobre a trama do próprio seriado. No intervalo entre a segunda e 

a terceira temporadas de Lost, de 2006 a 2007, o jogo Lost Experience colocava o 

indivíduo na missão de descobrir os segredos da Iniciativa Dharma, uma corporação 

científica da década de 1970 que era parte essencial da história. Após desvendar todos 

os segredos e tarefas do jogo, era possível desabilitar um vídeo, que simulava uma fita 

de orientação para os recrutas dessa organização, e que contava as origens e propósitos 

da famigerada Iniciativa Dharma
8
. Este é um exemplo semelhante ao de Matrix, mas 

que, ainda por cima, conta com a participação colaborativa do público.  

 

                                                           
7
 O curta de animação The Second Renaissance é o segundo vídeo do DVD Anexo 

8
 O filme sobre a Iniciativa Dharma, fruto do jogo Lost Experience, é o terceiro vídeo do DVD Anexo. 
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Mas, provavelmente, a história da franquia Star Wars – Guerra nas Estrelas (1977) é 

uma das mais esmiuçadas em diversos tipos de produtos, nas mais variadas mídias. 

Além da narrativa central, contada ao longo de seis filmes, criados originalmente pelo 

diretor George Lucas, sendo os três primeiros lançados entre 1977 e 1983, e os três 

últimos entre 1999 e 2005, o universo da série já foi expandido em desenhos animados, 

romances, jogos de videogame, entre outros. Mesmo se tratando de uma franquia que se 

iniciou na década de 1970, época em que o público ainda não havia se acostumado a 

dispor de múltiplos suportes para apreciar uma narrativa, esta saga, já em seus primeiros 

anos, se configurava como uma história transmidiática. Pode-se dizer que Star Wars 

foge à regra apresentada pela ideia de Cultura da Convergência pensada por Jenkins, 

uma vez que esta série começou a se ramificar em um período que não dispunha de 

tantos recursos técnicos e que se apresentava fora do contexto atual de consumo de 

conteúdo. Portanto, seu pioneirismo neste formato se limitou, basicamente, a duas 

mídias em seu início. O site Wookieepedia
9
, uma enciclopédia virtual para o universo 

de Guerra nas Estrelas, apresenta em uma página a relação de títulos lançados nas mais 

diversas plataformas
10

, totalizando 2.305 itens. É possível notar que, entre as décadas de 

1970 e 1980, até mesmo o início dos anos 1990, o único tipo de material extra 

divulgado para completar a saga de Star Wars vinha como história em quadrinhos ou 

livros de romance literário. Ao se aproximar da atual data e dos lançamentos dos três 

filmes mais recentes, vemos esta lista aumentar, incluindo jogos online, jogos para 

computador e videogame, desenhos animados e série de televisão, todos contribuindo de 

alguma forma para ampliar a história original. De qualquer forma, Star Wars ainda é 

uma exceção cuja narrativa foi inicialmente expandida mais por causa do fenômeno 

mercadológico que gerou na época do seu lançamento, do que por estar inserido em 

uma lógica de demanda informacional mais atual. Ainda assim, este seria o exemplo 

primordial para uma narrativa transmidiática. 

 

Em resumo, no que concerne ao modo como uma narrativa que transita por mais de uma 

mídia se estrutura, Jenkins diz:  

 

                                                           
9
 Disponível em < www.starwars.wikia.com >; acesso em 03 Nov. 2010 

10
 Disponível em < http://starwars.wikia.com/wiki/List_of_Star_Wars_media >; acesso em 03 Nov. 2010. 
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Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos 

suportes midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira 

distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa 

transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma 

história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela 

televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado 

em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. (JENKINS, 2008, p. 135) 

 

Como produto próprio da atual Cultura da Convergência, essa nova forma de construir 

narrativas solicita do consumidor uma dedicação para realizar interconexões entre os 

conteúdos, de acordo com suas demandas informacionais em relação às histórias que lhe 

fascinam. Ao tentar pensar em como uma obra estética poderia atender às exigências 

desse consumidor, o antropólogo francês Pierre Lévy (1998) classifica a obra de arte 

própria dessa realidade como sendo um “atrativo cultural” (LÉVY, 1998, p. 107). 

Levando em consideração a abrangência que tal trabalho ficcional dispõe, requerendo 

justamente um comprometimento da parte do espectador, o autor vê esses tipos de 

produtos culturais como algo intelectualmente proveitoso, que impele um esforço para 

que seja decifrado, especulado e elaborado, uma verdadeira “obra aberta” (LÉVY, 1998, 

p. 107). Para fomentar as possibilidades desse tipo de narrativa, Lévy aponta: “Visamos 

impedir que ele se feche demasiado cedo, sem ter desenvolvido a variedade de suas 

riquezas” (LÉVY, 1998, p. 107). 

 

Por mais ampla que seja uma narrativa transmidiática, e apesar do atual consumidor de 

conteúdos ser supostamente acostumado com o modo como ela opera, seu interesse em 

relação ao universo ficcional construído deve passar por elementos que criem uma 

identificação com a história. São princípios cognitivos básicos que servem para que o 

espectador seja atraído pelo que lhe é apresentado e que faz parte do modo de 

apreciação de uma obra. No caso, uma obra de arte é um material expressivo, ou seja, 

foi moldado de forma a gerar uma variedade de sentidos que requer um sujeito para ter 

seus efeitos executados, como aponta o cientista político e pesquisador em 

comunicação, Wilson Gomes (2004). Uma narrativa transmidiática, logicamente, 

enquanto obra, também demanda a execução de seus efeitos. Assim, o autor relaciona 

três dimensões fundamentais em que a subjetividade desses materiais expressivos é 
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solicitada: a cognitiva, a sensorial e a afetiva. Esses aspectos são essenciais na relação 

estabelecida com uma obra, mesmo que seja uma que se transmite em mais de um 

suporte midiático.  

 

Portanto, a princípio, ao entrar em contato com um vasto universo ficcional, o 

consumidor de mídias cria um vínculo com determinado produto ao ser atraído por ele 

no momento da apreciação. Dessa forma, “[...] expressar é, sobretudo, produzir uma 

sensação, construir a disposição sensorial do apreciador” (GOMES, 2004, p. 53). Para 

explicar esse aspecto que incita um sujeito a se relacionar profundamente com uma obra 

e consequentemente se comprometer com ela, o autor ressalta, portanto, os elementos 

sensoriais e afetivos. Segundo Gomes, a execução desses efeitos é realizada de modo a 

“[...] ativar a sua solicitação sensorial, ser posto na condição de sentir o que se impõe 

que se sinta, de ter sua estrutura sensorial conduzida por arte” (GOMES, 2004, p. 54)  e 

, portanto, “[...] significa em  primeiro lugar produzir um estado emocional, uma 

disposição de ânimo, um sentimento” (GOMES, 2004, p. 54). Quando transferimos 

esses fatores para a ideia de Cultura da Convergência em que se lida com um 

consumidor interessado em expandir suas possibilidades de relação com uma narrativa, 

o sentimento gerado é justamente o de especular e tentar decifrar uma obra por inteiro, 

como aponta Lévy (1998), procurando explorar todas as nuances daquele universo 

ficcional exposto em mais de uma mídia, como explica Jenkins (2008). Esses efeitos 

próprios de uma narrativa transmidiática, entretanto, dependem de cada um dos canais 

de conteúdo que serão usados para desenvolver a ficção. Como disse Gomes (2004), 

para se alcançar os efeitos desejados deve-se criar uma estrutura conduzida por arte, ou 

seja, utilizar técnicas próprias que incite o interesse do apreciador. Como uma narrativa 

transmidiática depende de mais de um suporte, cada um deles vai se valer de técnicas 

próprias para cativar, incitar o consumidor.  

 

Por fim, faço valer aqui novamente as palavras de Juan Carlos Cebrián, que ajudam a 

entender, de maneira precisa, os propósitos deste trabalho: 

 

Enquanto houver jornalistas, produtores, escritores, roteiristas capazes 

de interpretar os desejos e os estados de espírito das pessoas, enquanto 

houver criadores com a paixão e o entendimento necessários para 

servir à sua comunidade, as empresas e grupos de comunicações, o 

mundo da mídia em geral, continuarão desempenhando um papel 
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fundamental na estruturação de nossas sociedades [...] (CEBRIÁN, 

2010, p. 95). 

 

A partir desses apontamentos, evidencio que o produto aqui proposto se trata de uma 

narrativa transmidiática em sua concepção básica: como uma história que se amplia em 

mais de uma mídia. No projeto discutido neste trabalho procurei utilizar tal linguagem 

dadas as devidas proporções de um produto experimental, me limitando a uma trama 

que se inicia em um conto literário e é expandida para um vídeo em curta-metragem, no 

formato de documentário ficcional, concluindo, assim, o arco do enredo. Como foi 

mostrado aqui, o documentário ficcional dramatizado é um formato comumente 

utilizado para se detalhar aspectos de uma história. Portanto, este foi o método 

escolhido para tratar de um determinado objeto, no caso, o excesso de informação a que 

somos submetidos atualmente devido à lógica de produção da internet. Assim, o 

formato de narrativa transmidiática também representa uma parte da conceituação do 

trabalho, já que serve, primeiro, como contraponto a este tema, mostrando que a 

abundância de recursos midiáticos pode, por um lado, servir de maneira criativa para 

fins de entretenimento e reflexão crítica. Segundo, por se tratar de uma história em que 

a internet serve como pano de fundo, o formato utilizado busca uma forma de abordar 

aspectos diferentes dos fenômenos virtuais. É necessário deixar claro, ainda, que não se 

pretende aqui discutir questões de estilo ou estética textual, apenas o modo usado para 

alcançar o debate da temática apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3. TEMA – O PARADOXO DO EXCESSO DE CONTEÚDO COMO GERADOR 

DE DESINFORMAÇÃO 

 

Como visto até este ponto, a internet proporcionou um fenômeno, por assim dizer, 

cognitivo. Através da rede de computadores, hoje somos submetidos a uma variedade 

de estímulos vindos da quantidade de informações que devemos processar diariamente 

ao, por exemplo, abrir um site na internet. E, como também foi mostrado através dos 

exemplos citados no capítulo anterior, a nova conjuntura trazida por esta tecnologia 

reorganizou a forma de se consumir conteúdo, gerando uma série de outras exigências, 

graças ao papel central que a internet agora ocupa no cotidiano. Juan Carlos Cebrián 

ajuda a reforçar esta realidade, ao dizer que:  

 

A incorporação dos sistemas digitais na manipulação, transporte e 

recepção de informação permitiu reduzir a um único elemento – os 

bites – o que era composto por muitos elementos diferentes. O caráter 

convergente da nova cultura (textos, dados, imagens animadas e som 

em contínua relação entre si) e os traços característicos da nova 

sociedade se resumem a essa simples explicação. Os satélites 

artificiais, a televisão terrestre, os novos métodos de gestão do 

conhecimento e tantas outras contribuições do mesmo tipo configuram 

um mundo complexo no qual a internet, a rede das redes, constitui o 

elemento essencial. (CEBRIÁN, 2010, p.114)  

 

Porém, como também já foi posto, se, por um lado, existem modernas modalidades de 

entretenimento e novas demandas de produtos midiáticos, por outro, é preciso lidar com 

um grande número de fatos, notícias e informações em geral, sobre os mais variados 

assuntos, vindos das mais diversas fontes. Afinal, é da própria natureza da internet a 

velocidade, a atualização constante, o fluxo quase ininterrupto de acontecimentos, e essa 

característica parece ter imbuído os veículos de comunicação de uma necessidade de 

provar sua eficiência, de tomar para si o dever de verificar a frequência frenética desses 

eventos. O teórico do jornalismo e pesquisador brasileiro Felipe Pena, afirma que “O 

ambiente virtual modificou vários aspectos da vida humana. No jornalismo, influenciou 

todos os tipos de veículo, em todas as fases de produção e recepção de notícias” (PENA, 

2006, p. 177). Ao que Cebrián reitera: “A sociedade digital, também conhecida como 

sociedade da informação ou do conhecimento, está influenciando poderosamente o 

jornalismo e todas as suas diversas manifestações” (CEBRIÁN, 2010, p. 42). Não à toa, 

os canais de informação procuram transmitir a ideia de que estão sempre acompanhando 
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os últimos fatos, traduzida em sua própria forma de se apresentar ao leitor. Por exemplo, 

o portal de notícias do Ig recebe o título de Último Segundo
11

, com o intuito de mostrar 

a rapidez de sua apuração. O site Terra Notícias apresenta uma peça publicitária que 

anuncia: “Seja o segundo a saber”
12

, enquanto exibe uma imagem do presidente 

americano Barack Obama falando com o que parece ser seu assessor imediato. Esse tipo 

de rotina de produção também acaba transferindo tal urgência para os demais veículos, 

como é possível constatar no slogan da Band News FM, a rádio de notícias da Rede 

Bandeirantes, que diz: “Em 20 minutos, tudo pode mudar”.
13

 Esse aspecto pode ser 

melhor demonstrado na fala de Felipe Pena:  

 

A experiência da temporalidade está diretamente ligada à evolução 

histórica e tecnológica, influenciando diretamente a transformação da 

imprensa até seu estabelecimento como veículo diário. Basta dizer que 

esse processo chegou ao cúmulo de hoje termos jornais na internet que 

trazem notícias segundo a segundo (PENA, 2006, p. 37). 

 

Dessa forma, a atualização constante e a velocidade se tornaram, portanto, o parâmetro 

de qualidade, ignorando, assim, a busca por uma apuração mais precisa ou por outros 

fatores que seriam mais relevantes para o bom exercício do jornalismo. Neste caso, para 

entender como o ato de noticiar pode ser prejudicado com a priorização desses critérios, 

é importante listar alguns dos nove pontos fundamentais da profissão jornalística, 

listados por Juan Carlos Cebrián: 

 

1. A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade; 2. Sua 

primeira lealdade é para com os cidadãos; 3. Sua essência é a 

disciplina da verificação; 4. Seus profissionais devem ser 

independentes dos fatos e das pessoas sobre os quais informam; [...] 7. 

Deve se esforçar para fazer do que é importante algo interessante e 

oportuno; 8. Deve seguir as notícias de forma ao mesmo tempo 

exaustiva e proporcional [...] (CEBRIÁN, 2010, p. 19). 

 

Considerei os pontos acima como sendo os de maior destaque para a questão aqui 

discutida. Além daquelas que são tidas como doutrinas básicas do jornalismo, como o 

compromisso com a verdade e com os fatos, como a habilidade em tornar os 

acontecimentos em um elemento de interesse aos cidadãos, Cebrián cita a “disciplina da 

                                                           
11

 Disponível em < http://ultimosegundo.ig.com.br/ > ;  acesso em 06 Nov. 2010.  
12

 Disponível em < http://migre.me/2h2YL > ; acesso em 06 Nov. 2010. 
13

 Disponível em < http://bandnewsfm.band.com.br/ > ; acesso em 06 Nov. 2010. 
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verificação” como um dos fatores de maior importância. O que significa que é dever do 

jornalista sempre se certificar da coerência e veracidade das informações que está 

veiculando. Caso contrário, estará ferindo justamente seu compromisso central de 

traduzir os fatos da maneira mais fiel possível. Mas será possível garantir isso diante da 

urgência em mostrar velocidade nas atualizações? Há um velho ditado que diz: “A 

pressa é inimiga da perfeição”. Por mais que pareça risível esta analogia, há certa razão 

na sabedoria popular. É de se esperar que deslizes aconteçam no momento de publicar 

informações, uma vez que os veículos demonstram ânsia em assegurar sua média de 

notícias por minuto e evitar que as páginas principais de seus portais nunca pareçam ser 

as mesmas a cada vez que um usuário entrar no site. Além disso, há de se convir que, 

como é preciso sempre manter a atualização e rapidez, muito do que se veicula acaba 

sendo supérfluo, fútil, afinal, não é exatamente fácil dispor de fatos relevantes a todo 

instante. Em algum momento, algo dispensável acabará ganhando destaque. Uma rápida 

procura nas páginas iniciais dos principais portais, realizada no dia 07 de novembro, 

data em que este texto estava sendo redigido, permite averiguar alguns exemplos. No 

site da Folha de S. Paulo, encontra-se a notícia: “Renata Fan cola no namorado nos 

bastidores de Interlagos”
14

. Já no G1, portal de notícias da Globo, havia a manchete: 

“Taiwanesa dá festa para casar consigo mesma.”
15

 Os casos são dos mais diversos e os 

títulos autoexplicativos. No jornalismo, notícias como essas são categorizadas como 

faits divers, ou, literalmente, “fatos diversos”. São informações que não se incluem, 

especificamente, em nenhuma das editorias tradicionais (política, cidade, economia, 

internacional, etc.). Tais notícias acabam servindo, e não há outra maneira de dizer, para 

preencher os espaços dos veículos, criando o volume de irrelevâncias que circula 

diariamente nos meios de comunicação. Assim, são mais perecíveis, efêmeras, e trazem 

um ar jocoso na maneira como abordam os fatos.  Como aponta Felipe Pena, esse modo 

de noticiar  

 

[...] permite verificar que algumas das críticas ao jornalismo 

“tradicional” permanecem atuais no universo on-line, como, por 

exemplo, a velocidade, a simplificação, a superficialidade e a 

banalização. Entretanto, além de essas críticas serem potencializadas 

no ambiente digital (o tempo real e a própria linguagem são exemplos, 

embora limitados pelos suportes de hardware), o universo da 

                                                           
14

 Disponível em < http://migre.me/2h4br >; acesso em 07 Nov. 2010. 
15

 Disponível em < http://migre.me/2h4ho >; acesso em 07 Nov. 2010. 
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cibercultura também os relaciona com as fantasias de supressão do 

tempo e do espaço. (PENA, 2006, p. 180) 

 

Pena comenta justamente como essas críticas ao jornalismo ganham força e 

fundamentos no âmbito virtual. Afinal, é perceptível como os veículos primam por um 

critério de noticiabilidade que acaba dando, de forma involuntária, maior espaço ao erro 

e ao que é descartável, como se tentou mostrar até aqui. Logicamente que mesmo as 

informações, digamos, esdrúxulas, como os exemplos citados acima, invariavelmente 

captam a atenção de um leitor por seu próprio caráter inusitado, e o simples fato desse 

tipo de notícia continuar a ser publicado implica acreditar que existem aqueles que o 

buscam. A prática jornalística, por um lado, sempre buscou atrair seu público através do 

que não é usual e, até mesmo, por meio de histórias bizarras. Inclusive, uma das 

máximas da profissão, geralmente repetida como brincadeira, reforça esse aspecto: “Um 

cachorro morder um homem não é notícia. Mas um homem morder um cachorro, é”. 

Por mais que esta frase tenha sido reproduzida e repercutida por seu efeito cômico, não 

há como negar que ela guarda uma relação com a realidade. Pois, de certa forma, alguns 

desses fatos “curiosos”, por assim dizer, sempre acabam chamando a atenção. Porém, 

com a internet, a constância desse tipo de notícia é potencializada e elas são propagadas 

à exaustão. Então, a exigência da velocidade gera a procura desenfreada por qualquer 

sorte de acontecimento, o que, por sua vez, proporciona um grande volume de 

informações com alto risco de boa parte ser ou imprecisa, ou pertencente à ordem do 

absurdo. É uma cadeia de consequências que nasce precisamente desse princípio do 

imediatismo. Assim, “De certa forma, as tecnologias avançadas nos devolvem à pré-

história do jornalismo. [...] Na rede, as notícias se misturam a boatos, enganos e 

fantasias, custam menos que uma gazzeta
16

, pois são oferecidas gratuitamente [...]” 

(CEBRIÁN, 2010, p.44).  

 

As palavras de Cebrián podem parecer rígidas, mas, diante de um fluxo de informação 

que é imensurável, em que as próprias fontes dos fatos se perdem, impossibilitando até 

mesmo que se tracem suas origens, é plausível que hoje as pessoas questionem a 

procedência de determinadas notícias. Estamos em um ponto no qual o volume de 

                                                           
16

 No texto original do autor, ele usa gazzeta como um exemplo de publicação barata com notícias 

superficiais, uma vez que este termo designa manuscritos vendidos na Veneza do século XVII por 

gondoleiros, contando acontecimentos que viajantes e mercadores ouviam na estrada.   
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informação não pode ser mais certificado através de um número exato de publicações 

impressas ou de telejornais. Na internet, tudo se multiplica, se repete, se reproduz. Sites 

copiam outros sites, que, por sua vez, buscam notícias em blogs estrangeiros. É um 

ciclo aparentemente sem fim, e que não necessariamente apresenta um ponto de partida 

estabelecido. Além disso, os portais contribuem ainda mais, criando um conflito, um 

ruído de informações dentro de si próprios, pela quantidade de notícias que ficam 

armazenadas em seus bancos de dados, como será mostrado a seguir. Explicitando esta 

situação, o jornalista Leão Serva, em seu estudo sobre como o jornalismo pode ser 

causador de um processo de desinformação, diz que: “Casos de submissão, deformação 

e desinformação funcional são muito comuns hoje, em um mundo em que os novos 

meios de informação nascem a cada momento e os veículos já implantados divulgam 

freneticamente milhares ou milhões de informações por dia.” (SERVA, 2001, p. 75).   

 

Então, voltamos ao já comentado critério da velocidade prezada pelos veículos, que 

acaba gerando um grande fluxo de notícias, muitas vezes sobre o mesmo assunto. As 

divergências entre fontes já se tornam um problema, em que boatos se confundem com 

fatos, e os leitores ainda têm que lidar com a repetição de algumas histórias, 

evidenciado, por exemplo, no caso da morte de Isabela Nardoni, cuja cobertura, além de 

excessiva, seguiu os padrões usados pelo jornalismo para a abordagem de tragédias 

humanas, apelando para a emoção e para a insistência na gravidade do ocorrido. Isso 

pode ser explicitado na reflexão de Felipe Pena: 

 

Na ânsia de trazer novidades, será que a imprensa simplesmente não 

repete os mesmos enredos? E os personagens que povoam as páginas 

dos periódicos não têm sempre as mesmas características? [...] o 

jornalismo não estaria nos aprisionando em uma eterna repetição do 

presente? (PENA, 2006, p. 38). 

 

 

Novamente, na internet, esse aspecto ganha maiores proporções, o que é possível 

constatar em uma simples busca nos portais de notícias. Usando como parâmetro três 

grandes sites, a Folha.com, o Terra e o G1, escolhidos sem adotar qualquer critério 

específico, é possível averiguar, primeiro, o excesso de informações sobre um mesmo 

evento e, segundo, o potencial conflito que isso gera para o usuário. Realizei, portanto, 

buscas por assuntos recentes e de alta repercussão. Inicialmente, procurei pelo termo 

“eleições 2010”. O número de ocorrências, entre textos e vídeos, foi alto, mas 
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divergente: o G1 apresentou 9.461 resultados
17

, a Folha, 11.788
18

, e o Terra, 786
19

. 

Apesar da disparidade, ainda assim cada um desses veículos, individualmente, já mostra 

um grande número de notícias que falam sobre “eleições 2010”. Neste caso, a expressão 

usada é mais genérica, uma vez que só neste ano houve, pelo menos, duas grandes 

eleições: no Brasil e nos Estados Unidos. A tentativa a seguir foi de buscar um termo 

menos abrangente. Então, ao pesquisar por “samudio”, em referência a Eliza Samudio, 

ex-amante do goleiro Bruno, do Flamengo, desaparecida desde junho de 2010, a 

diferença de resultados foi um pouco menor, ao menos em relação a dois dos sites. No 

G1 foram encontradas 2.292 ocorrências
20

, já na Folha foram 472
21

 e no Terra, 331
22

. 

Levando em consideração que o termo usado para a busca é mais restrito, pela própria 

peculiaridade do sobrenome da vítima em questão, o volume de notícias encontradas 

continua alto. O G1 chega a ter mais do que o dobro de resultados se comparado a 

Folha e ao Terra. No caso da Folha, por exemplo, somente entre os dias 08 e 09 de 

novembro são 11 notícias sobre este tema. Logicamente que este levantamento realizado 

não chega a ser minucioso, mas, de forma simples, é possível se ter uma noção da 

desenfreada missão assumida por estes veículos de atualizarem-se a todo instante. E 

desse quadro vem a questão central: será que os leitores estão de fato interessados em 

saber de cada novo detalhe que surge? Mais do que isso, chega a ser difícil se orientar 

em meio a tantas notícias. No caso do último exemplo apresentado, de Eliza Samudio, o 

fato central acaba se perdendo em meio a cada novo elemento apresentado sobre a 

investigação, as audiências e os depoimentos dos envolvidos.  

 

Mesmo com as complicações advindas do fluxo de informações, existe, no meio 

jornalístico e entre pesquisadores da cibercultura, uma visão favorável aos bancos 

virtuais de notícias. Há os que argumentam que este é o meio de garantir a memória 

sobre uma diversidade de assuntos, além de permitir armazenar, em um único espaço, 

uma grande quantidade de informações. De fato, o espaço não se torna mais um 

problema, não é mais necessário guardar volumes de edições de jornais. A busca por 

notícias antigas é incomparavelmente mais rápida e prática. Entretanto, um mesmo 
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problema persiste. Justamente por ter a capacidade de armazenar toda nova notícia que 

surge, se torna difícil para o leitor filtrar aquilo que realmente procura. Se antes era 

preciso realizar um meticuloso trabalho de busca em meio a edições dos jornais, 

perdendo-se muito tempo, hoje temos uma situação semelhante, na qual, diante de uma 

pesquisa realizada em um site, é necessária cautela para não se perder na grande 

quantidade de resultados encontrados. E na internet, a isto se acresce o fato de, 

diariamente, novas notícias surgirem em uma escala exponencial, provocando ainda 

mais conflito no momento de buscar a informação que se deseja. 

 

Tal situação pode ser melhor ilustrada na conceituação dada por Leão Serva, que 

designa esse fenômeno de “saturação”, um estado de excesso de informação que acaba 

por anular a verdadeira função da notícia:  

 

O consumidor de informações hoje se vê enredado em um cipoal de 

notícias e meios (todos trabalhando sob o conceito de que notícias têm 

que ser novidades) que tira sua capacidade de avaliação e 

compreensão das informações e possivelmente anula sua capacidade 

de produzir signos interpretantes necessários para o acompanhamento 

de todas as notícias (SERVA, 2001, pp. 78 – 79). 

 

Mais adiante Serva reafirma sua visão: “A saturação pode tanto provocar esquecimento, 

a perda da informação, como alterar a sua compreensão de tal forma que se 

caracterizará como deformação da informação – e, se ocorrer sistematicamente, pode 

ser caracterizada como desinformação funcional” (SERVA, 2001, p. 124). O autor 

inclusive mostra como isso foi se tornando uma tendência crescente, explicitada por 

uma pesquisa do jornalista francês Yves Mamou, realizada em 1991, que diz que as 

doze maiores agências de notícias do mundo, enviam, cada uma individualmente, de 6 a 

8 mil despachos diários. Se esses eram os dados de quase dez anos atrás, hoje com as 

facilidades de se disseminar notícias, este número deve ter aumentado 

exponencialmente.  

 

Portanto, até este momento, foi possível perceber como a internet acaba viabilizando um 

descontrole da informação e do que é produzido em seu âmbito. Aspecto este que pode 

ser resumido pelas palavras de Juan Carlos Cebrián em um de seus ensaios, no qual lista 

as sete principais características do contexto gerado por esta tecnologia, sendo que uma 
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delas já foi comentada no segundo capítulo deste memorial. Portanto, mesmo 

apresentando algumas funções positivas, o autor diz: “A sociedade digital é caótica: não 

admite hierarquias reconhecidas, nem se submete aos parâmetros habituais da 

autoridade. Este é o momento dos libertários, mas também dos sofistas e dos charlatões” 

(CEBRIÁN, 2010, p. 116). E isso se aplica, neste caso, para além da produção de 

notícias, envolvendo inclusive a produção de qualquer tipo de conteúdo. Pois, além dos 

fatos e acontecimentos que são “oficialmente” apurados, aqueles divulgados pelos 

veículos de comunicação, a internet ainda dá espaço para um tipo de conteúdo 

“periférico”. Por sua própria estrutura e pela forma como se organiza, a rede cria outras 

vozes, outras fontes, que, em certos casos, são até mesmo mais prestigiadas e 

reconhecidas do que as que supostamente possuem credibilidade. Como lembra Felipe 

Pena: “Portais, websites e blogs descentralizam a informação.” (PENA, 2006, p. 177).  

 

De fato, agora, os grandes conglomerados comunicacionais não são mais os detentores 

de toda a verdade e de toda a informação. Na internet, o indivíduo tem muito mais poder 

de intervenção do que jamais teve. O próprio usuário produz o que quer. E se, por um 

lado, como aponta Cebrián, existem aqueles que se aproveitam das ferramentas da rede 

de forma inventiva e diferenciada, encontra-se também quem a utiliza por querer ver 

revertido para si a possibilidade de reconhecimento quase instantâneo que a internet 

propicia. Assim, hoje existem milhares que almejam ser o próximo formador de 

opinião, o próximo, para usar o termo adequado, “hit da web”, ou a próxima 

personalidade do mundo virtual. E novamente temos uma infinidade de novos produtos 

diários, todos exclamando por atenção. Alguns deles, de fato, acabam se tornando o 

referencial de informação e conteúdo para o público, por trazerem uma linguagem mais 

palatável e cômica, ao invés da rigidez do que é produzido pelos veículos de 

comunicação ditos profissionais.  

 

Um bom exemplo de um recente fenômeno desse tipo na internet, que vem da 

possibilidade do reconhecimento imediato, são os chamados vlogs, ou videologs, que 

são uma variante dos blogs, com a diferença de que são vídeos, quase como se fossem 

programas de televisão, em que o autor fala sobre uma diversidade de assuntos. No 

Brasil, dois se destacam: um, com o título de Não Faz Sentido!, mantido por Felipe 
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Neto
23

, um jovem, na faixa dos vinte anos, que incorpora o tipo revoltado e crítico. O 

outro, chamado Mas Poxa Vida, é realizado por PC Siqueira
24

, também um jovem de 

vinte anos, paulista, que aprecia comentar banalidades. Ambos fazem de si mesmos 

personagens de suas filmagens e opinam a respeito de praticamente qualquer tema atual. 

A linguagem é moderna, a edição dos vídeos é realizada com vários cortes, tudo na 

tentativa de deixar o produto atrativo e cômico para seus espectadores. O apreço do 

público para com o que ambos dizem pode ser verificado no número de acessos de seus 

vídeos no YouTube e nos comentários em apoio a suas opiniões. Em um deles, Felipe 

Neto fala sobre políticos, e conta, até o dia 11 de novembro, com mais de 3 milhões de 

acessos.
25

  Um outro vídeo, em que PC Siqueira discorre a respeito dos Emos, 

apresentava, até o dia 11 de novembro, mais de 1 milhão de visualizações.
26

 Nas suas 

respectivas páginas é possível, então, ver os comentários de apoio dos usuários, 

classificando-os de “engraçados”, “divertidos”, ou mesmo concordando com suas 

opiniões. 

 

Assim, buscou-se mostrar neste capítulo o processo de desinformação proporcionado 

pela lógica da internet. Os veículos de comunicação competem entre si para ver quem 

consegue produzir mais, trazer mais informações para seus leitores. Ao mesmo tempo, 

existe uma fonte de produção de conteúdo vinda dos próprios usuários, que 

possivelmente tem mais prestígio e simpatia por parte do público do que alguns veículos 

tachados como profissionais e de credibilidade. E, então, no final das contas, quem 

deveria prestar o grande papel de comunicador acaba gerando um processo de saturação 

de fatos, notícias e acontecimentos. O sentido se perde em meio ao fluxo, enquanto, 

contribuindo para esta babel, surgem outras vozes que clamam pela atenção dos 

usuários. Tudo isso reforça o lugar da internet como sendo propenso a inúmeras 

possibilidades de produção de conteúdo e palco de grandes esforços criativos, mas que 

ainda não conseguiu encontrar a melhor maneira de informar o seu público. O propósito 

da história contada pelo produto deste trabalho toca justamente neste ponto: em uma 

realidade em que a efemeridade das informações cresce, em que sua captação nem 
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Anexo. 
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26

 Disponível em < http://migre.me/29bFn > ; acesso em 11 Nov. 2010.  



28 

 

mesmo é percebida pelos consumidores, os veículos de comunicação precisam, então, 

competir com a produção descentralizada de conteúdo. 
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4. O PROCESSO 

 

4.1 Concepção 

 

Quando finalmente precisei escolher o que fazer como Trabalho de Conclusão de Curso, 

tinha uma ideia fixa: queria que o famigerado TCC fosse um produto, e não uma 

monografia. O que sempre me atraiu para esta escolha foi a ideia de poder realizar algo 

de teor criativo como trabalho final da graduação, com maior liberdade, sem as 

restrições de temas impostos pelas disciplinas. Inclusive, acreditava ter maiores 

inclinações para a criação de um produto artístico-experimental do que para a pesquisa 

acadêmica propriamente dita. Esta convicção, aliada à resistência que tinha em escrever 

uma monografia, me deram a certeza de que seria muito mais prazerosa a execução de 

um produto. Assim, alimentei ainda mais as pretensões que tinha de fazer um projeto 

diferenciado, utilizando algum conceito que ainda não havia visto em outros trabalhos 

semelhantes. Foi, então, que cheguei à ideia de criar uma história de ficção que se 

dividisse e se completasse em duas mídias: um texto literário e um vídeo em curta-

metragem.   

  

Agora, após todo o processo completado, posso avaliar melhor essa decisão e perceber 

que, a princípio, ela foi tomada com uma certa dose de ingenuidade e, por que não, de 

pretensão. Logicamente que, para o trabalho ter destaque e apresentar um diferencial, 

não necessariamente era preciso vir em um formato completamente inovador e 

revolucionário. Mas, novamente, minhas intenções levaram a me arriscar a fazer um 

esforço triplo, pois, além dos dois produtos, ainda deveria realizar o levantamento 

conceitual para escrever este memorial. A própria concepção do projeto já consitituia 

um obstáculo, e este fato, inicialmente, acabou por me afastar da realização do trabalho, 

afinal, eu nem mesmo tinha uma premissa para a história que queria contar. Portanto, 

adiei seu início durante todo o primeiro semestre de 2010, período em que eu deveria ter 

executado o TCC. E foi após algum tempo sem rumo que decidi finalmente encarar 

aquele desafio que havia me proposto, afinal, depois de ter feito todo o anteprojeto em 

cima daquela ideia inicial, o orgulho não mais me permitia desistir. Então, em primeiro 

lugar, resolvi acatar uma determinação dada por minha orientadora, sobre a qual eu 

ainda não havia atentado: o formato da narrativa em dois meios não poderia permanecer 
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isolado como objeto do trabalho. A história é que deveria estabelecer, necessariamente, 

uma relação com o jornalismo e a comunicação em geral.  

 

A partir de então, resolvi, enfim, concentrar os esforços para pensar em uma premissa 

que envolvesse mais a realidade do curso. Uma primeira ideia surgiu vinda da minha 

própria rotina de estágio em uma assessoria de comunicação. A história trataria, de uma 

maneira absurda, das influências que uma empresa desse tipo tem na produção de 

informações e notícias. A trama possuía uma grande carga conspiratória, mostrando 

como uma assessoria se aproveitava dos mais variados acontecimentos, desde 

catástrofes naturais até crimes cotidianos, para inserir e promover a marca dos seus 

clientes. Entretanto, pelo modo como o enredo estava se formando, aquela proposta 

começava se tornar impraticável devido a suas dimensões, principalmente em relação à 

confecção do vídeo. Um esboço do que seria a história já havia sido feito, mas, neste 

momento, o segundo semestre de 2010 já estava se iniciando, e era preciso começar a 

escrever o texto imediatamente. Assim, como uma derivação dessa ideia inicial, me 

surgiu uma nova, que poderia ser posta em prática mais rapidamente e cujos 

desdobramentos da narrativa era possível enxergar com maior facilidade. O esboço da 

trama se tornou mais coeso e eu percebi que poderia, com aquela história, trabalhar 

melhor sua relação com o formato de divisão em duas mídias.  

 

Do outro enredo, aproveitei a ideia de trabalhar com um processo de desinformação 

proporcionado pelos métodos atuais de se produzir notícias. Foi a partir daí que veio a 

questão: se algum veículo estivesse deliberadamente publicando informações falsas, 

seríamos capazes de perceber? Será que isso faria, de fato, alguma diferença para os 

leitores, de tão descartáveis que são a maioria das notícias? Essa premissa fluiu melhor 

para o papel e eu já conseguia vislumbrar seu desfecho. Então, pela própria ordem dos 

eventos da trama, comecei escrevendo o conto literário. Seu dever era apresentar a 

situação, a problematização da história, e narrar o processo pelo qual um jornalista 

inventava as notícias que publicava. Logicamente que, como também é papel do texto 

prender a atenção do leitor, a imaginei contada de forma a criar uma tensão na narrativa 

que proporcionasse algumas reviravoltas. Apesar de meu foco não ser a discussão de 

estilos ou gêneros utilizados, este aspecto era importante para gerar o interesse pela 

história.  
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4.2 O Conto Literário 

 

Pela crítica que pretendia realizar através do conto, procurei escrever de um modo que 

salientasse a ironia e picardia. Foi uma forma própria que escolhi para tratar do tema. 

Mas, em relação à história, de início, decidi intercalar o conto entre dois focos 

narrativos, como modo de construir o conflito até o instante em que as duas tramas 

supostamente iriam convergir. Em um momento eram mostrados os métodos usados por 

Mark Marques, o jornalista, para inventar suas notícias, além de revelar suas formas de 

driblar as suspeitas do veículo de comunicação para o qual trabalhava. Inclusive, o 

conto se inicia destrinchando e transformando em narração uma dessas notícias, para 

persuadir o leitor a achar que aquilo já faz parte do que será contado, com o intuito de 

inseri-lo de uma maneira diferente no problema que será apresentado no enredo. Em 

uma segunda ocasião são evidenciadas as conversas de dois amigos, Ricardo Varvalle e 

Fred, em seu apartamento, discutindo trivialidades, até o momento em que um deles 

começa a suspeitar das notícias publicadas pelo jornal ao prever o padrão em que eram 

veiculadas.  

 

A própria escolha de não usar diálogos nas partes focadas em Mark Marques e de 

constituir quase que somente com conversas os momentos de Ricardo e Fred, foi uma 

forma encontrada de delimitar claramente as diferenças até a revelação final da história. 

Não dar voz a Mark Marques era uma maneira de resguardar o fato de que ele era 

Ricardo Varvalle. Assim, a intenção era de que a mentira, a enganação, a confusão e a 

dificuldade de diferenciar o que é verdade do que não é, estivesse implantado no cerne 

da história. O título do texto, Cacofonia, se inspira justamente nesta ideia de algo que 

não é harmônico, de uma comunicação feita com ruídos.  Ao final o conto tenta realizar 

essa reflexão sobre as práticas jornalísticas, mas, mais ainda, sobre a atual conjuntura 

informacional proporcionada ela internet, na qual anonimato, excesso de informação e a 

multiplicidade de canais acabam por interferir em nossa compreensão dos fatos. 

 

4.3 O Vídeo  

 

Através do gancho deixado pelo conto literário, o vídeo procura abordar, de forma mais 

irreverente, um outro aspecto que é reflexo dessa realidade: o prestígio alcançado pela 
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produção de conteúdo descentralizado. Ou seja, como muitos blogs, vlogs (videologs) e 

sites menores acabam ganhando a simpatia dos usuários, se tornando maiores 

referências para o público. Ao final do conto, Ricardo Varvalle/Mark Marques, quando 

tem sua farsa descoberta, ao invés de ser punido, acaba sendo convidado para participar 

de um site de sátiras de notícias. A inspiração mais direta para essa reviravolta veio 

justamente de páginas como o Sensacionalista
27

, que é uma paródia humorística dos 

grandes portais, onde notícias inventadas, de teor cômico, são publicadas como se 

fossem informações reais e corretas. Ao mesmo tempo, o personagem passa a ser uma 

celebridade virtual, quando começa a gravar o seu próprio vlog, cuja referência, para a 

história, veio dos videologs reais, como os já comentados no capítulo anterior. De fato, 

basicamente, os vídeos feitos por Felipe Neto e PC Siqueira, citados como exemplo de 

usuários de internet produtores de conteúdo, serviram de principal influência para este 

aspecto da narrativa. Na verdade, as filmagens realizadas pelos dois vloggers servem 

mais como uma referência paródica, como algo que tentei reproduzir de modo a satirizar 

aspectos desse tipo de produto. Não os utilizei como um ideal de vídeo a ser copiado. 

 

O intuito era fazer, então, do curta-metragem, além de mais um elemento para reflexão 

do tema do trabalho, um produto que aprofundasse a história do personagem principal, 

lhe dando maiores propósitos não evidenciados no conto. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que precisava abordar uma das questões do projeto, precisava também cumprir o seu 

papel na história. E neste caso, o formato de documentário ficcional adotado está 

relacionado ao curto tempo que havia para a conclusão do trabalho. Pelo grande 

obstáculo que era conseguir conciliar a confecção de três produtos (conto, vídeo e 

memorial), não seria possível me alongar muito na produção do filme. Portanto, o 

gênero escolhido seria mais simples de ser realizado, exigindo apenas 4 dias de 

filmagem. A própria edição do material também seria mais fácil, pois os depoimentos 

dos personagens entrevistados só precisavam ser colocados na ordem. Além disso, era 

uma oportunidade de aproveitar as técnicas documentais aprendidas durante a 

graduação e ainda estaria em consonância com algumas das principais referências para 

narrativas transmidiáticas que utilizei.  
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O curta trata, então, do fenômeno midiático vivido por Ricardo Varvalle/Mark Marques, 

mostrando-o em um de seus vídeos, enquanto é intercalado por depoimentos de 

admiradores do seu trabalho e de pessoas relacionadas a ele. Assim é possível ver a 

reação de todos após sua fama, explorando diferentes visões sobre as celebridades de 

internet através das falas dos personagens. Aqui, as interferências feitas pela cenas que 

mostram o vlog de Ricardo, servem como comparação, de forma irônica, para as 

impressões dos depoentes.  Por exemplo, em determinado momento a personagem da 

psicóloga que avalia seu comportamento diz achar que seu trabalho é “criticamente 

contundente”, para em seguida surgir uma cena em que Ricardo toca uma bateria de 

brinquedo. O próprio desfecho do curta-metragem procura estabelecer toda a ideia de 

farsa já incutida desde o conto literário. Quando, ao final, descobre-se que foi o próprio 

Ricardo que organizou a gravação do documentário, busca-se reforçar a ideia da 

descentralização da do conteúdo neste atual contexto. Reitera-se a crítica ao fato de que 

nem sempre é possível certificar a procedência de determinadas informações, e que em 

meio ao grande fluxo de eventos, imagens, vídeos, é difícil discernir o que é verdade do 

que é mentira. 

 

Portanto, agora, ao ter os dois produtos concluídos, como uma narrativa transmidiática 

completa, posso rever as referências que usei e que serviram de inspiração para esta 

empreitada. Como disse, na tentativa de recriar esse formato no projeto, me remeti 

imediatamente às histórias de ficção que admirava. No caso, seriam as já citadas na 

fundamentação do produto, como Matrix, Star Wars e Lost, entre as principais. Estes 

eram os exemplos que eu procurava seguir ao buscar explorar diferentes nuances em 

mais de uma mídia. E o que no início era uma tentativa de simplesmente reproduzir, 

com uma ficção de minha autoria, este formato de se contar histórias, se tornou uma 

busca por causar uma provocação a respeito dos elementos que realmente me 

incomodavam na internet. Percebi que podia usar este trabalho como um artifício crítico 

para a série de banalidades que via surgir neste tão revolucionário meio de 

comunicação. Mas, certamente, pude notar como também o formato de narrativa 

transmidiática poderia se aproveitar dessa reflexão a que eu me propunha. As minhas 

leituras para a fundamentação teórica do produto mostravam que, por um lado, a 

internet era provocadora de novas manifestações criativas. Assim, o próprio modelo de 

narrativa serviria como contraponto às críticas contidas na história.    
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Ao fim, sinto que pude tirar proveito deste trabalho, uma vez que consegui realizar o 

produto da maneira como o planejei, procurando um método menos rígido e mais 

criativo para um trabalho acadêmico, ao mesmo tempo em que tentei traduzir minhas 

percepções e críticas através da narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5. TRAJETÓRIA PESSOAL 

 

Minha relação com o curso de jornalismo não foi das mais tranquilas. Até este ponto, 

tudo bem, afinal, alunos têm sempre do que reclamar. Difícil encontrar um estudante 

que não tenha sofrido com dúvidas e frustrações durante sua graduação. Mas, 

inicialmente, quando ingressei na Faculdade de Comunicação no segundo semestre de 

2006, foi natural o deslumbramento ao finalmente entrar para o ensino superior. Na 

realidade, eu não tinha reais pretensões de ser jornalista, mas acreditava que o curso 

poderia me levar a traçar caminhos por diversas outras áreas da comunicação, inclusive 

por algumas que eu já detinha interesse, como o audiovisual.  

 

De qualquer modo, o primeiro semestre já foi bem definidor para despertar alguns 

novos interesses que seriam desenvolvidos ao longo da graduação. Enquanto a 

disciplina de Oficina de Comunicação Escrita servia como um alívio criativo e como 

forma de exercitar um método textual mais crítico e livre, as matérias teóricas, em 

especial a de Teorias do Jornalismo, permitiam aguçar a capacidade de análise das 

informações que consumia. Comecei a notar que apreciava observar os meios de 

comunicação e seus modos de apresentar seus produtos e conteúdos. Cheguei, então, 

ainda neste primeiro semestre, a tentar uma bolsa de pesquisa para o Grupo de Estudo 

de Políticas de Informação, Cultura e Comunicações (GEPICC), no Instituto de 

Ciências da Informação (ICI) da UFBA, orientado pelo professor Othon Jambeiro. 

Resolvi tentar essa vertente por, primeiro, querer experimentar as diversas 

possibilidades de estágio que poderia ter e, segundo, por realmente achar que seria uma 

experiência interessante. Iria realizar, então, um estudo a respeito do processo de 

digitalização das emissoras de rádio de Salvador, sobre como elas estavam convertendo 

seus sinais analógicos e como elas aproveitavam o uso da internet na sua transmissão. 

Apesar do estímulo inicial, o excesso de discussões de textos passados para os alunos e 

a necessidade de fundamentar teoricamente o trabalho que eu iria realizar, acabaram por 

criar em mim as primeiras resistências com o academicismo. Cheguei a escrever o 

artigo exigido pelo grupo de pesquisa como resultado do levantamento feito nas rádios, 

mas já não sentia tanto interesse por estudos teóricos.  
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Foi durante o segundo semestre, entretanto, que eu iria certificar de uma vez por todas 

minha rejeição para com a teoria, após cursar a disciplina de Semiótica. Os debates 

altamente abstratos, os textos extremamente complexos, tudo isso alicerçou meu 

repúdio. Logicamente que, em matérias futuras, eu chegaria a rever meus conceitos, ao 

ter a chance de estudar assuntos mais palpáveis.  

 

Porém, naquele mesmo período, havia duas disciplinas que serviram como estímulo 

para minhas pretensões criativas. Uma delas era a Oficina de Audiovisual, que permitia 

praticar tanto a fotografia quanto o vídeo. Neste caso, a experiência foi muito profícua, 

pois, apesar de ser um apreciador de cinema de longa data, nunca tinha me aventurado 

na produção de um filme. Outra matéria que me despertou foi a de Comunicação 

Jornalística. Nesta ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de realizar grandes 

reportagens utilizando a linguagem do jornalismo literário. Entretanto, para mim, foi 

mais gratificante a liberdade de escrever um texto, digamos, mais artístico, do que a 

experiência de realizar a apuração para a reportagem. Portanto, foi através desse fato 

procurei cultivar mais a prática da escrita. Ainda neste semestre, cursei a disciplina 

optativa de Estudos Especiais em Jornalismo, lecionada por Malu Fontes. Seria uma 

nova oportunidade de aprofundar as técnicas de análise dos produtos midiáticos, algo 

que começava a se tornar mais prazeroso para mim. Não à toa, voltaria a pegar outras 

optativas de abordagem semelhante, também ministradas por Malu Fontes, onde 

podíamos observar criticamente coberturas jornalísticas e enquadramentos realizados 

pelos veículos de comunicação. 

 

A partir daí, mesmo com um bom aproveitamento de disciplinas neste segundo 

semestre, a relação conflituosa com o curso começou a se agravar, novamente devido à 

repetição de matérias teóricas desestimulantes, como foi o caso de Estética da 

Comunicação. Então, deste ponto em diante, nos semestres seguintes, só consegui tirar 

maior proveito das matérias práticas, como a Oficina de Radiojornalismo e Oficina de 

Telejornalismo. Fora esses exemplos, só conseguiam despertar meu ânimo algumas 

optativas que cursei de acordo com minhas áreas de interesse, como Linguagens da 

Comunicação, no sexto semestre, que tratava da análise de filmes, ou Temas Especiais 

em Fotojornalismo.  
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Para tentar aplacar a crescente frustração com a Faculdade, nas férias de 2007 para 

2008, entre o terceiro e quarto semestres, resolvi viajar para São Paulo e trabalhar como 

estagiário em uma empresa de assessoria de comunicação de um conhecido. A ocasião 

valeu mais pelo distanciamento do que necessariamente pelo interesse por esse tipo de 

trabalho, que eu via como burocrático. Mas, ainda assim, contribuiu para que pudesse 

conhecer melhor as relações estabelecidas pelos veículos de comunicação com essas 

empresas. 

 

Depois dessa experiência, como continuava sem interesse em trabalhar na prática do 

jornalismo diário, uma das principais opções escolhidas por meus colegas, eu passei a 

procurar algo que me permitisse trabalhar com processos de criação de produtos e 

enxerguei na publicidade uma possível via. Estagiei, então, por um ano e meio, como 

redator, em agências: no segundo semestre de 2008 fiquei na Propeg, e de 2009 a 2010, 

na Marcativa Comunicação Estratégica. Familiarizei-me, portanto, com as etapas de 

concepção de peças publicitários e de outros produtos realizados por essas empresas. 

Por este ponto de vista, estes trabalhos foram extremamente proveitosos. Porém, mesmo 

sendo uma experiência, por assim dizer, mais lúdica e mais próxima do que eu 

procurava, não consegui ser cativado por aquela área. Comecei achar que, fora a etapa 

criativa da qual eu tirava proveito, a jornada era extremamente cansativa e o trabalho 

repetitivo. Passei a sentir que era uma ocupação que não trazia muito retorno, 

reconhecimento ou qualquer tipo de prazer a mim. Além disso, a publicidade não era 

muito lisonjeira, financeiramente falando, com os estudantes de jornalismo que se 

aventuravam em seu território. Assim, esse foi um dos principais motivos que me 

levaram depois a procurar um novo estágio em uma assessoria de comunicação que, se 

não era exatamente o tipo de trabalho que eu almejava, pelo menos recompensava 

melhor seus empregados.  

 

De todo modo, mesmo sem sentir que encontrei meu rumo profissional, posso ter a 

certeza de que as tentativas fazem parte do processo de formação. Sou capaz ao menos 

de perceber que hoje sinto prazer em realizar minhas próprias criações e histórias que 

ainda pretendo publicar. E apesar das tensões e frustrações ao decorrer do curso, seria 

leviano dizer que nada aproveitei dessa etapa.  
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Por isso, devido a esta trajetória um tanto conturbada, pode-se dizer que a natureza do 

produto aqui apresentado, de certa forma, traduz uma desconfiança e incredulidade com 

relação ao fazer jornalístico. Talvez involuntariamente, foi uma forma que encontrei de 

externar alguns sentimentos a respeito desta profissão e dos valores que hoje imperam 

no contexto da nova ordem informacional protagonizada pela internet. Creio que, ao 

fim, o modo de confeccionar o produto contribuiu para ajudar a reavaliar minha 

graduação e as expectativas que tive ao ingressar no curso.  
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