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O Olhar Latino-americano na Obra de 
Sebastião Salgado1

Denis Renó

A IRWRJUD¿D�VH�SRVLFLRQD�Ki�TXDVH�GRLV�VpFXORV�SRU�XP�GLVFXUVR�
silencioso, onde a imagem fala por si. Trata-se de falar por escritas na 
luz, como se traduz pelo próprio nome, mas também pelo extracampo 
H�SHODV�HPRo}HV�TXH�D�LPDJHP�FRQJHODGD�QR�WHPSR�QRV�HQWUHJD��,VVR�
faz da IRWRJUD¿D�XPD�SRWHQWH� IHUUDPHQWD�PLGLiWLFD�H�FRQVWUXWRUD�GH�
RSLQL}HV��SRLV�PXLWDV�YH]HV�QRV�HQWUHJD�PHQVDJHQV�QmR�yEYLDV��H�VLP�
SURYRFDGRUDV�GH�UHÀH[}HV�

Essa essência acompanha a IRWRJUD¿D� SRU� WRGD� D� VXD� KLVWyULD��
Ao registrar, em 1838, uma pessoa na parisiense rua Boulevard du Temple, 
/RXLV�'DJXHUUH�QRV�OHYRX�D�UHÀHWLU�VREUH�D�H[LVWrQFLD�KXPDQD�HP�XP�
mundo dinâmico. A cena foi feita em uma rua altamente movimentada. 
Porém, devido ao tempo de exposição necessário para registrar uma 
imagem no Daguerreotipo, aparecem apenas um homem engraxando 
sapatos junto ao engraxate. As demais pessoas desaparecem por causa 
GR�PRYLPHQWR�SURYRFDGR�SHOR�FDPLQKDU��UiSLGR�R�VX¿FLHQWH�SDUD�WUDQV-
formar-se em vultos.

��� 3HVTXLVD�¿QDQFLDGD�SHOD�)XQGDomR�GH�$PSDUR�j�3HVTXLVD�QR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR�
– FAPESP, Ref. Proc. 2019/19337-1.
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Apesar de ter sido esse o primeiro registro humano, a IRWRJUD¿D�
acabou tornando-se uma ferramenta destinada a eternizar pessoas, luga-
UHV�H�VLWXDo}HV��1HVVH�HVSHFWUR�QDUUDWLYR��R�UHJLVWUR�H�D�H[SRVLomR�GH�
VLWXDo}HV�VRFLDLV�WUDQVIRUPDUDP�VH�HP�XPD�WHQGrQFLD��,VVR�p�IDFLOPHQWH�
compreendido pelas ideias da franco-germânica Gisèle Freund (2015), 
para quem a IRWRJUD¿D�RFXSRX�XP�LPSRUWDQWH�HVSDoR�GH�H[SUHVVmR�VRFLDO�
na história da humanidade desde o seu surgimento, o que persiste até 
os dias de hoje.

Pode parecer uma ideia localizada, não replicável a outras realida-
des distantes da europeia testemunhada por Daguerre ou mesmo por 
)UHXQG��1mR�p��(P�UHJL}HV�FRP�PDLRU�GLVWDQFLDPHQWR�VRFLDO��FRPR�D�
América Latina, a IRWRJUD¿D�RFXSD�HVVH�OXJDU�GH�IDOD�GHVGH�R�LQtFLR�GR�
século XX. Encontramos diversos fotógrafos latino-americanos nesse 
cenário, destacando o mexicano Manuel Álvarez Bravo e o peruano 
Martín Chambi, esse último considerado o mais importante fotógrafo 
indígena da América Latina e conhecido por sua IRWRJUD¿D�KXPDQLVWD�
(Colorado, 2013). Ambos, entretanto, usaram a IRWRJUD¿D�FRPR�IHUUD-
menta de disseminação sociocultural, eternizando e divulgando traços 
de suas culturas. De igual maneira, usaram da IRWRJUD¿D�SDUD�WUDQVPLWLU��
através de uma latinidade imagética, problemáticas comuns na região, 
desde as mais frias terras do sul do Chile à mais nortenha divisa mexi-
cana com os Estados Unidos.

No Brasil, a IRWRJUD¿D�VXUJLX�SHODV�PmRV�GR�IUDQFrV�UDGLFDGR�QR�
Brasil, Antoine Florence. Radicado na cidade de Campinas em 1824, 
quando chegou ao país, Florence realizou experimentos com uma câmara 
escura, uma chapa de vidro e papel sensibilizado para impressão por 
contato já em 1833, e denominou o experimento como 3KRWRJUD¿H. 
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&XULRVDPHQWH��H�SRU�FDXVD�GR�LVRODPHQWR�JHRJUi¿FR��R�IUDQFrV�QmR�WHYH�
contato com o semelhante experimento desenvolvido pelos contempo-
râneos europeus Niépce e Daguerre.

Desde Florence até meados do século XX, a IRWRJUD¿D�QR�%UDVLO�
contou com diversos nomes importantes, como Thomas Farkas, 
José Oiticica Filho, Eduardo Salvatore, Stefan Rosenbauer, Chico 
Albuquerque, Hermínia de Mello Nogueira Borges e, mais recentemente, 
Nair Benedicto, entre outros. Porém, a IRWRJUD¿D�EUDVLOHLUD�WRUQRX�VH�
mundialmente respeitada através das lentes de Sebastião Salgado, que 
também ganha protagonismo neste capítulo.

Porém, o seu surgimento neste texto surge de maneira contraditória, 
não no sentido de reconhecê-lo como um importante fotógrafo brasi-
leiro, e sim na localização de uma real brasilidade (ou latinidade) em 
VXD�REUD��3DUD�WDQWR��GHVHQYROYR�XPD�UHÀH[mR�VREUH�D�VXD�REUD�FRP�
base nas ideias sobre o Pensamento Comunicacional Latino-americano 
propostos e intensamente defendidos por Marques de Melo (2003), a 
quem, de alguma forma, busco homenagear com o desenvolvimento 
do estudo. Espero, com essa contribuição, não somente dar a conhecer 
o valor latino da obra de Sebastião Salgado, mas também reforçar o 
poder da IRWRJUD¿D�QD�FRQVWUXomR�GH�XP�GLVFXUVR�VRFLDO�

Um Fotógrafo Brasileiro com Olhar Europeu

Sebastião Salgado é um mineiro, nascido e crescido no Vale do 
Rio Doce, em Minas Gerais. Viveu sua infância na pequena cidade de 
Aimorés, onde nasceu, mas na adolescência foi estudar na capital mais 
próxima, Vitória. Lá ingressou no curso de economia da Universidade 
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Federal do Espírito Santo, onde se formou. Em seguida, estudou 
mestrado na Universidade de São Paulo. Porém, seus ideais políticos 
¿]HUDP�FRP�TXH�HOH�H�VXD�HVSRVD��/pOLD�:DQLN��GHFLGLVVHP�VH�HPLJUDU�
HP������SDUD�3DULV��7DO�GHFLVmR�SRGH�VHU�GH¿QLGD�FRPR�XP�DXWRH[tOLR�
por causa dos riscos de perda de liberdade graças à Ditadura Militar 
vigente na época.

Em terras francesas, enquanto isso, sua esposa estudava Arquitetura 
na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Sebastião Salgado come-
çou um doutorado em Ciências econômicas, mas não chegou a concluir, 
pois começou a trabalhar como secretário na Organização Internacional 
do Café (OIC), em Londres. Sua atividade era, basicamente, auxiliar na 
promoção do desenvolvimento econômico de diversos países africanos 
a partir do plantio do café. Foi através de sua esposa, obrigada a estudar 
e fotografar no curso de arquitetura, que Salgado obteve o seu primeiro 
contato com a IRWRJUD¿D�

Ela [Lélia] escolheu uma Pentax Spotmatic II, com uma lente objetiva 
Takumar de 50 mm, f:1,4. Não sabíamos nada de IRWRJUD¿D��PDV�ORJR�
DFKDPRV�DTXLOR�IDQWiVWLFR��'H�YROWD�D�0HQWKRQQH[��¿]HPRV�QRVVDV�
SULPHLUDV�LPDJHQV��OL�DV�LQVWUXo}HV�H��WUrV�GLDV�GHSRLV��YROWDPRV�D�
Genebra para comprar mais duas objetivas, uma de 24 mm e outra 
de 200 mm. Foi assim que a IRWRJUD¿D� HQWURX� HP�PLQKD� YLGD��
Quando regressamos a Paris, montei um pequeno laboratório na 
Cité Universitaire. (Franc, 2013, p. 20)

A partir das primeiras brincadeiras com a câmera Pentax de Lélia, 
Sebastião Salgado se interessou e começou a levar o equipamento foto-
JUi¿FR�QDV�GLYHUVDV�YLDJHQV�D�WUDEDOKR�TXH�ID]LD�DRV�SDtVHV�DIULFDQRV��
E começou a fotografar os lugares, as culturas, as pessoas e os problemas 
sociais daquele continente. Nasceu, ali, o fotógrafo Sebastião Salgado. 
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Porém, não bastava fotografar. Era preciso aprender a construir narrativas 
DWUDYpV�GD�OX]��3DUD�LVVR��HOH�H�VXD�HVSRVD�LQWHQVL¿FDUDP�DV�YLVLWDV�DRV�
museus de arte com os quais tinham contato na Europa (Francq, 2014).

Já apaixonado por IRWRJUD¿D��6HEDVWLmR�6DOJDGR�H�VXD�HVSRVD�GHFL-
dem voltar a viver em Paris e investir na arte. Como o próprio fotógrafo 
relata (Francq, 2014), começa a viver de IRWRJUD¿D��UHYHODQGR�¿OPHV�
para amigos e fotografando o que conseguia fotografar em troca de 
DOJXP�GLQKHLUR��$Wp�TXH�JDQKD�D�RSRUWXQLGDGH�GH�IRWRJUDIDU�SUR¿V-
sionalmente. Em 1979, após passar por importantes agências, como 
Sygma e Gamma, Sebastião Salgado ingressa na Magnum, onde per-
manece até 1994, quando abre, junto a Lélia, a agência de IRWRJUD¿D�
Amazonas Images.

Em toda a sua carreira, Sebastião Salgado produziu diversas obras. 
Sua obra é marcada pela IRWRJUD¿D�VRFLDO��HQWUH�HODV��2XWUDV�$PpULFDV���������
Sahel, l’Homme en détresse (1986), Trabalhadores (1993), Terra (1997), 
Êxodos e Retratos de Crianças do Êxodo (2000), África (2007), 
Gênesis (2013), Perfume de Sonho (2015) e Gold (2019). Atualmente, 
produz a fotorreportagem Amazônia, marcada para ser lançada no pri-
meiro semestre de 2021 e será, segundo o próprio fotógrafo em diversas 
entrevistas, a sua última grande obra. Em 2017, Sebastião Salgado foi 
empossado como membro da Academia de Belas Artes, na França. Em 
seu discurso, Salgado declarou que ”foi emocionante. Poder participar 
da cultura francesa e ter como herança minha cultura brasileira é algo 
fantástico” (Eichenberg, 2017, par. 2). Mas onde está a cultura brasileira 
neste fotógrafo, que aprendeu a desenhar com a luz europeia, traduzindo 
à sua IRWRJUD¿D�SDUWH�GD�HVWpWLFD�GR�YHOKR�FRQWLQHQWH"
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)RWRJUD¿D�FRP�'LVFXUVRV�/DWLQR�DPHULFDQRV

Ainda que Sebastião Salgado seja também um cidadão francês, ele 
jamais deixou de ser essencialmente brasileiro. Isso está claro em suas 
IRWRJUD¿DV��0DV�DR�FRQWUiULR�GR�TXH�R�SUySULR� IRWyJUDIR�GHIHQGH��D�
brasilidade de sua obra e, por sua vez, a latinidade (Francq, 2013), não 
se fazem presentes na estética, e sim na narrativa, na mensagem de sua 
REUD��TXH�SURSRUFLRQD�XPD�PDLRU�YR]�jV�TXHVW}HV�VRFLDLV�

O lugar de fala da obra de Sebastião Salgado está no cidadão mar-
ginalizado. Essa característica, aliás, é uma constante nos discursos 
populares latino-americanos, que tradicionalmente buscam poder dis-
cursivo. Essa realidade está presente na cultura popular, interpretada e 
UHVVLJQL¿FDGD�SRU�%HOWUmR��������FRPR�Folkcomunicação. O mesmo 
poder de fala é descrito por García Canclini (2005), para quem os lati-
no-americanos buscam constante espaço midiático e, a partir disso, uma 
UHFRQ¿JXUDomR�VRFLDO�H�FXOWXUDO��3RUpP��R�TXH�PDLV�FRQVROLGD�D�LGHLD�GH�
um olhar latino-americano na obra de Salgado é Marques de Melo (2003). 
Segundo o pesquisador, a Escola do Pensamento Comunicacional 
Latino-americano é marcada por traços que a difere das demais escolas. 
Na América Latina, há sempre um esforço social de emancipação, onde 
o cidadão comum busca uma narrativa, um espaço transformador por 
meio da disseminação cultural, social, artística e política. Diz ele que: 

Sempre fui capaz de colocar minhas imagens dentro de uma visão 
histórica e sociológica. O que os escritores relatam com suas penas, 
eu relatava com minhas câmeras. A IRWRJUD¿D� p� SDUD�PLP�XPD�
escrita. É uma paixão, pois amo a luz, mas é também uma linguagem. 
Poderosíssima. Quando comecei, não tinha limites. Queria andar por 
todos os lugares onde minha curiosidade me levasse, onde a beleza 
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me comovesse. Mas também por todos os lugares onde houvesse 
injustiça social, para melhor descrevê-la. (Francq, 2013, p. 27)

Imagem 1
Registros de guerra por Donald McCullin

(MacLennan, 2019)

Essa é a essência da obra de Sebastião Salgado, algo que difere da 
IRWRJUD¿D�HXURSHLD��2EYLDPHQWH��QD�REUD�GR�LQJOrV�'RQDOG�0F&XOOLQ�RX�
do Tchecoslovaco Josef Koudelka há espaço de fala para os marginaliza-
dos. Porém, trata-se de um espaço do outro, e não dele mesmo. É a busca 
de uma transformação da vida do outro, mas de algo que os fotógrafos 
não viveram. Ou é algo que viveram pontualmente, como podemos ver 
nos registros de Koudelka sobre a invasão de Praga pelos soviéticos. 
Josef Koudelka era tchecoslovaco e estava lá vivendo o acontecimento 
histórico. Mas isso se refere a esse acontecimento. O mesmo pode ser 
YLVWR�QDV�FREHUWXUDV�GH�FRQÀLWR�GH�0F&XOOLQ��TXH��FRPR�HXURSHX��WHP�
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em seu DNA traços de guerras anteriores. Ainda assim, ao fotografar 
XP�FRQÀLWR��R�ID]�FRP�XP�ROKDU�HVWUDQJHLUR�

Diferente desses fotógrafos, quando Sebastião Salgado registra 
povos latino-americanos na obra Outras Américas, ele o faz como um 
reencontro às suas próprias origens. Sebastião Salgado, o fotógrafo 
revela a Francq (2013) que fotografar a América Latina foi uma forma 
de reaproximar-se do Brasil, depois de quase uma década de exílio na 
França. Ainda que os povos latino-americanos possuam uma diversi-
dade entre si, também há uma unidade. Essa unidade foi a que Salgado 
encontrou e restabeleceu a produzir a obra, como podemos ver na demos 
ver na imagem 2.

Imagem 2
Os Saraguros em Outras Américas

Nota. De Outras Américas [Portfólio I] [)RWRJUD¿D@��GH�6HEDVWLmR�6DOJDGR��������
Amazonas imagens. (https://www.amazonasimages.com/travaux-amerique-latine). 
©Amazonas images.
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De igual maneira, Salgado deu voz aos trabalhadores de diversos 
lugares do mundo, entre eles os garimpeiros da Serra Pelada. Ao fotogra-
far o garimpeiro, Salgado da protagonismo a eles, seja pela expressão, 
VHMD�SHOR�VRIULPHQWR��$�LPDJHP���FRQ¿UPD�HVVD�WHQWDWLYD�

Imagem 3
Garimpeiros da Serra Pelada, em Trabalhadores

Nota. De Trabalhadores [Portfólio IV] [)RWRJUD¿D@�� GH�6HEDVWLmR�6DOJDGR�� ������
Amazonas imagens. (https://www.amazonasimages.com/travaux-main-homme). 
©Amazonas images.

Porém, o reencontro com ele mesmo não esteve presente somente 
na obra Outras Américas. A latinidade não se limita à obra que revela 
a América Latina ao mundo e a ele mesmo. Quando Salgado tem a 
oportunidade de realizar a obra Sahel, l’Homme en détresse, em 1986, 
ele recupera outra essência do latino-americano: o de sobrevivência 
frente às diversidades naturais e desigualdades sociais. A fome. Ela que 
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o persegue. E ela quem é retratada na obra. Não os cidadãos, como 
fazem outros fotógrafos, dentre eles o francês Henri Cartier-Bresson.

Em Sahel, l’Homme en détresse, encontramos outros cenários 
(o deserto), outras vestimentas (as túnicas), outras crenças (o Islamismo), 
mas coincidimos com Outras Américas pela mesma necessidade de dar 
voz aos cidadãos. Essa é, repetidamente, a essência da obra de Salgado, 
que parece antever à ideia de García Canclini (2005, p. 34) ao propor que 
³OD�FXOWXUD�VH�SUHVHQWD�FRPR�SURFHVRV�VRFLDOHV��\�SDUWH�GH�OD�GL¿FXOWDG�
de hablar sobre ella deriva de que se produce, circula y se consume en 
la historia social”.

Imagem 4
Discurso social em Sahel, l’Homme en détresse

Nota. De Sahel [Portfólio 04] [)RWRJUD¿D@��GH�6HEDVWLmR�6DOJDGR��������$PD]RQDV�
imagens. (https://www.amazonasimages.com/travaux-sahel). ©Amazonas images.
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Ao registrar as diferentes desigualdades em Sahel, Salgado dá voz 
aos cidadãos para que estes possam expressar-se através do olhar, das 
URXSDV��GRV�FRVWXPHV��HQ¿P��DWUDYpV�GH�VL�PHVPRV��(�DOHUWD�R�PXQGR�
sobre as desigualdades sociais. O próprio fotógrafo relata ao dizer que:

Quando me decidi pela IRWRJUD¿D��H[SHULPHQWHL�GH�WXGR��QX��HVSRUWH��
retrato. Um dia, sem saber como ou por que, caí no social. Na verdade, 
era natural que isso acontecesse. Eu havia pertencido à juventude 
do início da grande industrialização brasileira, muito preocupada 
FRP�DV�TXHVW}HV�VRFLDLV���)UDQFT��������S�����

Novamente, Sebastião Salgado sustenta a ideia de Marques de 
Melo (2003) sobre o Pensamento Comunicacional Latino-americano. 
Para o pesquisador, o pensamento comunicacional na América Latina 
se assemelha, dentre outras características, pela preocupação solidária 
com o outro. Isso está presente em toda a obra de Salgado, diferente 
da obra de Robert Frank, por exemplo, que é impregnada por um olhar 
ao bizarro, ao diferente, ou mesmo a Robert Capa, que buscava em 
suas fotos o retrato do que acontecia ao seu redor. Salgado declara, em 
entrevista a Francq (2013, p. 26) que “quando me perguntam como che-
guei à IRWRJUD¿D�VRFLDO��UHVSRQGR��IRL�FRPR�XP�SURORQJDPHQWR�GH�PHX�
engajamento político e de minhas origens”. Sebastião Salgado sempre 
soube que estava fotografando o outro, mas o fazia para que esse outro 
tenha voz, tenha lugar de fala, como ele sempre quis ter.

Sebastião Salgado defende que a sua IRWRJUD¿D�p�HVWHWLFDPHQWH�EUD-
sileira. Diz ele, no documentário “Revelando Sebastião Salgado” que, 
apesar de ter aprendido a fotografar em Paris, sua obra tem uma estética 
brasileira. Entretanto, esteticamente, isso não procede. A IRWRJUD¿D�
brasileira tem mais luz. A IRWRJUD¿D�EUDVLOHLUD�WHP�PDLV�FRU��6DOJDGR�
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valoriza uma estética de inverno em suas fotos, com uma luz menos 
LQWHQVD��XP�FpX�HVFXUR��YHMD�LPDJHP�����(Q¿P��XP�FHQiULR�GLIHUHQWH�
do vivido no Vale do Rio Doce.

Imagem 5
O céu de Sebastião Salgado em Perfume de Sonho

De Café [Portfólio 02] [)RWRJUD¿D@��GH�6HEDVWLmR�6DOJDGR��������$PD]RQDV�LPDJHQV��
(https://www.amazonasimages.com/travaux-cafe) ©Amazonas images.

Entretanto, a narrativa presente em sua obra é essencialmente brasi-
leira, ou melhor, latino-americana. O desejo transformador de Salgado 
em toda a sua obra, incluindo a segunda fase de sua trajetória, é algo 
que o Pensamento Comunicacional Latino-americano tem de essencial. 
Essa é a defesa de Marques de Melo (2003), de Beltrão (2001), de 
García Canclini (2005) e de tantos outros teóricos latino-americanos da 
comunicação. Esse mesmo desejo transformador está presente nas obras 
de Manuel Álvarez Bravo e Martín Chambi, que tentaram transformar a 
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imagem de seu povo e de si mesmo a partir da IRWRJUD¿D��2�TXH�HQFDQWD�
na obra de Sebastião Salgado não é somente a estética - sem dúvida, arte 
pura -, mas a narrativa que o faz um exemplo de fotojornalista social. 
(VVD�p�D�GH¿QLomR�TXH�HOH�PHVPR�GHFODUD�D�VL��(�HVVD�p�D�GH¿QLomR�TXH�
ele merece ter por toda sua obra.

Considerações

(VFUHYHU�VREUH�D�REUD�GH�6HEDVWLmR�6DOJDGR�p�XP�GHVD¿R��HP�HVSHFLDO�
R�GH�QmR�¿FDU�FHJR�GLDQWH�GD�EHOH]D�GH�VXDV�IRWRJUD¿DV��$�VXD�WUDMHWyULD�
QRV�GHL[D�HP�XPD�VLWXDomR�GH�ULVFR��HVSHFLDOPHQWH�QR�kPELWR�FLHQWt¿FR��
TXH�SRGH�ID]HU�QRV�DFHLWDU�WRGDV�DV�GHFODUDo}HV�GR�IRWyJUDIR��(�GHVHQ-
volver esse estudo foi, sem dúvida, um exercício de autocontrole, pois 
admiro abertamente a sua obra. Porém, o meu compromisso com a 
ciência, em especial à IRWRJUD¿D��PH�IH]�GLVFRUGDU�GR�SUySULR�6DOJDGR�
HP�VXD�DXWRGH¿QLomR�FRPR�XP�³IRWyJUDIR�EUDVLOHLUR�TXH�DSUHQGHX�D�
fotografar na Europa, mas que tem olhar brasileiro”.

Sim, Sebastião Salgado tem em sua obra o Brasil. E mais: tem a 
América Latina toda. A diferença é que sua obra não se situa na esté-
tica, e sim na ética, no compromisso comunicacional. O ser fotógrafo 
VRFLDO��FRPR�HOH�WDPEpP�VH�DXWRGH¿QH��p�FDUUHJDGR�GH�FRPSURPLVVRV�
transformadores. E quando esse compromisso leva em si a alma e o 
pensamento comunicacional latino-americano, ele passa a ser carregado 
de um desejo pelo coletivo, pela voz do coletivo. É um compromisso 
midiático.

6DOJDGR�UHVVLJQL¿FD�D�IRWRJUD¿D�HP�VXD�YLGD�FRPSDUDQGR�D�FRP�D�
escrita. Essa capacidade de reescrever histórias através da IRWRJUD¿D�p�
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visível em sua obra, assim como a sua paixão pela linguagem. E também 
é visível a sua paixão pela IRWRJUD¿D�VRFLDO��PHVPR�TXH�HVVD�WHQKD�DIHWDGR�
o seu emocional por mais de uma década. Uma doença emocional que, 
segundo o fotógrafo (Francq, 2013), só foi curada pela própria IRWRJUD¿D��
especialmente quando passou a fotografar o belo - em Gênesis - para 
tentar aguçar na sociedade o desejo de voltar ao belo, ao saudável, ao 
natural, ao Divino.

Observo, novamente, na obra de Salgado, a voz dos grupos sociais 
marginalizados. Sim, Salgado materializa em sua IRWRJUD¿D�R�SURSRVWR�
por José Marques de Melo, Luiz Beltrão, Néstor García Canclini e tantos 
outros que consideram o Pensamento Comunicacional Latino-americano 
como algo que leva em consideração o outro, a coletividade como atores 
midiáticos e/ou discursivos em prol de um processo comunicacional 
emancipatório, livre e democrático. Um processo que busca a expressão 
cultural, do diferente, do desigual e do desconectado, parafraseando a 
García Canclini.
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