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A série de reportagens Presidentes de Latinoamérica tem no seu centro 

os presidentes de diversos países do continente. Exibida em televisões 

públicas e estatais de diversos países latino-americanos (incluindo o Brasil) no 

sistema comunicativo multiestatal TeleSUR e, disponível na internet2, o 

conjunto de quatorze documentários, com aproximadamente uma hora cada, 

teve como objetivo compreender o cenário atual da América Latina, a partir das 

entrevistas, declarações e falas dos chefes de Estado da região, que 

apresentam as suas construções e visões sobre a época, as possibilidades de 

mudança e, inclusive, suas vidas privadas e trajetórias pessoais. 

O programa Presidentes de Latinoamérica traz entrevistas presenciais 

com doze Chefes de Estado da região, apresentando relatos autobiográficos e 

algumas reflexões dos principais líderes da América Latina, expondo os pontos 

interessantes para compreender os sofrimentos, as conquistas e as 

esperanças dos habitantes da região (FILMUS, 2010). As entrevistas dos 

presidentes permitem não apenas conhecer as origens, lutas, sonhos e 

pensamentos dos homens e mulheres que chegaram ao governo em seus 

países, nos primórdios do século XXI, mas também o contexto que atravessa a 

região.  
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Ainda, observa-se nesse produto midiático um processo comunicacional 

complexo que imbrica características, elementos e linguagens do 

documentário, da televisão e do jornalismo. Igualmente, esses vídeos fazem 

circular e convergir os seus conteúdos para outros formatos, suportes e 

tecnologias, como a internet. E, também, movimentando-se para outros 

espaços que não o midiático, gerando debates e interações no espaço público, 

bem como nas significações de sujeitos comunicantes (MATA et al., 2009), 

atentando para as suas competências como leitores, colaboradores, fruidores, 

observando as suas expressões e manifestam simbolicamente, em termos de 

processo comunicacional. Compreende-se que desse modo é possível 

investigar a série audiovisual, abrangendo as várias dimensões do processo 

comunicativo, bem como as distintas mediações que perpassam esse 

processo. 

Sendo assim, busca-se problematizar o processo comunicacional de 

construção simbólica da América Latina, a partir do produto audiovisual e das 

falas, pensamentos, compreensões e visões de mundo dos interlocutores, no 

caso, sujeitos comunicantes, residentes na Catalunha, a partir da realização de 

vídeo-conversas, de modo a enriquecer a compreensão da problemática da 

investigação. A vídeo/conversa, enquanto procedimento técnico metodológico 

permite registrar apropriações a partir das interações de cada sujeito com os 

fragmentos audiovisuais. Igualmente, possibilita a observação de falas, gestos 

e sonoridades que constituem os fluxos de apreciações dos materiais 

simbólicos (MALDONADO 2001). 

Compreende-se que a realização de diálogos com diversos 

interlocutores residentes em Barcelona, em diferentes espaços (universidades, 

cineclubes, associação de bairro, coletivos culturais, etc.), possibilita 

dimensionar e analisar as apropriações, usos, recusas e contextos de inter-

relação com o conteúdo da série audiovisual problematizada, no sentido de 

compreender que sentidos sobre a América Latina constroem a partir do 

contato com o material visual, bem como através das suas vivências e 

trajetórias midiáticas e pessoais.  

Da mesma forma, compreende-se a necessidade de se realizar 

reflexões teóricas e metodológicas que possam representar uma contribuição 
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as investigações realizados no âmbito do campo da comunicação, sobretudo, 

no que diz respeito a questão da recepção, entendida por Mattelart e Neveu 

(2004) como o momento privilegiado da produção de sentido. 
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