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Prefácio
No princípio era o outro:
Convivências e conflitos nas mídias
Luís Mauro Sá Martino

‘‘

Seres humanos devem ser ensinados e convencidos a partir da
razão, não com gritos, insultos e castigos corporais. Desse modo,
advirto fortemente aos praticantes da verdadeira religião [o politeísmo romano] que não insultem nem machuquem os Galileus
[cristãos] de forma alguma, nem verbal nem fisicamente.

— Juliano, o Apóstata, imperador romano. In Bettenson, 1992, p. 20.

A epígrafe deste prefácio está distante de nós cerca de 1.600 anos. É de Juliano, o
Apóstata, imperador romano que, por um breve período, revogou o Édito de Milão (313),
que garantia a liberdade de culto no Império. Sua identidade e intenções são claras: politeísta,
não aceita o que chama de religião dos “Galileus”, os cristãos. Mas a relação com a alteridade,
nem por isso, é destrutiva: recomenda a tolerância na relação com a diferença.
Por que iniciar com um imperador romano do século IV o prefácio de um livro sobre
mídia? Por conta de sua recomendação sobre a diferença, pautada na tolerância e na convivência, algo a se pensar diante dos espectros que circulam nas mídias.
No princípio era o outro, e com isso o início de toda a ética. Diante da alteridade, somos
convidados a sermos nós; antes disso, a ser eu, reconhecer a mim mesmo como uma primeira
pessoa da qual não posso escapar, mas na qual não preciso, não posso, talvez não deva, ficar preso.
Essa primeira pessoa é uma singularidade que, se ficar restrita a isso, terá pouca ou
nenhuma chance de ser algo a mais do que isso: o outro, que me atravessa com sua presença,
é também a fronteira a partir da qual me constituo a cada momento, o signo a partir do qual
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aprendo e invento significados. Sua presença descentra, move, me altera, e, no ato de me
alterar, efetivamente noto a presença do alter, que, ao me alterar, me torna outro que não o
eu de antes do encontro (Lévinas, 1990; 2010).
Por isso, gostaria de começar este prefácio situando um lugar de fala. Mais do que isso,
situando um lugar de agradecimento pelo convite para escrevê-lo, na esteira de um outro, o
convite para participar do Ecomig 2015.
Foram três dias intensos, de excelentes trocas pessoais e intelectuais com alunas e alunos, professoras e professores de cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação em
Comunicação de Minas Gerais.
O conhecimento só acontece no diálogo, e, ao menos de minha parte, esse aprendizado
pessoal e acadêmico permanece.

Os espaços da alteridade
Costumamos olhar para a alteridade nos grandes processos da vida. A alteridade se
revela a nós com mais clareza quando sua presença é institucionalizada pelos processos de
produção, pelas instâncias de afeto, pelos espaços de convívio mai sou menos familiares
aonde o outro se mobiliza à minha percepção e minha presença se faz notar. A constância na
presença do outro me leva, muitas vezes, a me preocupar com o fato de que estamos juntos e,
por isso mesmo, precisamos encontrar uma maneira de dividir não só o espaço, mas também
compartilhar fronteiras de subjetividades. Nas relações afetivas, no âmbito do trabalho, nos
espaços de estudo, nos confrontamos com uma alteridade que nos desafia constantemente.
O estranhamento diante do outro, no entanto, não parece estar restrito apenas a essas
relações de larga duração, de presença contínua. Há, no cotidiano, inúmeros outros espaços
nos quais a alteridade se apresenta estranhamente à minha apreensão e, por conta disso,
demanda também uma transformação naquilo que sou/estou.
Os atravessamentos da alteridade acontecem também, talvez com mais força, nos pequenos
espaços do cotidiano, na viagem de ônibus, na conversa com um cliente, na presença informal
em algum lugar, e então me dou conta que o encontro com o outro me desafia cotidianamente,
embora muitas vezes eu não perceba, ocupado que estou no solipsismo interessante de
concentração em meus próprios pensamentos – ou, hoje em dia, olhando para uma tela.
E então, de alguma maneira, o outro e eu nos colocamos diante de um espaço que,
naquele momento, ultrapassa a fronteira e estabelece o contato. Mas é de se perguntar se
a soma desses dois eus, do outro e eu, forma, de fato, um nós. O “nós”, recorda Emmanuel
Lévinas (2010), não é o plural de um “eu”, mas outra coisa, constituída a partir de algo além
da junção de dois ou mais “eus”: o nós requer o sentido de uma comunicação, um entrelaçamento muito mais intenso do que o simples contato. E, mesmo assim, em toda sua aparente
simplicidade, esse contato já me desafia a ser a mim mesmo. O diálogo, caminho e resultado
do encontro com o outro, é potencialmente transformador (Freire, 2014).
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A formação de um nós está implicada em uma responsabilidade ética para com o
outro: sou radicalmente responsável pelo outro, porque ele me é estranho, porque ele me
é familiar. Essa responsabilidade se revela no encontro, ao mesmo tempo em que o outro
se desvela ao meu olhar, apresentando-se no estranhamento causado pela sua semelhança –
é, como recorda Octávio Paz, meu “semelhante dessemelhante”. E esse paradoxo de um
descentramento da identidade, de algo que é e não é ao mesmo tempo, torna o outro
igualmente inquietante para mim.

Semelhante, dessemelhante
Freud (2014), em um ensaio de 1919 intitulado “O Inquietante”, nos recorda a dupla
natureza de qualquer estranhamento: é justamente por ser semelhante, parecido, que se torna
ainda mais distante, diferente, perturbador. O que me inquieta é diferente do que me apavora,
do que provoca algum outro tipo de emoção mais forte ou que simplesmente me repele: a
repulsa, no inquietante, está ligada diretamente à atração que o estranho provoca – meu
desejo de ver só é proporcional ao desejo de não ver, de manter uma distância próxima.
Quanto mais familiar, paradoxalmente, mais inquietante. O outro, tão próximos,
absolutamente distante, é tlavez um exemplo acabado do estranho: sua presença semelhante
me recorda que, apesar de parecido, não somos idênticos, na medida sobretudo que não há
um vínculo de identidade absoluto. E então esse outro se torna outro: diante do estranho, a
responsabilidade ética é desafiada continuamente. O humano de Freud e o humano de Lévinas
teriam muito o que conversar para se entenderem a respeito do que é fundamentalmente
próprio do ser em relação com o outro.
Fugir à responsabilidade diante do estranho exclusivamente porque ele é estranho deixa de lado o fato de que, nessa condição, também sou igualmente próximo e distante diante
daquele para quem sou inquietante.
A escolha ética, neste caso, é entre duas possbilidades de ver a alteridade: a responsabilidade perante o outro, porque se trata de um rosto semelhante; o estranhamento diante
da alteridade, porque é um sujeito dessemelhante. Uma escolha, evidentemente, que não se
pauta de maneira alguma em absolutos: o sentido de uma ética da alteridade repousa também na percepção constante de que se trata de uma alteridade absolutamente irredutível à
mim: esquecer disso significa, em muitos aspectos, forçar o outro ao pior de todos os destinos, tornar-se eu.
No entanto, tendo esse risco em mente, não é possível deixar de pensar que essa escolha
ética tem consequencias: a responsabilidade para com o semelhante, se certamente está fundada na existência de uma diferença, não cede ao risco de rotular essa diferença, classificá-la
em minhas próprias categorias e preconceitos e, no final, fazer de minha percepcção simples,
simplória, a respeito do outro, uma verdade a partir da qual me sentirei à vontade para tratar
aos outros como eu bem entender (Gutierrez, 2010).
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A responsabilidade ética para com o outro nasce do encontro com o outro, mas não de
qualquer encontro. A disposição em ser responsável, de simplesmente dar uma resposta ao
outro – “resposta” e “responsabilidade” estão na mesma raiz – entendendo-o como um ser
humano como eu (Esquirol, 2010). É diante do outro que se forma o desafio ético da convivência. E aonde mais estamos em contato com os outros do que no ambiente das mídias
digitais?

Encontrar a humanidade do outro
A Internet nos colocou diante de nós mesmos como jamais havia acontecido na história
humana. Pode soar hiperbólico, mas talvez não seja de todo errado comparar o advento da
Internet com o mundo novo encontrado nas navegações do século XV.
Nos dois casos, a humanidade se colocou diante de si mesma a partir do contato com a
alteridade radical que estava do outro lado: do outro lado do oceano, do outro lado da tela.
Nos dois casos, a pergunta feita, muitas vezes, é a respeito da identidade de quem está desse
outro lado, o lado desconhecido, no qual tudo é possível dentro do modo como se imagina
o outro.
E, se o encontro do século XV, lembra Todorov (2011), trouxe à tona toda a barbárie da
destruição do outro por conta da dificuldade de entendê-lo, de compreender seus signos e
códigos, o encontro nos ambientes digitais muitas vezes aponta para algo muito semelhante,
sobretudo porque o outro, neste caso, está difuso, presente e ausente em todos os lugares, e
sua localização não é feita a partir de espaços geográficos que o limitam, mas de bits e pixels
a partir dos quais nos constituímos mutuamente no ambiente das redes.
O estranho está do outro lado da tela, e pode ser qualquer pessoa – até aquele que está
ao meu lado. Nos ambientes digitais, o outro desaparece no suposto anonimato das relações,
e, de certa maneira, não seria talvez de todo errado supor que a ausência do rosto, no sentido
em que Lévinas denomina a evidência da presença de outrem, permita que toda a responsabilidade ética seja colocada de lado na constituição de discursos pautados pela intolerância,
pelo ódio, pelo desejo de aniquilação da diferença.
Aonde não existe responsabilidade ética logo se instaura a violência simbólica. E, na
ausência presumida do rosto do outro – presumida porque não só ele está lá como também
porque, em termos virtuais, somos continuamente expostos à visibildiade dos regimes técnicos –, alguns podem se sentir à vontade para deixar de reconhecê-lo como um igual.
E então, diante de uma alteridade que não vemos, que não sentimos, protegidos pela
sensação de anonimato das telas que nos cercam, nas quais posso desligar o outro com
um touchscreen, existe a possibilidade de, simplesmente, cair no que Hannah Arendt (2012)
chama, em Eichmann em Jerusalém, de “tentação do mal”. A multiplicação potencialmente
infinita de relações nos espaços virtuais cria um número proporcional de encontros latentes,
sejam eles pautados pelo entendimento, solidariedade ou tolerância, sejam eles frutos dessa
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“tentação do mal”, a tentação simplesmente de ir deixando de lado a visão do outro como um
elemento de travessia do eu para compreendê-lo como coisa.

A parte pelo todo na apreensão metonímica do outro
Nesse sentido, os ambientes digitais parecem ser especialmente eficazes: na velocidade
das relações virtuais, no universo de consultas rápidas à redes sociais nas quais a presença
do outro talvez não seja se não um fantasma, no sentido da fantasia, de si mesmo atrelada à
reconstrução de si mesmo no espaço das mídias, as possibilidades de simplesmente não conseguir se aproximar do outro é possivelmente maior.
A relação com o outro, nas mídias digitais, é quase sempre constituída a partir da apreensão da parte pelo todo. A exposição constante e contínua da vida privada tende a criar
uma certa sensação de familiaridade, mesmo de proximidade, ao mesmo tempo em que a
solidão segue se constituindo no interior de inúmeras barreiras (Oliveira, 2008; Sibilia, 2008;
Papacharissi, 2010; Turkle, 1995; 2011). Um post, uma foto, um perfil e é o suficiente para que
rótulos sejam atribuídos, na crença de se saber tudo sobre o outro – um efeito de metonímia
na apreensão da alteridade: observa-se uma parte, julga-se o todo. Com um mínimo de informações, é possível que alguém se sinta à vontade para formar uma imagem, plena de julgamentos de valor, a respeito de outra pessoa.
A distância de uma tela parece ser infinita, o que permite, paradoxalmente, deixar de
considerar o outro como uma alteridade com a qual se mantém uma relação ética. Não por
acaso, os ambientes digitais vem se mostrando um espaço privilegiado para a circulação de
discursos de ódio que, evidentemente, já circulavam pelos espaços sociais, mas eram refreados, em alguma escala, pela presença física da alteridade, pela relação no espaço concreto. Na
Internet, ao contrário, o outro está sempre distante, sempre inapreensível.
A experiência ao longo das décadas passadas desde a liberação comercial da Internet,
em 1995, mostra um cenário paradoxal – coerente com a complexidade do humano presente
do outro lado de cada tela.
De um lado, a rede vem promovendo espetaculares oportunidades de vivências de comunidade e experiências de solidariedade, criando vínculos e laços na disseminação sem
precedentes de conhecimento e contato com outras pessoas. Por outro, vemos a disseminação de discursos de ódio, intransigência e intolerância, pautados no conhecimento superficial
de um outro (Wolton, 2010; Marques e Martino, 2012; Altheman, Marques e Martino, 2013;
Martino, 2015).
Nas redes, na esteira do anonimato presumido (Bruno, 2006; 2008), e do “individualismo conectado” (Boase e Wellman, 2004), qualquer um pode se auto-declarar acusador, juíz
e executor de sentenças, com consequências que, não raro, transbordam para fora do ambiente digital.
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Neste contexto, o tema do VIII EcoMig – Encontro dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação de Minas Gerais de 2015 não poderia ter sido mais adequado ao focalizar
em “Conflitos e Discursos de Ódio nas Mídias”. Um tema, infelizmente, muito atual.
Mas o fato de, durante alguns dias em outubro de 2015, pessoas das mais diversas
origens, interesses, idades e cotidianos se reunirem para discutir o assunto é um bom indício
de que algo pode ser feito – questionar práticas e discursos é um primeiro e importante passo
para a mudança.
A questão inaugura o diálogo, e, a partir disso, ideias podem se tornar práticas na relação com o outro – e a criação desse espaço, raro e necessário, de um “nós” no qual a diferença
possa ser o motivo da comunicação, para conhecer e respeitar o outro em sua complexidade
paradoxal – como a de qualquer ser humano.
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SOBRE REDES TEXTUAIS E AGENCIAMENTOS NO
FEED DE NOTÍCIAS:1

Resultados de uma experiência cartográfica no Facebook

ABOUT TEXTUAL NETWORKS AND AGENCY ON THE
NEWSFEED:
Results of a cartographic experiment at Facebook
Amanda Chevtchouk Jurno2
RESUMO
Ao acessarmos nosso perfil no Facebook, encontramos um “feed de notícias” com diversos extratos
textuais que vão sendo interligados por nossa leitura, conformando textos e sentidos a partir
das nossa próprias experiências. Neste trabalho, buscamos analisar e entender a constituição
dessas redes textuais híbridas, formadas a partir da agência de usuários e agentes não humanos.
Interessa-nos analisar o processo de formação que alavanca redes textuais em permanente
construção, buscando compreender quais e como os atores agem, construindo textualidades
e produzindo sentido nesse ambiente. Para isso, convocamos alguns dos principais conceitos
da TAR; fazemos a apropriação do conceito de redes textuais de Gonzalo Abril (2007) - que
concebe os textos como unidades multissemióticas e que devem ser pensadas em sua dimensão
pragmática; e usamos o método cartográfico, no qual o pesquisador se insere na rede e vai
construindo um mapa de relações a partir do relato de sua experiência.
Palavras-chave: Feed de notícias. Redes Textuais. Cartografia. Teoria Ator-Rede. Facebook.
ABSTRACT
As we access our profile on Facebook, we find a “newsfeed” with plenty of textual extracts that are
interconnected by our reading to conform texts and meanings, based on our own experiences. In
this paper, the aim is to analyze and understand the formation of these hybrid textual network,
formed by users and non-human agents’ agency. We want to analyze the process of formation
that leverages textual networks in permanent construction, and try to understand where and how
the actors act, how building textualities and producing meanings in this environment. For this,
we use some of the key concepts of ANT; we appropriate the Gonzalo Abril’s (2007) concept of
textual networks – whom sees the texts as multissemiotics units that must be thought in their
pragmatic sense; and we use the cartographic method, in which the researcher is inserted in the
network and builds a map of relationships as he relates his experience.
KEYWOrds: Newsfeed. Textual networks. Cartography. Actor-Network Theory. Facebook.
1. Trabalho apresentado no GT Dispositivos e Textualidades Midiáticas.
2. Mestre e Doutoranda pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação; amandajurno@gmail.com
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Introdução
O “feed de notícias” (FN) é a composição dinâmica que nos é exibida quando acessamos
nosso perfil pessoal no Facebook. Trata-se da reunião de posts, status, fotos, vídeos imagens
e outros extratos textuais que, interligados por nossa leitura, conformam textos e sentidos a
partir das nossas próprias experiências. O feed não existe antes do acesso, ele se materializa
quando abrimos o Facebook, e nunca é o mesmo pois está em constante transformação.
Podemos dizer que os textos que emergem de cada um dos acessos são únicos, uma vez que
trata-se de uma conformação de posts particulares, que dizem das ações de uma determinada
lista de amigos e de algoritmos daquela conta na mídia social. Também são únicos porque, à
medida que o tempo passa, novos posts vão sendo adicionados a esse FN onde os algoritmos
agenciam e são agenciados a partir das interações dos usuários com os posts e com a própria
interface do Facebook.
Dentre os atores responsáveis pela formação dessas redes textuais estão, claro, os
humanos por trás de seus perfis pessoais. Os humanos publicam, repassam e comentam
informações na mídia social, e, principalmente, permitem que os sentidos emerjam desse
conjunto de posts. Mas no Facebook não só os humanos agem. Atores não humanos são
centrais na conformação do que conhecemos como feed de notícias, como os algoritmos. Os
algoritmos são os responsáveis pela materialização do FN e o coração dessa rede social, pois
delegamos a eles o poder de fazer com que nossas publicações existam, circulem e apareçam
para outros usuários – e com isso, nos sujeitamos à sua lógica (cf. Gillespie, 2014).
Neste artigo, voltamo-nos para a constituição e emergência de redes textuais a partir
da agência de usuários e agentes não humanos que, ao se hibridizarem, desempenham papel
central na composição do FN. Interessa-nos observar o processo de formação que permite a
emergência de redes textuais em permanente construção e ressignificação, a partir da agência
de diversos atores. Para isso, apresentamos os resultados de uma experiência realizada em
uma semana escolhida aletoriamente no mês de abril de 2015 – 13 a 17, entre segunda e
sexta-feira.
Para nos ajudar a olhar para esse objeto de estudo, buscamos auxílio na Teoria Ator-Rede
(TAR), que trata da formação de redes híbridas a partir da agência de atores (humanos e não
humanos). Também fazemos uso das ideias de autores que concebem os textos como unidades
multissemióticas, para além da sua dimensão linguística. A metodologia que utilizamos é a
do método cartográfico, na qual o pesquisador se insere na rede e vai construindo um mapa
de relações a partir do relato de sua experiência e em conjunto com os atores que segue.
Nos tópicos a seguir, apresentamos os conceitos e ideais das teorias que nos servem de
base para a análise. Depois, explicamos nossa metodologia, as escolhas metodológicas feitas
antes e durante a coleta dos posts, e mostramos a cartografia da experiência que realizamos
na semana mencionada acima. Por fim, concluímos com uma análise do material e questões
para serem discutidas em trabalhos futuros.
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1. A emergência de redes textuais a partir de agenciamentos
híbridos
Os agentes não humanos são essenciais para pensarmos a composição e conformação
dos FNs. Por isso, a Teoria Ator-Rede é essencial para pensarmos esse processo, pois se trata
de uma abordagem teorico-metodológica que se volta para a formação de redes a partir das
associações entre diversos atores (humanos e não humanos).
A TAR deve ser entendida como uma maneira de olhar para os fenômenos (LAW, 2009)
e é fundada em cima de dois conceitos-chave: ator e rede. As duas partes são essenciais e
inseparáveis, daí o hífen, é há dois tipos de entidades que agenciam: atores e intermediários.
Atores (ou mediadores) são aqueles que agem e/ou fazem agir, que modificam “o significado
ou os elementos que supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65). Já os intermediários são
os que transportam as ações sem modificá-las; não são inertes, mas não exercem influência
nem modificam um determinado processo observado (CALLON, 1990). É nesse movimento
associativo entre os elementos – mediadores e intermediadores – que vemos as redes se
formarem e surgir o social. O termo rede refere-se exatamente ao que é formado a partir das
conexões ou associações que um ator realiza com outros e, portanto, está completamente
ligada ao conceito de ator.
Agenciar é fazer agir, é colocar em contato dois elementos para uma possível relação,
por isso um ator nunca age sozinho. Essa visada adotada pela Teoria Ator-Rede inspirase na perspectiva filosófica de Deleuze e Guattari (1995), para quem “um agenciamento é
precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente
de natureza à medida que ela aumenta suas conexões” (p. 24).
Como para a TAR não é possível afirmar de quem é a ação, ao colocar os atores em
mediação, o agenciamento fricciona-os, modificando-os uns aos outros (LATOUR, 2012).
Assim, a ação de um ator que compartilha um post fará com que ele apareça em outros FN e
possa ser associado a outras redes textuais e ressignificado: cada vez que um post aparece em
um FN, ele está inserido de uma forma diferente, junto com determinados posts e dentro de
um contexto diferente, particular a cada perfil de usuário, compondo e fazendo emergir redes
textuais distintas e particulares. Essas redes textuais que emergirem serão lidas também de
forma diferente pelo usuário, seja pela configuração de cada FN, seja pelo repertório pessoal
do leitor (que também é dinâmico). Isso porque, segundo defendem esses autores, o texto
deve ser pensado em sua dimensão pragmática no qual os sentidos não podem ser entendidos
como entidades abstratas, mas como sentidos que emergem na relação entre o sujeito e o
texto, no agenciamento entre eles.
Gonzalo Abril (2007) também defende que o texto deva ser pensado em sua dimensão
pragmática. Ao chamar a atenção para os agenciamentos que se dão nos textos, Gonzalo Abril
sugere que paremos de concebê-los segundo a metáfora “de uma ilha”, substituindo-a para a
de “arquipélago” ou, ainda melhor, “rede textual” (ABRIL 2007). Abril claramente não está
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falando das mesmas redes textuais que nós, mas nesse trabalho propomos uma apropriação
e utilização do conceito de redes textuais com referência também àquelas formadas no FN.
Assim, consideramos o FN como um ambiente onde emergem várias redes textuais diferentes
a partir da agência coletiva de humanos e não humanos em cada experiência de leitura. Não
estamos dizendo que esse emaranhado de posts que nos são apresentados no FN seja um
texto, ele próprio – já que para sê-lo seria preciso haver uma rede de relações taticamente
organizada entre cada um dos seus elementos (ABRIL, 2007) – mas que o conjunto de alguns
posts, ligados a partir de nossa leitura, permite a emergência de um texto.
Apesar de cada texto que emerge nessa relação ser único, o conjunto de diversas
interações e ressignificações em cada um dos FNs e em cada “leitura” conforma um outro texto
que não pode ser resumido à soma dos fragmentos que o compõem. Os agenciamentos no
FN formam um texto próprio composto pela articulação de cada um desses rastros deixados
pelos atores e por suas diversas significações – em cada ação, em cada novo texto inserido,
são produzidas novas textualidades.
Em um ambiente como o Facebook não há um único autor, pois, à medida que os
atores agem na rede, também agenciam e ressignificam as textualidades que circulam
traduzindo novos significados. Não consideramos que essa seja uma característica exclusiva
desse ambiente sociotécnico, mas uma das especificidades do Facebook é que esse processo
é intensificado por uma conectividade própria do meio (VAN DIJCK, 2012) que acelera,
diversifica e intensifica as circulações potenciais em outros contextos.

2. Cartografando o FN: como seguimos os atores
Para nos ajudar a analisar os atores e seus agenciamentos, adotamos o método
cartográfico, que “consiste no acompanhamento de processos, e não na representação de
objetos” (BARROS, KASTRUP, 2012, p. 53). Trata-se de um desdobramento do conceito
de rizoma de Deleuze e Guattari (1995) que propõem uma nova forma de olhar para o
conhecimento: o modelo rizomático.
O modelo rizomático propõe olharmos para os conhecimentos como emaranhados de
raízes (rizomas), nas quais é impossível distinguir uma raiz pivotante (central), tampouco
definir onde começam ou terminam as ramificações (cf. DELEUZE, GUATTARI, 1995).
Dentre as características principais que os autores usam para definir o rizoma está a
comparação a um mapa, por oposição ao decalque, e é com base nessa ideia de mapa que
se funda o método cartográfico: o pesquisador percorre caminhos, faz escolhas, encontra e
conhece os atores, traçando linhas e relações à medida que avança no percurso. Trata-se de
um método criado em sintonia com o domínio que abarca, através das pistas, estratégias e
procedimentos concretos da pesquisa (Kastrup e Barros, 2012).
Não se trata, portanto, de aplicar a cartografia, mas de praticá-la (BARROS, KASTRUP,
2012, p. 76), numa perspectiva que vai ao encontro da recomendação de Latour (2012) de
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“seguir as formigas”, isto é, de observar e acompanhar os atores a partir de suas ações. Mais
do que isso, significa observar as coisas de perto, focar nas micro-relações e valorizar o que
geralmente é desprezado.
Na cartografia, o pesquisador precisa lembrar-se sempre de que também é um ator na rede
em que está imerso (BARROS, KASTRUP, 2012) e que, portanto, também age e influencia os
outros atores. Essa perspectiva é muito interessante em se tratando do nosso objeto de estudo,
já que o que é exibido no FN é extremamente influenciado pelas ações do usuário na rede.
Para realizar a coleta de dados, utilizamos a conta pessoal da pesquisadora que escreve
esse trabalho a fim de aproveitar as conexões pessoais firmadas anteriormente e simular uma
experiência parecida com a de um usuário ao acessar seu perfil. Nossa análise foi feita com base
no “feed de notícias” e dos fragmentos que o compõem. Para fazer com que essa composição
fosse o mais diversa possível, realizamos algumas ações antes de iniciar a análise, como curtir
e seguir páginas de conteúdos diversos – de empresas, veículos de mídia e pessoas públicas –
e fizemos parte de cerca de 20 grupos com discussões temáticas sobre assuntos variados no
Facebook, além de não ativarmos (voluntariamente) filtros de seleção de conteúdos (seguir/
deixar de seguir).
Decidimos não escolher um tema a ser seguido a priori para não limitarmos nossas
opções, mas abrirmos as possibilidades para todas as redes que aparecessem no FN no
momento da coleta. Portanto, nossa proposta foi separar uma semana aleatória no mês
de abril de 2015 – de segunda-feira a sexta-feira, entre os dias 13 e 17 – para observar as
textualidades em formação, escolher uma ou mais que nos parecessem potencialmente
promissoras e segui-las tecendo a rede em questão, independentemente da temática. Sobre
essa questão, vale ressaltar que nossa proposta é observar a dinâmica de formação das redes
temáticas e emergência de textualidades, prestando atenção em quais e como os atores agem
nesse processo, não fazendo diferença qual o texto que emergirá.
Para isso, escolhemos posts sobre temas que potencialmente gerassem maior discussão
entre os usuários – excluímos, portanto, posts com comentários e fotos pessoais, ou com vídeos
e imagens de autoajuda ou animais engraçados. Durante a coleta, interviemos na rede curtindo
(e compartilhando, algumas vezes) posts relacionados às redes textuais que seguíamos, fazendo
com que mais conteúdo sobre ela circulasse em nosso FN. Também decidimos seguir temas
“novos”, ou seja, excluímos da coleta posts de temas que já estavam em andamento há alguns
dias, como sobre a votação da lei da terceirização e sobre a diminuição da maioridade penal.
Ao longo da semana, seguimos nove redes sobre temas distintos sendo que alguns
desses minguaram depois de alguns posts e não voltaram a aparecer no nosso FN. Portanto,
utilizamos os dados de três dessas redes para a análise, às quais chamamos de “Cobertura
das Manifestações”, “Impeachment PSBD-Dilma” e “Prisão Vaccari”. O nome da rede foi
pensado a partir do post que iniciou a rede e os posts foram classificados segundo o post
inicial ao qual se ligavam diretamente – ou ao fato do qual ele falava. Tivemos dificuldade
de classificar alguns posts em uma só rede e precisamos inseri-los em mais de uma. Isso
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não foi uma surpresa, pois sabemos que a linha que separa uma categoria da outra é sempre
tênue e arbitrária, podendo não caber em determinados momentos. Assim, nosso esforço
de “separação” dos posts foi uma opção de coleta e escrita – para fins de organização dos
arquivos –, não de análise. O esforço de descrição dos atores foi feito enquanto houve fôlego
da rede ou até onde foi possível chegar na semana proposta para a coleta.

3. Redes textuais e um feed de notícias
Nossa coleta se iniciou no dia 13 de abril de 2015, segunda-feira. No domingo anterior
haviam sido realizadas manifestações contrárias ao Governo Federal e ao partido político
da Presidente, Partido dos Trabalhadores (PT), em várias cidades do país inclusive Belo
Horizonte, onde reside a pesquisadora e grande parte da sua rede de amigos. No mesmo dia
também foi disputado um jogo “clássico” entre os times mineiros Cruzeiro e Atlético, pelo
campeonato estadual, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Diante desses fatos, o FN
estava repleto de postagens sobre esses assuntos no primeiro dia da coleta.
Dentre os xingamentos, sobre um assunto e outro, um post onde o usuário C.D.3 reclama
da falta de cobertura da mídia institucionalizada para a violência sofrida pelo fotógrafo do
jornal “Estado de Minas”, Beto Novaes. O fotógrafo havia sido agredido enquanto fazia a
cobertura das manifestações na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, por ser parecido
fisicamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

FIGURA 1 : imagem de post onde usuário reclama da falta de cobertura à violência.
(Fonte: elaboração própria).
3. Censuramos os nomes e fotos para preservarmos a privacidade dos usuários citados. Para nos referirmos a eles,
utilizamos as iniciais dos seus nomes usados na mídia social (como A.J. para Amanda Jurno).
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Como é possível observar, o post havia sido publicado dezesseis horas antes do momento
em que apareceu no FN – ainda no domingo. Trata-se de uma publicação editada e o post
original não continha o link para a matéria do Jornal O Tempo, portanto o usuário inseriu
uma “atualização”, que é possível visualizar pelo status “editado”. De acordo com o post, nem
o próprio jornal que empregava o fotógrafo havia noticiado o fato e, até aquele momento,
somente o Jornal O Tempo o havia feito. O que chamou a atenção nesse post foi ter saído
da tendência dos outros que apareceram no FN – pessoas criticando “lados opostos”, seja
políticos ou esportivos.
A imagem na FIGURA 1 também nos mostra que se trata de um compartilhamento
de um outro post, ou seja, C.D. usa o post de Q.C. para seus próprios interesses: ele traduz
o post, compartilhando-o com seus próprios contatos e adiciona um texto pessoal, onde
complementa a informação passada por Q.C. O post do primeiro usuário (Q.C.) continua
agindo sobre outros usuários e FNs, agora na rede de C.D.: os usuários que leem o post de C.D.
também podem ler o de Q.C., o que talvez não fariam se C.D. não o tivesse compartilhado.
Cada um dos trinta usuários que havia curtido o post de C.D. no momento da coleta também
agiu na rede textual que intitulamos “Cobertura das Manifestações”: ao curtir, agenciaram
seus algoritmos fazendo com que o post circulasse também em FN de usuários conectados
aos seus próprios perfis, expandindo a rede ainda mais.
Cada um dos usuários que faz parte da rede de Q.C. pode ver o post e compartilhá-lo
com a sua própria rede, como fez C.D.. No momento da coleta, o post de Q.C. havia sido
compartilhado por outros 170 usuários e curtido por mais de 300, ou seja, a publicação de
um post gerou pelo menos outras 470 ações que levaram à inserção do mesmo post em
diversos outros FN.
Mais tarde, outro post chama a atenção pela forma como “conversa” com o caso do
fotógrafo: um post do usuário I.Q.S. com um link que leva a um hotsite4 da Revista Veja.
No site , a revista convida os internautas a participar do panelaço5 sem sair do computador,
oferecendo a opção de escutar o som de panelas batendo como se participasse de uma dessas
manifestações.

4. Hotsite é o nome usado em referência a um site feito especificamente para uma função, com tempo de duração
pré-determinado, geralmente com fins publicitários ou de marketing pontuais. Link do site citado: http://veja.abril.
com.br/complemento/brasil/panelaco-virtual/.
5. Desde o dia 08/03/15, quando milhares de brasileiros se organizaram para bater panelas nas janelas de suas
casas, em sinal de reprovação ao pronunciamento que a presidente Dilma Rousseff fazia na televisão, o panelaço se
tornou um símbolo da insatisfação contra o atual governo e o partido da presidente, o Partido dos Trabalhadores (PT).
A ação tem sido muito debatida por apoiadores e contrários, e tem se repetido durante as aparições da presidente
ou de seus correligionários na TV (principalmente na “Rede Globo”).
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FIGURA 2: imagem do post compartilhado por I.Q.S. (Link para o hotsite: http://migre.me/qNlvh )
(Fonte: Elaboração própria).

O texto inserido pelo usuário no post da FIGURA 2 ironiza a iniciativa, traduzindo
a informação ao compartilhá-la com seus contatos. Ainda que os algoritmos entendam as
diferentes formas de compartilhamento como “mais um compartilhamento”, a diferença da
tradução agencia os usuários que leem esse post de forma distinta.
Ao curtir o post acima, o Facebook indicou duas notícias em “links relacionados”
(FIGURA 3). É curioso observar que o caso do fotógrafo – o fato presente no post da FIGURA
1 – foi associado pelos algoritmos ao post da FIGURA 2, assim como fizemos mentalmente.
Também vale chamar a atenção para o segundo link sugerido, que diz de um assunto não
associado às manifestações do dia 12 de abril e que nos faz refletir sobre as consequências da
aparente objetividade e neutralidade da ação dos algoritmos nesse tipo de associação.
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FIGURA 3: Links sugeridos pelo Facebook.
(Fonte: Elaboração própria).

Vários posts sobre a cobertura da mídia no domingo anterior apareceram no FN, sendo
grande parte delas críticas direcionadas à cobertura da Rede Globo e outras emissoras ligadas
às Organizações Globo (rádio CBN, Globo News etc.) que, segundo os posts, enfatizavam o
caráter familiar e pacífico dos manifestantes, além do grande número de “insatisfeitos” com
o Governo. A partir dos posts que foram sendo inseridos no FN, foi possível perceber uma
grande crítica às próprias manifestações do dia 12 de abril como uma mobilização de apenas
uma parte da população brasileira, ao contrário do que apresentava a mídia institucionalizada.
Segundo os termos usados pelos usuários, a manifestação havia sido feita por e mobilizado
apenas a “elite dominante” e a “burguesia”.
Os posts também mostraram uma polarização das ideias entre os usuários, havendo
aqueles que concordavam com os protestos, e chamavam os seus amigos para se juntarem a
eles, e aqueles que não se consideravam parte da “minoria” que foi às ruas e que reclamavam
da forma como o fato foi noticiado pela mídia. Um post que exemplifica esse “duelo” entre
os dois lados de uma mesma moeda é o do usuário G.A. (FIGURA 4), que insere o link de
um texto externo à plataforma e um texto próprio no qual ressignifica o conteúdo e critica a
situação descrita acima.
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FIGURA 4: Post de G.A. sobre as redes textuais que se formam em seu FN (Link: http://migre.me/qNlt2)
(Fonte: Elaboração própria)

Ao longo do dia, os textos que emergiram no FN diziam da situação política do Brasil
e da percepção dos contatos que nos relacionamos sobre ela. É curioso observar como as
redes textuais que emergiram no FN do usuário da FIGURA 4 eram parecidas com as que
emergiram no FN estudado, mostrando que o conjunto de diferentes posts fez emergir uma
textualidade que extrapolava os textos individualmente construídos (acessados nos FN por
cada usuário). Também podemos dizer que esses textos não só dizem de uma situação política,
como também fazem parte da sua construção. A partir das discussões e compartilhamento de
informações no Facebook, os usuários participam da construção da situação política daquele
momento – ainda que contingencial e circunstancialmente.
Na terça-feira (14 de abril), o conjunto de posts que compunha o FN estava repleto de
publicações de vídeos “engraçados” ou de música, mensagens motivacionais, depoimentos
pessoais sobre algum assunto. Nesse meio, um post6 da página “Observatório da Imprensa”
convida o leitor a acessar um link do site externo e afirma, no texto adicionado ao post, que

6. Link do post: https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa/posts/1172749089436986.
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o noticiário de terça-feira (14/4) ainda faz o rescaldo das manifestações realizadas no domingo
anterior, e os principais diários de circulação nacional tentam compor um quadro no qual a
cena central é o movimento da própria imprensa em favor do impeachment da presidente da
República. (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2015, s.p.)

Esse post chama a atenção por relacionar as manifestações a um tema mais amplo (o
impeachment) e por corroborar com a ideia que emergiu a partir da leitura dos posts no FN,
no dia anterior, de que a imprensa estaria sendo tendenciosa. Ao curtir o post, o Facebook
sugeriu a seguinte matéria (FIGURA 5) que fala sobre o aumento da rejeição ao governo,
exatamente as relações apresentadas pelo texto.

FIGURA 5: Sugestão de link feita pelo Facebook.
(Fonte: Elaboração própria).

Na quarta-feira (15 de abril), poucos posts relacionados às manifestações ou à cobertura
feita pela mídia compunham o FN. Dentre os poucos, um post publicado pela página “UOL
Notícias”, 20 horas antes, com o link de uma notícia do site externo – “Parece, mas não é o
Lula”.
Em função de dois acontecimentos no cenário político, o FN estava composto basicamente
por posts sobre esses assuntos: 1) a indecisão e divisão interna no partido PSDB sobre a
possibilidade de pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e 2) a prisão de João
Vaccari Neto, tesoureiro do PT, pela Polícia Federal. O fato de os dois assuntos se relacionarem
com as redes textuais seguidas não é coincidência – ao curtir os posts relacionados à política
brasileira, os algoritmos podem ter selecionado notícias políticas para aparecerem no FN, por
“acreditar” que seriam de interesse do usuário. Resolvemos seguir essas duas “novas” redes
paralelamente à rede “Cobertura das Manifestações” e as classificamos como “Impeachment
PSBD-Dilma” e “Prisão Vaccari”, sobre as quais falaremos separadamente.
O post7 que chamou a atenção para o assunto do “Impeachment PSBD-Dilma” havia sido
publicado há 17 horas pela página “Estadão” e continha um link, para o site externo, onde era
possível ler a manchete “PSDB estuda pedir impeachment de Dilma, diz Aécio” junto a uma
7. Link do post: https://www.Facebook.com/estadao/posts/1200500959964964
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foto do político. Ao longo do dia, outros posts com notícias sobre a indecisão do partido e a
tentativa de mediação do presidente da legenda, Aécio Neves, foram sendo inseridos no FN.
Nos posts, os usuários compartilhavam links ora xingando o partido (PSDB), ora elogiando
a iniciativa, ora debochando da atitude.
As redes textuais que emergem vão abrangendo cada vez mais pontos, como é possível
ver na FIGURA 6: o impeachment vai sendo construído não só como uma ideia do partido
PSDB, mas um pedido feito pelos manifestantes citado como resultado de uma pesquisa feita
no dia 12 de abril sobre a opinião dos manifestantes. Se pensarmos no texto junto com o link
e a imagem do post8, vemos emergir um texto que fala de vários posts seguidos até então.

FIGURA 6: Post de “Folha de S.Paulo”.
(Fonte: Elaboração própria).

Ao acompanhar essas redes textuais foi possível ver sua tessitura tanto no Facebook
quanto no ambiente político, pois à medida que iam se desenrolando as ações no meio
político, os posts no Facebook também iam se modificando.
8. Link do post: https://www.Facebook.com/folhadesp/posts/1056467854395217.
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Paralelamente, estávamos seguindo as redes textuais que classificamos como “Prisão
Vaccari” e que se formavam em torno da prisão do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. O
post9 que iniciou essa coleta, publicado pela página “Folha de S. Paulo”, continha um link para
o site externo onde era possível ler a manchete “Cúpula do PT foi pega de surpresa com prisão
de Vaccari” e uma foto do político em um evento público. Ao longo do dia, o FN foi sendo
recheado por posts – majoritariamente publicados por páginas de mídia institucionalizada
– que falavam sobre a prisão do político. A tessitura das redes textuais simultaneamente no
meio político e no Facebook também se deu nessa categoria.
Quanto mais curtidas e cliques em posts sobre o assunto, mais posts eram inseridos
no FN formando uma enxurrada de publicações sobre o assunto, muitos deles falando a
mesma coisa ou compartilhando os mesmos links – principalmente de páginas de mídia
institucionalizada. À medida que as redes textuais foram se formando, a interligação entre
essas e as outras redes foi ficando mais clara. Os post da página “CBN” e da página “PSDB”, que
seguem abaixo (FIGURA 7), exemplificam essa interligação e a dificuldade de classificação
dos posts.

9. Link do post: https://www.Facebook.com/folhadesp/posts/1057350737640262.
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FIGURA 7: Montagem com os posts de “CBN” e “PSDB”.
(Link 1: hthttp://migre.me/rNUxV; Link 2: http://migre.me/rNUz6).
(Fonte: Elaboração própria).

Foi possível perceber como a ação de curtir os posts das páginas de mídia institucionalizada
agenciou os algoritmos ao longo da semana de coleta pela grande concentração de posts
sobre os mesmos assuntos e partindo dos mesmos usuários no FN.
Na quinta-feira (16/04), um último post sobre as manifestações de domingo foi inserido
no FN, até o fim da coleta. Isso não significa que as redes textuais se extinguiram, mas elas se
mesclaram às outras que também seguíamos ajudando a compor o texto que emergiu ao fim
da coleta e que dizia do conjunto dessas redes textuais.
À medida que os posts eram inseridos no FN, era perceptível o aumento da hostilidade
entre os usuários que apresentavam opiniões diferentes sobre a prisão de Vaccari. Dentre os
textos adicionados pelos usuários, duas posições eram recorrentes: usuários que concordavam
com a prisão e usuários que diziam que a justiça estava enviesada contra o PT. Sobre as redes
textuais do “Impeachment PSDB-Dilma”, o post de A.M. (FIGURA 8) chama a atenção pela
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ironia. No post, o usuário insere a imagem de um tuíte que associa a aposentadoria de Gisele
Bündchen10 ao pedido de impeachment de Dilma, pelos partidos da oposição11.

FIGURA 8: Post de A.M.
(Fonte: Elaboração própria).

Esse comentário articula as duas redes textuais de tal forma que é difícil compreender a
ironia sem ter acompanhado os acontecimentos citados. Esse post foi curtido por mais de 80
usuários (até o momento da coleta) e compartilhado por outros 12. Porém, essa não pode ser
entendida como a verdadeira repercussão do texto, uma vez que o post de A.M. aciona uma
outra rede textual – esse não é o post “original”, mas uma imagem inserida no seu post. Essa
mesma imagem pode ter sido compartilhada por outros usuários, sem que saibamos qual foi
sua repercussão. Esse é o caso do post de J.B. (FIGURA 9) que compartilha a mesma imagem,
só que agora postada por um outro usuário – a comunidade “Deboas na Revolução”. Nesse
caso, a mesma imagem foi compartilhada por outros 3.930 usuários.

10. Na noite do dia 16 de abril de 2015, a modelo internacional Gisele Bündchen desfilou pela última vez como modelo profissional, pela marca Colcci, anunciando sua aposentadoria. O fato teve repercussões em todo o mundo e,
principalmente, no Brasil, seu país natal e onde a modelo iniciou a carreira.
11. O texto também faz relação com uma crítica – feita desde o segundo turno das eleições de 2014 – de que os
opositores da presidente Dilma Rousseff (PT) acreditariam que, se ela deixasse o cargo, quem o assumiria seria seu
principal concorrente das eleições, Aécio Neves (PSDB), e não o vice-presidente, Michel Temer (PMDB) e, sucessivamente o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB).
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FIGURA 9: Montagem com o post compartilhado e as interações do original.
(Fonte: Elaboração própria).

Ao longo da semana, foi perceptível que, quanto mais curtia-se os posts das páginas,
mais posts delas eram inseridos no FN, em uma proporção desequilibrada em relação aos
usuários. Mas na quinta-feira, especificamente, quase não havia posts de usuários, só de
páginas de notícias, e todos seguindo a mesma linha: assuntos ligados à política brasileira,
principalmente relacionados à presidente Dilma e ao PT. Os posts de usuários que continuaram
aparecendo eram, geralmente, publicações falando sobre assuntos avulsos ou fotos pessoais,
que não estavam sendo coletados nessa pesquisa.
Para tentar reverter essa situação e agenciar os algoritmos, saímos de todos os grupos
e “descurtimos” grande parte das páginas de veículos de comunicação (todos os que
apareceram no FN nesse dia). Imediatamente, os posts dessas páginas foram excluídos do
FN e posts de usuários inseridos. Porém, apesar do efeito ter sido visível na composição do
FN, essa mudança não surtiu efeito na coleta, já que os posts inseridos não faziam parte das
redes textuais que estavam sendo seguidas. Também foi possível perceber que o FN ficou
mais estático: mesmo quando atualizávamos a página, poucos posts eram adicionados ou
realocados, diferentemente de antes.
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Essa ação gerou reflexos no FN da sexta-feira que também apresentou pouca
movimentação, com posts publicados pelos mesmos usuários sendo que poucos estavam
relacionados às redes textuais seguidas. A inserção de novos posts era tão pequena que
pudemos observar posts sendo realocados no FN conforme novas interações dos usuários,
como é o caso do post da FIGURA 10. Na imagem é possível ver o post de R.H.A.S. que
apareceu uma vez no topo do FN e voltou ao topo do FN oito horas mais tarde, devido às
interações dos usuários.

Figura 10: Montagem com o mesmo post em dois momentos.
(Fonte: Elaboração própria).
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Esse post da FIGURA 10 também exemplifica a hostilidade que percebemos entre os
usuários no FN. Ao dizer “alguém, com calma e paciência, sem estressar e nem me achar um
cão tucano” nos mostra que R.H.A.S. também percebeu essa hostilidade no seu próprio FN,
principalmente entre usuários com opiniões opostas – já que “um cão tucano” faz referência
aos partidários do PSDB e o usuário faz uma pergunta relativa ao PT. Escolhemos finalizar
a cartografia com esse post pois ele mostra como o texto que emergiu dessas redes textuais,
formado a partir de cada post e em cada um dos FN, extrapola os limites e é maior que a soma
desses FN.

4. Analisando a cartografia: o que pudemos perceber?
O “feed de notícias” é uma construção híbrida, composta a partir de agentes humanos
e não humanos, que aparece para cada um dos usuários quando estes acessam seus perfis no
Facebook. A partir da agência dos diversos atores que o compõem, o FN conforma um texto
junto à nossa experiência de leitura que não pode ser reduzido à soma dos seus elementos.
A partir dessa experiência de coleta de dados, percebemos o quão fluída é essa
composição e como ela vai se formando a partir das agências dos atores que a constituem.
Pudemos perceber, por exemplo, como os algoritmos do Facebook têm um papel fundamental
nessa composição apesar de sua existência ser, muitas vezes, desconhecida ou, pelo menos,
incompreendida pelos usuários. Ou como a ação de curtir determinado tipo de post ou vários
posts de determinado usuário pode influenciar na composição da rede textual. Observamos
que os diferentes agenciamentos entre usuários e algoritmos não geram os mesmos efeitos
e que a ação dos atores na rede não é equivalente nem pode ser pensada separada dos
agenciamentos que a compõem (DELEUZE e GUATTARI, 1995).
O post que começa nossa coleta – FIGURA 1 – se constitui como um coletivo, ele próprio.
Ao observarmos o post, podemos pensar em vários atores que agenciam conjuntamente como
o autor do post, C.D.; a publicação que foi compartilhada; o autor da primeira publicação,
Q.C.; além das páginas marcadas no post por C.D., dentre outros. O post de C.D. inaugura
novas possibilidades para a emergência de redes textuais, a partir da agência conjunta dos
atores destacados acima. A ação de compartilhar o post com seus próprios contatos faz com
que se abra a possibilidade para a inserção do post nos FNs desses usuários, a depender da
agência dos algoritmos – para inserir o post em seus próprios FN. Essa agência não pode ser
purificada e é impossível dizer quem agencia quem ou o quê porque a agência de um ator não
pode ser separada da de outro: uma agência pressupõe contato, ligação, mútua afetação. C.D.
age ao compartilhar o post, mas os algoritmos agem ao visibilizar ou invisibilizá-lo em outros
FNs, por exemplo, e uma agência pressupõe a outra.
Ainda nesse exemplo, podemos ver como a rede vai se desdobrando e se constituindo,
pouco a pouco, a partir de pequenas ramificações, pequenos rizomas que vão se subdividindo
em vários outros, até o momento em que é impossível dizer onde começam e onde terminam.
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Para nós, as redes textuais começaram a emergir com o post de C.D., o primeiro nó, mas não
significa que esse seja seu começo. Para outro leitor, elas podem ter começado pelo próprio
post de Q.C. ou pelo post de um dos 170 usuários que o haviam compartilhado até o momento
da coleta.
Não podemos deixar de salientar o quanto as experiências do leitor agenciam na leitura:
para cada pessoa que “ler” um mesmo conjunto de posts, emergirá um texto diferente, com
um sentido diferente, com base em suas próprias experiências e nos outros nós que serão
adicionados, fazendo emergir redes textuais distintas e únicas.
No caso da experiência realizada nesse trabalho, as redes textuais que emergem a partir
da leitura do FN dizem do conjunto dos posts que nos são apresentados e relacionados com
os outros. Enquanto seguimos os atores, descartamos diversos posts que não estavam ligados
à temática em questão. Essa seleção é parcial e feita com base no que acreditamos que se
relaciona a um determinado assunto: as relações que criamos entre os diversos textos. Como
salienta Abril (2007), nem todo conjunto de textos que conforma uma rede textual, é preciso
haver uma rede de relações taticamente organizada e que não pode ser descolada da relação
com o sujeito. Assim, são essas relações e a nossa leitura que, juntas, permitem a emergência
de um texto a partir desse emaranhado de posts que nos são apresentados no FN.
Quem faz as ligações e as associações somos nós, os leitores. Mas, nesse ambiente, não
somos os únicos. No FN, estamos diante de uma configuração única em que não somos
completamente responsáveis por aquilo que nos será apresentado. Os algoritmos têm uma
parcela importante na constituição dessas redes textuais, uma vez que eles têm a autoridade
de tornar visíveis (ou invisíveis) os posts em nosso FN. A concentração de posts de páginas de
mídia institucionalizada, nos últimos dias de coleta, exemplifica essa agência. O FN que nos
foi apresentado, composto por diversos posts sobre notícias e pouca “opinião” de usuários, se
conformou a partir da agência desses algoritmos e influenciou o texto que emergiu a partir
da nossa leitura.
Isso não significa dizer que nos tornamos completamente dependentes da agência desses
algoritmos para acessar os posts no Facebook. Diversas são as formas encontradas pelos usuários
de transladar o seu interesse – de tornar visível seu post para alguém – com o dos algoritmos.
Um exemplo é a “marcação” de um usuário em um post, como é o caso do post da FIGURA
8. Aqui, o alvo da translação é o público que poderá visualizar a imagem: como se trata de
um compartilhamento, o post se torna restrito às opções de visualização do usuário do post
inicial. Nesse caso, A.M. inseriu o conteúdo como uma imagem própria em seu post do qual ele
mantém o controle das permissões de visualização (nesse caso, o conteúdo foi definido como
“público”). Os algoritmos continuarão a agir, inserindo ou não esse post no FN dos contatos de
A.M., mas o usuário passa a ter certeza que todos os seus amigos poderão visualizar o post, seja
através de seus FN ou pela marcação ou envio do link direto.
Uma questão que nos incomodou ao longo da semana em que se deu a cartografia
foi a crescente concentração de posts sobre os mesmos assuntos, mas, principalmente, a
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concentração de posts de páginas de mídia institucionalizada no FN. Não sabemos exatamente
o porquê isso aconteceu, devido aos meandros da composição dos algoritmos. Mas, fazendo
suposições baseadas no que conhecemos sobre sua constituição, podemos pensar que se
tratam de páginas que pagam ao Facebook para que seus posts sejam mais visualizados e por
mais pessoas e que, em função disso, esses posts tenham certa “prioridade” na aparição no
FN. Também podemos pensar que esses posts apareçam mais vezes e em mais FN porque
têm mais interações que os posts de um usuário “normal”. Ou que, em função do número de
atualizações de uma página – a página “Estadão”, por exemplo, postou em torno de 150 posts
na quarta-feira – em comparação com o número de posts de um usuário por dia, tenhamos
a “impressão” de que mais posts de páginas são inseridos nos FN, quando esse número pode
estar equilibrado proporcionalmente.
Dentre os tipos de compartilhamento que observamos na coleta, encontramos
posts em que os usuários concordam ou discordam com o que é compartilhado. Quando
os usuários concordam e adicionam textos a esses posts, eles servem para reforçar ou
acrescentar informações àquela compartilhada. Também encontramos posts em que os
usuários acrescentam textos para ressignificar o conteúdo compartilhado, seja acrescentando
informações que o contrariam (FIGURA 4), seja fazendo uso de figuras de linguagem, como a
ironia e o sarcasmo (FIGURA 2). É válido observar que os algoritmos não possuem capacidade
para perceber essas figuras de linguagem e contabilizam todos os compartilhamentos de um
post como equivalentes.
Já falamos sobre como os algoritmos são actantes fundamentais na composição das
redes textuais e dos textos que emergem dos FN. Como são responsáveis por fazer com que
posts fiquem visíveis e, consequentemente, fazer com que vários atores sejam silenciados,
alteram a composição dos FNs e as associações que serão feitas a partir dos elementos visíveis.
O Facebook afirma que essa seleção é feita de forma impessoal e baseada na “relevância” dos
posts, mostrando “o conteúdo certo para as pessoas certas no tempo certo” (BASCKSTROM,
2013, s.p., tradução livre)12, mas a própria rotulação de algo como relevante (ou certo), não é
em si subjetiva? Como tomar essa seleção como objetiva, baseada em cálculos matemáticos,
sabendo que sempre existem humanos tomando decisões por trás e programando esses
algoritmos? Como olhar para os posts que são sugeridos como “links relacionados”, sem
cair no erro da “teoria da conspiração” e, mesmo assim, levar em conta que trata-se de uma
escolha?
Por fim, as redes textuais que seguimos no Facebook nessa experiência, apesar de
terem começado distintas, fizeram emergir uma textualidade única ao longo da semana: um
texto que dizia de um momento político pelo qual o Brasil passava, visto sob os olhos do
pesquisador que acessou o FN. É claro que não podemos fazer generalizações: o pequeno
extrato ao qual tivemos acesso é limitado a poucos usuários que, geralmente, partilham da
12. Texto original: “The goal of News Feed is to deliver the right content to the right people at the right time so they
don’t miss the stories that are important to them” (Backstrom, 2013, s.p.).
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mesma opinião (cf. Parisier, 2012). Mesmo assim, esse texto diz de um momento relativo a
essas pessoas, relativo a pessoa do pesquisador que presenciou as redes textuais em formação
e relativo a um momento histórico (político brasileiro).
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A CONSTRUÇÃO DA FACHADA NOS DISCURSOS DE ÓDIO
COMPARTILHADOS NAS REDES SOCIAIS ONLINE1
CONSTRUCTION FACADE IN THE SPEECHES OF HATE
SHARED IN THE SOCIAL NETWORKS
Luciana Andrade Gomes Bicalho2

RESUMO
Este trabalho visa a rever o conceito de fachada, elaborado por Erving Goffman, nos discursos de
ódio compartilhados nas redes sociais online, buscando compreender os processos de interação
na internet. Para isso, será necessário percorrer as características das redes sociais online para
entender o funcionamento das mensagens disseminadas na rede e investigar o comportamento
humano dentro desse contexto. Além disso, pretende-se retomar os pressupostos de Goffman em
torno do ritual de interação, levantando os principais conceitos utilizados pelo autor a partir da
análise de um dos quadros do programa CQC, da Band, emissora de TV brasileira. Os resultados
apontam para uma diferença circunstancial entre a relação face a face e a relação mediada pelo
computador. As redes sociais online se tornam ambientes favoráveis para o estabelecimento do
anonimato e oferecem subterfúgios para a construção de fachadas virtuais, podendo amplificar
os discursos de ódio por meio dos processos de interação.
Palavras-chave: Discursos de Ódio. Fachada. Interação. Redes Sociais Online. CQC.
ABSTRACT
This work consists in a review of the concept facade, prepared by Erving Goffman, in the social
networks, to understand the Internet interaction processes. For this, we will go through the
features of social networks to understand the workings of disseminated messages on the network
and investigate human behavior within this context. In addition, we want to resume Goffman
assumptions about the ritual of interaction using the main concepts created by the author based
on the analysis of one of the frames of the program CQC, the Band, a Brazilian TV station. The
results point to a circumstantial difference between face to face relationship and the relationship
mediated by the computer. Social networks are favorable environments for the establishment of
anonymity. They provide a means for building virtual facades can amplify hate speech through
interaction processes.
KEY WORDS: Hate Speech. Facade. Interaction. Social Networks. CQC.

1. Trabalho apresentado no GT Dispositivos e textualidades midiáticas.
2. UFMG – Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social.
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Introdução
O surgimento de uma lógica comunicacional calcada na ideia de compartilhamento
tornou-se fundamental para compreendermos as relações sociais na contemporaneidade.
Segundo Henry Jenkins em Cultura da Convergência (2009), o consumo hoje é parte de um
processo coletivo, e a circulação de conteúdos depende fortemente de uma postura mais
ativa dos atores sociais. Para o autor, essa premissa configura uma “cultura participativa”
que desmitifica a passividade do espectador e rompe com a dicotomia entre produtor e
consumidor. Assim, se os antigos consumidores eram previsíveis, os novos consumidores são
migratórios, “se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores
são mais conectados socialmente” (JENKINS, 2009, p. 47).
Dessa forma, a inovação tecnológica, principalmente a partir dos dispositivos móveis,
configura um espaço de circulação de sentidos mais intenso, potencializando novas camadas
de mediação. Por outro lado, a possibilidade de conexão contínua permite o compartilhamento
simultâneo de vários lugares, gerando um processo de desterritorialização. Nesse sentido, o
conceito de convergência é fundamental para pensarmos o fluxo comunicacional nas redes
sociais online. Para Jenkins, convergência é a palavra que consegue abarcar as transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais das novas mídias, visto que os atores sociais
“são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de
mídia dispersos”. (JENKINS, 2009, p. 37).
No entanto, não se trata de um evolucionismo tecnológico, mas de um paradigma
configurado juntamente ao desenvolvimento da tecnologia. Para Jenkins, acreditar na
supremacia tecnológica é acreditar na falácia da caixa preta, pois se apresenta como um
pensamento reducionista, que ignora os níveis culturais que estão inseridos nesse processo.
Ao mesmo tempo, induz a uma crença ilusória de que as mídias tradicionais estão sendo
substituídas pelas mídias digitais por conta de sua tecnologia obsoleta. Na visão de Guillermo
Orozco Gómez, em “Comunicação social e mudança tecnológica” (2006):
Crer que as mídias e tecnologias de informação geradas ao amparo da modernidade e inseridas
socialmente durante o século passado – como a televisão aberta ou a televisão paga em suas
diversas modalidades de recepção – perderam relevância diante da mudança ou conjunto de
mudanças tecnológicas mais recentes – ou até morreram, como afirmariam alguns – parece
uma miragem tecnocrática (GÓMEZ, 2006, p. 84).

Gómez afirma que, na verdade, o que acontece é que essas convergências vão configurando
ecossistemas comunicativos cada vez mais complexos, “mas as velhas tecnologias sempre
conservam um grau de distinção insubstituível” (GÓMEZ, 2006, p. 85). A dinâmica
transmissiva, que é própria das mídias tradicionais, não é extinta perante a dinâmica de
compartilhamento das mídias sociais. Ocorre uma sobreposição, uma coexistência entre
as duas dinâmicas comunicacionais, que fazem parte da lógica de conexões. Afinal, pelo
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comportamento migratório dos atores sociais, há um trânsito fluido pelos múltiplos canais,
indo de uma dinâmica a outra pela porosidade do ecossistema midiático.
A diferença não está, então, no uso exclusivo da tecnologia, mas nas formas como as
pessoas interagem nesse universo fluido e poroso. Isso porque, de acordo com Beatriz Sarlo em
“O animal político na web” (2011), nos ambientes virtuais, a subjetividade se torna uma parte
intrínseca do processo de construção de sentido, reconfigurando as fronteiras entre público
e privado. E essa subjetividade está diretamente ligada ao que Sarlo chamou de “dinâmica
do boato”, pois, dentro da lógica do compartilhamento, as histórias são reproduzidas sem a
certificação da verdade. Nesse caso, o caráter factual não é importante porque o encadeamento
de conteúdo “se adapta bem às teorias conspiratórias, que são seu modelo interpretativo
predileto” (SARLO, 2011, p. 9). Essa afirmação suplementa a ideia de que “a rede é o espaço
mais poroso que a humanidade inventou até hoje” (SARLO, 2011, p. 12).
A autora, então, afirma que “a presença na web não obedece às leis de produção da
informação nem da difusão da opinião comuns há dez anos” (SARLO, 2011, p. 9-10). Isso
se deve ao fato de que a construção desses relatos acontece por meio da conversação entre
os pares. Para Roberto Igarza, em “Nuevas formas de consumo cultural” (2010), estar entre
amigos gera maior adesão pela sensação de credibilidade. E essas práticas de encadeamento
de um relato comum geram um grande impacto no consumo de conteúdos. A audiência
é consolidada pelo processo de adesão e recomendação, sendo formada pela circulação de
sentidos, pelas camadas de mediação. Ser audiência modifica o vínculo fundamental entre
os atores sociais, pois aumenta o contato virtual e a sensação de participação. Além disso, ser
audiência significa produzir rastros, deixar vestígios da sua experiência.
No caso dos discursos de ódio disseminados na lógica do compartilhamento das redes
sociais online, eles não seguem à risca as normas de conduta e comportamento social. Eles
estão, o tempo todo, em processo de renegociação da fachada. Para Sarlo, isso acontece
porque, nesse ambiente, os atores se sentem liberados das hierarquias que as diferenciam
cruelmente em outros cenários. Por isso, “a internet é um mundo de amigos e inimigos (as
agressões são fortíssimas), mas sempre de supostos pares” (SARLO, 2011, p. 9). Ou seja, o
encadeamento de informações entre os indivíduos pode favorecer o surgimento dos haters
da internet.
Assim, este trabalho tem como objetivo investigar como são produzidas as fachadas
nessa lógica comunicacional, buscando compreender como as características das redes
sociais online criam um ambiente favorável para dar visibilidade aos discursos de ódio na
internet. Além disso, vamos refletir sobre o ritual de interação com o surgimento das novas
tecnologias, fazendo o movimento entre o conteúdo compartilhado no universo digital e
o comportamento face a face desses atores. Para isso, vamos analisar um dos quadros do
programa CQC, da Band, para compreender essa passagem do discurso social em ambientes
naturais para os relatos disseminados nas redes sociais online.
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A construção da fachada
Segundo Erving Goffman em Ritual de Interação (2012), todas as vezes em que
entramos em contato com o outro, construímos uma linha, ou seja, desenvolvemos um
padrão de atos que servem para expressar nossas opiniões. Essa linha é, justamente, o nosso
posicionamento diante das situações do mundo. Para sustentar esse padrão, elaboramos uma
fachada, com valor social positivo, em busca de uma aceitação em determinado grupo. Dessa
forma, experimentamos uma resposta emocional imediata. Afinal, “são as regras do grupo
e a definição da situação que determinam quantos sentimentos devemos ter pela fachada
e como esses sentimentos devem ser distribuídos pelas fachadas envolvidas” (GOFFMAN,
2012, p.14).
Nesse sentido, a fachada faz parte da imagem que queremos sustentar dentro de
determinados grupos. Ela pode ser modificada e reconstruída, de acordo com o fluxo de
eventos. No caso das redes sociais online, nota-se que as fachadas seguem um padrão de
comportamento diferente das interações face a face. Por ser um ambiente que não exige a
legitimidade dos discursos, a construção da fachada nem sempre segue os códigos sociais
de conduta. Isso desmantela a hipótese de Goffman de que, quando alguém “assume uma
imagem do eu expressa através da fachada, os outros terão a expectativa de que ela atuará de
acordo com essa fachada” (GOFFMAN, 2012, p. 17).
Assim, apesar das redes sociais online serem consideradas uma extensão da interação
face a face, percebe-se que os comportamentos acontecem de formas diversas. Na internet
não há o efeito combinado da regra, em que os participantes da interação respeitam todas as
fachadas. Segundo Goffman, geralmente, existe uma aceitação da linha que cada pessoa busca
seguir, mesmo não sendo uma aceitação real e baseada na sinceridade, mas sim, com uma
intenção prática da manutenção das relações. Isso fica bem claro na abertura dos comentários
preconceituosos compartilhados pela rede.
Recentemente, o programa CQC, da Band, criou um quadro para tratar do assunto
e dar visibilidade aos haters da internet. Através da equipe de produção, eles monitoram e
buscam os perfis pessoais das pessoas que tecem comentários pejorativos nas redes sociais
online, inclusive no Whatsapp. Eles selecionam alguns autores dessas ofensas e vão atrás
dessas pessoas fora da tela. Quando são abordadas face a face, fora do ambiente mediado,
elas se sentem acuadas e, muitas vezes, interpretam um novo papel, de acordo com as regras
sociais. São poucos os casos em que o autor busca preservar, a qualquer custo, a fachada
criada virtualmente. Afinal, “a manutenção da fachada é uma condição da interação, e não
seu objetivo. (...) Se uma pessoa quiser empregar seu repertório de práticas para salvar a
fachada, obviamente, ela deve, em primeiro lugar, ter consciência das interpretações que os
outros podem ter colocado sobre os seus atos.” (GOFFMAN, 2012, p. 19 e 21).
No caso dos haters, quando confrontados, eles buscam o processo corretivo, para
minimizar os danos provocados pelas suas ações. Entretanto, “quando uma pessoa comete
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uma gafe contra si mesmo, não é ela quem tem permissão para perdoar o evento; apenas os
outros têm tal prerrogativa” (GOFFMAN, 2012, p.39). Esse sistema funciona para impedir
o abuso dos participantes, por isso são evidenciados na interação os direitos e deveres dos
envolvidos. Os excessos são vistos como patologias por Goffman, fugindo ao código ritual
que existe na determinação da fala. A relação social só atinge o equilíbrio quando a pessoa
é forçada a “confiar sua autoimagem e fachada à diplomacia e boa conduta dos outros”
(GOFFMAN, 2012, p.47).
Nas redes sociais online, os discursos de ódio perdem o vínculo com os códigos normativos
pela lógica do compartilhamento, em que o conteúdo é produzido de forma coletiva e
dissipado instantaneamente, ganhando a adesão de novos participantes e conquistando grande
visibilidade. Nesse cenário, existe uma ilusão de anonimato, abrindo uma nova instância de
poder, que não cobra, de maneira efetiva, a responsabilidade dos envolvidos. Para Goffman, isso
acontece porque, “se uma pessoa ou grupo ou sociedade em particular parece ter um caráter
único inteiramente próprio, é porque seu conjunto padrão de elementos da natureza humana é
instalado e combinado de forma particular” (GOFFMAN, 2012, p. 49).
Diferente da interação face a face que segue a ordem do encaixe, como afirma Goffman
(2010), nas redes sociais online, o indivíduo não pode ver o que está sendo experimentado,
sem obter então a resposta visual da mensagem. Apesar da riqueza do fluxo de informação, a
falta de presença física pode ser um fator forte para a diminuição da exigência na composição
da fachada. Para o autor, no contato mediado, a interação, provavelmente, é mais atenuada,
sendo possível esconder incongruências e preservar a organização do papel assumido. Além
disso, como destaca Sarlo, “a rede permite um jogo de máscaras”, corroborando para a
existência de pseudônimos que são impossíveis de serem comprovados. (SARLO, 2011, p.17).

Os processos de interação nas redes sociais online
Segundo Raquel Recuero em Redes Sociais na Internet (2009), a comunicação mediada
por computador altera profundamente as formas de organização, identidade, debate e
mobilização social. Nesse sentido, a rede digital se torna um meio para observar os padrões de
movimento de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores.
Assim, para estudar a rede é necessário abarcar também seus elementos e processos dinâmicos
de interação, pois são essas as relações que modificam os processos comunicacionais.
O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como as estruturas
sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da comunicação mediada pelo
computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e
trocas sociais que impactam essas estruturas (RECUERO, 2009, p. 24).

Essas características da rede favorecem o surgimento de uma autocomunicação
de massa (mass self communication). O conceito, desenvolvido por Manuel Castells em
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Communication Power (2009), entende que se trata de uma comunicação de massa porque
processa mensagens de muitos para muitos, principalmente pela lógica do compartilhamento.
Entretanto, também vislumbra o caráter pessoal dessas mensagens, visto que a produção de
conteúdo é decidida de modo autônomo pelo remetente, sendo autodirecionada ao receptor,
e sua recuperação também é feita de forma seletiva.
Em Redes de indignação e esperança (2013), Castells volta ao conceito para falar dos
movimentos sociais na internet. Ele afirma que “a autocomunicação de massa fornece a
plataforma tecnológica para a construção da autonomia do ator social, seja ele individual ou
coletivo, em relação às instituições da sociedade” (CASTELLS, 2013, p.12). Isso se deve ao fato
da comunicação de massa funcionar de forma horizontal, dificultando o controle por parte de
governos e empresas. Além disso, a comunicação digital é multimodal, criando um hipertexto
global de informações, sendo constantemente remixado pelos diversos atores envolvidos.
Assim, “quanto mais interativa e autoconfigurável for a comunicação, menos hierárquica
será a organização e mais participativo o movimento” (CASTELLS, 2013, p. 20). Dessa
forma, o controle e a vigilância dos comportamentos não são possíveis. Isso significa que
a autocomunicação de massa favorece a construção de novas fachadas e a revelação de
fundos que não eram possíveis na interação face a face. Nesse ambiente, sem a busca pela
verdade, as contradições não importam, as coisas se dão como certas através do processo de
encadeamento de informação. E esse processo se reforça pelo fato de “multiplicar a mesma
coisa em vários lugares que parecem ser diferentes”. Isso “produz um circuito que é mais
autorizado e verossímil que qualquer outro” anterior à web (SARLO, 2011, p.9).
Nas redes sociais online, os testemunhos criados deixam rastros, articulando novas
narrativas. Para Andrew Hoskins em “The digital distribution of memory” (2009), a
temporalidade nos ambientes digitais é contínua e emergente e não pontual como nas mídias
tradicionais. Por isso, a temporalidade de um evento permanece ativa e os rastros produzidos
podem ser resgatados a qualquer momento. Dessa forma, os fragmentos dispersos na rede
se tornam interações a partir do constante movimento da construção e reconstrução do
contexto. Isso significa, como afirma Raquel Recuero em A conversação em Rede (2014),
que “todo ator envolvido em uma conversação precisa ser capaz de negociar, construir e
recuperar o contexto, que vai formar o pano de fundo sobre o qual as conversações acontecem”
(RECUERO, 2014, p.95).
Nesse caso, o contexto se torna essencial porque ele não é óbvio e imediato como pode,
ilusoriamente, se apresentar. A cada interação ele precisa ser reconstruído e colocado ao
centro do debate. Pela temporalidade ser expandida e o espaço não ser compartilhado, o
contexto é quem vai ditar as normas do jogo e dar o direcionamento para a construção das
fachadas. Em Representação do eu na vida cotidiana (2013), Goffman afirma que o contexto
é a “situação” da interação, funcionando como o encontro entre os participantes do processo
de conversação. E são esses participantes que possuem poder para negociar as regras do jogo.
Assim, o contexto é algo construído pelos atores envolvidos e acatado pelo grupo.
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Porém, para a criação do contexto é necessário chegar a um equilíbrio consensual. Por
isso, é importante que cada ator esteja atento ao contexto criado pelo grupo, só assim ele
vai compreender as normas implícitas e prever aquilo “que é esperado dele e o que ele pode
esperar dos demais” (RECUERO, 2014, p. 97). Além disso, Recuero explicita que existem duas
vertentes para se pensar o contexto, a primeira do microcontexto, que envolve o momento
dado da interação, e a segunda do macrocontexto, que diz respeito ao momento e ambiente
histórico, social e cultural da interação, abarcando, inclusive, as experiências anteriores das
interações dos participantes (RECUERO, 2014, p. 99).
Assim, todo contexto é construído a partir das pistas deixadas, dos rastros digitais
produzidos pelos atores em rede. Para Goffman, essas pistas são obtidas através do controle
das impressões por parte dos atores envolvidos. Em uma primeira instância, podemos ver
as marcas das fachadas, aquelas que refletem as linguagens oferecidas de forma intencional.
E, de maneira secundária, podemos perceber alguns traços que não são construídos
intencionalmente pelos participantes. Nesse caso, essa forma secundária seria o fundo, os
bastidores, aquilo que o ator tenta esconder para preservar a fachada. São esses rastros que
vão influenciar na decisão do contexto, sendo uma forma subjetiva de determinar os rumos
da interação.
O que caracteriza essa conversação em rede, assim, é sua migração através das diversas redes
sociais, sendo republicada por diversos grupos que assim ganham acesso à informação e
participam da conversação. Observamos que essas conversações também acabam por
introduzir indivíduos que não se conheciam e que não estavam diretamente conectados
entre si no Facebook e que, a partir das trocas na conversação, podem decidir conectar-se,
adicionando-se às respectivas listas de amigos (RECUERO, 2014, p. 125).

No caso das redes sociais online, como o Facebook e o Twitter, os contextos são refeitos
a cada compartilhamento do conteúdo. Eles buscam referência no macrocontexto, e vão
produzir novos microcontextos a partir da composição das ideias em um novo tempo e
espaço. Isso é facilitado pelo uso das hashtags, os rótulos que podem servir para marcar um
contexto criado por determinado grupo. Esse uso aumenta o potencial comunicacional e
de monitoramento dos rastros deixados pelos atores, sendo possível agrupar esses registros
a partir de um mecanismo de busca nas mídias sociais. Isso gera um arquivo aberto e em
constante movimento, pois oscila entre a entrada/saída de novos registros e sua capacidade
de conexões. “Quando alguém digita uma hashtag, torna automaticamente sua conversação
‘buscável’. Basta clicar na tag e tem-se acesso a tudo que está sendo dito. Essa prática, portanto,
torna a conversação capaz de atingir outras redes e amplia a audiência dela” (RECUERO,
2014, p. 125).
Para Castells, isso configura um espaço de autonomia pela capacidade de se organizar
no espaço livre das redes. O que confere ao movimento uma atemporalidade que combina
duas experiências distintas: tanto dos lugares ocupados quanto dos debates da rede.
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O espaço do movimento é sempre feito de uma interação do espaço dos fluxos na internet e nas
redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares ocupados e dos prédios simbólicos
visados em seus atos de protesto. Esse híbrido de cibernética e espaço urbano constitui
um terceiro espaço, a que dou o nome de espaço da autonomia porque só se pode garantir
autonomia pela capacidade de se organizar no espaço livre das redes de comunicação; mas,
ao mesmo tempo, ela pode ser exercida como força transformadora, desafiando a ordem
institucional disciplinar, ao reclamar o espaço da cidade para seus cidadãos. (...) O espaço da
autonomia é a nova ferramenta espacial dos movimentos da rede (CASTELLS, 2013, p.160).

Essa forma de classificação das hashtags transforma, então, a experiência cotidiana em
uma série de dados que vão circular pelos ambientes programáveis, absorvendo a lógica do
banco de dados. O que significa que esses rastros estão em permanente modificação, em
permanente estado de construção de relatos. Porém, apesar dos processos de indexação, o
que circulam são formas fragmentadas de subjetividade. Dessa maneira, na visão de Lucia
Santaella em Redes sociais digitais (2010), “pensar, agir, sentir não dispensam hoje a ecologia
cognitiva e afetiva que brota dos fluxos nas redes ubíquas de comunicação” (SANTAELLA,
2010, p. 53).
O dispositivo midiático, então, se apresenta como um grande arquivo que reúne uma
miscelânea de vivências e se torna uma ferramenta para a criação e manutenção do “relato”
que cada um pretende contar. Esse “arquivo memorialístico virtual” se apresenta como uma
parte fundamental da existência, uma espécie de enciclopédia do humano que abarca vários
elementos vindos de lugares e temporalidades distintas. Nesse arquivo virtual, também se
fundamenta a construção do sujeito e de seu lugar no mundo. E essa identidade é mutável,
volátil, está em constante modificação. É nesse local que se configura a troca, que se perde a
autoria, que emerge uma nova forma de sociabilidade.

A representação da vida dentro e fora das redes
Esse espaço de circulação de sentido, onde o contexto é constantemente negociado, passa
a ideia de ser um espaço livre, sem manipulação, como afirma Beatriz Sarlo (2011). Segundo
a autora, existe nas redes sociais online uma ilusão de que todos possuem poder equivalente
e podem participar do processo de interação. Nesse espaço, o capital simbólico adquirido
em outro lugar e o capital acadêmico não valem quase nada. “As coisas parecem transcorrer
como se todos fossem iguais”, diferentemente dos outros mundos em que a desigualdade
domina. (SARLO, 2011, p. 13).
Entretanto, Recuero (2014) adverte para o fato de que a conversação necessita de
capital social para se desenvolver. Isso significa que ela acontece a partir dos valores que são
construídos e que circulam em uma rede social. Ele se configura como um valor coletivo, de
que seus atores podem se apropriar e transformar. É o capital social que vai influenciar na
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construção do contexto e nos rituais e normas de polidez. Recuero afirma que ele é capaz de
direcionar o que é ou não aceitável na conversação, delimitando a participação dos atores
e influenciando na construção das fachadas. Não se trata, então, de um banquete aberto a
todos, mas de um ambiente controlado e com regras específicas de comportamento.
Recuero também aponta para o fato de que são os laços sociais que determinam o grau de
polidez de uma conversação. Quanto mais próximos forem os participantes, mais maleáveis
são as normas de polidez, visto que os atores entendem e corroboram para a manutenção do
que pode ou não ser dito naquele contexto. Dessa forma, os laços fortes “conseguem manter
conversações com um nível maior de informalidade, utilizando expressões que já foram
estabelecidas como aceitáveis pelo grupo. Por outro lado, quando os laços são mais fracos, a
polidez é um elemento essencial para guiar a conversação” (RECUERO, 2014, p. 160).
A autora aproxima a noção de capital social ao conceito de face, nos termos adotados
por Goffman. Para ela, a face representa uma performance positiva do ator que pretende
ser aceito por um determinado grupo. Ele busca a identificação do seu papel através da
construção da fachada, ou seja, uma representação de si, controlando as impressões de valor
que ele deseja atribuir a si mesmo. Nesse caso, as estratégias de polidez são essenciais para
garantir o sucesso da interação. Porém, essa polidez necessita também da cooperação entre
os participantes da conversação. “(...) Quanto maior a confiança no grupo e nas normas que
regem essa interação, maiores as chances de um determinado ator sentir-se confortável para
participar das interações. Há uma crença, assim, na polidez” (RECUERO, 2014, p. 162).
Porém, Goffman adverte que toda interação tem caráter de conflito, visto que são
colocados em jogo vários posicionamentos e motivações diferentes. Assim, no caso dos
discursos de ódio nas redes sociais online, os atores encontram um ambiente favorável para
a disseminação da opinião, sem, necessariamente, contar com as normas de conduta padrão.
São visíveis várias páginas e grupos fechados no Facebook, em que os participantes criam
um laço forte dentro de determinado contexto e se sentem à vontade para opinar livremente,
mesmo que de forma preconceituosa e condenável na interação face a face, sobre determinado
assunto. O mesmo acontece no Twitter, quando através do compartilhamento (RT), os atores
buscam a legitimidade do discurso dentro do grupo. Assim, “se a intenção é monopolizar
o espaço, deve-se trabalhar em grande velocidade, conseguir que as próprias intervenções
sejam ‘retuitadas’ por outros, obter respostas, objeções e follows” (SARLO, 2011, p. 12).
Nesse caso, por meio do vínculo gerado, as normas de polidez se tornam flexíveis. Os
atores conhecem o contexto e o que está em jogo naquele momento. E como a conversação
ocorre entre os pares, a presença dos outros atores cria um cenário amistoso para o
encadeamento de opiniões. Além disso, como afirma Sarlo, a internet favorece o surgimento
de novas máscaras, que não são possíveis na interação face a face, tornando o ambiente mais
anônimo e negociável. É o caso do perfil fake, construído, principalmente, para ultrapassar as
regras das relações de interação face a face e que podem atrair muitos seguidores.
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Podemos perceber essa diferença, entre a conversação mediada pelas redes sociais online
e os contatos pessoais diretos, nos comentários sobre a agressão e morte da travesti Laura
Vermont, de 18 anos, no dia 20 de junho deste ano, possível vítima de homofobia. Vários
discursos foram disseminados pela rede. De um lado, alguns atores protestavam contra a
violência direcionada aos transexuais. Foi criada, inclusive, uma hashtag para apoiar a causa:
#somoslauravermont, oferecendo um microcontexto favorável para a criação de novos relatos
na rede. Outra iniciativa foi a mudança das fotos dos perfis dos usuários com as cores azul e
rosa, simbolizando o apoio à causa.
Por outro lado, vários discursos de ódio foram articulados em torno da rede,
principalmente no Twitter, plataforma com maior potencial de viralização de opiniões.
Como, por exemplo, a criação do perfil HomofobiaSim em 2010, que atraiu cerca de 15 mil
seguidores em um único dia. Sua intenção era zelar pela preservação da família e dos bons
costumes, mas seu discurso incitava a violência e o ódio. Depois de uma série de tentativas
para desmascarar o ator, o perfil foi desativado pela Polícia Federal. Entretanto, vários outros
surgem a cada dia com o mesmo propósito.
Ano passado, o programa CQC da TV Band inaugurou um quadro intitulado Haters
com o objetivo de trazer à tona esse assunto e expor, na interação face a face, esses atores que
constroem os discursos de ódio na internet. O foco, nesse caso, não é apenas os relatos de
homofobia, mas qualquer manifestação de discriminação. Quando houve o assassinato de
Laura Vermont, o programa monitorou a rede e mapeou alguns usuários que articulavam
comentários preconceituosos a respeito do fato. Para representar esses grupos e pessoas, eles
elegeram um participante para ter sua identidade revelada e foram ao encontro dele.
O programa foi ao ar no dia 29 de junho e mostrou o confronto entre a construção das
fachadas. No início da conversa, o repórter questiona sobre a violência, e o hater responde que
só apanha quem deve e que gratuitamente isso não deveria acontecer. Quando interpelado
sobre o caso da travesti e seu comentário no Facebook, ele fica na defensiva. Na rede social,
ele afirma que todo travesti deve morrer, deixando claro o seu posicionamento naquele
momento. Porém, nas articulações face a face, a construção da fachada torna-se frágil. Ele
conta que teceu aquele comentário no momento da raiva, das emoções à flor da pele e por ter
um filho homossexual. Porém, várias vezes, na construção da conversa com o repórter, ele se
esquiva e coloca em descrédito o seu padrão de atos e expressões.
Apesar de deixar clara sua opinião em relação ao homossexual, afirmando várias vezes que
não aceita esse comportamento, ele muda sua percepção sobre o ódio atribuído ao comentário
na web. Isso porque o repórter estabelece um novo microcontexto, em que o sentimento de
ódio e as práticas homofóbicas não são bem-vindos para o estabelecimento da interação. E,
durante o diálogo, o hater se mostra indignado quando o repórter conta que Laura foi morta
pela discriminação sexual. A construção da fachada, então, torna-se contraditória, repleta de
lacunas e problemas. No final, ele se desculpa com os pais da travesti pelo incidente e diz que o
discurso “não foi direto do coração, mas de um momento de nervosismo”.
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Dessa forma, como destaca Goffman, a construção da fachada, nos contatos pessoais
diretos, conta com condições informacionais únicas, contemplando o gesto dos participantes.
Usamos sinais e símbolos, o tempo todo, como forma de evidências de valor social e as
pequenas coisas testemunham a favor ou contra a nossa fachada. “Uma olhadela descuidada,
uma mudança momentânea no tom de voz, uma posição ecológica tomada ou não, tudo isso
pode encharcar uma conversa de importância avaliativa” (GOFFMAN, 2012, p. 39). Assim, é
necessário um monitoramento frequente da performance, demonstrando uma preocupação
frequente de como ele lida consigo próprio e com os outros participantes.
No caso do hater apontado pelo CQC, nas redes sociais online ele cria uma máscara
que diminui essa preocupação com a coerência da performance. Ali, ele pode construir
sua fachada na lógica do boato, sem compromisso com o factual e aproveitando os rastros
deixados por outros participantes para se inserir em novos microcontextos. Não existe, nesse
ambiente, um confronto social que exija uma resposta imediata ou uma retratação do discurso
elaborado. São subjetividades que estão em constante trânsito e que vão ganhar visibilidade
pela conversação entre os pares. Nesse sentido, “os tipos de subjetividade expressos variam,
mas todo (ou quase todos) são aceitos como um sinal de que as mensagens pertencem à
família de enunciados que se consideram pertinentes nas redes” (SARLO, 2011, p. 16).
A subjetividade torna-se, então, matéria-prima para a construção de narrativas na rede,
uma estratégia de estetização da experiência. Na visão de Paula Sibilia em O show do eu (2008),
é possível falar de uma inversão na ordem da visibilidade. A autora mostra a passagem de
um “eu” romantizado pelas narrativas pessoais introdirigidas, pontuadas pela existência dos
diários secretos, para uma intimidade que se apresenta como forma de existência midiática.
Para ela, isso se deve ao acesso às novas tecnologias móveis que permitem uma “autoestilização
imagética”. Assim, nesse contexto, as subjetividades autodirigidas acontecem na frente dos
holofotes, conferindo uma visibilidade expandida da vida ordinária.

Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi refletir sobre os processos de interação nas redes sociais
online a partir dos conceitos de Erving Goffman. Avaliamos como a construção da fachada
ocorre dentro e fora das redes, pontuando suas semelhanças e diferenças. A ideia foi investigar
como ocorre a construção do comportamento humano no ambiente virtual para traçar um
estudo mais aprofundado da formação dos discursos de ódio nos dias de hoje. Para tanto,
utilizamos como exemplo o programa CQC, da Band, que busca confrontar os haters fora das
telas. Nossas escolhas nesta pesquisa foram atribuídas a essa dinâmica entre a fachada virtual
e a fachada produzida na interação face a face.
Como afirma Sarlo, na rede um desconhecido pode conseguir milhões de seguidores,
alcançando uma visibilidade que seria, praticamente, impossível nas relações cotidianas
fora da web. Com essa alta exposição, as pessoas ganham relevância e seus discursos são
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reconhecidos dentro de um grupo. Por isso, a rede se torna um ambiente capaz de abrigar os
discursos de ódio. Primeiro pela falta de certificação da informação, segundo pela própria
dinâmica da lógica do compartilhamento, que favorecem a construção de novas fachadas
sem, obrigatoriamente, exercer um esforço tão grande para a sua manutenção.
Assim, na visão de Goffman, sempre que houver interação falada, um sistema de práticas
e convenções é acionado para a organização do jogo da interação. E, nesse contexto, oferecemos
dicas de autorização formais ou informais para iniciar a conversação. Já no caso das redes
sociais online, essas dicas não são tão claras e bem delimitadas. Por meio de uma série de
máscaras, o ator constrói sua fachada, que está em constante movimento e transformação. E
o posicionamento adotado na web nem sempre irá ao encontro do posicionamento mantido
nas relações face a face. A rede permite a proliferação dos personagens, que são reinventados
na atualização do contexto.
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA NO FACEBOOK1
A divulgação do simbólico pontapé inicial da Copa do Mundo
de 2014
PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE ON FACEBOOK
Science communication of the symbolic kick-off of the 2014
World Cup
Marcelle Louise Pereira Alves2
RESUMO
A pesquisa propõe refletir sobre a comunicação pública da ciência pelo viés narrativo, a
partir da demonstração do exoesqueleto BRA-Santos Dumont I na cerimônia de abertura da
Copa do Mundo de 2014. Por meio da ponte estabelecida entre ciência e comunicação pela
perspectiva da tradução de Ricoeur (2011), procuramos perceber quais as estratégias adotadas
pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis para divulgar a demonstração em sua página no
Facebook, antes e após o evento. Será considerado para a análise um conjunto de textos sobre
o assunto publicados por ele entre os dias 7 de abril e 18 de junho de 2014. Nosso caminho
metodológico para compreensão do objeto passa por categorias derivadas principalmente dos
sentidos que emergem nos próprios textos, a partir das questões discutidas no referencial teórico.
Palavras-chave: Ciência. Comunicação pública da ciência. Tradução intercultural. Cultura
científica.
ABSTRACT
The research proposes to reflect about the public communication of science by the narrative
bias, from the demonstration of BRA-Santos Dumont I exoskeleton at the opening ceremony of
the 2014 World Cup. Through the bridge established between science and communication from
the perspective of Ricoeur’s (2011) translation, we seek to realize the strategies adopted by the
Brazilian neuroscientist Miguel Nicolelis to communicate the demonstration on his Facebook
page before and after the event. A set of texts about the topic published between April 7 and
June 18 2014 will be considered. Our methodological path to understanding the object passes
through categories derived mainly from directions that emerge in the texts themselves from the
issues discussed in the theoretical framework.
KEYWORDS: Science. Public communication of science. Intercultural translation. Scientific culture.
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da Universidade Federal de Minas Gerais (2016). Trabalha como jornalista em um site de notícias de Sete Lagoas e
região. Pesquisa temas relacionados à divulgação científica, comunicação pública da ciência, midiatização, textualidades midiáticas, mídias digitais e redes sociais. Email: marcellelouisepalves@gmail.com
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INTRODUÇÃO
O cientista brasileiro Miguel Nicolelis vem alcançando grande projeção na mídia nacional e internacional, sendo reconhecido e premiado mundialmente pelos avanços de suas
pesquisas em neurociência, principalmente as realizadas pelo Projeto Andar de Novo (em
inglês, Walk Again Project). Formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, Nicolelis
vive nos Estados Unidos e é professor da Duke University, onde grande parte do projeto é
desenvolvida sob sua liderança.
A proposta do Projeto Andar de Novo é restaurar a mobilidade de pessoas com lesões
graves na medula espinal, utilizando uma tecnologia conhecida como interface cérebromáquina, que permite, através de comandos enviados pelo cérebro para uma veste robótica
(também chamada de exoesqueleto), que pacientes paraplégicos possam se movimentar e ter a
sensação de andar novamente. Com este objetivo e resultado de mais de 30 anos de pesquisas,
o exoesqueleto BRA-Santos Dumont I foi projetado para ser utilizado por um paraplégico na
cerimônia de abertura da Copa Mundo de 2014, sediada no Brasil, para realizar o pontapé
que daria início aos jogos.
No dia 12 de junho, ao final da cerimônia de abertura, o chute simbólico tão anunciado
pelo neurocientista e pela mídia e igualmente esperado por aqueles que acompanham o Projeto
Andar de Novo, foi dado por um dos pacientes paraplégicos.. No Brasil, a transmissão foi feita
pelas emissoras de TV aberta Rede Globo e Rede Bandeirantes e na TV fechada pela ESPN,
SporTV, Fox Sports e Band Sports. No entanto, a imagem que foi ao ar, apesar de mostrar o
exoesqueleto funcionando, foi muito rápida, com duração entre cinco e sete segundos, e, por
este motivo, não atendeu as expectativas daqueles que a assistiram.
Imediatamente, uma série de reclamações surgiu nas redes sociais, inclusive nas páginas
de Nicolelis no Facebook3 e no Twitter4. A imagem5 que foi ao ar na transmissão ao vivo
da Rede Globo durou menos de cinco segundos. No momento do chute, a tela foi dividida,
de forma que em uma parte mostrava-se o pontapé inicial e na outra a chegada do ônibus
da Seleção Brasileira na Arena Corinthians, também conhecida como Itaquerão, que era
narrada por Galvão Bueno. As críticas, em sua maioria, direcionadas à Rede Globo e à Fifa,
responsável por organizar a apresentação e pelo contrato com a empresa que transmitiu as
imagens para as emissoras, questionaram a pouca visibilidade dada ao feito.
Com a demonstração, as polêmicas em torno do projeto aumentaram. O BRA-Santos
Dumont I já vinha sofrendo criticas6 no meio acadêmico em relação ao seu funcionamento
e à sua divulgação, também por questões políticas, importantes de serem notadas, uma vez
3. https://www.facebook.com/pages/Miguel-Nicolelis/207736459237008?fref=ts.
4. https://twitter.com/MiguelNicolelis.
5.http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-paulo-na-copa/2014/cobertura/nota/12-06-2014/207519.html.
6. Para mais informações a respeito das críticas ao projeto: http://www.viomundo.com.br/denuncias/nicolelis-2.
html. Acesso em: jun. 2016.
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que estão diretamente relacionadas às próprias dinâmicas internas de produção e divulgação
de conhecimento científico.
O processo de midiatização pelo qual a sociedade contemporânea vem sendo
transformada, devido à presença constante da mídia, tem demandado mudanças nas
atividades de diversas instituições, como a ciência. Para reivindicar o seu espaço, cientistas
têm utilizado meios de comunicação alternativos para divulgar as suas pesquisas, não mais
restritos às mídias de comunicação de massa e às revistas e eventos científicos. Com isso, as
redes sociais, blogs e microblogs têm se destacado como ambientes de interação com o público
e, por isso, de legitimação das pesquisas científicas. Ao tornar seus trabalhos midiatizados,
cientistas buscam aumentar a visibilidade de seus avanços e também de suas dificuldades,
muitas vezes relacionadas à falta de recurso e de espaço na mídia. Um exemplo relevante
desta mudança em curso na comunicação pública da ciência é a página do neurocientista
Miguel Nicolelis no Facebook.
Em vista disso, propomos uma reflexão sobre a comunicação pública da ciência através da
ponte estabelecida entre ciência e comunicação pela dimensão da narrativa, a fim de perceber
quais as estratégias adotadas por Nicolelis antes e após a demonstração do exoesqueleto
para divulgar o evento em sua página no Facebook. Nesse sentido, procuramos identificar
as narrativas do neurocientista sobre o evento e problematizá-las, segundo as questões que
emergem dos próprios textos.
Temos como objetivo central perceber, a partir das publicações de Nicolelis sobre o
assunto na rede social, como ele lida com os critérios e perspectivas da comunicação pública
da ciência como estratégia para divulgar os resultados e avanços do projeto. Para isso, nos
apoiamos no conceito de tradução de Ricoeur (2011) como uma metáfora para pensarmos
as relações entre ciência, mídia e sociedade. Também procuramos compreender como o
neurocientista lida com as questões sociais, políticas, econômicas, entre outras, diretamente
relacionadas à pesquisa científica.
Temos como corpus um conjunto de textos sobre a demonstração do exoesqueleto
publicados por Nicolelis em sua página no Facebook antes e após a cerimônia de abertura
da Copa. Serão analisadas as publicações entre os dias publicações entre 7 de abril e 18 de
junho de 2014, fazendo uma separação estratégica entre o que foi postado antes, no dia e após
a demonstração. Percorremos um caminho metodológico para compreensão do corpus que
passa por categorias derivadas principalmente dos sentidos que emergem nos textos, a partir
das questões discutidas no referencial teórico.
Desse modo, consideramos os aspectos culturais da atividade científica, dos processos de
produção e difusão do conhecimento científico, levando em conta não só elementos da própria
ciência, mas também midiáticos e sociais, isto é, elementos da cultura científica. Segundo
Castelfranchi (2003), para estudar a cultura científica é preciso considerar os aspectos mais
profundos da cultura, como as metáforas, os símbolos, os medos e o imaginário social. Assim,
acionamos operadores analíticos que representam o imaginário moderno da atividade científica
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e que descrevem a ciência como: 1) novidade e progresso; 2) método e instrumento de domínio
sobre a natureza; 3) saber democrático que permite a libertação dos povos; 4) saber “superior”,
separado do conhecimento comum por linguagem e conceitos que poucos podem entender
e 5) tecnociência, saber tão poderoso que pode se transformar em inúmeras tecnologias e
transformar radicalmente nossas vidas, tanto para o bem como para o mal.
Com isso, pretendemos ampliar nossa compreensão das dinâmicas de comunicação
pública da ciência, percebendo como esta se dá a partir das narrativas produzidas num
contexto específico. E, principalmente, propiciar uma reflexão sobre a comunicação pública
da ciência fora dos termos tradicionais de divulgação científica, afetados por questões que
passam pelas dinâmicas de produção e difusão do conhecimento científico, pela divulgação e
pelos processos de construção de sentidos. Cabe ressaltar que este artigo é o resultado de um
primeiro esforço de organização do referencial teórico e de análise do corpus da pesquisa de
dissertação em desenvolvimento pela autora. Portanto, não apresentamos conclusões, apenas
alguns apontamentos que do que já foi observado até o presente momento.

1. COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA: PRÁTICAS E DESDOBRAMENTOS
1.1 Cultura científica: superação do “modelo do déficit”
Muitos estudos sobre a história da comunicação pública da ciência que analisam a
relação do comunicador (cientista, divulgador, jornalista) com o público tendem a considerar
a existência durante um largo período de tempo de um modelo único de comunicação, o
“modelo do déficit”. Diante da mudança em curso no paradigma da comunicação pública
da ciência, é importante notar que enquanto muitas das práticas de divulgação científica
tradicionais tendem a ser unilaterais, incompletas e pouco eficazes, as alternativas propostas
pelos críticos do “modelo do déficit” para promoção da cultura científica colocam em evidência
aspectos sociais e culturais, como o impacto da ciência, a pluralidade de sensibilidades e
interesses e a relevância do diálogo da ciência com outros universos culturais, questões mais
pertinentes para o exercício da atividade científica (CONCEIÇÃO, 2010).
A atividade científica é uma atividade cultural específica, que tem suas próprias
características não só do ponto de vista linguístico, mas também sociológico, epistemológico
e filosófico. Estas especificidades não se restringem a aspectos da produção de conhecimento
científico, envolvem também características dos processos de circulação social do
conhecimento, pelo ensino formal e pelas atividades de motivação em torno da ciência, e das
atividades de divulgação. Esta multiplicidade de elementos é que compõe a cultura científica,
cuja dinâmica é representada pela “espiral da cultura científica” de Vogt (2008, 2011).
Vogt (2011) define sua tentativa de representar as dinâmicas da cultura científica na
forma de uma espiral como um exercício de síntese, no qual se produz uma imagem metafórica
deste processo (Figura 01). É importante notar que, ao completar o ciclo, retornando ao ponto
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de partida, este nunca é o mesmo do início, uma vez que com sua evolução houve aumento do
conhecimento e da participação dos diversos atores em cada um dos momentos. No entanto,
é preciso haver continuidade desta dinâmica para que se possa afirmar o desenvolvimento de
uma cultura científica.

Figura 01. A Espiral da Cultura Científica (VOGT, 2011, p. 10).

Segundo Conceição (2010), dá-se a entender que existe uma multiplicidade de opções
e estratégias para promoção da cultura científica, com relação aos conteúdos explorados,
aos mecanismos de comunicação, aos entendimentos acerca dos públicos-alvo e aos
interesses e objetivos dos promotores destas ações. Porém, muitas dessas questões ainda
precisam ser muito debatidas. À medida que o “modelo do déficit” foi sendo criticado,
passou-se também a se questionar o papel dos cidadãos na relação entre ciência e sociedade,
que precisava ser reconsiderado. O modo como os cientistas, educadores, divulgadores e
jornalistas apresentam a ciência junto de públicos não-especializados precisa ser repensado.
Se antes o público era entendido como uma audiência ignorante que deve ser educada,
agora ele precisa ser visto como um parceiro com participação ativa nos processos de
debate e difusão do conhecimento científico. A atividade carece então de um entendimento
melhor do público e de mecanismos de diálogo. Ao invés de dar destaque excessivo para
os resultados da ciência, agora a ênfase precisa estar na apresentação dos processos que a
conduzem, com seus erros, incertezas e controvérsias, e nos espaços para o debate destas
questões que permeiam a atividade científica.

55

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

Para Castelfranchi (2003), um dos problemas quando se trata da cultura científica é
o fato de ela ter sido estudada mais pelos “buracos” do que pelos conteúdos. Assim, fatos,
dados e noções foram considerados, deixando de lado aspectos culturais mais profundos
como símbolos, metáforas, medos e o imaginário. Isso faz com que tenhamos uma percepção
incompleta do processo de formação de uma cultura científica.
De acordo com o pesquisador, o imaginário científico, assim como toda cultura, é
composto por sedimentos que aparecem em épocas diferentes, sobrevivem e são reelaborados
ao longo do tempo. Ele identificou cinco elementos modernos que compõem a nossa imagem
sobre a atividade científica e descrevem a ciência como: 1) novidade e progresso; 2) método e
instrumento de domínio sobre a natureza; 3) saber democrático que permite a libertação dos
povos; 4) saber “superior”, separado do conhecimento comum por linguagem e conceitos que
poucos podem entender e 5) tecnociência, saber tão poderoso que pode se transformar em
inúmeras tecnologias e transformar radicalmente nossas vidas, tanto para o bem como para
o mal (CASTELFRANCHI, 2003).
Essas imagens que criamos da ciência vão além de dados, conceitos, leis e fatos científicos
e são também fruto de metáforas, símbolos, sonhos e medos estratificados no imaginário social
e, por isso, podem ser “ambíguas, contraditórias e interessantíssimas” (CASTELFRANCHI,
2003, s.p.). Castelfranchi as define em uma palavra como “cultura”.
Por meio da observação de aspectos culturais, procuramos conhecer as estratégias
de comunicação pública da ciência adotadas por Nicolelis no Facebook para divulgar a
demonstração do exoesqueleto. Nota-se que esta abordagem passa necessariamente pela
cultura científica nas suas mais diversas faces. No tópico seguinte, apresentaremos uma forma
de olhar para este objeto que leva em conta aspectos da cultura, trabalhando com o conceito
de tradução de Ricoeur.

1.2 A tradução
Como vimos no tópico anterior, a noção de tradução vem sendo tratada nos estudos sobre a
comunicação pública da ciência como um ponto problemático para a difusão de conhecimentos
científicos e, como consequência, para a promoção da cultura científica. Os novos estudos
sobre a comunicação pública da ciência apontam para uma mudança de paradigma em que se
acredita que o jornalista ou divulgador de ciência não pode mais ser pensado apenas como um
tradutor e simplificar do discurso científico. É necessário comunicar a ciência de forma crítica,
situada, contextualizada, de forma a dar condições para que o cidadão tenha participação ativa
nos debates que envolvem a ciência (CASTELFRANCHI, 2008).
A ciência faz parte da nossa cultura, da nossa maneira de criar arte, de nossos medos e
fantasias, de nossa prática e de nosso pensamento. A ciência é apropriada ou debatida, de
forma mais ou menos aperfeiçoada, por setores relativamente importantes da população. São
necessárias, portanto, não mais “seringas” para inocular informações e noções, mas, sobretudo,
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bússolas de qualidade para a informação que já circula. Precisa-se não só de “explicadores”
da ciência, mas também de críticos da contemporaneidade, para que a informação se torne
autêntico conhecimento. Precisa-se de comunicadores que sejam catalisadores de debates
e discussões democráticas, para que, cada vez mais, informação e conhecimento possam
significar empoderamento, capacidade de agir, participar, decidir “de cima para baixo”,
como a retórica da maioria das democracias contemporâneas está pregando há alguns anos.
(CASTELFRANCHI, 2010, p. 18)

Ao tratar a ciência como parte da cultura, Castelfranchi (2010) nos permite dialogar
com a ideia de tradução colocada por Ricoeur (2011) e com a qual tentaremos construir um
novo modo de olhar para as dinâmicas da comunicação pública da ciência. A partir de uma
visada não-estruturalista da narrativa, o filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) propõe a
tradução como algo que ocorre fora das hierarquias dos processos comunicacionais, dando a
ela um lugar na instância cultural, onde são feitas as negociações de sentido.
Ricoeur (2011) aproxima o trabalho da tradução ao “trabalho da lembrança” e ao
“trabalho do luto”, para dizer que é preciso assumir a impossibilidade da tradução perfeita e
de uma apropriação total daquilo que é estrangeiro. No ato de traduzir, estrangeiro (a obra,
o autor e sua língua) e leitor (destinatário da obra traduzida) são colocados em relação por
intermédio do tradutor, que transmite a mensagem de um idioma ao outro. Segundo o autor,
estamos diante de um paradoxo da tradução, que ele, citando Rosenzweing, define como a
dificuldade de se servir a dois mestres: o estrangeiro em sua obra e o leitor em seu desejo de
apropriação.
Voltemo-nos para as relações entre ciência, mídia e sociedade. Podemos pensar na
ciência/no cientista como sendo o estrangeiro, o público não-especializado constitui os
leitores e a mídia/jornalistas e os divulgadores mais diversos os tradutores. Na comunicação
pública da ciência, o tradutor, seja ele o próprio cientista, o jornalista, o educador etc, precisa
servir a dois mestres: o pesquisador, que quer que seu trabalho seja passado da maneira mais
fiel possível, e o leitor, que demanda pela informação científica compreensível, de preferência
indicando também suas contradições, suas lutas internas e compromissos econômicos,
políticos e outros que a marcam ideologicamente. Desse modo, o trabalho do tradutor passa
a ser ainda mais importante e complexo.
É nessa troca entre autor (estrangeiro) e leitor que acontece o que Ricoeur (2011)
chama de “trabalho da lembrança” e “trabalho do luto”. O “trabalho da lembrança” procura
combater a resistência do lado do leitor e do lado da língua do estrangeiro. Isso porque,
no primeiro contato com o texto estrangeiro, o tradutor já se depara, a seu ver, com uma
massa inerte resistente à tradução, mesmo consciente de que não existe “tradução perfeita”.
No caso da tradução dos textos científicos, o tradutor encontra resistência por parte do
leitor principalmente devido ao imaginário que gira em torno da atividade científica e nutre
um sentimento de medo e desconfiança em relação à ciência, em parte, devido às próprias
deficiências da cobertura científica.
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Malucos e geniais, lucidamente racionais porém instintivamente distraídos, heróicos ou às
vezes perigosos: o cinema, as histórias em quadrinhos e as novelas pintam uma imagem
dos cientistas (e das cientistas) complexa e cheia de contradições. A mídia, a literatura e
a arte contam a ciência como uma aventura humana carregada de ternura mas também
inquietante, rica de promessas e também de perigos; fonte de um conhecimento que é objetivo
e democrático mas, ao mesmo tempo, esotérico e aparentemente inalcançável para a maioria
das pessoas. (CASTELFRANCHI, 2003, s.p.)

Do outro lado, o tradutor, ao se deparar com o texto científico, que possui uma
linguagem especializada, própria do meio acadêmico, com códigos próprios, termos e
conceitos complexos, também acaba criando certa resistência. Mesmo ciente de que o seu
texto, a tradução, precisa e deve ser, inevitavelmente, diferente do original, por questões do
próprio processo de comunicação e da audiência.
Vale ressaltar que trabalhamos com o conceito de Ricoeur como uma metáfora para
pensarmos as relações entre ciência, mídia e sociedade, sendo que ele trata de questões
da tradução linguística, entre línguas diferentes e dentro da mesma língua, como veremos
mais à frente. Apesar de estarmos tratando da tradução intralinguística, pensá-la pela lógica
extralinguística foi o caminho encontrado por Ricoeur.
Ricoeur acredita que em uma boa tradução os textos de partida e de chegada deveriam
se medir por intermédio de um “terceiro texto inexistente”. Como este terceiro texto não
existe, devido à dificuldade de se dizer ou pretender dizer a mesma coisa de duas maneiras
diferentes, o leitor o produziria no ato da leitura pelo trabalho de tradução, retradução. Nesse
sentido, o leitor também é tradutor e também se confronta com o paradoxo da equivalência
sem adequação.
A ideia de “trabalho do luto” aparece para renunciar o ideal da tradução perfeita, aceitar
a impossibilidade de servir a dois mestres (autor e leitor). Com isso, assumir a problemática
“fidelidade versus traição”. Segundo o autor, a felicidade de traduzir está justamente no luto de
uma tradução perfeita e no aceitar a equivalência sem adequação, ou seja, no que ele chamou
de “hospitalidade linguística”: “onde o prazer de habitar a língua do outro é compensado
pelo prazer de receber em casa, na acolhida de sua própria morada, a palavra do estrangeiro”
(RICOEUR, 2011, p. 30).
Acreditamos que a hospitalidade linguística é um conceito importante para pensar as
narrativas que compõem o escopo analítico deste trabalho, e, assim, para a compreensão de
como a ciência se faz presente no cenário midiático contemporâneo, e de como eles se afetam
mutuamente. Neste caso, dizer que mídia e ciência habitam a casa uma da outra, por exemplo,
faz referência a um processo que implica assumir alguns pressupostos determinantes das
particularidades da cultura de cada uma, das especificidades de seus processos, dos modos
de perceber e experimentar o mundo que caracteriza cada uma delas.
Na tradução intralinguística entende-se que é sempre possível dizer a mesma coisa de
outro modo, o que se faz também na tradução extralinguística. Neste caso, os interlocutores
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não são estrangeiros, no sentido de possuir outra língua, mas podem ser assim considerados
visto que não conhecemos todos os grupos sociais, seus aspectos culturais e históricos. Tendo
isso em vista, Ricoeur (2011, p. 51) defende que “há estrangeiro em todo outro”.
É esta ideia que alimenta nosso olhar sobre a comunicação pública da ciência a
partir do conceito de tradução de Ricoeur: mesmo utilizando uma mesma língua para nos
comunicar uns com os outros, nós estamos, a todo o momento, diante do estrangeiro, do
desconhecido, porque estamos em contato com pessoas que fazem parte de grupos sociais
diferentes, possuem hábitos culturais e histórias diversas. A ciência se desenvolveu dentro de
um contexto específico, o modo como os cientistas agem, como produzem o conhecimento
científico, é reflexo deste contexto. Da mesma forma, os jornalistas/divulgadores e o público
não-especializado. A tendência é pensar que devido a essas especificidades da ciência seus
textos sejam intraduzíveis, mas é preciso superar esta ideia e assumir a possibilidade de
tradução apostando na fidelidade/traição, ou seja, na capacidade de se fazer compreender
e de se compreender adequando-se os contextos. A tradução que consegue agregar estes
contextos, estas culturas, que pratica a “hospitalidade linguística”, poderia ser considerada
uma boa tradução. Claro, não estamos aqui pensando na ideia de tradução que o modelo do
déficit propunha, pois não se trata aqui de uma hierarquia de quem muito sabe para quem
precisa saber, mas do reconhecimento das capacidades que todos temos de atuarmos como
tradutores de uma outra cultura a partir das nossas próprias referências culturais.
No caso da comunicação pública da ciência, e pensemos aqui nas relações que buscamos
observar, o leitor, o público, não é apenas parte receptora, dentro de uma perspectiva dialógica,
construída mimeticamente, mas também “tradutor” da ciência, que tradicionalmente já lhe
chegaria “traduzida” por outras instâncias envolvidas na construção da narrativa. O que
queremos com esta tentativa de aproximação entre o conceito de tradução ricoeuriano e
a tradução vinda do “modelo do déficit” é mostrar que é possível pensar a comunicação
pública da ciência pela tradução de outra forma. Ampliando-se o entendimento do conceito e
a própria prática da tradução entendendo-a como uma possibilidade de diálogo intercultural.
Desse modo, entendendo a tradução intercultural como um movimento que funda a
experiência do leitor com o mundo, e, de acordo com o corpus desta pesquisa, a experiência
do leitor com a ciência, pode-se lançar um olhar diferenciado sobre o processo de divulgação
científica. Tomando a ciência e a mídia como elementos da cultura, como narrativas, com
instrumentos próprios de cada uma, o conceito de tradução nos permite lançar novos olhares
sobre a comunicação pública da ciência.
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2. ANÁLISE
2.1 A preparação para a demonstração
A “missão impossível”
No dia 7 de abril, Nicolelis publicou um vídeo7 com a seguinte descrição: “66 dias
06 horas 37 minutos e 09 segundos. Muitos disseram que a missão era impossível. Mas a 66
dias da abertura da Copa, exoesqueleto do Projeto Andar de Novo dá os primeiros 6 passos
no chão. Acompanhe nesse videoclip o momento histórico”. Com duração de 1 minuto e 6
segundos, as imagens mostram o momento em que o exoesqueleto dá os primeiros passos
no chão. A postagem teve 2.322 curtidas, 1.682 compartilhamentos e 304 comentários (ver
Figura 02).

Figura 02. Reprodução do vídeo publicado por Nicolelis em 7 abr. 2014.

7. https://www.facebook.com/207736459237008/videos/776973242313324/. Acesso em: jun. 2016.
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A cena se passa em uma sala do laboratório AASDAP-AACD, em São Paulo, onde foram
feitos os testes finais com o exoesqueleto. Ao longo do vídeo, é possível perceber, ao fundo,
a presença de três pessoas, provavelmente pesquisadores do projeto, além de outra pessoa
(cuja sombra aparece no chão) que filma a movimentação do robô. A gravação parece ter sido
feita sem nenhuma preocupação com enquadramento, iluminação, apenas como um registro
interno, de caráter quase amador, de um momento importante para o projeto.
O primeiro elemento que nos chamou atenção nesta postagem foi a utilização do recurso
audiovisual. A escolha de Nicolelis em divulgar este momento considerado “histórico”
em formato de vídeo revela a preocupação de mostrar que os primeiros passos realmente
aconteceram, e, dessa forma, provar para o público que a proposta do projeto era possível.
A estratégia de usar o vídeo como prova fica ainda mais evidente em uma parte da descrição
que diz “Muitos disseram que a missão era impossível”, como se através dele a equipe mandasse
um recado para aqueles que duvidaram que fosse possível fazer com que o exoesqueleto
funcionasse. A imagem que se cria a partir disso é diferente da imagem que seria criada
caso o neurocientista optasse por contar o feito por meio de um pequeno relato, semelhante
à descrição que acompanha o audiovisual, ou se postasse apenas uma foto, como ele faz
em outros momentos. A possibilidade de ver o exoesqueleto dando os primeiros passos
no vídeo faz com que quem o assista tenha a sensação de estar dentro daquele laboratório
acompanhando tudo. Pensando na tradução intercultural podemos notar um tom messiânico
da publicação, como se Jesus voltasse a terra para fazer o paraplégico andar, estratégia
semelhante às adotadas em alguns programas religiosos transmitidos pela televisão.
O recurso audiovisual tem sido muito explorado pela mídia nos últimos anos,
principalmente devido ao desenvolvimento e à popularização das tecnologias de comunicação
móveis, como os smartphones e os tablets. Ferramentas de vídeos passaram a ser incorporadas
às redes sociais, como no Facebook, no Instagram e, mais recentemente, no Twitter (com o
aplicativo Periscope) e no Snapchat. No caso da publicação de Nicolelis, o vídeo, além de ser
um recurso utilizado para aproximar a ciência do público, pode ser percebido também como
um esforço de inserção na dinâmica atual da mídia, em que os vídeos têm ocupado um lugar
de destaque. Ao mesmo tempo em que aproxima o público, também o limita. Mostrando
resultados concretos e indicando predicados do poder da ciência, Nicolelis mostra a ciência
como um conhecimento superior e a torna distante dos não cientistas.
Para ser postado na rede social, o material passou por uma edição, na qual foi adicionada
uma trilha sonora, a música tema dos filmes da série Missão Impossível (Mission: Impossible).
Os filmes fazem parte do gênero “ação” e contam histórias de agentes secretos que recebem
missões e enfrentam grandes perigos e dificuldades para executá-las com sucesso. O tema
musical que é a identidade da série e é muito conhecido pelo público confere dinamicidade
ao conteúdo, deixando o vídeo mais lúdico e, de certo modo, pretencioso. Além de ser uma
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forma de fazer referência ao filme, mostrando os momentos de ação e de superação das
dificuldades do próprio projeto, a trilha faz alusão à fala daqueles que disseram que a missão
era impossível de um modo sarcástico, em um tom quase provocativo. Esta última observação
releva muito sobre a relação de Nicolelis com os críticos, sejam eles cientistas ou não, que não
acreditavam na missão do projeto. Nicolelis possui algumas inimizades no meio acadêmico
e na mídia, o que contribuiu para a recepção negativa da proposta, principalmente no Brasil.
Vale ressaltar o tom auto elogioso, a linguagem publicitária que, antes de mais, revelam uma
perspectiva triunfante da ciência e do seu realizador (Nicolelis), o que deixa à mostra alguns
jogos de poder e vaidades implicados na produção científica.
Do ponto de vista da tradução, Nicolelis considera vários aspectos culturais para
compor a sua narrativa, como o próprio audiovisual, a referência às pessoas que disseram
que a missão era impossível e ao filme, porém fica oculto o que faz com que o exoesqueleto dê
os primeiros passos. Não se sabe, até mesmo pelo enquadramento, proposital ou não, como
é a parte de cima da veste robótica, se ela está pendurada e se algo está fazendo com que ela
se movimente. Pelas imagens é possível ver apenas a sombra no chão, deixando a sensação de
mistério quanto a como ela é e sobre o seu funcionamento. De modo geral, a imagem passada
nesta publicação é de uma ciência tida como novidade e progresso, que está propondo um
aparato tecnológico novo.

2.2 12 de junho de 2014: O dia da demonstração
“É hoje”
Após meses de preparação e atualizações constantes na página, chegou o grande dia.
Às 13:50 do dia 12 de junho de 2014, uma quarta-feira, Nicolelis postou um vídeo8 com a
breve descrição “É hoje”. O vídeo foi postado horas antes do início da cerimônia de abertura
da Copa do Mundo de 2014, quando o pontapé inicial dos jogos seria dado por um dos
pacientes paraplégicos do Projeto Andar de Novo. Ele tem duração de 30 segundos e teve
9.944 curtidas, 17.237 compartilhamentos e 913 comentários (ver Figura 03).

8. https://www.facebook.com/207736459237008/videos/815027618507886/. Acesso em: jun. 2016.
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Figura 03. Reprodução do vídeo publicado por Nicolelis em 12 jun. 2014.

O vídeo foi uma das primeiras publicações audiovisuais de caráter institucional na
página, sendo inclusive assinado com a logomarca do projeto. O material parece ter sido
preparado, editado, exclusivamente para a ocasião, a fim de apresentar rapidamente alguns
momentos importantes da preparação para o evento e que ainda não haviam sido mostrados.
Além disso, parece ter sido estrategicamente postado, quando faltavam apenas algumas horas
para a demonstração, para criar ainda mais expectativas no público que aguardava ansioso o
início da cerimônia de abertura.
Nas imagens podemos ver a atividade cerebral monitorada em um computador;
membros da equipe trabalhando, incluindo o próprio Nicolelis; a movimentação dentro dos
laboratórios; alguns pacientes – que aparecem de corpo inteiro, mostrando os rostos (diferente
do que vinha sendo mostrado anteriormente) – sendo preparados para a demonstração, um
deles se movimentando na cadeira de rodas, outro fazendo um exercício de fisioterapia;
alguns detalhes do exoesqueleto sendo “montado” no corpo de alguns e, por fim, os pacientes
aparecem prontos para a demonstração. Todas estas imagens foram intercaladas por trechos
que formaram a seguinte frase: “30 anos de pesquisa, 25 países, 150 pessoas, o primeiro passo
começa aqui, agora”.
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De modo geral, o conteúdo do vídeo é uma síntese do que foram os 30 anos de pesquisa
do projeto, com foco para os momentos finais. Podemos perceber, de acordo com as imagens
selecionadas e, principalmente, com a mensagem que aparece ao longo do vídeo, que um dos
objetivos é mostrar que existia uma equipe de pesquisadores de diversos países envolvida nas
atividades, que não é o trabalho de um único cientista. Além disso, ressaltar que o pontapé
inicial da Copa era “o primeiro passo” do Projeto Andar de Novo e não uma pesquisa finalizada
que resultaria em exoesqueletos sendo comercializados nos meses seguintes.
Nesta postagem, Nicolelis trabalha principalmente com a ideia da ciência como
novidade e progresso, uma vez que o vídeo mostra a trajetória da pesquisa até o dia da
demonstração, criando um ambiente de suspense em relação às próximas horas. Os internautas
que acompanhavam as atualizações da página diariamente e, portanto, nutriam uma
expectativa sobre este momento único na história da ciência brasileira, com o vídeo, tiveram
acesso a algumas informações que até então não haviam sido reveladas. O aspecto cultural,
do ponto de vista da tradução, está necessariamente relacionado ao clima de expectativa que
o neurocientista cria preparando o público para o momento da demonstração.
Tudo isso fomentou ainda mais a reação dos internautas após a demonstração. Foi nesta
postagem que começaram a surgir as primeiras reclamações em relação ao pouco tempo de
exibição do pontapé inicial na transmissão oficial.

2.3 As repercussões da demonstração
“Robótica não é filme de Hollywood”
No dia 18 de junho, 6 dias após a demonstração, Nicolelis postou um link9, sem
descrição, de uma reportagem feita pelo G1 sobre as repercussões do pontapé inicial da Copa.
A postagem teve 6.124 curtidas, 825 compartilhamentos e 145 comentários (ver Figura 4).
Entendemos que, ao postar um conteúdo externo, Nicolelis assume o ponto de vista revelado
na matéria como o seu. Portanto, nossa percepção se dará a partir do texto “‘Robótica não é
filme de Hollywood’, diz Nicolelis sobre o exoesqueleto” de Eduardo Carvalho, do G1 de São
Paulo, publicada no mesmo dia. Nesta publicação é interessante notar como as estratégias do
neurocientista entram em contradição e como ele lida de forma ambígua com as adversidades.
Observando a postagem do dia 7 de abril (A “missão impossível), em que ele utiliza a estrutura
dos filmes de ação, inclusive, a trilha sonora do filme Missão Impossível, percebemos que
o modelo hollywoodiano foi utilizado para mostrar o que a tecnociência pode fazer, mas
passa a ser um problema diante do pontapé “frustrado”, da (in)visibilidade do projeto e da
expectativa do público.

9. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=818584018152246&id=207736459237008.
em: jun. 2016.
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Figura 04. Reprodução da publicação de Nicolelis no dia 18 jun. 2014.

No vídeo que abre a reportagem aparecem seis dos oito voluntários paraplégicos,
Nicolelis em pé atrás dos pacientes e, ao fundo, o exoesqueleto, na sala do laboratório
AASDAP-AACD. Nele, o pesquisador fala rapidamente sobre os resultados conquistados, as
expectativas futuras e os objetivos do projeto. O vídeo, assim como a foto que aparece no final
da matéria, possuem apelo social muito grande devido à presença dos pacientes sentados nas
cadeiras de rodas em contraste com o exoesqueleto de pé e o cientista no meio deles.
Na matéria Nicolelis informou que já sabia desde março que a exibição do exoesqueleto
durante a cerimônia de abertura teria pouco tempo de duração e que, por este motivo, a
proposta inicial precisou ser modificada:
“Era o plano original [levantar da cadeira de rodas e realizar o chute], mas com 29 segundos
e com a pressão que nós sofremos, simplesmente era impossível fazer. Não teria como ele ir
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ao meio de campo e sair com o robô sem que usássemos um carrinho. Aparentemente a Fifa
não permitiria isso porque poderia danificar o gramado”, explica Nicolelis. «Fazia semanas
que estava definido que seria na lateral, mas imaginei que haveria algum anúncio do tipo
‹olha, agora vamos prestar atenção numa coisa assim› porque era um fato inédito sendo
apresentado. Mas o importante é que foi feito”, afirma. (CARVALHO, 2014, s.p.)

Esta revelação pode ter sido recebida negativamente por aqueles que acompanharam as
postagens do pesquisador na página do Facebook durante os vários meses de preparação para
a demonstração. Isso porque, em nenhum momento, antes da cerimônia de abertura, Nicolelis
falou sobre o tempo que a equipe do projeto teria para realizar o chute. Em contrapartida, fez
mistério e criou expectativas sobre o simbólico pontapé até minutos antes da sua realização,
o que pode ter contribuído para as críticas a respeito da curta apresentação. De acordo ele, a
Fifa exibiu menos do que o combinado, mas isso não interferiu no projeto. Na reportagem, o
pesquisador tenta minimizar as críticas recebidas procurando reconhecer os avanços técnicos
e dos pacientes e principalmente os limites da atividade científica:
O neurocientista minimizou as críticas recebidas após a rápida apresentação na Arena
Corinthians: “Tenham calma, não olhem para isso com comentários de futebol. Tem que
conhecer tecnicamente e saber o esforço. Robótica não é filme de Hollywood, tem limitações
que nós conhecemos. O limite desse trabalho foi alcançado. Os oito pacientes atingiram
um grau de proficiência e controle mental muito altos, e tudo isso será publicado”, garante.
(CARVALHO, 2014, s.p.)

Ao fazer esta relação com filmes de Hollywood, Nicolelis traz elementos culturais para
a conversa. Nesse sentido, ele procura afastar a ideia da demonstração como um espetáculo,
uma superprodução, como muitos estavam esperando. Novamente, aparecem as contradições
entre as estratégias efetivas e os argumentos para rebater críticas. A preparação que ele fez
para o pontapé inicial tem claros componentes dos filmes de ação, com direito a teasers,
criação de expectativa e mesmo com certo exagero analítico, estratégias do cinema para
divulgação de filmes por meio dos trailers.
A imagem que fazemos da neurociência nesta reportagem é de uma ciência da novidade
e do progresso, uma vez que esta ideia é desenvolvida em todo o texto, nos momentos em que
Nicolelis fala dos resultados e limites da pesquisa e também quando fala sobre os planos para o
futuro. Também podemos interpretá-la como tecnociência, pensando que o saber que gerou a
tecnologia interface cérebro-máquina, por exemplo, possibilitou a criação do exoesqueleto, que
pode mudar radicalmente a vida de pessoas que sofreram lesões medulares graves.

CONSIDERAÇÔES FINAIS
Neste artigo estamos considerando um corpus pequeno, por isso não é possível trazer
conclusões sobre as estratégias de divulgação adotadas por Nicolelis. A princípio, podemos
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fazer algumas considerações sobre as três postagens que analisamos. Percebemos que
Nicolelis não se orienta completamente pelo “modelo do déficit” para divulgar a pesquisa,
porque, primeiro, ele está num lugar de fala que permite que ela seja informal, que ele se
relacione com as pessoas de igual para igual, apesar de ser ele quem produz e divulga o
material; segundo, talvez por estar numa rede social, ele tente explorar elementos da cultura
para se comunicar melhor com o público; e, por último, ele mostra o processo da pesquisa no
interior do laboratório, os testes, principalmente durante a preparação para a Copa, porém,
dentro de um limite, o que nos impede de considerá-lo “aquém ao modelo do déficit”. Assim
mesmo, isso já é algo muito importante para nossa observação, porque mostra que as nossas
reflexões teóricas estão de acordo com o objeto. Pode-se dizer que existe uma ambiguidade
no processo, uma vez que o cientista superar o modelo do déficit para se apropriar de uma
estratégia que o coloca no primeiro plano da ciência, sem pudores com a aproximação com
o público e com a mídia. Desse modo, aponta para outra maneira de perceber a tradução
intercultural da ciência que traz em suas estratégias contradições e ambuiguidades.
Notamos também a forma como o neurocientista explora as imagens para criar um
clima de expectativa no público, antes da demonstração. Na primeira, não é possível ver
a estrutura robótica toda, somente as pernas, nem saber como ela está funcionando. São
detalhes que fazem a diferença porque mexem com a curiosidade do público.
No vídeo divulgado no dia da demonstração, o exoesqueleto é revelado, os pacientes
são mostrados, o chute pôde ser visto. Esta publicação faz parte de um momento de clímax
da página, em que conflui toda a energia depositada na preparação. Já a postagem pósdemonstração, revela uma tentativa do cientista de afirmar a validade da pesquisa e, de
acordo com a reportagem, até mesmo se justificar, tentar contornar a situação desencadeada
na cerimônia de abertura.
Também já podemos notar em algumas postagens a forma como Nicolelis lida com
a questão social do projeto, algo que fica muito evidente nas colocações sobre como o
exoesqueleto pode mudar a vida de milhões de pessoas. É possível também perceber como
ele lida com a questão política, na primeira postagem, em que ele faz referência às pessoas
que disseram que fazer o exoesqueleto caminhar era uma missão impossível. Ao considerar
o contexto em que estas postagens foram feitas, podemos dizer que Nicolelis reage às
provocações externas e, até mesmo, provoca os críticos de maneira nem sempre sutil.
Nesse sentido, vale notar que durante a preparação para o evento e no dia, nenhuma
das postagens contempladas mostra as dificuldades da pesquisa, que é uma característica
importante quando tratamos da comunicação pública da ciência fora dos modelos tradicionais.
Somente após a demonstração e com toda a polêmica instaurada é que Nicolelis traz, ao
divulgar a reportagem do G1, a controvérsia em que a pesquisa estava envolvida.
De modo geral, todas as observações feitas dizem muito das estratégias de comunicação
utilizadas por Nicolelis e são importantes de serem destacadas, mas ainda não são suficientes
para contemplar os nossos objetivos. Ressaltamos que este artigo é fruto da pesquisa de
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dissertação em desenvolvimento pela autora e, portanto, carece ainda de investigação mais
aprofundada, abrangendo mais textos e olhares diferenciados.
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PARA ALÉM DO TRONCO E DO POSTE1

O que a capa do jornal Extra diz do jornalismo, da memória
e da história

BEYOND THE TRUNK AND THE LAMPPOST

What does Extra cover say of journalism, memory and history
Michele Tavares2
cristian goes3

RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão sobre a convocação da memória e da história pelo jornalismo,
a partir da composição da capa do Extra, edição de 8 de julho de 2015, em que compara-se
uma imagem da escravidão do século XIX com um linchamento e morte em São Luiz/MA,
submetendo-a a uma perspectiva analítica verbo-visual. Através dela, podemos perceber uma
série de acionamentos de memória e de história que possibilita ir além do jornalismo factual,
percebendo-o em meio a complexas articulações e jogos que vão reduzir a análise das temáticas
propostas, em uma ação seletiva de memória e de esquecimento. Nessas condições, o jornalismo
é agente de memória, uma experiência viva que encadeia passado e futuro, superando a lógica
de um presentismo estéril.
Palavras-chave: Jornalismo. Memória. História. Extra.
ABSTRACT
This article proposes a reflection on journalism’s convening of the memory and history, from
Extra’s cover composition, July, 8th, 2015 edition, when it compares an image from the bondage
of the 19th century with a lynching and death in São Luiz/MA, submitting it to an analytical verbvisual perspective. Through it, we can realize a series of memory and history settings that makes
it possible to go beyond factual journalism, realizing it in the midle of complex joints and games
that will reduce the thematic analysis proposals, in a selective action of memory and forgetfulness.
In these conditions, the journalism is agent of memory, a living experience that binds past and
future, overcoming the logic of a stereo presentism.
KEYWORDS: Journalism; Memory; History; Extra.
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1. INTRODUÇÃO
No dia 7 de julho de 2015, uma foto de Cleidenilson da Silva, 29 anos, negro e nu, amarrado
em um poste na periferia de São Luís, no Maranhão, circulou em sites noticiosos e nas redes
sociais. Ele era acusado de roubo. Foi capturado, espancado e executado por “populares”. No dia
seguinte, a capa do jornal Extra (08/07/2015), do Rio de Janeiro, é toda dedicada ao fato (Figura 1).
A manchete foi: “Do tronco ao poste”. Abaixo de “tronco”, o jornal usa uma ilustração de Jean
Baptiste Debret, que mostra um escravo sendo açoitado no pelourinho. O desenho é do século
XIX. Na sequência, vem “ao poste” e a fotografia de Cleidenilson morto.
Ao noticiar o linchamento, o jornal compara uma situação contemporânea, de junho
deste ano, com um período da escravidão brasileira do século XIX. O Extra pergunta: “Os
200 anos entre as duas cenas acima servem de reflexão: evoluímos ou regredimos?”.

Figura 1: Capa do jornal Extra de 8 de julho de 2015

Este é um caso rico, entre tantos, para uma série de análises. O que pretendeu o jornal
quando associou o passado do “tronco” ao presente do “poste”? Ao perguntar se evoluímos ou
regredimos, qual resposta espera? Se sugeriu igualdade entre uma ação do sistema escravagista
com um justiciamento contemporâneo, não se corre o risco de apagar ou inverter tanto a
barbárie da escravidão quanto a do linchamento? O objetivo desse trabalho é, portanto,
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discutir a convocação da memória e da história pelo jornalismo, a partir da composição
dessa capa do Extra, perguntando: o jornalismo faz emergir memórias e histórias para tentar
contar o presente?
A primeira página de um jornal ou revista fornece um meio vital de estabelecer a
mensagem ou a identidade da marca para o leitor (CALDWELL e ZAPPATERRA, 2014).
A escolha da capa do Extra, em detrimento de outras publicações da mesma natureza, também
perpassa a natureza da publicação e da sua representatividade no mercado de impressos.
O jornal foi fundado em 1998, no Rio de Janeiro, como jornal popular, diário, combinando
preço baixo, notícias de impacto sensacionalistas, grandes imagens em cores e alta circulação.
Ele pertence ao Grupo Globo, que detém muitos produtos de imprensa, como o jornal
O Globo e a revista Época, além de emissoras de rádio, de TV e portais na internet. Em menos
de dez anos esse jornal tornou-se um fenômeno de vendas em banca. Segundo dados do
Instituto de Verificação de Circulação (IVC) de 2010, o Extra vendeu 302.697 exemplares, em
média, por dia nas bancas naquele ano, ficando em segundo lugar no país, perdendo para o
Notícias Populares, de Belo Horizonte.
A capa em questão registra a barbárie de uma sociedade que não vive mais sob a lógica do
sistema escravagista, mas ele é acionado pelo jornal para abordar um caso de justiciamento no
Maranhão em junho de 2015. Nesse sentido, pretende-se compreender como a capa do jornal
pode estabelecer uma relação temporal associada aos acontecimentos históricos, destacando
os perigos desses acionamentos e dos resgates temporais, muitas vezes com objetivos de
contribuir para uma memória manipulada, constituindo-se em matéria de esquecimentos.
Essa reflexão ocorre percebendo as articulações entre o jornalismo, a história e a memória
social, esta última entendida como uma coletânea de “rastros deixados pelos acontecimentos
que afetaram o curso da história dos grupos envolvidos, e que se lhe reconhece o poder de
encenar essas lembranças comuns” (RICOEUR, 2008, p. 129). Para isso, fez-se necessária
uma rápida análise sócio-histórica para perceber as relações entre jornalismo e memória na
compreensão dos acontecimentos ao nosso redor, principalmente a partir de Zelizer (2008)
e Kitch (2008).
Do ponto de vista metodológico, a perspectiva verbo-visual pontuada por Gonzalo
Abril (2007) apresenta-se como um caminho analítico pertinente. O autor convida-nos a ver
os modos de articulação dos elementos que compõem a capa do jornal, sem separá-los em
unidades analíticas distintas, mas em sincronia texto-imagem, produzindo sentidos que são
percebidos na leitura da composição como um todo. Promove-se também uma aproximação
teórica com Roland Barthes (1990), sobretudo no trato da fotografia no jornalismo, para
auxiliar a identificação dessas marcas de memória e história, visíveis e invisíveis. Busca-se
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pensar o que o jornalismo constitui como realidade no imaginário coletivo e como esse texto
verbo-visual pode ser compreendido, a partir da experiência visual para o indivíduo que o
produz ou interpreta, em três dimensões: a visual, o olhar e a imagem.

2. A capa e a experiência visual: modos de ver, ler e significar
A capa do jornal Extra que estamos analisando é produzido em formato standard4 e
pode estabelecer uma experiência visual com o leitor de diversas formas. Consideremos sua
disposição nas bancas de jornal como forma de visualização tradicional: 1) o jornal pode
ser encontrado nos pontos de vendas, dobrado em pilhas, possibilitando a leitura de parte
da manchete (“Do tronco”) e a visualização da imagem de um escravo sendo açoitado no
pelourinho, no Brasil do século XIX, no centro ótico5 da composição; 2) o jornal pode estar
em exposição, “desdobrado” e “pendurado” nas bancas, possibilitando a leitura da manchete
de forma integral, cujo texto apresenta-se centralizado, em uma relação de associação de
parte de seu conteúdo a cada uma das imagens – “Do tronco”, ilustração 1; “Ao poste” –
ilustração 2 – com layout complementado pelo fundo em cor preta.
Na primeira situação, o leitor depara-se, imediatamente, apenas com uma ilustração
que aciona um fato passado. Na segunda experiência visual descrita, a disposição da capa
na íntegra, possibilita ao leitor fazer uma varredura visual completa (Figura 2), onde o
olho geralmente inicia o trajeto no centro ótico da página, descendo até a parte inferior
do layout, onde encontra a fotografia que registra a cena de Cleidenilson, morto, amarrado
em um poste, após ser espancado por populares, culminando no texto que contextualiza o
acontecimento. Cabe ressaltar que a capa sugere um movimento visual que se desloca com
rapidez em diagonal para o lado inferior oposto, projetando-se do lado superior esquerdo
(zona primária de visualização) para o lado inferior direito (zona secundária). Os elementos
visuais estão assentados na cor preta, com efeito de contraste “pesado” na relação figurafundo, preenchendo assim as zonas mortas6 da capa.

4. Formato padrão de jornais, em torno de 32X56 cm, muito utilizado no mundo inteiro (COLLARO, 2007, p.149).
5. O ponto visual de um formato limitado que se encontra acima do cruzamento de duas diagonais e determina a
divisão de massas visuais que configura a diagramação assimétrica (COLLARO, 2007, p.146).
6. Áreas visuais dos jornais periódicos e layouts em que o olho humano não é estimulado naturalmente, necessitando de um procedimento indicativo do designer para ser vista e lida. Normalmente trata-se do canto superior direito e
do canto inferior esquerdo de uma página.
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Figura 2: Capa e Formas de Visualização
Capa do jornal Extra de 8 de julho de 2015

Além dessas considerações estruturais, identifica-se a presença de memórias e de
histórias (do passado) que o jornalismo mobiliza para contar um acontecimento presente.
A composição visual da página e o movimento de visualização que ela possibilita, instiga-nos
e nos auxilia nesse processo de interpretação da mensagem: na primeira imagem, em preto
e branco (denotando um acontecimento passado), a mão direita do algoz, ao alto, segura
firmemente um chicote, com o objetivo de punir o escravo despido, amarrado ao tronco.
Há também outras figuras perfiladas, escravos, soldados e populares assistindo a certa
distância aquele ato de tortura; na segunda imagem, colorida (o que pode denotar alguma
proximidade com o tempo presente), pode-se percebe a ausência do “algoz” e do “escravo”
personificados. “Populares” vêm perfilados uma certa distância o jovem morto amarrado ao
poste. Na sequência, com a análise sócio-histórica ampliaremos nossas interpretações.
A disposição dos elementos na composição da capa e a ordem de apresentação da
manchete, das imagens e do texto noticioso convidam-nos a refletir sobre os significados
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possíveis que o jornalismo constrói ao abordar os acontecimentos. Considerando aqui a
materialidade do jornal e a forma como se apresenta ao público, há suas diversas formas
de “ver” e “ler” a notícia que motivam essa composição verbo-visual da capa do impresso.
Deixamos claro que há inúmeros caminhos analíticos que possibilitam compreender os
questionamentos oriundos da observação crítica da página do jornal.
Neste artigo, consideramos apenas a capa (e seus elementos constituintes) como unidade
de análise, com o objetivo de compreender as contraposições e analogias que podem ser
destacadas a partir de sua composição, porém sem fragmentá-la em unidades. Um caminho
metodológico que dialoga com a natureza do objeto e a proposta da reflexão é a perspectiva
de análise verbo-visual defendida por Gonzalo Abril (2007). Essa concepção semiótica,
que possibilita a ver os modos de articulação dos elementos texto-visuais que integram a
composição da capa, convida-nos a pensar aquilo que o jornalismo constitui como realidade
no imaginário coletivo. Segundo o autor, é possível pensar essa experiência visual como uma
síntese de três dimensões: a visual, o olhar e a imagem7 (ABRIL, 2007).
O nível visual corresponde ao ato perceptivo “ver algo”, em um encontro construtivo com
o objeto visível e invisível. Além disso, a visualidade é intencional e situa-se na esfera filosófica
da experiência sensível (o que vemos), que aciona memória prévia, individual e coletiva.
É neste sentido que Abril (2007) refere-se à visualidade no sentido de “visão socializada”, que
remete a relação visual entre o sujeito e o mundo mediada por um conjunto de discursos,
redes significantes, interesses, desejos e relações sociais do observador, sem omitir o que se
dá nas situações contingentes da vida diária.
No nível do olhar, a intencionalidade sobrepõe-se e apresenta-se carregada de
subjetividades referentes ao desejo e ao afeto, ao hábito e ao comportamento institucionalizado.
A forma “como olhamos” é determinada por modos de apropriação simbólica, que incluem o
imperialismo panóptico8 (o poder de olhar sem ser observado) e o recato por efeito de algum
monopólio político do olhar. O exercício do olhar requer conhecimentos prévios, condições
técnicas, estruturas simbólicas determinadas e não envolve apenas condições perceptivas e
sensoriais como no ato de ver. Ou seja, não há posse do olhar sem a incidência de regras que
regulamentem a “mirada” (ABRIL, 2007).
No caso do Extra é possível pensar no “olhar editorializado” que se estabelece a partir
de regras e de posicionamento político inerentes ao jornal, como o olhar que aposta na tensão,
no exagero do impacto visual em relação aos acontecimentos, culturalmente instituídos por
esse tipo de publicação. Neste sentido, o itinerário de apresentação dos elementos dispostos
na capa pode ser compreendido no nível do olhar, ou seja, é uma forma que o jornal oferece
ao leitor para olhar o acontecimento acionando uma carga simbólica histórica ao associar o
7. Segundo Abril (2007): “Lo visual, la mirada y la imagen”.
8. Em referência aos procedimentos panópticos de vigilância atualizados por Michael Foucault: “O panoptismo é o
princípio geral de uma nova ‘anatomia política’ cujo objetivo e finalidade não são as relações de soberania, mas as
relações de disciplina” (Castro, 2009, p.314).
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justiciamento em suas formas de manifestação (“tronco” e “poste”). Neste registro, o jornal
possibilita olhar sem ser observado e ainda assim ser coadjuvante.
E, no nível da imagem, o discurso visual remete a uma representação ou autorepresentação coletiva e ao peso epistêmico, estético e simbólico da experiência visual. Essa
dimensão dá conta da ordem dos conflitos por conquistas e dos imaginários. Destaca-se,
entretanto, que embora a noção de imagem seja demasiado genérica e imprecisa, retoma-se que
o uso mais habitual refere-se à imagem (ou representações visuais) como uma classe de ícone,
de signo relacionado com seu objeto por semelhança (tronco/poste), conforme a perspectiva
de Charles Pierce9. Segundo Abril (2007), a relação icônica nunca é imediata e a semelhança
atribui-se sempre a partir de alguma convenção, sejam eles os critérios ou os padrões de
semelhança próprios de uma cultura.
Ao pensar a cultura visual e sua relação com o espaço público, Abril (2010) destaca
que o olhar é orientado e restringido conforme um regime de visão. Ele pontua o papel
das imagens visuais na conformação e/ou deformação do espaço público-político e o espaço
comum. Para compreendê-las, devem ser abordados o lugar e a função das imagens sobre
todos os imaginários, porque os ordenamentos políticos sustentam-se e se expressam
precisamente em imaginários culturais. Estes não consistem apenas em repertórios de
imagens ou representações compartilhadas, já que as imagens não são entidades ou eventos
desconectados. Elas nunca estão sozinhas, nem é possível reconhece-las fora de redes
imaginárias (ABRIL, 2010).
Neste sentido, pelo fato de a imagem (fotográfica) ser característica dominante do
layout da capa do Extra – a ilustração de Debret parece ganhar status de fotografia, ou vice
e versa - encontramos em Roland Barthes (1990), algumas considerações que auxiliam na
identificação dessas marcas de memória e de história, visíveis e invisíveis, e que ao serem
acionadas pelo jornalismo, estabelecem relações temporais associadas aos acontecimentos
datados na história. O autor, no entanto, tem uma percepção metodológica diferente de
Gonzalo Abril. Para Barthes (1990), a análise da mensagem da fotografia jornalística deve
focalizar em cada estrutura isolada, ainda que ela não exista dissociada de um texto escrito.
Ele propõe uma análise estrutural de cada elemento.
Interessa-nos sua percepção da fotografia como mensagem. Barthes reconhece que,
apesar de a fotografia ser um objeto dotado de autonomia estrutural, ela não está isolada,
pois identifica-se com o texto que a acompanha (título, legenda ou artigo). A totalidade da
informação está apoiada no texto e na fotografia. Tomando como exemplo a fotografia de
imprensa e a forma como ela estrutura-se no espaço da publicação e na sua relação com o
leitor, Barthes (1990) atenta para a necessidade de analisar o registro fotojornalístico, não
apenas ao nível dos seus conteúdos ideológicos, como também dos “códigos” específicos
da fotografia. Por isso, defende como hipótese que a mensagem fotográfica no jornalismo
9. Optou-se por não aprofundar nesta relação com Pierce, por compreender não se tratar do foco de análise dos
conceitos operadores deste trabalho.
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seja conotada, pois impõe um sentido, em contraposição à ideia da fotografia artística, cuja
mensagem é denotada (ou reprodução análoga à realidade) e impossível de ser descrita, pois
significaria uma coisa diferente daquilo que é mostrado.

A conotação não se deixa apreender imediatamente ao nível da própria mensagem (é,
ao mesmo tempo, invisível e ativa, clara e implícita), mas já podemos atribuir-lhe certos
fenômenos que se passam ao nível da produção e da recepção da mensagem: por um lado,
uma fotografia jornalística é um objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, tratado
segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas, que são outros tantos fatores de
conotação; por outro lado, essa mesma fotografia não é apenas percebida e recebida, é lida,
vinculada, mais ou menos conscientemente, pelo público que a consome, a uma reserva
tradicional de signos [...]. (BARTHES, 1990, p.15).

Neste sentido, Barthes define seis procedimentos de conotação, que não fazem parte
da estrutura fotográfica, mas que podem ser traduzidos como termos estruturais da sua
mensagem: trucagem, pose, objetos, fotogenia, estetismo e sintaxe. Para fins desta análise,
enfatizaremos apenas os três primeiros procedimentos, onde a conotação é produzida por
uma modificação do real e das unidades significantes.
A “trucagem” (truque fotográfico) caracteriza-se por intervir no interior do plano de
denotação (da ideia de real e de verdadeiro), para conotar algo por meio da manipulação dos
elementos da fotografia, aproximando, afastando ou eliminando elementos. Segundo Barthes,
a significação a partir desse procedimento só se torna possível quando há reserva de signos,
sobretudo para uma determinada sociedade e seus valores socioculturais. Ou seja, o código
de conotação é histórico. Em referência à capa do Extra, a trucagem é percebida através da
composição da mensagem, a partir da aproximação das duas imagens e da manchete, tal qual
já indicando um itinerário de apresentação dos elementos (Figura 2).
A “pose” do modelo na fotografia sugere a leitura dos significados de conotação em
virtude da presença de atitudes estereotipadas e de elementos cristalizados de significação.
Não se trata da pose em si, mas da mensagem que ela sugere, com finalidades persuasivas. No
caso da capa em análise, as duas imagens apresentam um homem na condição de dominado
(“amarrado”), em “praça pública”, ou seja, com visibilidade extrema; e como um objeto “nu”
(condição humana primitiva), em situação de punição por um ato de transgressão. Uma
leitura desatenta pode levar o leitor a imaginar um mesmo processo de culpabilidade entre os
dois sujeitos, porém é preciso buscar suas raízes para não cair em armadilhas interpretativas
fáceis e disponíveis. As duas cenas têm ligações pela barbárie porque todo ato de barbárie
público tem efeito pedagogicamente cognoscível.
E, por fim, a disposição dos “objetos” presentes na fotografia atribui sentido de
espontaneidade em determinadas cenas, podendo conotar qualidades, defeitos ou atitudes.
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Para Barthes, esses objetos são excelentes elementos de significação por se tratarem de
indutores de associação de ideias, verdadeiros símbolos e léxicos (por exemplo, biblioteca =
intelectual). Na composição do Extra, destacamos mais uma vez a disposição de objetos
como “tronco”, “chicote”, “soldados” bem visíveis na primeira imagem, mas que parecem
invisibilizados (o que não significa que estejam ausentes) na segunda, o “poste”, “negro”, a
“sociedade” que assiste, consente e também pune.
Assim como Gonzalo Abril defende a cultura visual e sua relação com o espaço público
na (des)construção e/ou reforço de imaginários coletivos, Barthes (1990) também ressalta
o aspecto histórico ou cultural do código de conotação. Esse código consiste em gestos,
atitudes, expressões, cores ou efeitos, dotados de certos sentidos em virtude dos usos de uma
determinada sociedade. Assim, a significação propriamente dita é historicamente motivada e
depende do saber do leitor, tal como se fosse uma verdadeira língua, inteligível para aqueles
que aprenderam seus signos.
Ao noticiar o linchamento de Cleidenilson da Silva, na periferia da capital do Maranhão,
São Luís, comparando a situação atual do Brasil e a vivida no período da escravidão, o
jornal até parece levar o leitor a fazer uma reflexão sobre a sociedade. Contudo, ao associar
o linchamento de Cleidenilson ao processo escravagista simplifica e reduz os dois eventos,
tirando da historicidade deles. Os contextos, motivações, causas e consequências entre os
dois eventos são díspares. Não é sem propósito que o texto escrito da notícia parece um
socorro a “explicar” a associação, fazendo acionamentos na história:
Se antes os escravos eram chamados à praça para verem com os próprios olhos o corretivo
que poupava apenas os ‘homens de sangue azul, juízes, clero, oficiais e vereadores’, hoje
avançamos para trás. Cleidenilson da Silva, de 29 anos, negro, jovem e favelado como a
imensa maioria das vítimas de nossa violência, foi linchado após assaltar um bar em São
Luís, no Maranhão. Se em 1815 a multidão assistia, impotente, à barbárie, em 2015 a maciça
maioria aplaude a selvageria. Literalmente - como no subúrbio de São Luís - ou pela internet.
Dos 1.817 comentários no Facebook do EXTRA, 71% apoiaram os feitores contemporâneos.
(EXTRA, 08/07/2015).

Então, se a leitura depende da cultura e do conhecimento de mundo de cada indivíduo,
a fotografia jornalística joga com o suposto saber de seus leitores. No caso específico do
Extra, ao tentar reconstruir o acontecimento (através do registro fotográfico) e promover
uma reflexão sobre as circunstâncias em que ocorreu (através da composição da capa), o
jornal busca “[...] encontrar, em sua própria astúcia, as formas que nossa sociedade utiliza
para tranquilizar-se, e, assim, captar a medida certa, os desvios e a função profunda desse
esforço tranquilizador [...]” (BARTHES, 1990, p.24-25). Ou seja, o registro desse linchamento,
como ato punitivo, reforça na composição verbo-visual da capa do jornal, de forma critica,
que a morte por meio de atos de barbárie, é o alívio de justiça para a sociedade, apoiado por
diversos setores da sociedade, inclusive da imprensa panóptica.
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3 JORNALISMO, MEMÓRIA E HISTÓRIA
Podemos perceber que a discussão sobre imagem, foto, texto em um conjunto na capa do
jornal está inserida numa concepção que articula jornalismo, memória e história. Mas de que
jornalismo estamos falamos? De saída, não o tratamos nem como um produto e nem como
uma prática, mas como uma complexa relação experiencial entre sujeitos. Ou seja, a notícia
materializada verbo-visualmente não é o resultado da aplicação de receitas industriais. Ao
contrário, a notícia será um “estado sempre nascente, revivida a cada momento no mundo
da vida onde os sujeitos, tanto quanto a percepção, são construídos pela própria experiência”
(MOTTA, 2014, p. 9). Quando o Extra utiliza-se da ilustração do século XIX para conformar
informações numa foto do século XXI, e marcadamente na capa - um lugar especial para se
fisgar o leitor - propõe uma experiência viva, pró-ativa, mobilizando uma série de elementos,
como memórias passadas e histórias conhecidas que podem produzir várias interpretações
conectivas e significações.
Além disso, o jornalismo não se isenta dos eventos, não é um assistente privilegiado
dos fatos, que vê o mundo à distância e dele faz uma síntese organizativa e explicativa. Ao
contrário. Ele está implicado no mundo, atuando como agente de memória, ou seja, ao articular
um sentido de tempo passado e de presente ou na relação do passado com o futuro, o jornal
configura-se como registro documental, histórico, impondo certo modo de recordação.
Segundo Pomian (2000), toda memória é uma faculdade de conservar os vestígios
do que pertence já em si a uma época passada. Para o homem, esses vestígios podem ser
transmitidos sob a forma de criações exteriores ao organismo, por meio da linguagem, por
exemplo, em suas múltiplas variáveis (relatos, escritos, desenhos, quadros, esculturas, etc.).
Halbwatchs (1990), por sua vez, defende que o indivíduo participa de dois tipos de memória:
a individual, situada no quadro da personalidade ou da vida pessoal (são as lembranças
comuns ao indivíduo sob o aspecto que lhe interessa); e a coletiva, referente às anotações
históricas, demarcadas por um tempo social, partilhadas pelo indivíduo enquanto membro
de um grupo que contribui para evocar e manter as lembranças impessoais.
Conforme defende Ribeiro (2000), a mídia é o principal lugar de memória e/ou história
das sociedades contemporâneas e a produção de significado das transformações do social,
realiza-se principalmente através das operações linguísticas da mídia, sobretudo em âmbito
do discurso jornalístico. No caso da capa analisada, o Extra procura estabelecer com seus
leitores uma relação de perfilamento diante das cenas de barbaria, mantendo-o a uma certa
distância, como se um cordão ilusório de isolamento ali separa-se o outro excluído e morto
do nós, algozes. E esse é um processo que não se inicia na capa do jornal. Na medida em que
o jornal usa uma ilustração da escravidão do século XIX, ela passa a ser parte central dessa
experiência jornalística noticiosa.
Para além do “tronco” e do “poste”, e também para além dos demais veículos de
comunicação, uma intrincada teia de informações se estabelece na memória antes e depois
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desse evento. Este trabalho, por exemplo, é parte da continuidade dessa notícia. Ou seja, o
jornalismo é um operador sócio-simbólico que age em conjunto com outros operadores e
que o público remaneja os sentidos propostos por ele, recolocando-os em seus ambientes
culturais (MOUILLAUD, 1997). Sustentamos, então, que o jornalismo constitui-se em uma
ampla e confusa teia de relações visíveis e invisíveis e que se entrelaça a outras incontáveis teias
e fios de significações, sempre a apontar para fora dos quadros propostos, buscando múltiplas
conexões. E, pensar o jornalismo como uma complexa relação experiencial entre sujeitos
obriga-nos a perceber que ele transita em ambiente tencionado, carregado por negociações,
por memórias e esquecimentos, por histórias ditas e não-ditas, articulando ao mesmo tempo
um retorno (“Os 200 anos que separam”) e uma projeção (“evoluímos ou regredimos?”).
Esclarecemos, no entanto, que memória é um recordar deliberado que exige uma
construção do passado/presente, com vistas ao presente/futuro, o que difere de “imaginar”,
que não tem o passado como elemento central; e também se diferencia da “lembrança”
enquanto uma espécie de lampejo. No entanto, as muitas lembranças articuladas podem
constituir-se em memória, mas não se confundem com ela. Outro aspecto importante é
que não há fronteiras rígidas entre memória individual e coletiva. Elas são profundamente
interdependentes. Para Ricoeur (2008, p. 133) “cada memória individual é um ponto de vista
sobre a memória coletiva”. Ainda nessa questão, também concordamos com Nunes:
A memória individual não alcançaria o passado histórico se não a enriquecessem tradições
recolhidas dos antepassados “como tempo dos mortos e tempo anterior ao meu nascimento”.
Mas a tradição, que é um “sortimento de memórias”, por isso instaurado numa relação com o
passado em termos de nós, escapa à órbita e exclusiva da temporalidade como unidade estática,
restrita à existência individual, para firmar-se no tempo público. Pela mediação desse que é
o passado, o presente e o futuro se vinculam á tríade dos antecessores, dos contemporâneos
e dos pósteros (NUNES, 1988, p. 29, grifos do original).

Pollak (1992) assegura que a memória social é fenômeno seletivo e, sendo assim,
submetido a oscilações e mudanças permanentes, o que significa reconhecer jogos de poder
incessantes. “A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de
disputa importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos
vão ser gravados na memória do povo” (POLLAK, 1992, p. 204). Entram em cena também os
eventos que ficarão esquecidos. Por isso, a memória e o esquecimento estão rigorosamente
no mesmo patamar, ou como diz Ricoeur (2008, p. 435), que “o esquecimento comum está,
sob esse aspecto, do mesmo lado silencioso que a memória comum”. Essas considerações
levam-nos a pensar a memória e esquecimento submetidos a um regime de seleção, de forma
que o recordado ou o esquecido é resultado de disputas por significações.
Aproximamos essa discussão ao jornalismo quando Ricoeur (2008) lembra-nos que a
utiliza-se da função mediadora da narrativa para agir, inclusive convertendo-se em abusos
de esquecimentos. Esse autor afirma que a “seleção” nas narrativas é ação fundamental,
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porque é impossível lembrar e narrar tudo e sobre tudo. E é exatamente essa necessidade ou
incapacidade que será utilizada, de forma ideológica, para omitir, impedir e manipular.
As estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de configuração:
pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando
diferentemente os protagonistas da ação assim como os contornos dela. Para quem atravessou
todas as camadas de figuração e refiguração narrativa desde a constituição da identidade
pessoal até a das identidades comunitárias que estruturam nossos vínculos de pertencimento,
o perigo maior, no fim do percurso, está no manejo da história autorizada, imposta, celebrada,
comemorada – da história oficial (RICOEUR, 2008, p. 455).

Podemos sugerir que a capa do Extra não foi gratuita quando associa “tronco” e
“poste”. O jornal assegura sequência histórica de “200 anos”, em que o tronco transformase em poste, busca garantir igualdades contextuais entre as duas cenas. No entanto, essa
ação reduz a complexidade do que foi tanto o sistema escravagista no Brasil e, ao mesmo
tempo, não permite compreender e avançar nas causas que levaram à cena do linchamento
em São Luiz em junho de 2015. A escravidão no Brasil foi um sistema econômico e político
implantado na Colônia, que buscou fixar-se como uma instituição de profunda raiz social,
sempre reatualizando-se pela naturalização e domesticação da violência, onde o linchamento
revestia-se em condição de poder e de legitimidade. Nele há um efeito pedagógico imitativo.
“Nas pancadas nascia o status de senhor” (FAORO, 1979, p. 218).
Essa associação parece apagar/reduzir a escravidão a um ato de linchamento público,
e ao mesmo tempo não trata do justiciamento nas cidades brasileiras na complexidade que
exige. De fato, o linchamento em São Luiz revela os traços de “colonialidade”, no dizer que
Quijano (2009). Basta lembrar que para cada homicídio de não negro no Brasil, 2,4 negros são
assassinados, em média; que os negros são maioria entre os trabalhadores sem carteira e entre
os domésticos, sendo que as mulheres correspondem a 93% desta última categoria; que em
2010, 14% dos jovens negros de 18 a 24 anos cursavam o ensino superior; que o rendimento
médio dos homens negros equivale a 66% do auferido por brancos com a mesma escolaridade
e que as mulheres negras percebem 40% da renda dos homens brancos (IPEA, 2013).

4 JORNALISMO: AGENTE E FORMA DE MEMÓRIA
Essas reflexões sobre a história e a memória obrigam-nos voltar a questionar como
o jornalismo participa desse processo: estabelecendo uma relação simbiótica e, ao mesmo
tempo, desigual, pois são campos que sabem da existência mútua, admitem intersecções e
se tornaram fenômenos autônomos, sem demonstrar dependência um do outro. Em linhas
gerais, o jornalismo precisa do trabalho da história e da memória para contextualizar o
recontar de eventos públicos, ao passo que a história e a memória precisam do jornalismo
para fornecer um “rascunho público” dos acontecimentos.
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Para Kitch (2008), o jornalismo é um dos ambientes para construção da memória, não
atuando somente com base em eventos de grande impacto e que entram na categoria de
“memoráveis”, mas também agindo sobre os pequenos lances da vida cotidiana. Além disso,
“a construção da memória social é um processo de longo prazo de um tecer de pequenos
momentos” (KITCH, 2008, p. 313). Essa autora lembra que recebemos informações a
constituir memória de várias fontes, ou seja, “estamos todos na mesma sopa da memória e,
seus ingredientes, não vêm do jornalismo sozinho” (KITCH, 2008, p. 316). O jornalismo não
é o canal para a memória, mas uma das formas de memória e um dos locais de sua construção.
Ele “forma uma rede de memória que se liga a outras redes” (KITCH, 2008, p. 317).
Em nossa análise há dois momentos claros: 1) A capa do Extra (Do tronco ao poste)
revela bem esse processo da constituição da memória quando convoca um rarefeito saber
sobre a escravidão no Brasil e propõe associar ao caso do linchamento em São Luiz; 2) Essa
ação de construção de uma memória social transforma o jornalismo em agente de uma
memória que articula o silêncio temático sobre o sistema escravagista brasileiro, reduzindo-o,
revelando uma memória impedida e manipulada. No entanto, o jornalismo não é agente de
uma memória presa ao passado. Em razão do seu compromisso com o presente, ele faznos transitar da memória enquanto recordação domesticada e assentada no que passou (“os
200 anos que separam”) à uma memória como expectativa, isto é, um devir partilhado, um
presente/futuro (“evoluímos ou regredimos?”). Ao convocar o passado, os jornalistas buscam
elementos a projetar o que virá, o que, na prática, produzirá um sentido para o acontecimento.
Quando o Extra usa o desenho de Debret como “fotografia” na capa (além do “tronco”
e dos “200 anos que separam”) parece incontornável não se considerar que o jornal recorre à
memória do passado para construir uma memória prospectiva (“evoluímos ou regredimos?”).
Isso não significa que o jornal e os jornalistas tenham plena consciência desse papel. Na
prática, o jornalismo é tencionado por um novelo de temporalidades e a memória participa
diretamente dessa tessitura, porém, sem a percepção nítida pelos atores envolvidos no
processo. Utilizamos aqui “novelo” a partir de Halbwachs (1990, p. 49) que usa “fios muito
finos e entrelaçados” como uma metáfora para explicar as temporalidades.
Para Zelizer (2008, p. 79), os jornalistas não se reconhecem como colaboradores na
construção da memória porque eles, como “fornecedores do presente”, acabam desprezando
as relações com o passado. Segundo a autora, não há dúvida de que o “jornalismo e jornalistas
são um local não óbvio, mas fértil de memória, e seu status como agentes de memória precisa
ser melhor compreendido” (ZELIZER, 2008, p. 81). De fato, as notícias verbo-visuais propõem
referências ao passado e indicações ao futuro e a memória para jornalistas, regularmente,
dará sentido ao presente, “que evolui rapidamente, constrói conexões, sugere inferências,
cria estacas de história, agem como bitolas para medir a magnitude e impacto de um evento,
oferece analogias e fornece curtas explicações” (ZELIZER, 2008, p. 82). Para essa autora, o
passado é um rico repositório aos jornalistas para “explicar” os acontecimentos, oferecendose como comparação.
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E é aqui que podemos, em certa medida, pensar a capa do Extra. Ao admirar o desenho
de Debret, onde o algoz castiga um escravo diante da massa perfilada, também o fazemos na
fotografia do justiciamento em São Luiz, porém, onde somos expectadores e algozes numa
distância confortável, reatualizando nossos traços de colonialidade violenta, racista e de
classe. Assim, tanto o escravo de Debret quanto Cleidenilson da Silva são um outro que não
reconhecemos – por conta de um cordão de isolamento invisível – como um nós mesmos. Mas
ressaltamos que cenas analisadas juntas reduzem o quadro analítico do sistema escravagista
e do linchamento contemporâneo. O castigo ao escravo baseava-se numa instituição oficial e
nacional, num sistema de “direito” que poderia ser utilizado ou não, e cujo objetivo não era
a morte daquela “peça” econômica. No caso do justiciamento contemporâneo, as bases estão
assentadas no extermínio social e no “dever” de execução, tendo a morte como fim “justo”.

CONCLUSÃO: O TRONCO NÃO É O POSTE
Na prática, a associação descontextualizada feita pelo Extra “Do tronco ao poste” pode
reforçar o racismo, naturalizando como justa a “punição” contra um outro, “despido” de
humanidade, que no caso de São Luiz em 2015, será considerado um perigo, um incômodo e, por
isso, será eliminado. Assim, o jornalismo é agente de uma memória que convoca seletivamente
agora um passado a manipulá-lo para justificar as ações diante desses casos (“evoluímos
ou regredimos?”). Ao final desse percurso, podemos perceber como memória e história,
entrelaçadas, são convocadas pelo jornalismo, compreendido como viva experiência visual
do ponto de vista material e uma experiência entre sujeitos. Nesse sentido, pontuamos duas
possibilidades de constatações imbricadas entre elas, mas com especificidades que destacamos.
A primeira é que a capa do jornal, em razão da análise verbo-visual possibilita ver uma
série de marcas de memória e de história, em que o jornalismo as utiliza para “contar melhor”
o presente. O Extra busca uma ilustração de Debret do século XIX sobre a escravidão para
associar ao linchamento de Cleidenilson, em junho de 2015, em São Luiz. Além disso, a
memória do passado também está associada ao “tronco”, aos “200 anos que separam” e se
“regredimos”. A busca pela memória e história não se dá numa materialidade especial para tal
fim, mas em toda a capa de um jornal popular diário. Os leitores podem ser levados a fazer
emergir nessa experiência visual as memórias construídas sobre o que foi a escravidão no
Brasil percebendo uma continuidade a partir do crime no Maranhão.
A segunda constatação é a de que, a partir da análise sócio-histórica e das próprias
formulações sobre a memória, pode-se observar que a memória é uma construção histórica
tencionada, o que pode resultar em um lembrar ou um esquecer interessado. No caso da capa
do Extra, a associação imediata entre tronco e poste faz parecer uma sequência única e histórica,
o que apaga uma série de traços complexos do sistema escravagista, ao mesmo tempo, em que
oculta a contextualização do linchamento ocorrido em São Luiz. O que pode unir as duas cenas
é a barbárie do ato. Porém, a escravidão no Brasil foi ação de Estado, que concedia o “direito”
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aos senhores de “possuir” o outro. Há aqui também uma relação econômica de propriedade e
de desejo pelo outro como uma coisa a produzir lucro. No caso de Cleidenilson, as relações são
outras. Ele continua sendo um outro, mas construído como perigoso, indesejável e, portanto, é
“dever” eliminá-lo. O Estado não suja as mãos. Esta é uma tarefa do “popular” e do leitor que
assiste a certa distância sem reconhecer-se no outro como um nós mesmos.
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MIDIATIZAÇÃO DE FAITS DIVERS EM CANAIS NO
YOUTUBE:
O caso do gorila japonês em Desce a Letra1

MEDIATIZATION OF FAITS DIVERS ON YOUTUBE
CHANNELS:
The japonese gorilla case on Desce a Letra
Tiago Barcelos Pereira Salgado2
RESUMO
O artigo investiga como se dá a midiatização de faits divers no canal Desce a Letra de Cauê Moura
no YouTube. De modo mais específico, busca compreender como um tema estranho e insólito é
tratado por Moura no vídeo “... E AGORA É PRA FICAR!” e de quais maneiras os usuários comentam
o assunto. O texto discute as noções de midiatização e faits divers e analisa o conteúdo audiovisual
em questão por meio de sua descrição, ancorada em sua transcrição e imagens apresentadas. O
trabalho atenta para a repercussão midiática do fato nos principais portais brasileiros de notícias
e para os comentários em resposta ao vídeo, procurando identificar possíveis sentidos atribuídos
ao caso destacado. Algumas considerações gerais sobre os media são feitas ao final do texto,
bem como considerações específicas sobre a publicação e tematização de faits divers no canal
escolhido.
Palavras-chave: Comentários. Desce a Letra. Faits divers. Midiatização. YouTube.
ABSTRACT
The article aims at understanding the mediatization of faits divers on YouTube channels. More
specifically, this study seeks to understand how Cauê Moura broaches a strange and unusual theme
on “... E AGORA É PRA FICAR!” video published on YouTube channel Desce a Letra and in what
ways do users comment the issue. We discuss the notions of mediatizations and faits divers. We
analyse the audiovisual content in question describing and transcribing it as showing some images
presented on the video. We look at comments seeking to identify possible meanings attributed to
the case presented and its impact on web portals. We conclude with general considerations about
media and some specific considerations of this kind of practice in the chosen channel.
KEYWORDS: Comments. Desce a Letra. Faits divers. Mediatization. YouTube.
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INTRODUÇÃO
As maneiras como informações podem ser acessadas mudam constantemente. Da
oralidade para a escrita, da escrita analógica para a escrita numérica ou digital, são variados
os suportes que possibilitam que conteúdos sejam registrados e postos a circular para grupos
os mais diversos. São muitas as materialidades que permitem a inscrição de mensagens
distintas, sejam elas sonoras, audiovisuais ou impressas. Cada materialidade, por sua vez,
confere ao conteúdo tipos de compreensão possíveis que serão novamente alterados segundo
aqueles que os acessam e deles se apropriam.
Os meios de comunicação e informação não são meros aparatos técnicos a serviço daqueles
que os utilizam. Eles ordenam e produzem múltiplos sentidos e oferecem muitas possibilidades
de leitura, escuta, visualização e interpretação. Neste sentido, os media são entendidos neste
trabalho enquanto dispositivos midiáticos, ou seja, enquanto meios que enredam dimensões
materiais e imateriais na produção, alteração, circulação e captação de sentidos (FOUCAULT,
1979; AGAMBEN, 2005; MOUILLAUD, 2002; ANTUNES; VAZ, 2006).
As audiências, por seu turno, não são meros ouvintes, leitores e espectadores que se
portam de maneira esperada e atendem de todo às exigências das instituições midiáticas
(SALGADO, 2013a, 2013b). Elas se apropriam dos conteúdos midiáticos ofertados e adicionam
camadas de significação aos mesmos, alterando-os e somando novos sentidos a eles. Assim,
enfatizamos que análises de meios infocomunicacionais e seus processos de mediação devem
considerar tanto a dimensão produtiva e os produtos, quanto a dimensão interpretativa e as
interpretações, bem como as ambiências em que a circulação material e imaterial ocorre.
Considerando, então, que os media passam a ocupar uma posição central de instituição
que coordena e orienta as demais, em função do processo de midiatização (HJARVARD,
2014), entendemos que eles também se tornam a principal fonte de informação, ou seja, as
pessoas se informam prioritariamente pelas mídias. Cabe acrescentar ainda que o acesso à
informação se dá cada vez mais por mídias digitais online,3 muitas das quais disponibilizam
conteúdos gratuitos aos usuários, ainda que o acesso a eles muitas vezes seja pago.
Neste cenário intermidiático de lógicas comunicacionais dissonantes, em que a
transmissão vai de encontro ao compartilhamento (ALZAMORA; SALGADO, 2014), alguns
canais no YouTube se destacam como ambientes midiáticos propícios à tematização de
assuntos em pauta durante a semana em jornais, revistas, noticiários e programas televisivos
e radiofônicos, bem como em redes sociais digitais, como o Facebook e o Twitter. Estes canais
se configuram também como loci privilegiados de informação e entretenimento tendo em
3. Segundo dados da Pesquisa de Mídia Brasileira 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira,
“Apesar da sua crescente importância, é alto o percentual de entrevistados que ainda não utilizam a internet (51%).
Contudo, entre os usuários, a exposição é intensa e com um padrão semelhante: 76% das pessoas acessam a internet todos os dias, com uma exposição média diária de 4h59 de 2ª a 6ª-feira e de 4h24 nos finais de semana. Eles
estão em busca, principalmente, de informações (67%) – sejam elas notícias sobre temas diversos ou informações
de um modo geral –, de diversão e entretenimento (67%), de uma forma de passar o tempo livre (38%) e de estudo
e aprendizagem (24%).”. Disponível em: <http://goo.gl/YydvXo>. Acesso em: 06 out. 2015.
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vista os investimentos feitos na profissionalização de atores, cenários, equipes técnicas e
equipamentos (SALGADO, 2013a).
Dentre alguns canais no YouTube, destacamos neste artigo o canal Desce a Letra,4
criado por Cauê Moura em 18 de março de 2010, o 17o canal brasileiro no YouTube com mais
inscritos, cerca de 4.437.594 inscritos.5 Neste canal, assuntos variados em pauta nos media
durante a semana são apresentados, dentre os quais é válido destacar aqueles que podem ser
categorizados como faits divers, por versarem sobre temáticas incomuns e pouco recorrentes.
Interessa-nos, então, investigar como se dá a midiatização de faits divers em canais
no YouTube. De modo mais específico, buscamos compreender como um tema estranho e
insólito – o caso do gorila japonês – é tratado por Cauê Moura no vídeo “... E AGORA É
PRA FICAR!”6 publicado no canal Desce a Letra e de quais maneiras os usuários comentam
o assunto. Para tanto, o artigo se organiza em algumas etapas. Primeiramente, discorremos
sobre as noções de midiatização e faits divers. Em seguida, analisamos o conteúdo audiovisual
em questão por meio de sua descrição, ancorada em sua transcrição e imagens apresentadas.
Seguidamente, atentamos para os comentários em resposta ao vídeo procurando identificar
possíveis sentidos atribuídos ao caso apresentado por Cauê e a repercussão midiática do fait
divers nos principais portais brasileiros de notícias.7 Finalizamos com algumas considerações
específicas sobre este tipo de prática no canal escolhido e considerações gerais sobre os media.

MIDIATIZAÇÃO DE FAITS DIVERS
Compreender a midiatização implica em considerarmos a centralidade dos media nos
processos comunicacionais que, obviamente, não se reduzem aos primeiros. De acordo com
Braga (2006), os media tornam-se os meios interacionais referenciais e preferenciais, ou seja,
os meios privilegiados pelos quais as interações de ordem comunicacional passam a se dar.
Cabe destacarmos que a interação entre pessoas não se dá simplesmente por intermédio dos
meios de comunicação e informação. Eles são mais do que meros intermediários; são também
mediadores, pois agem enquanto dispositivos que ampliam e transformam os sentidos que
neles circulam, não apenas permitindo a circulação, mas sendo também constituídos pelo
que circula (LATOUR, 2005, 2012). Neste sentido, entendemos que os processos interacionais
conjugam humanos e não humanos nas dinâmicas comunicacionais midiatizadas.
Cabe frisarmos ainda, segundo Verón (2001), que o processo de midiatização se encontra em vias de implementação nas sociedades ocidentais urbanizadas e industrializadas.
4. Disponível em: <https://goo.gl/g43G9g>. Acesso em: 06 out. 2015.
5. Disponível em: <http://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/>. Acesso em: 05 jun. 2016.
6. Disponível em: <https://goo.gl/y5Z7D8>. Acesso em: 07 out. 2015.
7. Os portais brasileiros de notícias mais acessados pelos usuários são respectivamente: G1, Uol Notícias, Terra Notícias, Folha de São Paulo Online e R7. Disponível em: <http://goo.gl/7sMT2s>. Acesso em: 07 out. 2015.
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Essa dinâmica, portanto, não é completa, em termos de estar finalizada, e não alcança todas
as esferas (política, religião, educação etc.) e classes sociais da mesma maneira. Como pontua Hjarvard (2014) ao contrastar mediação e mediatização, esta seria de longa duração, enquanto aquela lidaria com o uso dos meios de comunicação em processos comunicacionais
específicos em interações situadas.
Hepp (2014, p. 45) compartilha dessa mesma visão temporal e destaca que a
nomenclatura midiatização é empregada para captar a “inter-relação entre as mudanças da
mídia e da comunicação, e da cultura e da sociedade”. O autor também pontua que esse termo
não é recente em pesquisas de mídia e comunicação, sendo utilizado desde os primórdios
do século XX. As alterações mencionadas pelo autor dizem respeito ao momento histórico
nomeado como modernidade, em que a chamada mídia de massa passa a alterar as relações
entre as pessoas. Elas passam a interagir preferencialmente pelos meios de comunicação e
informação, que direcionam a vida cotidiana e as conversações em função do cardápio de
variedades que ofertam aos sujeitos.
Ainda em relação aos processos de midiatização, Hepp (2014) reforça que eles são
múltiplos e se dão em temporalidades distintas para grupos diferentes de pessoas. O que
está em jogo e é o cerne da discussão apresentada pelo autor é a capacidade que os media
adquirem de alterar as dinâmicas sociais em função de seu desenvolvimento técnico, marcado
principalmente pela digitalização. Em decorrência dessas atualizações dos dispositivos
midiáticos, os processos de mediação passam a ocorrer principalmente por meio deles. Neste
sentido,
[...] a midiatização refere-se à propagação temporal, espacial e social cada vez maior da
comunicação midiática. Isso quer dizer que, com o tempo, temos nos tornado cada vez mais
acostumados a nos comunicar pela mídia em vários contextos. [...] Isso significa que importa
o tipo de mídia usada para cada tipo de comunicação. (HEPP, 2014, p. 51, grifo do autor).

Hjarvard (2015, p. 54) enfatiza o sentido presente na citação anterior ao dizer que nós
nos tornamos cada vez mais dependentes das mídias e de seu modus operandi, o que ele
nomeia como lógica da mídia, “uma simplificação conceitual do modus operandi institucional,
estético e tecnológico da mídia, incluindo-se aí as formas pelas quais a mídia distribui recursos
materiais simbólicos assim como opera com a ajuda de regras formais e informais”. Nesta
lógica midiática que passa a reger as ações diárias, portanto, os variados formatos de mídia
integram-se às rotinas das instituições e esferas da cultura, de modo que a mídia adquire o
status de “instituição semi-independente em si [mesma]” (HJARVARD, 2015, p. 53).
Nesta dinâmica midiática atualizada, percebemos que a busca por informações se dá,
privilegiadamente, por meios digitais, principalmente aqueles cujo acesso é gratuito. Dentre
alguns meios, destacamos canais no YouTube, cujas audiências muitas vezes ultrapassam
aquelas dos meios nomeados como “tradicionais”, tais como programas televisivos, por
exemplo. Situando-se como loci privilegiados de informação e entretenimento, canais no

88

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

YouTube se promovem por meio da exposição temática por parte de seus proprietários de
assuntos em pauta nos media, como é o caso do canal Desce a Letra.
Em uma dinâmica intermidiática, em que o conteúdo de um meio é replicado em outras
ambiências midiáticas (ALZAMORA; SALGADO, 2014), tais como o Facebook e o Twitter, o
canal Desce a Letra, de Cauê Moura, versa sobre variados assuntos, dentre os quais procuramos
frisar aqueles que podem ser enquadrados como faits divers.8 Esta nomenclatura francesa,
que literalmente pode ser traduzida como “fatos diversos”, é creditada a Barthes (1964b)
e diz respeito a fatos que cobrem, ainda que não exclusivamente, escândalos, curiosidades
e bizarrices. Os faits divers são fatos inclassificáveis nas modalidades jornalísticas como
política, economia ou ciências, por exemplo, e que apelam para o insólito, o diferente, o
espetacular, o bizarro e o inesperado.
Outrora relegados à imprensa popular ou sensacionalista, como um dos recursos
editoriais empregado para chamar atenção e entreter audiências, como destaca Dejavite (2001),
os faits divers passam a ocupar espaços em outros meios nomeados como “tradicionais”, como
programas televisivos – muitos deles classificados como sensacionalistas. Mais recentemente,
como buscamos destacar neste artigo, os faits divers passam a ser tematizados em canais no
YouTube como recurso de conquista de audiências, uma vez que são tratados também em
outros ambientes midiáticos. Com relação a este aspecto, duas observações podem ser feitas.
A primeira diz respeito ao fato de conteúdos que circulam na mídia outrora nomeada como
massiva circular também em mídias digitais – circulação intermídia. A segunda, por sua vez,
refere-se aos meios digitais como meios em que a informação é primeiramente buscada.
Desse modo, acreditamos que a repercussão midiática de assuntos em pauta nos media
massivos, como revistas, jornais, televisão e rádio, reverberam em outros meios, sobretudo os
digitais, que recorrem àqueles para constituírem suas mensagens. É esta dinâmica intermídia
(ALZAMORA; SALGADO, 2014) que nos parece caracterizar os processos de midiatização
contemporâneos, em que o conteúdo de um meio passa a ser um outro meio, segundo a
proposição de McLuhan.9
A noção de faits divers também é tratada por outros autores. Maffesoli (1998, p. 93)
compreende o fato diverso como modo de agregação, como “lugar de um real sentimento
coletivo de reapropriação da existência”.10 Segundo o autor, a tematização de um assunto
pouco comum possibilita a fundação de um “nós”, uma identidade coletiva de caráter efêmero
que se reúne em torno do tema no intuito de comunicar.

8. Compreendemos a dimensão intermidiática de duas maneiras. Uma diz respeito às republicações de conteúdo
publicado no YouTube realizadas por Cauê Moura em seus perfis oficiais no Facebook e no Twitter. A outra se refere
à tematização de assuntos em pauta nos media pelos perfis oficiais de Cauê de modo mais específico e de mídias
entre si (conteúdo do impresso no online, por exemplo) de modo mais geral.
9. A este respeito, conferir a obra Understanding Media: The Extensions of Man de McLuhan (1964).
10. Un lieu d’un reel sentiment collectif de réappropriation de l’existence.
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De maneira mais próxima de nosso objeto de estudo, o canal Desce a Letra, compreendemos
que a exposição de faits divers por parte de Cauê Moura opera como agregador de audiências,
que se vinculam temporariamente em função do assunto que é compartilhado por meio
do vídeo. Há, desse modo, uma comunidade de interesse que é despertada e suscitada a
comentar tendo em vista uma temática posta em discussão (SALGADO, 2013a, 2013b). Como
sublinhamos antes, o tópico tratado na produção audiovisual retoma a tematização que é
feita pelos media como estratégia de angariar audiências, que se engajam na questão proposta
pela alternativa que o próprio YouTube lhes oferece de opinar em forma de comentários, bem
como a possibilidade de visualizar o conteúdo audiovisual publicado em um de seus canais.
A proliferação de interpretações é oriunda da qualidade circunstancial, localizada e
calorenta do fato diverso, conforme ressalta Maffesoli (1988). O comentar das audiências,
“ocasião de palavra comum” (MAFFESOLI, 1998, p. 91), é o que caracteriza os faits divers
para o autor francês. O burburinho é comum no sentido da possibilidade de se falar algo
a respeito do que é tematizado e menos na direção de que os pontos de vista expressos por
aqueles que opinam sejam iguais.
De modo semelhante a Maffesoli (1988), Morin (1962) também compreende a dimensão
acontecimental do fato diverso, que irrompe o fluxo contínuo da vida de cada dia e adquire
feição espetacular ao circular pelos media. Pela exposição midiática, conforme destaca
Agrimani Sobrinho (1995), a natureza humana é revelada, suscitando interesses variados por
aguçar a curiosidade, a fantasia, a raridade e o humor dos públicos. O interesse é despertado
pelo efeito de sensacionalismo do fait divers (AGRIMANI SOBRINHO, 1995), que visa atrair
leitores, espectadores e ouvintes para aquilo que é noticiado ou informado. A atração pelo
tema, então, se dá por sua qualidade perigosa, extravagante, anômala, inesperada ou insólita.
Outro autor que nos auxilia na compreensão dos faits divers é Bourdieu (1996). Ele
nos esclarece que os fatos diversos possuem uma função de diversão. Eles divertem por
abordarem temas que provocam sensações diversas sem, contudo, tocarem em nenhum
aspecto de todo importante. O que se observa, segundo o sociólogo, é um tratamento vazio
conferido aos fatos, que não tem de fato nada a dizer. Por esta via, podemos argumentar que
os media destacam muitas informações superficiais em detrimento de outras visando suscitar
sensações variadas nas audiências, sejam elas de repulsa, medo, estranheza, entre outras, por
meio do humor. É nessa medida que entendemos que os faits divers são sensacionalistas, ou
seja, provocam sensações.
Em canais no YouTube, como o Desce a Letra, podemos notar que o conteúdo
informativo procurado pelos usuários está associado à diversão. A informação atrela-se ao
entretenimento pela via do humor satírico e irônico a fim de atrair as audiências, de modo
que eles se sintam, de certa maneira, representados por aquele que expõe o tema, como
pudemos perceber também em outro canal, o Não Faz Sentido! de Felipe Neto (SALGADO,
2013a). De modo mais claro, aquele que fala fala no intuito de estabelecer uma vinculação
com aquele que escuta. Para tanto, ele recorre ao repertório dos ouvintes e incorpora-os em
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seu enunciado (gírias, palavrões, gesticulações, vestimentas) tanto no que tange aos modos
de falar como aquilo que é falado – o que em outro momento nomeamos como performance
e responsabilidade para com a audiência (SALGADO, 2013a).
Entendemos, então, que há uma diversidade de vídeos publicados no canal Desce a Letra
e que muitos deles abordam temas de pouca relevância nacional ou mundial no que se refere
à situação em que ocorreram. São assuntos circunscritos em um tempo e espaço específicos
de sua ocorrência. Localizados e bem situados, os temas versados por Cauê de maneira
entretenida podem sem classificados como faits divers em função do tratamento espetacular
e midiatizado que lhes é atribuído por ele e pelas ambiências midiáticas em que circulam.
Moura ressalta aspectos bizarros que impulsionam a curiosidade de internautas no intuito de
atrair o olhar das audiências para suas produções videográficas e para si mesmo mais do que
para o tópico que ele apresenta. Incide nesta estratégia os modos de falar (performance vocal),
que contribuem para qualificar Cauê Moura. Dito de outra maneira, as audiências do canal
possuem uma expectativa em relação ao que podem encontrar ao acessarem o conteúdo de
Moura, uma vez que ele se comporta de modo semelhante a outros vídeos: mesma aparência
física (barba), roupas semelhantes, cenários parecidos ou os mesmos, volume de voz
acentuado e falas entrecortadas – características que qualificam sua performance e permitem
aos usuários dizerem: “Este é Cauê Moura. Este é o canal Desce a Letra.”.
A fim de investigar como se dá a midiatização de faits divers no canal de Moura no
YouTube, bem como o tratamento que lhes é conferido, procedemos agora à análise do caso
do gorila japonês. Procuramos apresentar o ocorrido por meio de sua contextualização na
situação em que ele se deu e como o fato repercutiu midiaticamente. Em seguida, analisamos
o vídeo em que este fait divers é tematizado por Cauê e as respostas dos usuários, buscando
evidenciar sentidos possíveis que emanam dos comentários em torno deste assunto.
A escolha do tema se deu em função da publicação do vídeo no canal mencionado durante
o período de escrita deste artigo, o que permitiu o acompanhamento dos comentários ao
longo dos dias no canal Desce a Letra no YouTube e sua repercussão midiática nos principais
portais brasileiros de notícias. Este é um recurso metodológico sugerido pela Teoria AtorRede (TAR), do qual nos valemos para seguir o objeto enquanto ele se produz (LATOUR,
2005). Igualmente, empregamos a descrição como recurso analítico, a fim de recuarmos com
nossos quadros explicativos e enquadramentos conceituais em um primeiro momento, a fim
de permitirmos ao objeto falar e se apresentar em sua dimensão fenomenológica para, em
seguida, atribuirmos uma dimensão hermenêutica.

O CASO DO GORILA JAPONÊS
Durante a última semana de junho e a primeira semana de julho de 2015, os principais
portais brasileiros de notícias destacaram que um gorila do zoológico da cidade de Nagoya,
região central do Japão, nomeado como Shabani, havia se tornado o novo “símbolo
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sexual do país”. O animal virou um “objeto de desejo e admiração”, fazendo “as japonesas
suspirarem” em função de seus olhos negros, porte musculoso e “dedicação paternal” aos
dois filhotes, como descreveram os sites noticiosos.11 Observamos nesta caracterização por
parte dos veículos noticiosos um forte acento na masculinidade e na paternidade, bem como
na ideia do corpo físico masculino como objeto de atração sexual. O caráter insólito do
acontecimento é reforçado, de modo que o foco noticioso recai sobre a paixão suscitada por
animal antropomorfizado.
As mesmas fontes informaram que o “bicho sexy” invadiu as redes sociais digitais a
partir de março de 2015 por ter despertado especial atenção das mulheres, que chegam a
desmaiar ao olharem para ele, fato que rompe com a serialidade cotidiana de atração humanohumano. O “gorila galã” é descrito como “bonito”, “carinhoso e gentil”, visto o tratamento que
confere às suas duas esposas. Por isso, “encanta as visitantes”, que veem nele um novo padrão
de beleza e masculinidade. A idade do gorila japonês também é expressiva. Ele possui 18 anos
– idade referente a 40 anos dos humanos – e pesa cerca de 190kg. Tais adjetivações reforçam
o estereótipo idealizado de masculinidade: força física, porte musculoso, proteção e cuidado.
Nas redes sociais digitais, conforme indicam as matérias jornalísticas, Shabani foi
comparado ao ator de cinema norte-americano George Clooney em função dos atributos
comuns aos dois: atraentes, misteriosos e taciturnos. Em função de seu sucesso, o animal se
tornou o “garoto-propaganda” do zoológico e a “estrela” do festival da primavera no Japão,
fazendo com que o número de visitas, principalmente as femininas, duplicasse desde março.
Novamente, o interesse por parte das mulheres se dá em função da figura central assumida
por um homem, o que reforça o patriarcalismo.
Este caso específico apresentado aqui pode ser caracterizado como fait divers por se
tratar de uma ocorrência bizarra. A atração sexual de mulheres japonesas por um gorila pode
ser compreendida enquanto aberração. Esse caráter desviante peculiar ao acontecimento em
questão indica uma ruptura com um padrão do comportamento humano que é a atração
mútua entre humanos.12 No sentido maffesoliano, podemos dizer que este acontecimento
instaura uma condição existencial distinta e incomum, o que o permite ascender à qualidade
espetacular, posto que enquanto imagem videográfica, textual e sonora, o caso se apresenta
como diferenciante das condutas humanas padrão e por isso atraia a atenção das audiências.
Portanto, é a anomalia presente neste fait divers que cativa as audiências, levando-as a
saber mais sobre o ocorrido e conduzindo-as a opinar a seu respeito em ambientes midiáticos
online, como o YouTube, uma vez que o próprio meio infocomunicacional possibilita a
expressão. A maneira como ele é apresentado por Moura, ou seja, a performance do tema,
também incide no interesse das audiências pelo tema, sendo que muitos deles estão inscritos
11. As notícias se encontram disponíveis em: <http://goo.gl/rLWXM7>, <http://goo.gl/Vh5WYu>, <http://goo.gl/
WbrtUZ>, <http://goo.gl/ildPSx>, <http://goo.gl/BzqGVi>. Acesso em: 07 out. 2015.
12. A respeito da noção de acontecimento, conferir: Quéré (2005), Quéré (2012) e França (2012).
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no canal e recebem a notificação de publicação de novos vídeos por e-mail ou aplicativo em
smartphone. Vejamos agora como se deu esta tematização no canal escolhido para este estudo.

A TEMATIZAÇÃO DO FAIT DIVERS EM DESCE A LETRA
O caso do gorila japonês descrito acima é tematizado por Cauê Moura em seu canal
Desce a Letra no YouTube. O vídeo que trata do tema, “... E AGORA É PRA FICAR!”, foi
publicado em 30 de junho de 2015. Em 07 de julho do mesmo ano, data de coleta dos dados,
uma semana após a sua postagem, o vídeo contava com 565.342 visualizações, 101.125 likes
(gostei), 2.944 deslikes (não gostei) e 3.600 comentários. O vídeo possui oito minutos e apenas
dois deles são dedicados à exposição do assunto sobre o gorila, sendo os outros minutos
dedicados a outras temáticas, como a aprovação da lei do casamento gay nos Estados Unidos
e o lançamento do filme Exterminador do Futuro - Gênesis.
Cabe ressaltar que a apresentação de temáticas que podem ser enquadradas como faits
divers no canal Desce a Letra não é inaugurada pelo vídeo supramencionado. Durante o
primeiro semestre de 2015, período de observação de uma pesquisa mais ampla em realização,
pudemos notar que outros vídeos publicados nesse canal também versavam sobre tópicos
incomuns. Podemos citar como exemplos as seguintes produções: “MULHER É SALVA POR
PIZZA DE PEPPERONI”; “MULHER VIRA PEPPA PIG ENQUANTO DORME”; “HOMEM
É ESTUPRADO POR UMA ZEBRA (E MORRE!)” e “MULHER FAZ SEXO COM FILHO E
IRMÃO AO MESMO TEMPO”.
Geralmente os vídeos com temáticas bizarras são publicados às quintas-feiras, em uma
espécie de programa do canal, denominado “Giro de Quinta”. À semelhança de outros canais
no YouTube, como o Não Faz Sentido! de Felipe Neto (SALGADO, 2013a), este programa se
ordena da seguinte maneira: introdução; vinheta de abertura; exposição do tema, que muitas
vezes confere título à publicação audiovisual; e o fechamento, conclamando os usuários a
curtirem o vídeo em questão, inscreverem-se no canal e assistirem a outros vídeos produzidos
por Cauê.
Em função da flexibilização que é própria a canais no YouTube, tanto no que tange à
escolha de assuntos a serem tratados, quanto à duração do vídeo e data de publicação, Cauê
Moura decide discorrer sobre temas insólitos também em outros dias da semana, como é o
caso do vídeo “... E AGORA É PRA FICAR!”, postado em uma terça-feira. Como é peculiar
ao canal, Moura aborda o caso do gorila japonês à sua maneira, recorrendo aos media, ainda
que não os mencione explicitamente, para sustentar sua argumentação e apresentação de
seu ponto de vista sobre o assunto. A única menção feita por Cauê é a seguinte: “E isso
aparentemente, de acordo com as fontes que eu li...” (YOUTUBE, 2015).
Cauê expõe o tema de maneira humorada, irônica, sarcástica, preconceituosa e crítica,
destacando, da mesma maneira que o fazem os sites noticiosos, aspectos referentes ao local
em que o caso se dá e como ele repercute no país mencionado. Esse aspecto de tratamento
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conferido ao tema ressalta seu caráter de faits divers segundo os autores que mencionamos
anteriormente, que reforçam o atributo circunstancial do fato em relação a outros temas
noticiados pelos meios. Entre as principais palavras-chave proferidas por Cauê figuram:
“Japão”, “sexy symbol”, “macaco”, “gorila” e “zoológico”.13 Este é o mesmo padrão de termos
empregados nas matérias dos portais de notícias que salientaram o ocorrido.
O tratamento do tema em Desce a Letra é superficial e ressalta o caráter inusitado do
episódio ao destacar que mulheres se apaixonam, ou melhor, sentem-se atraídas por um
animal, no caso o gorila Shabani do zoológico de uma cidade japonesa. Esta questão da atração
sexual será retomada nos comentários, como explicitaremos adiante, e de certa maneira é esta
tematização que passa a conferir ao caso o estatuto de faits divers, aproximando tal fenômeno
à prática de zoofilia (atração sexual por animais). Cabe frisar que tanto a exposição de Moura
quanto os comentários analisados dão a ver questões de gênero que reforçam o masculino
sobre o feminino bem como questões xenofóbicas (oriente/ocidente).
A qualidade de faits divers também é evidenciada pela maneira como Cauê apresenta
o assunto às audiências:
[5:09 - 5:38]
O Japão tem uma figura aí que tá deixando as meninas de calcinha molhada...
As meninas fica aí sonhadora, escrevendo no diário “Oh, meu Deus!”, foto no Insta, essa
porra toda...
O nego virou a porra do sexy symbol, tá aí conquistando os corações, mas ele tem uma
peculiaridade...
Ele é um pouco diferente de nós, porque na verdade... [risos]
Porque na verdade ele é a porra de um gorila!
Você não ouviu errado não.
O Japão, que já é conhecido por suas bizarrices, acaba de compartilhar com o mundo mais
uma.
A porra de um gorila no zoológico de Nagoya virou sexy symbol.
(YOUTUBE, 2015, grifo nosso).

Este trecho enfatiza que o Japão é conhecido por eventualidades bizarras e que o caso a ser
tematizado por Cauê também integra o conjunto de estranhezas próprias ao país. Diferentemente
do que se espera ao se ouvir dizer de um sexy symbol – que ele seja humano –, Moura reforça
que ele é um animal que provoca atração em meninas. Reside neste enunciado a dimensão
fortuita que qualifica os faits divers, uma vez que a expectativa das audiências é que mulheres se
apaixonem por pessoas e não por macacos. O acontecido, portanto, rompe com aquilo que se
aguardava e instaura outro campo de significação, diferente e estranho ao primeiro.
Outro aspecto importante que corrobora esta qualificação de faits divers ao caso em
análise é o caráter antropomórfico conferido ao gorila. O “bicho sexy” é apresentado como pai
13. Lista obtida por meio da ferramenta online “Contador de palavras e Processador Linguístico de Corpus” desenvolvida pelo Grupo de Linguística da Insite. Disponível em: <http://goo.gl/b6To0E>. Acesso em: 09 out. 2015.
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de família, que cuida de seus filhotes com carinho e dedicação. A aproximação do animal ao
papel exercido pelos pais visa relacionar a atração das japonesas por homens que se dedicam
ao círculo familiar e são fiéis a suas esposas, uma vez que não se relacionam sexualmente com
outras parceiras. Estes pontos podem ser notados na seguinte passagem do vídeo:
[5:53 - 6:18]
Ele tá virando sexy symbol no Japão por quê?
Primeiro, porque no japão só tem nego franzino.
Fica comendo peixe cru e num cresce...
E o gorila é todo bombadão. O gorila também é pai de dois... de dois bebês.
E isso aparentemente, de acordo com as fontes que eu li...
É atrativo pra mulher japonesa, que quer “Ô, o cara é pai de família e, além de tudo... Não o
pai de família que dá o cú lá. O pai de família que é pai de família mesmo!
E virou sexy symbol.
E as meninas vai lá e tem gente que até desmaia.
“Ó, meu Deus, o golila!”
(YOUTUBE, 2015).

A fim de enfatizar o porte físico “bombadão” do gorila japônes e ancorar14 o que é dito,
Cauê disponibiliza duas imagens do animal, como se pode observar na Figura 1 e na Figura 2.

Figura 1 – Screenshot do vídeo “... E AGORA É PRA FICAR!” – Cauê Moura – Desce a Letra – YouTube
Fonte: YOUTUBE, 2015.

14. A noção de ancoragem pode ser encontrada em Barthes (1964a).
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Figura 2 – Screenshot do vídeo “... E AGORA É PRA FICAR!” – Cauê Moura – Desce a Letra – YouTube
Fonte: YOUTUBE, 2015.

Dito isso, passamos agora para a tematização do assunto do gorila japonês presente
nos comentários feitos ao vídeo em questão. Em relação ao total de 3.600 comentários
postados em resposta ao vídeo, filtramos apenas os principais, como possibilitado pelo
botão “Principais comentários” disponibilizado pelo próprio YouTube, o que nos permite
coletar somente os mais relevantes, segundo critérios desse site, que considera o número de
respostas e likes (curtidas) que um comentário obteve. Desse modo, chegamos a cerca de
2.300 comentários principais. Dentre eles, considerando que o vídeo também trata de outras
questões, alcançamos o total de 200 comentários sobre o caso do gorila japonês, que integram
o corpus do presente trabalho.
Em sua maioria, os comentários retomam a palavra “gorila” para indicar que dentre
os assuntos abordados no vídeo, este foi o que mais lhe chamou atenção. A palavra também é
recuperada pelos usuários a fim de frisarem o erro de português cometido por Moura durante
a exposição do fait divers. Por falar muito rapidamente e quase sem pausas entre uma frase e
outra, Cauê acaba por proferir “golila” em detrimento da forma ortográfica correta.
Em relação ao animal, os comentários destacam o porte de seu pênis, bem pequeno,
como os usuários evidenciam ao descreverem que o órgão sexual de um gorila mede
aproximadamente cinco centímetros. Implicitamente podemos pensar que as postagens
brincam com o tamanho do pênis dos homens japoneses, tidos como minúsculos, como
ressaltado em várias piadas feitas a eles pelo senso comum. A xenofobia se faz presente e é
própria aos vídeos de Cauê Moura, que também tendem ao preconceito. O caráter bizarro da
atração sexual de mulheres japonesas pelo bicho pode ser manifesta pela contradição presente
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no tamanho do pênis do gorila e seu porte musculoso. Espera-se que a atração se dê por
aqueles do sexo oposto que possuam o maior pênis, condizente ao porte físico. A dimensão
fálica, bem como a virilidade masculina é reforçada. Vejamos alguns dos comentários a este
respeito:
As “japas” vão se dar mal se forem tentar meter com o gorila (ou não né!?) Já que o gorila
tem um dos menores pênis do mundo animal!! Ou seja 6 por meia dúzia!! Kkkkk. (M.A.,
YOUTUBE, 2015).
Isso tirando que o pênis de um GOLILA é de 5 cm. (C.G., YOUTUBE, 2015).
Mal sabem elas que o pênis de um gorila é minúsculo hahahahah (M.F.F.S., YOUTUBE,
2015).
Pensei que Gorila só tinha 4 CM como os japa :v (P.A., YOUTUBE, 2015).
Aweeee!! Voltoooooo! Engraçado que dentre os gorilas, os humanos e os chimpanzés, os
humanos tem o maior membro, e os gorilas o menor kkkkk essas japa tudo esquisita Bejo na
bunda Cauê (R.Y., YOUTUBE, 2015).

O Japão é tematizado como um país estranho, de práticas incomuns, em que um gorila
se torna “sexy symbol” e as mulheres japonesas se sentem atraídas por ele:
zoofilia é liberado la ?? (N.C., YOUTUBE, 2015).
Sabe porque as mina quer dar pro gorila lá no Japão ? Pq Maromba é outro nivel haha, como
lá so tem frango elas se mijam quando vê um cara forte. RAIRIAIRIAIRIAIARIA (M.A.,
YOUTUBE, 2015).
Mano, isso é o que falta de piroca faz com o Japão, um gorila virando sex symbol hoje acabou
o meu respeito com o japão!! (B.W., YOUTUBE, 2015).
As japas já tão passando dos tentáculos para os primatas, mais alguns anos e elas voltam a se
interessar por humanos. (S.S., YOUTUBE, 2015).

Alguns usuários destacam que o canal Desce a Letra se lhes apresenta como fonte de
informação e entretenimento e que o caso apresentado de maneira humorada se caracteriza
como bizarro:
Cauê seja bem vindo de volta!!!! Saudades de ver esses seus vídeos hilários mas com um
fundo de verdade.... Estamos juntos cara!!!! Fico feliz por você está de volta para nos deixar
um pouco mais informados e encher de alegria os nossos dias... Abraços (O.A., YOUTUBE,
2015).
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Ae seu bosta achei que já tinha que procurar outro youtuber pra ver as noticias, estou a um
mês desatualizado... Abraços Cauê já posso ver os acontecimentos do mundo de uma forma
vamos dizer, mais irada ta ligado ashuashaushuaaaa (R.J., YOUTUBE, 2015).
Ainda bem q voltou Caue,esse youtube ñ e o mesmo sem vc e suas gritarias e noticias
bizarras... kkkk (M.A., YOUTUBE, 2015).
Porra ja tava com saudades que bom caue que vc se recuperou e ja pode trazer mais nocicias
pra nossas vidas Vooooooltou pra fica (G.C., YOUTUBE, 2015).
Fazia tempo q eu n ria tanto assim com teus videos Caue, boa! (K.K., YOUTUBE, 2015).

Como pudemos notar nos comentários destacados acima, o caso do gorila japonês
adquire o status de fait divers em função de se portar como ocorrência que causa estranheza
às audiências, tornando-se, por meio da expressão de opiniões dos usuários, objeto de piada
e humor no YouTube. As postagens adicionam camadas de significação ao tópico apresentado
por Cauê ao retomarem palavras-chave apresentadas por ele no vídeo e ampliam o sentido da
temática ao apresentarem outros elementos que também configuram a tematização do fato
diverso em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dedicamo-nos neste artigo a investigar de quais maneiras faits divers são apresentados
no canal Desce a Letra de Cauê Moura no YouTube. Por meio da análise do caso do gorila
japonês Shabani, com repercussão midiática em vários meios infocomunicacionais e também
tematizado por Moura, observamos que canais no YouTube se inscrevem em uma lógica da
mídia contemporânea marcada por processos de midiatização ainda em implementação e
pela dinâmica intermídia. Os media, neste sentido, operam como instituição privilegiada
que orienta de modo não totalizante as ações e interações sociotécnicas de humanos e não
humanos, seja como fonte privilegiada de informação e/ou entretenimento.
Como parte integrante da dinâmica relacional atual, os media se portam como
dispositivos midiáticos que ofertam sentidos àqueles que os consomem e deles se apropriam,
tanto no que tange à materialidade quanto ao caráter não material dos meios e dos conteúdos
que neles circulam. Identificamos, assim, um fluxo de mensagens entre mídias que reforçam
aspectos de compartilhamento e reapropriação de significados que vão de encontro à
proliferação exaustiva e inflacionada de textos, imagens e sons que visam conquistar leitores,
espectadores e ouvintes por meio da espetacularização noticiosa atrelada ao humor com
vistas a entreter, divertir e informar.
O exercício de captura da atenção se dá constantemente e de maneiras diversas, de
modo que ressaltamos a tematização sensacionalista de faits divers em um canal específico
do YouTube como recurso de fidelização de audiências. A voz, os gestos e os temas se somam
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para a produção espectacularizada e performada de Cauê. Os dados estatísticos do canal
Desce a Letra mencionados aqui reiteram o argumento de que meios “não tradicionais”
passam a adquirir audiências massivas, o que nos leva oportunamente a indagar e suscitar
novas investigações a respeito da pertinência em se empregar o termo “massa” e “tradicional”
para qualificar os meios de comunicação e informação atuais, caracterizados por dinâmicas
intermidiáticas.
Discorremos também a respeito de assuntos inusitados e singulares pautados pelos
media – os faits divers – que repercutem em variados veículos e são retomados em redes
sociais digitais que, muitas vezes e, cada vez mais, tornam-se a fonte privilegiada e preferencial
de busca por informações. Outras possibilidades de investigação podem articular as noções
de acontecimento e fait divers bem como sensacionalismo e performance. Desse modo,
reforçamos a importância de trabalhos que olhem para produtos online bem como para as
interpretações suscitadas por estas produções, destacando que olhar para um meio implica
também em olhar para vários outros meios e seus modi operandi.
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O ABORTO NA REVISTA FEMININA1

O tratamento do tema nas capas da Tpm em 2005 e 2014

ABORTION IN WOMEN’S MAGAZINE

The treatment of the theme on the covers of Tpm in 2005
and 2014
Vanessa Costa Trindade2
RESUMO
Em 2005 e em 2014, a revista feminina Tpm trouxe manchetes a respeito do aborto: Eu fiz aborto e
#Precisamos falar sobre aborto. Na quase uma década que separa as duas edições, houve pouco
avanço na legislação brasileira sobre o tema, o que revela, de algum modo, que sua abordagem
na nossa sociedade também caminhou a passos lentos. Considerando que vida social e mídia
se afetam mutuamente, pensamos que as capas de revistas, tomadas enquanto dispositivos
midiáticos, são lugares privilegiados para observar essa discussão. Para tanto, acionamos a noção
de corpo, que a cada momento histórico se comporta segundo o que é considerado “natural”
e “saudável”, numa tentativa de observar as normas, valores e sentidos que são acionados nas
duas edições em questão. Nossa proposta é observar o tratamento conferido ao tema, nos dois
momentos, a partir do corpo estampado no texto verbo-visual das capas de Tpm e analisá-lo
segundo as dimensões do texto visual propostas por Gonzalo Abril.
Palavras-chave: Capa de revista. Aborto. Corpo. Disciplina e controle. Texto verbo-visual.
ABSTRACT
In 2005 and in 2014, the women’s magazine Tpm brought headlines on abortion: I did abortion
and #We need talk about abortion. In nearly a decade separating the two issues, there was little
progress in the Brazilian legislation on the subject, revealing, in some way, that his approach in
our society also walked at a slow pace. Whereas social life and media affect each other, we think
magazine covers, taken as media devices, are privileged places to observe this discussion. To do
so, we switch-on the notion of body, that every historical moment behaves according to what
is considered “natural” and “healthy”, in an attempt to observe the norms, values and meanings
that are triggered in the two issues in question. Our proposal is to note the treatment given to
the theme, on both occasions, from the stamped body in the verbovisual texts of Tpm covers and
analyze it according to the dimensions of the visual text proposed by Gonzalo Abril.
KEYWORDS: Magazine cover. Abortion. Body. Discipline and control. Verbovisual text.
1. Trabalho apresentado no GT Dispositivos e textualidades midiáticas.
2. Vanessa Costa Trindade é bacharel em Comunicação Social (habilitação Jornalismo) pela Universidade Federal de
Minas Gerais, mestre e doutoranda também em Comunicação Social pela mesma instituição. Bolsista da Capes, integra o Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (Gris) e o Núcleo de Estudos Tramas Comunicacionais: Narrativa
e Experiência. Atualmente pesquisa modos de ser mulher nas capas da revista feminina Tpm. São de seu interesse
assuntos relacionados a capas de revista, texto verbo-visual e gênero. E-mail: vancotrin@gmail.com.
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Introdução
Em novembro de 2014, a edição 148 da revista Tpm (Editora Trip) trouxe três capas com
a chamada #Precisamos falar sobre aborto: uma com Alessandra Negrini, outra com Leandra
Leal e a terceira com Gregório Duvivier - todos defensores da descriminalização do aborto.
Quase dez anos antes, na edição 41, de março de 2005, a revista já havia trazido um manifesto
em prol da mesma causa. Eram também três capas, estreladas por Cynthia Howlett, Penélope
Nova e Vera Zimmermann, com a seguinte chamada: Eu fiz aborto.
De lá pra cá, a legislação acerca do assunto mudou pouco. Em 2005, por exemplo, a
interrupção da gestação só era permitida em casos de estupro e risco de vida à mãe. Já em
2014, o aborto de fetos anencéfalos havia deixado de ser crime. Quanto à punição para a
mulher que aborta, tudo igual: um a três anos de prisão. Evidentemente, tal discussão não se
limita ao âmbito legal, mas este diz, em alguma medida, da lentidão e da pouca abertura ao
debate na sociedade como um todo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que
mais de um milhão de mulheres brasileiras realizam aborto todos os anos. E uma brasileira
morre a cada dois dias em função de abortos ilegais. Mesmo com números bastante elevados,
as transformações não são ágeis.
Considerando que vida social e mídia se retroalimentam, o dispositivo capa de revista
nos parece um lugar privilegiado para observar o andamento da discussão. A capa sintetiza
a edição (SCALZO, 2008), traduz o posicionamento e a identidade da publicação (KOOP,
2008) e, ademais, pode ser lida mesmo por quem não compra a revista. Neste artigo, a partir
de um estudo de caso (BRAGA, 2008) das capas das edições da revista Tpm que têm o aborto
como manchete, queremos observar o que mudou na cobertura midiática do tema e, a partir
daí, perceber alterações no tratamento que a sociedade dispensa ao assunto.
Na análise da abordagem conferida ao aborto, queremos perceber, entre outros
aspectos: que valores e julgamentos morais estão em jogo? Para tanto, acionamos a noção de
corpo como algo que distingue e que está submetido a um conjunto de normas de conduta
(GOLDENBERG, 2011). Pensamos, ainda, a capa de revista como um dos lugares responsáveis
pela disciplina e controle dos corpos. “De fato, parece ser ponto pacífico que a mídia tem um
papel fundamental na definição de padrões estéticos, de estratégias disciplinares (exercícios,
dieta, cuidados médicos), de normas e regras para a existência, a experiência, o funcionamento
dos corpos” (LEAL, 2006, p.145).
Metodologicamente, a ideia é observar as capas das edições 41 e 148 da Tpm como textos
verbo-visuais (ABRIL, 2007) que dizem sobre o mundo e ajudam a construí-lo, trazendo
propostas de sentidos para a vida social. A análise se dará a partir das três dimensões do texto
visual trabalhadas por Abril (2013): visualidade, mirada e imagem. O que essa observação dos
elementos verbais e visuais dessas capas nos permite dizer sobre o aborto em dois momentos
distintos: 2005 e 2014? Que avanços e/ou retrocessos sociais e na cobertura midiática podemos
observar na comparação das capas dessas duas edições? O que elas dizem do mundo nelas
referenciado?
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A revista Tpm
Antes de mais nada, precisamos situar a revista com a qual estamos trabalhando. A
Tpm é uma mensal feminina, publicada pela Editora Trip, com tiragem de 35 mil exemplares.
Surgida em 2001, a revista já nasce com a promessa de um conteúdo inovador, que «não
acredita em fórmulas prontas e mostra mulheres contemporâneas vivendo em um mundo
real sem perder o bom humor e o jogo de cintura»3. Entre as duas edições que vamos analisar
neste artigo, publica o “Manifesto TPM”, em maio de 2012, como editorial de seu número
120. O Manifesto questiona a relação das revistas femininas com suas leitoras e reafirma o
compromisso da Tpm com a “mulher real”. Sua abertura é esta:
Se alguém acredita que vai encontrar numa revista, qualquer revista, a fórmula para:
1) ficar jovem para sempre,
2) botar silicone sem risco,
3) barriga zerada com aula de 8 minutos,
4) ser linda, poderosa e feliz, aos 20, 30 e 40 anos,
5) looks certeiros para ter sucesso no trabalho,
6) pílulas que vão deixar cabelo, pele e corpo perfeitos,
7) feitiço do tempo: tudo para adiar (e muito) sua plástica,
8) ler nas cartas como despertar sua força interior,
9) ter qualquer homem, um superemprego, todo o tempo do mundo,
10) alcançar sucesso, dinheiro, glamour... e todos os homens a seus pés,
11) fazer qualquer homem se comprometer,
12) a plástica light,
13) desvendar 100 dilemas amorosos,
14) superar a ex dele na cama,
15) etc. etc. etc.
Enfim, se alguém acredita mesmo que isso tudo seja possível ou ao menos razoável, não
precisa de uma revista. Precisa de ajuda profissional4.

Com esse editorial, a revista se propõe, mais uma vez, a ir contra os clichês e estereótipos
femininos, “como a busca pelo corpo perfeito ou uma família ‘margarina’”5, e sugere que sua
leitora seja livre para realizar escolhas.

3. Número de exemplares e descrição informados no site da Trip Editora. Disponível em http://www.tripeditora.com.
br/marcas-trip/. Acesso em 28/06/2016.
4. Trecho do Manifesto TPM. Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/voce-e-livre.Acesso em 28/06/2016.
5. Palavras retiradas do Manifesto TPM, disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/voce-e-livre.Acesso em
28/06/2016.
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Numa primeira visada6 das revistas femininas brasileiras atuais, percebemos que a Tpm
se demarca de suas congêneres ao apresentar um posicionamento editorial questionador
dos padrões impostos à mulher e por trazer com certa regularidade discussões que vão
na contramão do estabelecimento de um modo único de existir. Embora se aproxime de
diversas outras na abordagem temática - cuidados com o corpo e com a aparência, moda,
relacionamento e sexo, família, carreira e decoração-, ela se afasta na forma como trata os
temas ao apresentar modelos de comportamento sem pretensão didática, ao propor opções e,
ainda, por não utilizar a forma imperativa do discurso. Além de não ser comum perceber a
discussão do aborto nas capas de outras publicações, tais características da Tpm nos levam a
considerá-la como uma revista apropriada para a observação de um assunto que gera tantas
controvérsias quanto o aborto.

A capa de revista e o corpo nela estampado
A porta de entrada da Tpm, sua capa, também será a nossa. Lugar de destaque de qualquer
revista, a capa é responsável pela primeira impressão do que virá no miolo. Conforme Scalzo,
boas capas devem ser “o resumo irresistível de cada edição” (SCALZO, 2008, p.62). São elas
que apresentam a publicação da qual fazem parte. Para Koop (2008), importa que a capa seja
“o apelo capaz de fazer o público pretendido entender que ela está falando com ele, que quer
ser desejada, tocada e ostentada por ele” (KOOP, 2008, p.218).
Além disso, capas estão disponíveis em bancas de jornais, livrarias, gôndolas de
supermercados e farmácias, postos de gasolina, salas de espera, casas de parentes e amigos.
São como cartazes espalhados no espaço urbano. Moles (2005) lista cinco funções do cartaz
que nos parecem bastante apropriadas para pensarmos na capa de revista: 1) informação - o
cartaz (como a capa) apresenta um “saiba que”; 2) propaganda ou publicidade - funciona
como instrumento de convencimento e sedução; 3) educação - alguns itens de conhecimento
são oferecidos; 4) ambiência - constituem o ambiente urbano e são constituídos por ele; 5)
estética - provoca sensações, sugere mais do que o que está dito.
Embora a circulação da capa tenha seu epicentro no impresso, ela perpassa outros
meios - é reproduzida e comentada nas redes sociais, por exemplo. Sendo assim, não é
6. Na produção do nosso projeto de tese, listamos as revistas femininas brasileiras atuais que são publicadas no
formato impresso e buscamos em seus sites a forma como cada revista se apresenta. A principal fonte de consulta
foi a lista de publicações auditadas pelo IVC - Instituto Verificador de Circulação (Disponível em: http://ivcbrasil.org.
br/auditorias/aPublicacoesAuditadasRevista.asp. Aceso em 20/09/2015). O primeiro passo foi verificar todas as
revistas identificadas como pertencentes ao segmento “Feminino”, em seguida, também consultamos as revistas
pertencentes aos segmentos “Beleza”, “Moda” e “Saúde” - pois identificamos nesses três segmentos revistas que
conhecemos cotidianamente como femininas. Feito isso, acessamos os sites das editoras responsáveis pelas publicações listadas e verificamos se havia outras publicações categorizadas pelas próprias editoras como femininas,
que também foram acrescentadas à nossa lista. Por fim, consultamos os sites de cada publicação e verificamos se
elas realmente eram voltadas para o público feminino e como elas se apresentavam para suas leitoras, o que deu
origem à lista final.
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incomum termos contato com elas, as capas são percebidas. E por trazerem elementos sobre
as publicações das quais fazem parte mesmo que estas não sejam folheadas, oferecem-se para
apropriação e leitura de qualquer um que se depare com elas. Não é necessário nem mesmo
tocar o exemplar para dizer do que se passa ali (VAZ; TRINDADE, 2013).
Para pensar a capa considerando essa complexidade e observando sua relação com a
vida social, achamos necessário tomá-la como um dispositivo midiático que articula:
1) uma forma específica de manifestação material dos discursos, de formatação de textos; 2)
um processo de produção de significação, de estruturação de sentidos; 3) uma maneira de
modelar e ordenar os processos de interação; e 4) um procedimento de transmissão e difusão
de materiais significantes (ANTUNES; VAZ, 2006, p.47).

Esta noção trabalhada por Antunes e Vaz (2006) permite pensar nos aspectos formais
do meio, decisivos na inscrição dos textos - algo muito próximo do que Mouillaud (2002)
sugere ao dizer que o dispositivo “prepara para o sentido” quando impõe uma forma ao
texto e um modo de estruturação do espaço e do tempo; permite, também, observar a
atuação do dispositivo na construção da experiência do mundo, orientando um dado modo
de interpretação do cotidiano; refletir sobre as relações de agendamento estabelecidas pelo
dispositivo e, ainda, caracterizar o meio enquanto um elo material de contato entre sujeitos,
um difusor de material significante.
O modo como Braga (2011) aborda o dispositivo traz igualmente contribuições:
Tratar de “dispositivos” permite incluir as mediações que o usuário traz para a interação; as
expectativas sobre o usuário, no momento da criação dos produtos - levando à “construção do
leitor”, aos modos de endereçamento, às promessas e contratos; permite incluir os processos
em geral que cercam a circulação mediática; e aí também os contextos significativos de
produção, de apropriação e da “resposta social” (sob qualquer forma em que esta ocorra)
(BRAGA, 2011, p.11).

Ele chama atenção para a apropriação dos produtos. De acordo com esse autor,
importam os elementos tecnológicos que compõem o dispositivo, mas é preciso atribuir
relevância ao modo como a tecnologia é experienciada. “É na sedimentação do que vai sendo
tentado, testado e selecionado nas interações sucessivas de um dispositivo que ele mesmo se
transforma, assim como a seus componentes – produtos, linguagens, lógicas, tecnologias e
invenções de uso” (BRAGA, 2011, p.12).
Partindo da combinação dessas noções de dispositivo, é possível abordar as
especificidades materiais, formais e relacionais da capa, o que é fundamental neste artigo. O
passo seguinte é, então, discorrer sobre a capa da revista feminina.
A cada edição, as capas de revistas femininas disponibilizam corpos verbal e visualmente
estampados. Ao seu modo, exercem disciplina e controle, dizem como as mulheres deveriam
ser, agir e viver. Conforme Foucault (1984), a partir do século XVII, várias instituições
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passam a atuar na regulação dos corpos individuais e, posteriormente, no século XVIII, na
regulação do corpo como espécie, exercendo um poder sobre a conduta humana que perpassa
as instâncias moleculares do cotidiano e que produz modos de vida.
Fundamentando-se nessas colocações de Foucault, Mèlich (2005), realiza um estudo
sobre o corpo ocidental. De acordo com este autor, o corpo é uma entidade que intervém
decisivamente na relação entre o ser humano e o sistema social. É o que temos de mais íntimo
e o que constitui, ao mesmo tempo, parte de nosso patrimônio sociocultural. Para o autor,
o corpo faz aparecer a complexidade dos sistemas sociais, por isso o esperado é que ele se
comporte de uma ou outra maneira. Visando a essa educação, diferentes instituições vão
atuar sobre ele no decorrer da vida.
Vemos as capas de revistas femininas como um desses dispositivos que controlam e
regulam os corpos. Ao seu modo, elas trazem inúmeras “receitas” sobre como ser mulher
hoje. Conforme Leal (2006), não há uma naturalidade dos corpos na mídia. “Diante de uma
imagem, num telejornal ou na telenovela, por exemplo, menos que um fragmento do ‘real’
ou a reprodução de gestos e expressões ‘naturais’, verifica-se a performance de um corpo,
escrito sob as regras da mídia, dos poderes, das culturas” (LEAL, 2006, p.145). Códigos
sociais marcam as performances dos corpos, que - educados para a família, para o trabalho,
para a reprodução - reiteram o que chamamos de “saudável”, de “natural”. O corpo, explica
Goldenberg (2011), é um distintivo cultural. “Pode-se dizer que ‘o corpo’, com tudo o que ele
simboliza, promove nos brasileiros uma conformidade a um estilo de vida e a um conjunto
de normas de conduta, recompensada pela gratificação de pertencer a um grupo de valor
superior” (GOLDENBERG, 2011, p.80-81).
Para Mèlich (2005), o mundo é uma prolongação do corpo que vamos atualizando
em todos os instantes de nosso trajeto, não é uma coisa. “Sem restrições, pode-se afirmar
que o ser humano é totalmente corpóreo em relação a tudo aquilo que pensa, faz, sente e
deseja, ou seja, no todo de sua existência”7 (MÈLICH, 2005, p.238) [tradução nossa, grifos
do autor]. Quando dissemos que o dispositivo prepara para o sentido ao impor uma forma
ao texto, mas que o texto também modifica o dispositivo, queremos dizer que assim como a
abordagem dada ao corpo nas capas de revistas atua na construção de modos de ser mulher,
esses modos socialmente disponíveis também constroem os corpos que vemos nas capas
das publicações. Mídia e vida social, conforme dito, afetam-se mutuamente. É por isso que
perceber o tratamento que a revista Tpm confere ao corpo quando trata a temática do aborto
permite perceber, de algum modo, o tratamento que o tema ganha na sociedade.
Butler, em entrevista traduzida para a revista Estudos Feministas em 2002, atenta para
o fato de que a heteronormatividade, que determina, entre outros aspectos, se um corpo é
feminino ou masculino e quais suas características em decorrência do gênero associado a ele,
é fortemente responsável por regulamentar o terreno da ontologia. O que é produzido nesse
7. Do original: “Sin restricciones, puede afirmarse que el ser humano es totalmente corpóreo em relación con todo
aquello que piensa, hace, siente y desea, es decir em el todo de su existencia”.
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terreno e o que é dele excluído para que se configure de uma ou outra maneira, é um efeito
de poder. E a atribuição de um gênero ao corpo vai impor o que é aceito e o que não é pelos
códigos tradicionais de inteligibilidade.
O corpo passível de realizar um aborto é o da fêmea, associado, por conta da cultura
heteronormativa em que vivemos, ao gênero feminino. O fato de o aborto ser restrito a esse
corpo complexifica a discussão do assunto, pois há inúmeros dispositivos que atuam no seu
controle e ainda vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Conforme lembra Butler,
no caso específico da mulher, dos estereótipos e normas impostos, “não é simplesmente
a questão de o que é uma mulher própria ou imprópria, mas o que não é absolutamente
concebível como uma mulher!” (ESTUDOS FEMINISTAS, 2002, p.165).
Ao trazer capas sobre o tema, Tpm atua na sua regulamentação, atua junto a inúmeros
outros dispositivos, todos envolvidos num jogo de poder. Observar a revista é perceber esse
embate de forças, é olhar para a disputa de poder e controle sobre o corpo feminino que se dá
em diferentes instâncias do social. Passemos, então, à análise das capas das edições 41 e 148.

O tratamento conferido ao aborto em 2005 e 2014 na revista
feminina
Para observarmos o tratamento conferido ao aborto nas capas de Tpm propomos tomar
a capa da revista como um texto e, especificamente, recorrer à noção desenvolvida por Abril
(2007; 2013) que considera o texto para além de seus aspectos verbais.
Entendemos que “texto” deve designar qualquer unidade de comunicação, geralmente
multissemiótica (ou “multimodal”, segundo o vocábulo da moda), sustentada por uma prática
discursiva e inserida em uma(s) rede(s) textual(is), que pode integrar ou não elementos
verbais, e que, portanto, não deve identificar-se restritivamente com eles8 (ABRIL, 2013,
p.46) [tradução nossa].

Conforme esse autor, o texto existe integrado a uma cultura. É, portanto, marcado, por
relações simbólicas inscritas em um dado tempo e espaço, é processual. Desse modo, a rede
textual é estabelecida no próprio momento em que o processo textual se dá. Pensar na ideia
de “texto em processo” permite contemplar a diversidade e dinamicidade das relações que
passam pelo corpo na capa, mas que não se esgotam nela.

8. Do original: Entendemos que “texto” ha de designar cualquier unidad de comunicación, generalmente multisemiótica (o “multimodal”, según el vocablo de moda), sustentada por una práctica discursiva e inserta en una(s) red(es)
textual(es), que puede integrar o no elementos verbales, y que por ende no debe identificarse restrictivamente con
ellos.
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Operacionalmente, também recorremos a Abril (2013), que traz três dimensões do
texto e da cultura visual a partir das quais observaremos o texto verbo-visual das capas.
O diagrama abaixo9 (Figura 1) apresenta essas dimensões:

Figura 1

Antes de discorrer sobre as três dimensões, o autor chama atenção para o símbolo
triádico (o “Y”). Trata-se, para ele, de uma relação de mediação segundo a qual cada
dimensão possibilita a inter-relação e efetuação das outras. Abril observa, ainda, que o círculo
pontilhado, aberto e com setas nas duas extremidades aponta para a continuidade, para a
flexibilidade e para os limites fluidos entre as três dimensões. São elas:
Visualidade: compreende a “trama visual”, o conjunto de significantes que conformam
o plano da expressão de um texto visual e que constroem sua coerência. Engloba qualidades
sensíveis e perceptivas como cor, textura, forma, composição. Uma consequência apontada
pelo autor é que a visualidade também é composta pelo invisível, “[...] distintos fenômenos
que não pertencem propriamente ao reino do visível, mas sem os quais seríamos cegos à
imagem, não veríamos nada, ou veríamos sem ver”10 (ABRIL, 2013). De acordo com Abril,
o invisível refere-se ao que se deseja ver, ao que se sabe e se crê e ao que se faz com o que se
vê - tudo em relação ao visível.
9. Reproduzido e traduzido a partir da figura disponível na página 48 da obra: ABRIL, Gonzalo. Cultura visual, de la
semiótica a la política. Madrid: Plaza y Valdés, 2013.
10. Do original: “[...] distintos fenómenos que no pertenecen propriamente al reino de lo visible, pero sin los cuales
seríamos ciegos a la imagen, no veríamos nada, o veríamos sin ver”.
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Mirada (ou olhar): os textos visuais existem porque alguém os olha, em um lugar e
tempo determinados, no contexto de uma prática discursiva. Quando são olhados, os textos
também nos olham, pois preveem nosso lugar de espectadores, nosso papel e nossa atitude
frente a eles. Conforme Abril, a mirada comporta relações de poder e se institui como forma
de poder, pois vemos através dos olhos de nossa cultura. O olhar se dá, então, a partir de
lugares de enunciação construídos e assimilados em função das posições sociais dos sujeitos.
Imagem: não se trata, obrigatoriamente, de algo visual. Ela é da ordem do experimentável,
é um posicionamento frente ao mundo e se faz no mundo. As imagens são parte e resultado
dos imaginários sociais, elas atuam na criação de certo sentido de realidade, do comum e
de dados sensíveis compartilhados. São, portanto, necessariamente, históricas. Para Abril,
a representação aparece neste âmbito da imagem e se efetua em relação com as outras duas
dimensões, envolvendo, necessariamente, aspectos sensíveis e discursivos.
Aqui, a ideia é observar - do ponto de vista visual, da mirada e da imagem - as capas
de Tpm como textos visuais culturalmente inseridos. Essa abordagem do texto visual
permite, conforme Abril (2007), que as capas sejam lidas contextualmente (a partir das
instituições, práticas, modelos textuais e dimensões técnicas em que são produzidas e
trocadas), interpretadas reflexivamente (considerando os efeitos que produzem no seu
próprio contexto) e também discursivamente (como produzidas por um sujeito individual
ou coletivo que atua sobre elas indicando coordenadas espaciais e temporais em relação aos
possíveis destinatários).
Além disso, suas três dimensões de análise, integrantes de uma proposta sociossemiótica,
apontam menos para uma tentativa de saber o que significam os textos visuais que para um
esforço investigativo dos modos e meios pelos quais atribuímos um ou outro significado a
eles (ABRIL, 2007, p.18) - o que julgamos adequado para este trabalho.

Edição 41 - 2005
Em março de 2005, a Tpm publicou as seguintes capas (Figura 2):

Figura 2 - capas da edição 41 da revista Tpm
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Quando as veiculou, a Tpm explicou que estava inaugurando um manifesto pela
descriminalização do aborto porque precisava se posicionar sobre a questão. Conforme a
revista, a mulher que opta por interromper a gravidez não seria criminosa, mesmo que seja
isso o que consta no Código Penal Brasileiro, elaborado em 1940. Para “dar cara à luta”,
em suas próprias palavras, a revista constrói seu discurso a partir das histórias de quatro
mulheres que já haviam feito aborto: Soninha Francine (à época, vereadora de São Paulo),
Cynthia Howlett (apresentadora), Penélope Nova (que era VJ da MTV) e Vera Zimmermann
(atriz).
Antes de nos voltarmos especificamente para as capas e para o que pode ser discutido
a partir do texto verbo-visual que elas trazem, é preciso dizer um pouco do contexto em que
foram publicadas. Em 2005, o aborto só era permitido no país em caso de estupro ou risco
comprovado de morte para a mãe. Nos demais casos, a mulher poderia ser punida com até
três anos de prisão se interrompesse a gravidez. No início daquele mesmo ano, o governo
federal havia montado uma comissão com representantes do Executivo, do Congresso e da
sociedade civil para rever o assunto visando tanto a derrubar o artigo que indicava a punição
da mulher quanto a legalizar o aborto também em casos de fetos com anencefalia (máformação do cérebro e do córtex, que leva o bebê à morte logo após o parto). Mas o deputado
Severino Cavalcanti (Partido Progressista - PE), que defendia a proibição do aborto mesmo
em casos de estupro, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e tinha poder, inclusive,
para evitar que o projeto elaborado pela comissão entrasse na pauta de votação. Foi apenas
em 2012 que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o aborto de fetos anencéfalos
não seria mais crime. Porém, a mulher continua passível de punição nos casos de aborto não
permitidos por lei.
Para além desse contexto nacional (jurídico e social) é preciso considerar também o
próprio contexto mercadológico da Tpm. A revista assume-se, desde seu início, como uma
publicação não moralista, que estaria na contramão de suas congêneres. Já nessa época voltase para um público pró direitos da mulher. Não poderia, portanto, lutar ao lado do deputado
Severino Cavalcanti, por exemplo. Ela está ao lado de sua leitora, que tendo ou não realizado
um aborto, tende a não considerar a prática um crime (mesmo que não chegue a ser um
público a favor do aborto).
O que podemos dizer das capas veiculadas neste contexto?
Para começar, são três capas que associam as mesmas chamadas a três pessoas diferentes,
o que muda, em alguma medida, a leitura de cada uma. Ademais, em caso de compra, permite
escolher qual revista levar para casa, permite eleger uma ou outra possibilidade de texto.
Do ponto de vista da visualidade, destacamos que o logotipo da publicação, vermelho
em todas as capas, lembra sangue - que pode ser associado à vida, mas também à violência.
Esse vermelho parece remeter a uma aposta na vida da mulher e a um manifesto contra a
violência que se pratica quando se obriga que ela tenha um filho ou que é evidenciada quando
uma mulher é presa por abortar.

111

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

A capa de Cynthia Howlett traz seu corpo nu, fotografado em preto e branco, revelando
formas e texturas femininas. É o corpo de uma mulher que abortou, semelhante aos corpos
de inúmeras outras mulheres. Poderia ser o meu corpo, poderia ser o corpo de qualquer uma.
A apresentadora desvia seu olhar para a lateral, ela olha sobre o próprio ombro. Desse modo,
o leitor não é encarado, mas não deixa de ser afetado pela força daquele corpo que preenche
a capa. Além disso, a foto em preto e branco, o corpo nu e o olhar desviado dão a sensação de
medo, apontam para a fragilidade daquela mulher.
As outras duas capas trazem fotos coloridas e, nelas, as mulheres trocam olhares com
o leitor. Vera Zimmermann, enquadrada em plano americano, traz os braços cruzados,
assumindo o que fez. Seu gesto corporal parece desafiar o leitor, ela não o chama para brigar
fisicamente, pois seu corpo está imerso numa capa predominantemente branca que remete a
uma bandeira de paz, mas indica que ela não vai ceder, pois não é uma criminosa.
A iluminação da foto da terceira capa faz parecer que ela seja em sépia. Penélope Nova
também veste branco e está sentada no chão de um cômodo invadido pelo sol. O tom da
capa é de tristeza e seu olhar parece questionar se, por conta do aborto, ela seria mesmo uma
criminosa.
Na dimensão da mirada, é notável que a revista, junto com as quatro mulheres11 que
escolhe para personalizar a causa, assume uma posição de luta contra o aborto. Não parece
haver, contudo, a convocação direta do leitor para participação. As mulheres dizem num tom
quase confessional: EU FIZ ABORTO. E a revista parece querer apenas que o leitor concorde
que o ato de abortar não é criminoso. Pode haver, ou não, uma identificação com a causa,
um desejo ou não de lutar junto, mas a revista não cobra isso de quem a visualiza. Ela sugere,
apenas, que aquelas quatro mulheres não sejam julgadas, que o aborto não seja visto como
um crime.
Por fim, no âmbito da imagem, as capas remetem a uma busca por progressos mínimos no
que tange aos direitos sexuais e reprodutivos femininos. No momento em que são publicadas,
qualquer avanço com relação ao Código Penal de 1940 já aparece como uma importante
conquista. A confissão de personagens públicas que fizeram aborto apontam para o dado
real de que as mulheres abortam, mas que a prática continua invisibilizada por ainda ser
considerada crime. A descriminalização do aborto aparece como algo urgente para a revista
e para as mulheres que “dão cara” à campanha. E embora o posicionamento diante da questão
seja uma atitude admirada pela revista, seu leitor permanece com a opção de ir à luta em prol
da causa ou de permanecer no seu lugar, desde que não julgue aquelas mulheres.

11.O nome de Soninha aparece ao lado dos nomes das três mulheres que são fotografadas nas capas em questão.
Ela também faz parte deste texto verbo-visual que estamos observando.
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Edição 148 - 2014
Em novembro de 2014, quando volta a tratar o assunto como matéria principal, a Tpm
traz mais três capas (Figura 3):

Figura 3 - capas da edição 148 da revista Tpm

Quando foram veiculadas, já havia se passado quase uma década desde o primeiro
manifesto da revista pela descriminalização do aborto. Dessa vez, a publicação se posiciona
a favor do debate e da descriminalização do aborto como prioridades absolutas na agenda
política e social do Brasil. Para tanto, Tpm convida diversas personalidades para apoiar a
campanha #precisamosfalarsobreaborto, entre elas: Alessandra Negrini (atriz), Leandra Leal
(atriz) e Gregório Duvivier (ator e escritor) - que estamparam as três capas.
No que diz respeito ao cenário de publicação das capas, como dissemos anteriormente,
a única mudança ocorrida na legislação foi a possibilidade da interrupção legal da gravidez
nos casos de fetos anencéfalos. A punição para a mulher que aborta continua sendo de um
a três anos de prisão. E mesmo que dados da Organização Mundial da Saúde atestem que
todos os anos ocorrem mais de um milhão de abortos ilegais no Brasil e que a cada dois dias
uma brasileira pobre morre em decorrência de abortamento clandestino, há propostas que
sugerem, inclusive, retrocessos à legislação.
O Estatuto do Nascituro, por exemplo, proposto pela primeira vez em 2005, arquivado
no início de 2007 e proposto novamente nesse mesmo ano - Projeto de Lei 478/2007-, é
um exemplo dessas propostas. O projeto classifica como nascituro (aquele que vai nascer)
qualquer óvulo humano fecundado por um espermatozoide, mesmo que a fecundação tenha
sido realizada in vitro e o óvulo não tenha sido inseminado. Com isso, a proposta é que o aborto
não seja permitido em nenhum dos casos já previstos em lei atualmente e que a fertilização in
vitro e as pesquisas com células troncos sejam extintas. Entre outros aspectos compreendidos
no Estatuto do Nascituro, quando ocorre gravidez em decorrência de estupro, o Projeto de
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Lei sugere que a mãe receba auxílio emocional e financeiro do Estado (este ficou conhecido
como “bolsa-estupro”) e que, no caso de identificação do genitor, que este seja responsável
por pensão alimentícia e possa conviver com a criança. Embora diversos movimentos sociais
ligados à defesa dos direitos humanos e aos direitos das mulheres venham manifestando-se
contra o Projeto de Lei, ele já foi aprovado nas Comissões de Seguridade Social e Família e na
Comissão de Finanças e Tributação. Em 2015 voltou a tramitar na Comissão de Constituição
e Justiça, por onde passam os projetos em discussão na Câmara dos Deputados antes de
serem levados à votação em Plenário, e aprovou-se um requerimento que propõe a realização
de Audiência Pública para debater o Estatuto12.
Outro retrocesso é o Projeto de Lei 5069/2013, proposto pelo presidente afastado da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB - RJ). Tal projeto condiciona a permissão
da interrupção da gravidez em caso de estupro à comprovação de um exame de corpo de
delito e um comunicado à autoridade policial. Além disso, propõe a “objeção de consciência”,
que permite que profissionais de saúde se recusem a receitar ou adotar procedimento que
considerem abortivo - os movimentos e lutas ligadas aos direitos da mulher apontam que
esse artigo possibilita recusar a pílula do dia seguinte para vítimas de violência. Em outubro
de 2015 o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e em dezembro do
mesmo ano, somente depois de intensas manifestações sociais, a Comissão dos Direitos da
Mulher da Associação Nacional dos Defensores Públicos posicionou-se contrariamente ao
projeto por meio do Ofício nº 50/201513.
Mais uma vez, é importante lembrarmos da identidade editorial da revista que estamos
analisando. Ainda que possa ser lida por qualquer um que se depara com ela, não se trata
de uma revista pensada para os setores conservadores da sociedade, nunca pretendeu ser e
reafirmou seu compromisso com sua leitora, a «mulher real», no «Manifesto TPM», publicado
em 2012, três anos antes dessas novas capas sobre o aborto. Na edição 148, ela convoca sua
leitora, vista pela publicação como uma mulher esclarecida, para discutir a questão do aborto,
para envolver-se em decisões que trazem implicações sobre o seu próprio corpo, convoca
para participar de debates que fomentem a luta contra possíveis retrocessos nesse âmbito.
Tendo por base tal contexto, passemos, então, à análise das capas.
Na dimensão da visualidade, como nas capas de 2005, nas de 2014 o logotipo da Tpm é
vermelho. Também aparecem em vermelho os nomes das personalidades fotografadas, bem
como o entorno da manchete que vem estampada nas blusas dessas pessoas na altura da barriga:
#PRECISAMOS FALAR SOBRE ABORTO. Como nas três primeiras capas observadas, o
vermelho não deixa de ser associado tanto à vida da mulher quanto à violência a essa mesma
vida feminina. Mas por conta do contraste com a capa que é predominantemente branca,
12. A tramitação do Projeto de Lei 478/2007 pode ser acompanhada no site da Câmara dos Deputados: http://www.
camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103. Acesso em 29/06/2016.
13. A tramitação do Projeto de Lei 5069/2013 pode ser acompanhada no site da Câmara dos Deputados: http://
www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882. Acesso em 29/06/2016.
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também remete a serviços de emergência médica. Além disso, serve, ainda, para destacar os
nomes de quem aderiu à campanha da revista em prol da discussão urgente sobre o aborto,
bem como para dar destaque à manchete.
Nas três capas, o que vemos é o corpo da mulher, mesmo quando é Gregório Duvivier
quem aparece estampado. A manchete está sobre o útero, remete a ele. Em todas as capas é
assim.
A chamada logo ao lado da manchete grita: CHEGA DE SILÊNCIO. Alessandra Negrini,
Duvivier e Leandra Leal encaram o leitor e têm inscrita em seus corpos uma causa que é
tipicamente feminina, mas que também deve pertencer aos homens14, deve ser de toda a
sociedade.
No âmbito da mirada, como já fica evidente na descrição da dimensão da visualidade,
a revista nos convoca para a campanha - seja pelo olhar das personalidades fotografadas que
encontram os nossos e demandam uma resposta, seja pela manchete que nos inclui ao trazer
o verbo “precisar” na primeira pessoa do plural, seja por dizer que mais de 80 personalidades
querem falar sobre o assunto e, em seguida, perguntar: “E VOCÊ?”. A observação das capas
da edição 148 implicam em estar lado a lado com a revista, em estar junto.
Já no âmbito da imagem, percebemos que as capas remetem a uma busca urgente e geral
pela discussão da interrupção da gestação. O momento em que são publicadas é marcado por
dados que indicam números elevados de abortos e de mortes em decorrência das condições
clandestinas em que são realizados. A questão é de saúde pública e precisa, portanto, envolver
toda a sociedade. Importa, ainda, o risco de retrocesso na legislação por conta de projetos de
leis conservadores que propõem derrubar, inclusive, as conquistas obtidas em 1940, há mais
de sete décadas. Essas capas são representativas de certo setor da mídia e da sociedade que
se posiciona em prol dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. Elas são uma convocação
para que lutemos juntos pelo menos pela discussão do tema - já que o aborto é realizado,
mata muitas mulheres, não se conversa sobre e, mesmo assim, a legislação que o regulamenta
pode sofrer retrocessos.

Alguns apontamentos
Neste trabalho nos propusemos a observar o tratamento conferido ao aborto pela revista
feminina Tpm em dois momentos distintos nos quais publicou manchetes sobre o tema:
2005 e 2014. Para tanto, apresentamos a revista, discutimos o dispositivo capa de revista,
a capa de revista feminina e o corpo que é conformado e conforma este lugar de controle e
regulamentação de modos de ser e agir.
Desde o início, partimos do pressuposto de que mídia e sociedade afetam-se mutuamente,
se retroalimentam. Nesse sentido, consideramos que observar a abordagem dada ao aborto
14. Embora haja constantes questionamentos sobre a importância do protagonismo feminino nesse tipo de luta.

115

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

nas capas de revistas femininas é lançar um olhar também para a conversa social sobre o
tema.
Nossa aposta metodológica nesse exercício de análise foi tomar as capas de revistas como
textos verbo-visuais e tratá-las a partir das três dimensões do texto visual propostas por Abril
(2013): a visualidade, a mirada e a imagem. Como demarca esse autor, são dimensões que se
dão em conjunto. Neste artigo, utilizadas como operadores analíticos, foram olhadas de modo
separado apenas com fins práticos e didáticos. No momento em que nos deparamos com as
capas, somos tomados no mesmo instante por todas as dimensões, uma complementando e
possibilitando a existência da outra.
Quanto ao que foi possível perceber na observação das edições 41 e 148 da Tpm, podemos
dizer que a cobertura jornalística do tema evoluiu ao propor uma fala mais aberta sobre o
aborto, mas a discussão social foi marcada por alguns retrocessos que talvez justifiquem essa
necessidade de abertura da mídia - mas lembrando que ela faz isso apoiada por inúmeras
personalidades de diferentes setores sociais.
Importa destacar novamente a inserção da revista estudada no contexto mercadológico
das revistas femininas. A publicação precisa assumir o posicionamento de seu público, ela fala
para leitoras que se situam em prol dos direitos das mulheres. São, em sua maioria, leitoras
brancas e de classe média. Ainda que as muitas mortes de mulheres pobres e negras sejam
convocadas para justificar a luta, a revista não fala diretamente para esse perfil da sociedade.
A ideia é que essas mulheres sejam contempladas com as conquistas feministas, mas essas
capas não são editorialmente pensadas para todas as mulheres. As próprias capas dizem
isso. Os corpos de mulheres negras e pobres não estão ali. É pensando em seu público que
Tpm faz as escolhas das capas, escolhe que partido tomar em cada momento (compactuando
com a evolução do pensamento das leitoras) e escolhe as personagens que, com seus corpos,
darão corpo a cada edição (os corpos dessas personagens estão ali, verbal e visualmente, para
personificar a questão, para humanizá-la - seja quando confessam um aborto e apontam para
a não criminalização desse ato, sejam quando convocam para o urgente debate).
Em 2005, parece haver um movimento por mudanças muito primárias relacionadas
ao aborto, regulado por um Código Penal datado de 1940. Tornar legal o aborto de fetos
anencéfalos, por exemplo, ainda era uma questão. Na ocasião, também se sugeriu que o
aborto não fosse considerado um crime para a mulher que interrompe a gestação. Para tratar
o assunto, Tpm trouxe em suas capas personalidades que realizaram aborto acompanhadas da
manchete Eu fiz aborto. Como dito na análise, o tom da capa é quase confessional. A revista
se coloca ao lado dessas mulheres, mas não pede que o leitor tenha uma adesão à causa, que
se posicione. Sugere, apenas, que não veja quem aborta como criminosa.
O ano de 2014 chega a parecer anterior ao de 2005. Embora o aborto de fetos anencéfalos
tenha se tornado legal, mulheres ainda podem ser presas por interromper a gestação e há,
inclusive, propostas de retrocesso no âmbito legal, como o Estatuto do Nascituro e o Projeto
de Lei 5069/2013. Existem, evidentemente, movimentos e lutas sociais em prol dos direitos
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humanos e, mais especificamente, dos direitos sexuais e reprodutivos femininos, mas há, na
contramão, ameaças conservadoras. Nesse cenário, a revista convoca o leitor para a campanha
#Precisamos falar sobre aborto. Personalidades são trazidas para ajudar nessa convocação e
atentar para a urgência de pelo menos se discutir o assunto, apontado como uma questão de
saúde pública.
Embora a revista não fale para um público conservador, está longe de ser transgressora.
No que diz respeito à abordagem do aborto, a Tpm parece caminhar ao lado de sua leitora. Às
vezes anda um pouco mais rápido, mas para e espera que sua leitora a alcance. Noutras, é a
leitora quem aguarda a revista. Acreditamos que tal publicação, por meio de suas capas, busca
atender a abordagens demandadas em momentos históricos específicos que não parecem
cronologicamente subsequentes. Mesmo que o aborto apareça em 2014 como um problema
que deve ser socialmente debatido, o que demonstra, em certa medida, uma evolução no
tratamento da questão, conquistas decorrentes de lutas históricas são ameaçadas de forma
mais contundente que no ano de 2005. É como se mídia e sociedade tivessem dado um passo
adiante e outro atrás - o que não permite sair do lugar.
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Reações na rede:

Uma reflexão sobre a narrativa transmídia e a temporalidade
de Game of Thrones1

Reactions on the network:

Some thoughts about the transmedia narrative and the
temporality of Game of Thrones
Aline Monteiro X. Homssi Borges2
Resumo
Este artigo tem o objetivo de observar a narrativa transmídia e seu lugar na denominação
espaço-tempo do período em que vivemos. Com base nas análises de Anthony Giddens,
David Harvey e Zygmunt Bauman, busca-se discutir características que levam à indefinição de
uma nomenclatura que delimite e demarque o período histórico atual. Os autores citados o
denominam, respectivamente, de Modernidade, Pós-modernidade e Modernidade Líquida. Em
seguida, com as definições de Henry Jenkins para a narrativa transmídia e suas características
temporais, parte-se para o estudo de uma das formas de participação do público com o seriado
de televisão Game of Thrones, por meio de vídeos de reações a cenas e aos capítulos, postados
no Youtube. Pretende-se identificar, na criação e no compartilhamento desses vídeos, traços que
possam aproximá-los das características do tempo contemporâneo.
Palavras-chave: Modernidade. Pós-modernidade. Narrativa transmídia. Game of Thrones.
Youtube.
Abstract
The main purpose of this article is to observe transmedia narrative and its place within the
space-time denomination of the period in which we live. Based on the analysis made by Anthony
Giddens, David Harvey and Zygmunt Bauman, we seek to discuss characteristics that lead to
an undefined nomenclature to limit and mark off the current historical period. These authors
refer to this historical era respectively as Modernity, Post-Modernity and Liquid Modernity. Next,
based on the definitions of transmedia narrative as proposed by Henry Jenkins and its temporal
characteristics, we then move on to study one of the main forms of popular participation through
the television series Game of Thrones, through videos portraying reactions to certain scenes and
chapters, as posted on YouTube. In so doing, we seek to identify characteristics that can bring
them closer to the characteristics of the contemporary era, through creation and sharing of such
videos.
Key words: Modernity. Post-Modernity. Transmedia narrative. Game of Thrones. YouTube.
1. Artigo apresentado no GT Estéticas, Imagens e Mediações, do VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em
Comunicação Social de Minas Gerais.
2. Mestranda em Comunicação e Temporalidades pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).
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Introdução
Este artigo trata da narrativa transmídia como tradução do momento espaço-temporal
contemporâneo. Para tanto, utilizamos, como referencial teórico, três autores que debatem
sobre a denominação correta de nosso tempo: Anthony Giddens (1991), David Harvey (2010)
e Zygmunt Bauman (2001). A narrativa transmídia é discutida à base das propostas de Henry
Jenkins (2009, 2014). Como objeto de análise, temos o seriado Game of Thrones3, veiculado
pelo canal de TV a cabo HBO, e os vídeos produzidos pelos espectadores com a reação a
episódios pontuais da série.
Os seguidores entusiastas de entretenimento desenvolveram uma cultura própria que,
segundo Henry Jenkins (2009), foi possível somente com a convergência de mídias, pois ela
permite que haja audiência comunitária, em vez de apenas individual, como é o comum no
modelo de transmissão broadcast4. A cultura dos fãs é aquela “produzida por fãs e outros
amadores para circulação na economia underground e que extrai da cultura comercial
grande parte de seu conteúdo” (JENKINS, 2009, p. 378, grifo do autor). Jenkins et al. (2014)
enfatizam que o entretenimento e suas comunidades são os primeiros a adotarem ações de
propagabilidade e foram pioneiros no uso das ferramentas de convergência.
Os fãs do seriado Game of Thrones5, produzido e transmitido pela rede de TV a cabo HBO,
criaram uma cultura própria ao se relacionarem com a saga. A série tem uma característica
que a diferencia das narrativas serializadas televisivas: não há personagens principais, e todos
podem morrer a qualquer momento, independente de seu aparente papel de protagonismo
em qualquer arco desenvolvido pela trama. Assim, é comum a comunidade de fãs afirmar
que é ideal não se apegar a um personagem, pois o autor vai matá-lo quando menos se espera.
Nosso objeto de análise, neste artigo, é um dos tipos de produção dos espectadores
dedicados da série televisiva: os vídeos caseiros que apresentam reações de outros espectadores
a determinadas cenas veiculadas. O material é postado no Youtube6 e gera, ainda, alguns tipos
de produções transmitidas pelo site, como compilações e rankings.

3. Game of Thrones é o nome da série televisiva baseada na saga A song of Ice and Fire (Crônicas de Gelo e Fogo),
escrita pelo norte-americano George R. R. Martin e publicada a partir de 1996. A série de TV começou a ser transmitida em 2011 e, em 2015, encerrou a veiculação da 5ª temporada.
4. Broadcast é um processo de transmissão de informações em que um emissor envia mensagens a muitos receptores ao mesmo tempo, e os espectadores não têm a possibilidade de reenviar informações ao emissor. É também
chamado de modelo “de um para muitos”.
5. Optamos, aqui, por nomear tanto os livros originais como a série televisiva como Game of Thrones, para facilitar
o entendimento.
6. Youtube é um site de compartilhamento de vídeos que surgiu para ser um depósito de vídeos antigos, como uma
memória da televisão. Porém, seus usuários começaram a criar canais com vídeos produzidos por eles próprios;
assim, o site teve sua função inicial alterada. Atualmente, o Youtube é um repositório de vídeos, grande parte deles
produzida por seus próprios usuários. Cada pessoa cadastrada no Youtube tem direito a um canal, em que pode
publicar vídeos e interagir com outros usuários.
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O primeiro passo para a análise é discutir as características do tempo atual para, então,
situar a narrativa transmídia. A fim de verificar se a produção de fãs pode ser admitida como
uma expressão consonante com as ideias que caracterizam a contemporaneidade, analisamos
três situações em que vídeos produzidos por entusiastas de Game of Thrones tiveram
repercussão nas comunidades que discutem a série. O primeiro retrata reações ao episódio
The Rains of Castamere, veiculado na terceira temporada e conhecido como O casamento
vermelho. A produção seguinte retrata um compilado de reações à morte da personagem
Shireen, no episódio The Dance of Dragons, da quinta temporada. O terceiro e o quarto vídeos
analisados dizem respeito ao último episódio da quinta temporada, Mother’s Mercy, sendo o
primeiro uma compilação de fãs, e o segundo produzido pela rede de TV a cabo HBO para
divulgar o último capítulo da série.
A fragmentação do sujeito, apontada pelos autores que discutem a modernidade como
uma característica deste tempo, reflete-se na narrativa transmídia, em que uma trama é
trabalhada de forma distinta em diferentes suportes. Outro exemplo da fragmentação se dá
na maneira como os espectadores interagem com a história, gravando imagens de alguém
que assiste à série pela TV e reage às surpresas do roteiro. Posteriormente, o vídeo é exibido,
pelo Youtube, a outros fãs, que viveram a mesma situação e vão se identificar com as imagens.
Em Game of Thrones, isso é possível porque o seriado televisivo é baseado em um livro. Quem
os leu tem mais informações sobre o andamento da narrativa do que quem apenas assiste à
série televisiva7.

Discussão conceitual
O século XX é, inegavelmente, um período que trouxe muitas transformações para o
mundo, em velocidade não observada até então, bem como foi, de acordo com Hobsbawm,
[...] o século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, freqüência e extensão da
guerra que o preencheu, mal cessando por um momento na década de 1920, como também
pelo volume único das catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história
até o genocídio sistemático. (HOBSBAWN, 1995, p. 54).

As transformações tecnológicas e sociais que atravessaram o século XX, por serem
diferentes em intensidade e em volume das ocorridas em outras épocas, fazem com que não
haja consenso na delimitação e na denominação do período em que vivemos. Afinal, estamos
ainda na Modernidade ou superamos essa etapa e vivemos, hoje, na Pós-modernidade?
Para Giddens, a Modernidade “refere-se a um estilo, costume de vida ou organização
social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais
7. Até a exibição da quinta temporada da série televisiva, em 2015, havia um livro correspondente que serviu como
base à adaptação. A sexta temporada foi ao ar, em 2016, sem que o sexto livro da saga fosse publicado.
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ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p. 11). O autor levanta a proposta
de que o final do século XX (o primeiro livro da saga analisada foi publicado, originalmente,
em 1990) traria uma nova era, comandada mais por uma mudança no sistema social do
que por um estado de coisas precedentes. Segundo ele, essas mutações poderiam levar ao
encerramento de um ciclo de tempo. A principal transformação indicada por Giddens é
a de um sistema baseado na produção industrial de bens materiais para outro no qual a
informação desempenha papel central (p. 12).
O autor não acredita que tais mudanças tenham magnitude suficiente para delimitarem
uma alternância completa de período histórico. Para Giddens, usamos o termo “Pósmodernidade” como forma de denominar eventos atuais que parecem fugir ao nosso
controle (1991, p. 12). O que ele aponta estar sendo confundido com a Pós-modernidade
são as consequências da vida moderna, em especial, a aceleração causada pelos avanços
tecnológicos, que fazem com que essas transformações sejam mais radicais e universais.
A falta de continuidade da vida contemporânea, a fragmentação do cotidiano e a
aceleração das transformações sociais e tecnológicas trazem insegurança. É mais difícil
prever o que e quando virá em seguida. Porém, Giddens questiona a associação da expressão
“Pós-modernidade” a esse desassossego contemporâneo:
Ao que se refere comumente a pós-modernidade? Afora o sentido geral de se estar vivendo
um período de nítida disparidade do passado, o termo com frequência tem um ou mais dos
seguintes significados: descobrimos que nada pode ser conhecido com alguma certeza, desde
que todos os “fundamentos” preexistentes da epistemologia se revelaram sem credibilidade;
que a “história” é destituída de teleologia e consequentemente nenhuma versão de “progresso”
pode ser plausivelmente defendida; e que uma nova agenda social e política surgiu com a
crescente proeminência de preocupações ecológicas e talvez de novos movimentos sociais
em geral (GIDDENS, 1991, p. 56-57).

Em perspectiva oposta a Giddens, David Harvey (2010) é defensor de que os tempos
mudaram e estamos, hoje, na Pós-modernidade. Sob o aspecto econômico, o fluxo do
dinheiro é agilizado por instituições “eletrônicas e dinheiro de plástico” (HARVEY, 2010,
p. 257), o que, consequentemente, acelera a produção de bens e seu consumo, além de
aumentar a oferta de serviços, que incluem diversão, “espetáculos, eventos e distrações”
(p. 258). As muitas e rápidas mudanças nos diversos cenários da vida humana atual exigem
que as pessoas se adaptem à volatilidade (p. 259) do trabalho e às demais condições da vida,
algo que Richard Sennett chama de “Flexitempo”. É preciso se adequar a um mundo que se
modifica constantemente, ter “tolerância com a fragmentação” (p. 69). Para Sennett, este é o
segundo traço da flexibilidade, que está ligado à “ausência de apego temporal” (SENNETT,
2012, p. 69).
A fragmentação e a efemeridade afloram, o dinheiro torna-se volátil, diminuem-se as
barreiras espaciais, o tempo é sentido de forma mais acelerada. Harvey (2010, p. 275) acredita
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que, na Pós-modernidade, o tempo e o espaço estão comprimidos, e essa compressão é o que
efetivamente determina que, enfim, deixamos a Modernidade para trás.
A intensidade da compressão do tempo-espaço no capitalismo ocidental a partir dos anos
[19]60, com todos os seus elementos congruentes de efemeridade e fragmentação excessivas
no domínio político e privado, bem como social, parece de fato indicar um contexto
experiencial que confere à condição da pós-modernidade o caráter de algo um tanto especial
(HARVEY, 2010, p. 276).

A compressão do tempo-espaço, tal como trata Harvey (2010), é um conceito
compartilhado por Bauman, que denomina a Pós-modernidade de “Modernidade Líquida”.
O autor ressalta que o período atual traz, em si, a “incerteza existencial” (BAUMAN, 2001, p.
126) e a alteração na forma de se perceber o tempo e o espaço:
“Longe” e “tarde”, assim como “perto” e “cedo”, significavam quase a mesma coisa: exatamente
quanto esforço seria necessário para que um ser humano percorresse uma certa distância – fosse
caminhando, semeando ou arando. Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam
por “espaço” e “tempo”, poderiam ter dito que o “espaço” é o que se pode percorrer em certo
tempo, e que “tempo” é o que se precisa para percorrê-lo (BAUMAN, 2001, p. 128).

Bauman (2001) descreve que a Modernidade é a época em que se começou a vislumbrar
a história do tempo e na qual o tempo e o espaço se separaram. Ele apresenta a passagem
do wetware ao hardware e, dele, ao software. O wetware, também chamado de “pré-história
do tempo” (p. 128, grifo do autor), é o período em que os esforços de produção vinham
exclusivamente do homem e dos animais por ele utilizados. Para Bauman, a história do tempo
teria início com a Modernidade, quando as máquinas criadas pelo avanço tecnológico foram
aperfeiçoadas, grandes fábricas foram construídas e veículos não-humanos, mais rápidos do
que os meios de transporte humano ou com força animal, surgiram (p.129). O autor chama
de hardware essa nova era em que o tempo vira um problema: é preciso torná-lo controlável.
“O tempo é diferente do espaço porque, ao contrário deste, pode ser mudado e manipulado;
tornou-se um fator de disrupção: o parceiro dinâmico no casamento tempo-espaço”
(BAUMAN, 2001, p. 130). Ele também chama o período do hardware de “modernidade
pesada – modernidade obcecada pelo volume, uma modernidade do tipo ‘quanto maior,
melhor’, ‘tamanho é poder, volume é sucesso’” (BAUMAN, 2001, p. 132, grifo do autor). Já a era
do software, a chamada “modernidade leve” (p. 135), é esta em que vivemos, na qual o tempo é
aniquilado, o espaço passa a ser irrelevante (p.136) e a instantaneidade é o ideal (p. 145).
O ponto de concordância entre os três autores se dá no tempo-espaço como conceito
fundamental para se compreender o período atual. Para Giddens, o tempo se separa do
espaço, o que leva ao “desencaixe dos sistemas sociais” (GIDDENS, 1991, p. 26, grifo do
autor). Harvey (2010, p. 258) aponta para a compressão do tempo-espaço e a consequente
aceleração do tempo, que leva à volatilidade, à instantaneidade e à descartabilidade. Bauman
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(2001), por sua vez, destaca a instantaneidade como a tendência do tempo no período atual: a
tecnologia provoca a diminuição do tempo que se leva para chegar a algum lugar. A descrição
dos três autores se aproxima, mesmo com suas nomenclaturas diferentes.
Giddens não crê na Pós-modernidade, mas considera que o termo pode ser usado
corretamente ao se referir ao campo das artes. “Pós-modernismo, se é que significa alguma
coisa, é mais apropriado para se referir a estilos ou movimentos no interior da literatura,
artes plásticas, arquitetura. Diz respeito a aspectos da reflexão estética sobre a natureza da
modernidade.” (GIDDENS, 1991, p. 56, grifo do autor). Pode-se afirmar, portanto, que, apenas
no campo das artes e do entretenimento, Giddens e Harvey concordam que já estamos em
tempos pós-modernos.

O tempo do entretenimento
Bauman (2001) traz à cena o sujeito da Modernidade Líquida, ao afirmar que o tempo
instantâneo desse período muda a forma como os homens lidam com seus afazeres. Sennett
indica como a aceleração do tempo alterou o modo como os indivíduos se portam na vida. Se,
em meados do século XX, o tempo era linear – “[...] ano após ano trabalhando em empregos
que raras vezes variavam de um dia para o outro” (SENNETT, 2012, p. 14) –; na passagem
para o século XXI, “[...] um jovem americano com pelo menos dois anos de faculdade
pode esperar mudar de emprego pelo menos 11 vezes no curso de trabalho, e trocar sua
aptidão básica pelo menos outras três durante os quarenta anos de trabalho” (Ibidem, p. 21).
Para Kellner, a identidade individual “nas sociedades tradicionais era fixa, sólida e estável”
(KELLNER, 2001, p. 295), porém, tornou-se móvel e múltipla, dividida entre papéis sociais,
embora ligada à individualidade e não mais ao grupo.
Nas sociedades de consumo e de predomínio da mídia, surgidas depois da Segunda Guerra
Mundial, a identidade tem sido cada vez mais vinculada ao modo de ser, à produção de uma
imagem, à aparência pessoal. É como se cada um tivesse de ter um jeito, um estilo, e uma
imagem particulares para ter identidade, embora, paradoxalmente, muitos dos modelos de
estilo e aparência provenham da cultura de consumo; portanto, na sociedade de consumo
atual, a criação da individualidade passa por grande mediação (KELLNER, 2001, p. 297).

O processo de mudança e de desenvolvimento tecnológico, que culminou no período
de tempo em que tudo está acelerado, levou a alterações na forma de fruição do tempo
livre. O entretenimento, a diversão, as distrações e os espetáculos são serviços tidos como
efêmeros, característicos da aceleração gerada pela predominância do capital. Para Debord,
o tempo “consumível é o tempo espetacular, tanto como tempo do consumo de imagens, em
sentido restrito, como imagem do consumo do tempo, em toda a sua extensão” (DEBORD,
1997, p. 105). Ele indica que o ganho de tempo proporcionado por artefatos tecnológicos,
como acontece nos transportes rápidos, é utilizado pela população dos Estados Unidos em
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mais horas destinadas a assistir televisão. Adorno e Horkheimer (1985) também trataram
da diversão sob o viés do capitalismo: “Ela é procurada por quem quer escapar ao processo
de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. [...] Ao processo
de trabalho na fábrica e no escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio”
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 128). Harvey (2010, p. 258) aponta que a passagem
do foco de consumo dos bens para os serviços é uma das características do período em que
vivemos. O autor lembra que a indústria da produção cultural se especializou na “produção
e venda de imagens” (p. 262). Para ele, a ficção, uma das formas possíveis de entretenimento,
já está abarcada pela condição contemporânea:
[...] creio que devemos aceitar o argumento de McHale de que a ficção pós-moderna mimetiza
alguma coisa, mais ou menos como aleguei que a ênfase na efemeridade, na colagem, na
fragmentação e na dispersão do pensamento filosófico e social mimetiza as condições da
acumulação flexível. (HARVEY, 2010, p. 272).

A Pós-modernidade, para Kellner (2001, p. 298), configura uma relação diferente
do sujeito com sua identidade: ela passa a ser fragmentada, desconexa, sem profundidade
e descontínua. Ele acrescenta que a fragmentação interfere na maneira de se fruir o
entretenimento, pois os homens pós-modernos são “mediados pela mídia” (p. 317), que
entrega aos indivíduos “imagens, discursos, narrativas e espetáculos capazes de produzir
prazer, entidades e posições de sujeito de que as pessoas se associam” (p. 333).
Com sua identidade fragmentada, o sujeito pode ser confrontado com tipos de narrativas
que fogem da estética linear padrão. Uma dessas novas formas é a narrativa transmídia,
caracterizada por Henry Jenkins como “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 pensamento” (JENKINS, 2009, p. 49). Já Scolari
aponta que a narrativa transmídia é “[...] um tipo de relato onde a história se expõe através
de múltiplos meios e plataformas de comunicação, e na qual uma parte dos consumidores
assume um papel ativo nesse processo de expansão”8 (SCOLARI, 2013, p. 62).
Jenkins (2009) esclarece que o conceito de narrativa transmídia foi debatido publicamente
pela primeira vez em 1999, com o filme A bruxa de Blair, cuja produção explorou a narrativa
para além da obra cinematográfica, antes mesmo de seu lançamento nos cinemas. Foram
criados um site e um documentário que tratavam da lenda da bruxa de Burkittsville. A história
envolvia o desaparecimento da equipe que filmava A bruxa de Blair, e o filme entraria em
cartaz com o material deixado por eles antes do desaparecimento. O site indicava histórias
de outras bruxas ao longo da história e até a trilha sonora da obra foi envolvida: teria sido
extraída de “uma fita encontrada no carro abandonado” (JENKINS, 2009, p. 145). Assim,
os espectadores eram instados a procurar pistas do que teria acontecido à equipe do filme.
8. “[...] un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples médios y plataformas de comunicación,
y en el cual uma parte de los consumidores assume um rol activo em ese processo de expansión” (Tradução nossa).
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A aparente realidade da narrativa fez com que um público adicional entrasse no site criado
pelos produtores e compartilhasse histórias de bruxas e outros seres fantasmagóricos em
outras partes do mundo. Essa forma de apresentar a história do filme também levou mais
pessoas aos cinemas, ampliando o público que naturalmente assistiria a mais um filme de
terror.
Para discutir a narrativa transmídia, Jenkins (2009, p. 54) analisa a formação de uma
comunidade de conhecimento em torno do reality show norte-americano Survivor9 e diz que
o programa “é televisão para a era da Internet – feito para ser discutido, dissecado, debatido,
previsto e criticado.” Segundo o autor, sob a ótica da narrativa transmídia, o filme Matrix10
é “entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos para criar uma
narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia” (JENKINS, 2009, p. 137).
Jenkins completa que “Matrix é entretenimento para a era da inteligência coletiva” (p. 137).
A multiplicidade de canais leva ao que Jenkins chama de “hipersociabilidade” (JENKINS,
2009, p. 159), pois incentiva diretamente que o público se relacione, especialmente pela
internet. Os produtos transmídia estão, portanto, intrinsecamente ligados à participação do
público, seja discutindo as produções, seja pressionando seus produtores para manter um
programa no ar ou para definir rumos das tramas.
Os produtores de Matrix contavam com a participação ativa do público para que a
trama pudesse funcionar a contento; porém, erraram ao acreditar que os espectadores iriam
acompanhar todos os formatos de mídia utilizados: somente assim conheceriam toda a
história. Já Survivor e outros programas de televisão no formato reality show têm no público
uma de suas forças motrizes: a paixão dos espectadores pelo programa, criando comunidades
de discussões dentro e fora da internet, alimenta a produção e interfere no sucesso do produto.
Martino (2014) aponta que as narrativas transmídia são utilizadas pela indústria do
entretenimento para atrair públicos de diversos nichos a uma narrativa. Assim, os leitores de
quadrinhos, por exemplo, podem ter acesso a uma trama que, antes, ficaria restrita apenas
ao cinema. “Por outro lado, o atrativo da narrativa transmídia é proporcionar, a públicos
diferentes, maneiras específicas de viver as narrativas para além do que é apresentado no
cinema ou na televisão” (MARTINO, 2014, p. 38). Assim, o público que migra facilmente
de uma plataforma midiática a outra consome a trama em suportes diferenciados, e os fiéis
a apenas uma mídia podem ter a oportunidade de experimentar a história de novas formas.
9. Survivor é um reality show lançado pelo canal aberto norte-americano CBS em 2000. Nele, um grupo de 16 competidores passa por provas de sobrevivência em um local isolado do mundo. O objetivo é que apenas um dos participantes permaneça. O programa é gravado, e sua exibição pela televisão ocorre quando a equipe de produção já
conhece o vencedor. Essa informação é sigilosa, e um grupo de fãs trabalha tentando descobrir pistas do andamento
do programa. Para Jenkins (2009, p. 55), esse tipo de produção televisiva é possível somente na era da internet, que
permite “modos de audiência comunitários, em vez de individualistas.”
10. Matrix é a franquia de filmes dos irmãos Wachowski, iniciada com Matrix (1999) e seguida por Matrix Reloaded
(2003) e Matrix Revolutions (2003), além de diversos outros produtos midiáticos, como jogos, animações, quadrinhos e curtas. Jenkins afirma que seus múltiplos produtos podem ser consumidos em conjunto ou separados, mas
que sempre “O todo vale mais que a soma das partes” (JENKINS, 2009, p. 145).
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Os consumidores, mais exigentes no cenário da convergência de mídias, também
alimentam a indústria, exigindo dos produtores de entretenimento que as histórias sejam
ampliadas e contadas em diversos canais. Martino indica que “O sucesso das narrativas
transmídia dependem [sic] do engajamento do público com os produtos” (MARTINO,
2014, p. 39). Jenkins et al. (2014) chamam a atenção para o envolvimento emocional dos
espectadores com os produtos por eles admirados e, ainda, na formação das comunidadesnicho.
Scolari (2013) explica que, de acordo com Jenkins, a geração que era criança quando
o desenho Pokémon11 era transmitido pela TV se acostumou a consumir produtos de várias
mídias: “jogos, programas de televisão, filmes e livros, e nenhum meio se sobressai”12
(SCOLARI, 2013, p. 22). Jenkins (2009) apresenta qual seria melhor forma de se explorar a
narrativa transmídia:
Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de
que a 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, 2009, p. 138).

Martino (2014) aponta que cada um dos meios pelos quais a história se expande, além
de ser explorado em sua própria linguagem, deve acrescentar algo à trama. Assim, a narrativa
transmídia se diferencia da simples adaptação de uma história de um suporte a outro.
O viés econômico, na visão de Martino (2014), não deve ser dissociado das narrativas
transmídia. Em conformidade, Jenkins (2009) assinala que a narrativa transmídia é
uma resposta mercadológica da indústria do entretenimento à pluralidade de canais. A
convergência midiática, ambiente em que a narrativa transmídia é amplificada, é tida por
Jenkins (2009) como a maneira de se compreender as transformações pelas quais as mídias e o
campo da comunicação vêm passando com o avanço das tecnologias, em especial, as digitais.
Isso fez com que os meios antigos precisem conviver com meios novos, tendo alterado suas
características iniciais e adotado aspectos das novas mídias para se adequarem ao cenário
corrente. “É por isso que a convergência parece mais plausível como uma forma de entender
os últimos dez anos de transformações dos meios de comunicação do que o velho paradigma
da revolução digital.” (JENKINS, 2009, p. 41).

11. Pokémon é uma franquia de mídia criada em 1995, que teve início com jogos de vídeo-game e se estendeu por
outras mídias, como série televisiva, revista em quadrinhos, cartões colecionáveis, brinquedos e outros tipos de
jogos.
12. “[...] juegos, programas de televisión, películas y livros, y ningún médio se privilegia sobre el otro” (Tradução
nossa).
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A temporalidade e a produção de fãs de Game of Thrones
Um exemplo recente de narrativa transmídia é a saga As crônicas de gelo e fogo, que
nasceu como um conjunto de livros escritos pelo norte-americano George R. R. Martin. O
primeiro volume, Guerra dos Tronos, foi publicado pela primeira vez em 1996. Em 2011, a
narrativa foi levada para a televisão, pela rede HBO, com o nome de Game of Thrones. A série
televisiva fez com que a trama ganhasse novos fãs, que passaram a acompanhar as histórias
com fidelidade, formando comunidades de debates e estudos do enredo.
Além do conjunto de livros e da série televisiva, Game of Thrones deu origem a
alguns outros produtos midiáticos. O autor, George R. R. Martin, publicou obras literárias
complementares à saga, como The hedge knight (1998), The sworn sword (2003) e O cavaleiro
dos sete reinos (lançado no Brasil em 2014), entre outros, além do infantil O dragão de gelo
(2006) e do guia O mundo de gelo e fogo (2014). Outros escritores se apropriaram do universo
criado por Martin e desenvolveram tramas paralelas ou teorias sobre esse mundo. Um
exemplo é O príncipe de Westeros e outras histórias, uma coletânea de contos de autores como
Neil Gaiman, Scott Lynch, Gillian Flynn e o próprio George R. R. Martin, que exploram o
universo concebido pelo autor da saga. Game of Thrones também inspirou o surgimento de
jogos de videogame, jogos de lógica e outros tipos de entretenimento, em formato de livro
impresso e histórias em quadrinhos.
Jenkins (2009, p. 111) aponta que os espectadores de televisão fiéis veem menos horas
de TV por dia, comparados ao que ele chama de zapeadores13, mas, por outro lado, assumem
compromisso com o que gostam e têm mais probabilidade de buscar conteúdos diversos
sobre os produtos que assistem em outras mídias. Também escolhem cuidadosamente quais
programas pretendem se dedicar e passam mais de seu tempo livre falando sobre eles.
O autor enfatiza que os consumidores mudaram de postura. O mesmo vale para os
fãs das séries de entretenimentos, que estão mais ativos do que eram antigamente. As novas
tecnologias aproximaram os antigos consumidores, que agora podem se conectar com mais
facilidade, trocar impressões, pesquisar juntos e pressionar produtores sobre suas preferências.
Em um produto como Game of Thrones, em que a história parte de um conjunto de
livros publicados ao longo de alguns anos, a participação dos leitores no desenvolvimento da
trama aparenta ser reduzida. Com a criação da série televisiva e a possibilidade de interação
entre seus diversos públicos, fóruns de debate foram criados, além de sites e blogs. Esses
desdobramentos levam a audiência a pensar o seriado, procurar pistas do enredo e comentar
cada episódio após sua exibição. Se, tal como afirma Jenkins (2009), o poder da audiência
cresce com a maior interação provocada pelas mídias digitais, o público se faz presente ao
responder aos produtos midiáticos e criar suas próprias intervenções.

13. Zapeadores são “as pessoas que mudam constantemente de canal – assistindo a fragmentos de programas, em
vez de sentar-se para um envolvimento prolongado.” (JENKINS, 2009, p. 111).
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Uma das produções transmídia criadas por fãs do seriado televisivo Game of Thrones
são os vídeos, postados no Youtube, com as reações dos espectadores ao verem pela primeira
vez determinadas cenas levadas ao ar. Como o seriado de TV é uma adaptação da série de
livros, pessoas que já haviam lido e sabiam o que aconteceria passaram registrar em vídeo
a reação de quem apenas acompanhava a história pela televisão. Alguns pontos da trama
foram escolhidos para essa gravação, levando em consideração o grau de impacto causado
no público. Um deles é o chamado Casamento vermelho, trecho do terceiro livro de Crônicas
de gelo e fogo (A tormenta de espadas) e da terceira temporada da série Game of Thrones.
O episódio mudou radicalmente a trama conforme era conhecida até então.
É importante ressaltar o papel do Youtube como canal de veiculação da produção dos
fãs de entretenimento. Jenkins et al. indicam que as pessoas que enviam seus vídeos para o
site “se orgulham de suas realizações, independentemente de sua produção de valor para
uma empresa. Eles criam textos de mídia porque têm alguma coisa que querem compartilhar
com um público maior” (JENKINS et al., 2014, p. 91). O site proporciona acesso fácil aos
usuários, que podem apenas assistir aos vídeos postados; compartilhar produções caseiras
e sem muitos cuidados de produção e pós-produção; ou ainda investir em elaborações mais
bem acabadas.
Com poucos limites reais sobre o que pode ser enviado via upload para o site (com exceção
das restrições em torno de material pornográfico, violação de direitos autorais e algumas
categorias que infringem as “normas da comunidade”), o YouTube é uma plataforma que
oferece um alcance potencialmente grande para quase todos os que chegam. O site incentiva
os usuários a pensar em si mesmos como uma espécie de moeda, como os participantes
ganhando prestígio social através do número de visitas que atraem (JENKINS, 2014, p. 127).

No caso dos vídeos de reações ao seriado Game of Thrones, podemos imaginar que os
leitores do livro, já cientes do que aconteceria no episódio The Rains of Castamere, em que
há a sequência conhecida como O Casamento Vermelho, pretendiam registrar e compartilhar
como se comportariam as pessoas que acompanhavam a história apenas pela televisão. Com
a publicação no Youtube, visavam a atrair visitantes e ganhar prestígio na comunidade de fãs.
O vídeo Game of Thrones: Red Wedding Reactions Compilation14, publicado pelo canal
Horrorcirdan15, é um exemplo de produção dos fãs de Game of Thrones, com o objetivo de
registrar reações. Aos 5’17”, um homem está ajoelhado em frente à TV, assistindo à cena
do Casamento Vermelho. Após seu término, ele se volta para o ponto onde a câmera está e
pergunta: “Vocês sabiam disso?”16 É possível ouvir risadas ao fundo, de quem está gravando.

14. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=78juOpTM3tE>. Acesso em: 20 ago. 2015.
15. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCbhAYwMSVqFfXRndr-AbrXA>. Acesso em: 20 ago. 2015.
16. No original, “You guys knew about this?”.
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Esse vídeo compila várias cenas em que se escuta o trecho referente ao Casamento Vermelho,
enquanto se pode ver espectadores reagindo a elas com exclamações, gritos e interjeições de
surpresa. O autor da compilação não explica a razão de ter escolhido as imagens, mas informa,
na descrição do vídeo, que ele reúne as melhores reações à cena no Casamento Vermelho e
enfatiza que os espectadores da série estavam sendo gravados por pessoas que sabiam o que
aconteceria naquele momento do seriado.
O processo de conhecimento prévio de uma história, que leva a situações como as
descritas acima, teve início, de acordo com Jenkins (2009), com o surgimento da internet.
O spoilling “surgiu do desencontro entre as temporalidades e geografias dos velhos e novos
meios de comunicação” (JENKINS, 2009, p. 59), quando o público da costa leste dos Estados
Unidos assistia a produções de entretenimento horas antes dos moradores da costa oeste e
publicava na rede informações sobre o que ainda não havia chegado a todos. O spoilling é
o ato de estragar a surpresa proporcionada pela trama. É algo que não aconteceria antes da
rede, porque “pessoas de diferentes lugares não conversavam entre si, cada uma delas tinha
uma experiência em primeira mão” (Ibidem, p. 60).
No caso de O Casamento Vermelho, gravar a reação de quem não sabia o que aconteceria
indica que os autores dos vídeos tentaram compartilhar com outros leitores do livro as
reações que tiveram ao se deparar com a cena. Como esse ato não seria possível, já que a
leitura anterior do livro seria apenas complementada pela cena da série, compartilharam
a reação de terceiros que não eram leitores da trama. As produções em vídeo com reações
de espectadores ao seriado Game of Thrones, divulgadas no Youtube, são comuns, estão
publicadas em diferentes canais e não se resumem ao Casamento vermelho.
Dentro de uma comunidade de fãs, o spoilling é um jogo em que se sobressai quem tem
acesso a mais fontes de informação. Em Game of Thrones, os leitores da saga sabiam mais
do que os espectadores da série e não-leitores. Deter a informação sobre o que aconteceria
em O Casamento Vermelho fez a diferença para a produção dos vídeos de reações. Porém,
a partir da quinta temporada, a trama da série se descola da história dos livros, e os dois
tipos de espectadores estão às voltas com as mesmas informações. Ambos os grupos sabem,
pelo contato anterior com a narrativa, que reviravoltas e ações inesperadas acontecem com
frequência. É comum, nas comunidades de fãs de Game of Thrones, a circulação de textos
indicando que, quando você gosta de um personagem, o autor o mata. Assim, como não
haveria mais spoillers, os fãs passaram a gravar suas próprias reações ao ver os novos capítulos
veiculados da série.
Um momento que gerou muitos vídeos de reações foi a morte da personagem Shireen,
comandada por seu próprio pai, Stannis Baratheon. Essa passagem acontece apenas no seriado,
na quinta temporada. O quinto livro da saga, A dança dos dragões, não traz essa situação.
A garota é sacrificada para que seu pai consiga vencer a guerra e ter acesso ao trono de ferro,
que governa os sete reinos de Westeros, a terra onde se passa a trama. Shireen é amarrada
e queimada viva pela sacerdotisa Vermelha, enquanto seu pai, sua mãe e os soldados do
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exército de Stannis assistem, sem esboçar emoção. Em geral, os espectadores mostram-se
chocados com o fato de o pai ter permitido o sacrifício da filha e não ter impedido sua morte,
mesmo com os gritos de socorro da menina.
O vídeo Game of Thrones – Top 10 Shireen’s Sacrifice Reaction17, publicado no canal
Stannis Baratheon18, traz dez cenas de espectadores em reação à morte de Shireen. O dono
do canal compilou os vídeos, editou-os e formou o ranking segundo critério próprio, não
explicitado. Entre as cenas selecionadas, é possível ouvir a interjeição “Ah, meu Deus!”19 com
muita frequência. Na cena 6, vemos um casal e seu cachorro em frente à televisão. Enquanto a
morte de Shireen se desenrola, notamos os dois de olhos fixos na tela e o animal olhando para
o dono. Aos 6’15”, o cachorro toca insistentemente a perna da mulher com a pata, chamando
sua atenção. Sem deixar de olhar para a tela, o homem segura a pata do cão, como se ela fosse
uma mão estendida para ele. Antes, aos 5’30”, o homem exclama: “Vá tirá-la de lá!”20 para a
tela, como se o personagem do pai pudesse ouvi-lo e devesse correr para retirar Shireen da
fogueira.
No mesmo vídeo, na cena 4, um grupo de três homens e uma mulher assistem ao
capítulo do seriado. Aos 8’39”, ao fim da cena da morte da personagem, um dos homens se
levanta e atira para longe as latas de bebida que estão na mesa em frente a ele. Na cena 3,
um homem está sozinho vendo o seriado. Aos 9’05”, ele questiona: “Por favor, não digam
que ele fez isso!”21 A cena 2 mostra uma mulher sozinha, muito irritada com a cena e com
o personagem que concordou com a morte da filha. “Ela é apenas uma criança, pare com
isso!”22, diz, indignada.
O autor do vídeo faz, ao compilar dez cenas, editá-las e montar uma nova produção, o
que Jenkins et al. (2014, p. 119) chamam de “processo de curadoria”, possível com aumento
do fluxo de informações proporcionado pelas redes digitais. Certos vídeos circulam, no
Youtube, em ambientes de nicho, como é o caso da maior parte de produções de fãs de Game
of Thrones. As reações apenas geram interesse a quem já está familiarizado com a trama e, na
rede, encontra reações semelhantes à sua em certas situações provocadas pela série.
O último episódio da quinta temporada também gerou muitos vídeos de reações de fãs.
O principal motivo foi a emboscada para um dos personagens de mais destaque da história,
o que causou revolta em parte dos espectadores. O canal Adik The One23 publicou Jon Show,
17. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GAVXam72m1g>. Acesso em: 20 ago. 2015.
18. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCuj9mrSpbH8FkvOoJcOqbyw>. Acesso em: 20 ago. 2015.
19. No original, “Oh, my God!”.
20. No original, “Go get her!”.
21. No original, “Please, tell me he won’t do this!”.
22. No original, “She is a fucking kid, stop it!”.
23. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC-9q5WKlpUt9vBFsrxkeNAg>. Acesso em: 20 ago. 2015.
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Season 5 Finale – Reactions Compilation (24 Reactions) Game of Thrones24. A tela aparece
dividida em quatro partes, cada uma delas com um vídeo reativo, todos sincronizados.
É possível ouvir, entre as reações, gritos e interjeições como “Não!”; “Jon Snow!25”; “Onde
está Fantasma?26” e “Ele pode sobreviver a isso”27. É comum, nos espectadores, o rosto fixo na
tela de exibição, as bocas abertas e as mãos no rosto.
Os vídeos de reação do público são uma expressão constante da produção de conteúdo
pelo espectador de Game of Thrones e acabaram sendo apropriados por outros realizadores.
A rede de TV HBO, produtora da série, publicou no canal HBO UK28 o vídeo Game of Thrones –
Season 5: London Finale Reaction29, em que reúne fãs do seriado para assistirem coletivamente
ao capítulo Mother’s Mercy, o final da quinta temporada. Durante os primeiros 40” do vídeo,
alguns participantes falam sobre a série e como estão ansiosos para ver o capítulo. A partir daí,
até os 3’36”, vemos, em uma tela menor, sobreposta à imagem dos espectadores, um trecho
curto da cena que está sendo exibida. Logo, essa imagem desaparece; permanece apenas o
som da cena, editado para que não atrapalhe a surpresa do espectador regular. São exibidas,
na edição final do vídeo, quatro cenas do último capítulo da quinta temporada do seriado.
É possível ver reações de surpresa, susto, nojo, desconforto e inquietação. Em conjunto, os
espectadores gritam, batem palmas ou fazem silêncio absoluto.
Os vídeos produzidos por fãs de um seriado como Game of Thrones, que mostram reações
do público frente a situações da trama, podem ser vistos como frutos de uma temporalidade
específica. É preciso que haja uma narrativa multiplataformas, o acesso à rede, a formação
de fóruns e grupos de discussão virtual, a possibilidade de produção caseira de vídeos e sua
consequente veiculação.
Esse tipo de produção mostra a convergência, como a trata Jenkins (2009, p. 43), indo
além das mudanças de tecnologia e acrescentando o público consumidor como ente ativo do
processo de produção e consumo de comunicação, notícias e entretenimento.

Conclusão
A narrativa transmídia, como apontado por Jenkins (2009), é uma forma atual de se
contar uma história, possível apenas com as novas tecnologias de comunicação, que tornaram
24. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f6ZY4VmIH4I>. Acesso em: 20 ago. 2015.
25. Jon Snow é um dos personagens mais populares de Game of Thrones, em torno de quem acontece a cena final
da quinta temporada televisiva.
26. Fantasma é o nome do lobo gigante que pertence ao personagem de Jon Snow e que o protege em momentos
de apuro.
27. No original, “No!”; “Jon Snow!”, “Where’s Ghost?” e “He can surive this”.
28. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCvKNUBfNKrwNWlWgd31Bilw>. Acesso em: 20 ago. 2015.
29. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tiKFx3PE2-4>. Acesso em: 20 ago. 2015.

133

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

exequível a fragmentação da trama em diversos meios e trouxeram a participação efetiva
do espectador. Com o objetivo de entender se a narrativa transmídia pode ser vista como
a expressão de uma época, partimos, inicialmente, da discussão sobre o período histórico
em que estamos atualmente: se ainda na Modernidade, como defende Giddens; se na Pósmodernidade, tal como advoga Harvey; ou Modernidade Líquida, expressão adotada por
Bauman.
Agamben (2009, p. 62) propõe uma reflexão sobre o “contemporâneo” que pode ser
utilizada aqui: “[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo olhar no seu tempo, para
nele perceber não as luzes, mas o escuro.” Para o autor, não é necessário seguir um tempo
cronológico; é preciso ultrapassá-lo, transformá-lo (AGAMBEN, 2009, p. 65). A definição do
pensador italiano se aproxima das características apontadas por Giddens, Harvey e Bauman
para os tempos atuais.
A contemporaneidade descrita por Agamben também pode ser aplicada à cultura da
convergência e à narrativa transmídia. Como foi possível verificar com os vídeos de reações
a Game of Thrones e com as afirmações de Jenkins (2009) e Scolari (2013), a participação
do espectador na construção de uma trama é um passo muito recente, tanto na história da
comunicação como na das narrativas. Jenkins (2009) apresenta produtos de entretenimento
que utilizam a narrativa transmídia a partir do fim da segunda metade do século XX.
A narrativa transmídia permite a participação do público de uma forma não vista até
então. Jenkins (2009, p. 138) afirma que, na narrativa transmídia ideal, cada meio é explorado
no que oferece de melhor para o público. Originalmente, Game of Thrones não é um produto
transmídia. Porém, a adaptação dos livros para a televisão e o surgimento de outras plataformas
de desenvolvimento da trama abriram a possibilidade para a produção transmidiática e,
consequentemente, para a participação popular. Os fãs estão se encontrando em fóruns, sites
de redes sociais, para conversar sobre a série, trocar impressões, produzir textos e vídeos com
teorias sobre a narrativa, gravar e publicar reações e exercitar o humor com certos pontos da
trama. Mesmo que a participação do público não interfira na história criada por George R. R.
Martin, ela gera um grande burburinho entre seus espectadores.
Os vídeos de reações à trama de Game of Thrones reforçam as possibilidades de interação
proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação e enfatizam as questões
apontadas na discussão sobre a Modernidade, em especial a fragmentação. Temos, aqui, um
produto que é fragmentado em sua essência transmídia: um livro que se desdobra em livrossequência, em série de TV e em outros produtos midiáticos. Compõe, assim, um universo
narrativo que chama o espectador a conhecer as produções de outras mídias, para saber mais
sobre o mundo onde a trama se desenrola. As produções do público de Game of Thrones, em
vídeos de reação aos episódios veiculados pela televisão, somente existem devido à diferença
temporal de publicação entre livro e série.
É preciso atentar, também, para o fato de que o surgimento e a proliferação dos vídeos
de fãs realça a relação diferenciada entre o produto midiático e seus seguidores. É inegável a
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vinculação afetiva surgida no público, destinada a fortalecer a presença da série e do universo
criado pelo autor em Game of Thrones. Os vídeos analisados neste artigo indicam, conforme
aponta Jenkins (2014), a possibilidade de uma nova forma de relação entre os produtores e seu
público. Mostram como o público se faz presente até mesmo em produções que, inicialmente,
não pedem sua participação, a não ser como mero espectador. E sugerem um caminho para a
produção de entretenimento, como fez a HBO ao utilizar o modelo de vídeo de reações como
divulgação do último capítulo da quinta temporada de Game of Thrones.
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GALPÃO CINE HORTO EM CENA1

A negociação entre afetos e conceitos no âmbito da
pesquisa acadêmica

GALPÃO CINE HORTO ON STAGE

The negotiation between affects and concepts in the
academic research
Ellen Barros2
RESUMO
Deixar-se envolver. Vivenciar a duração pura da experiência a que se pretende compreender. Olhar
de dentro. Esta é uma postura, uma forma de enfrentamento diante da realidade investigada que
põe em cena o cerne da subjetividade do pesquisador. Apresento, neste texto, uma experiência
de pesquisa em torno da dimensão sensível das interações comunicacionais no âmbito dos cursos
de teatro no Centro Cultural Galpão Cine Horto. Trata-se de um gesto duplo: i) viver a experiência
sensível em sua completude e; ii) transformar esta experiência em texto, operando assim um
corte no fluxo do sensível e aproximando-o dos domínios do inteligível. Este gesto só é possível
a partir do árduo processo reflexivo de textualizar a experiência, reconhecendo a inter-relação
entre os quatro níveis de contato e inteligibilidade (MORIECEAU; PAES, 2014). Trata-se, enfim, de
um relato, um fragmento desta experiência de negociação entre afetos e conceitos na construção
de uma pesquisa e de uma pesquisadora simultaneamente.
Palavras-chave: Pesquisa em Comunicação. Dimensão sensível da interação. Experiência
intersubjetiva. Centro Cultural Galpão Cine Horto.
ABSTRACT
Involve yourself. Live the “pure duration” of experience that you want to understand. Look from
inside. This is an attitude, a way of coping with the reality investigated, which brings into scene
the core of the researcher’s subjectivity. I present in this text a research experience around the
sensitive dimension of communication interactions within the theater courses at the Cultural
Center Galpão Cine Horto. It is a double gesture: i) live sensory experience in its entirety and; ii)
transform this experience into text, thus operating a cut in the sensitive flow and approaching
that of the intelligible fields. This gesture is only possible by the hard reflective process of
textualize the experiences, recognizing the interrelationship between the four levels of contact
and intelligibility (MORIECEAU; PAES, 2014). It is, in short, a research experience report, a fragment
of this experience of negotiation between affects and concepts in building a research and a
researcher simultaneously.
Keywords: Communication research; interaction’s sensitive dimension; Intersubjective experience;
Centro Cultural Galpão Cine Horto; Theater training.
1. Trabalho apresentado no GT Estéticas Imagens e Mediações no VIII Ecomig.
2. Ellen Barros é Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Linha de pesquisa:
Midiatização e Práticas Interacionais. Bacharel em Comunicação Social – habilitações Relações Públicas (2009) e
Jornalismo (2012), ambas pela PUC Minas.
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1 Primeiros movimentos para o mergulho em uma experiência
de pesquisa
Com a intenção de compreender as “lógicas” interacionais presentes na relação entre os
sujeitos da formação artística no âmbito do Galpão Cine Horto3, no início do segundo semestre
de 2013, fui até o centro cultural com uma proposta de observação participante de algumas
turmas dos Cursos Livres de Teatro. O ator Chico Pelúcio, diretor geral do Cine Horto, foi
quem me recebeu e apresentou ao professor e coordenador dos cursos Fábio Furtado, mas a
verdadeira acolhida viria mais tarde, com a minha presença nas turmas de Teatro III – terceiro
módulo dos cursos para adultos; e Básico III – terceiro módulo dos cursos para adolescentes.
A entrega e o engajamento das turmas nas atividades em sala de aula eram intensos. E, em
vários momentos, fui acionada para participar como integrante do grupo, principalmente nas
discussões sobre as teorias e práticas abordadas e desenvolvidas em sala de aula.
Havia ali uma atmosfera interacional diferente, uma forma de relação entre os sujeitos
que exigia uma presença mais integral, algo perceptível ao olhar, mas que demandava todo
o sensório-corporal para ser de fato compreendido. Assim, no primeiro semestre de 2014,
ultima fase da pesquisa de campo, optei por adotar uma postura de observação mais radical
e intensa4 e, ao tornar-me aluna do Teatro I – primeiro módulo dos cursos para adultos,
experimentei a dupla face sujeito/objeto de pesquisa. Assim, pude ter mais clareza a respeito
de como se manifesta a dimensão sensível da experiência interacional no seio dessa realidade
comunicacional singular. Trago neste artigo um momento, um fragmento desta experiência a
ser analisado à luz de operadores teóricos que facilitem a compreensão de sua complexidade.
Trata-se do exercício de caminhada realizado no âmbito da turma de Teatro I. A opção por
esse recorte se deu pelo fato de a realização deste exercício ter acionado, de forma intensa,
a minha sensibilidade enquanto observadora, um momento em que, guardadas a sua
singularidade e efemeridade, de certa forma dá a ver o conjunto de experiências vivenciadas
nesta incursão investigativa.

1.1 A vivência no âmbito dos Cursos Livres de Teatro
Ao adentrar no Centro Cultural Galpão Cine Horto, passei pelo foyer/recepção,
cumprimentei as pessoas que ali estavam. Elas me abraçaram afetuosamente. Junto a um
3. O Galpão Cine Horto é um centro cultural da cidade de Belo Horizonte cuja razão de existir consiste em proporcionar encontros agenciados pela arte teatral. O Centro Cultural foi fundado em 1998 por um dos mais reconhecidos
grupos de do Brasil, o Grupo Galpão.
4. Becker (1997, p.47) afirma que “o observador participante coleta dados através de sua participação na vida
cotidiana do grupo ou organização que estuda”. Para Fino (2008) podemos distinguir três tipos de observação participante: periférica, ativa e completa. Trato aqui deste último tipo de observação, em que o pesquisador adere por
completo a dinâmica e as atividades do grupo ou organização investigada, tornando-se parte do sistema estudado,
ou seja, o pesquisador torna-se o próprio fenômeno que estuda.
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pequeno grupo de alunos preparei-me para o que nos levou até ali: a aula de teatro, a vivência
nesse universo. Todos nós, alunos do Galpão Cine Horto, já sabíamos dos pré-requisitos para
estar em aula: roupas leves, confortáveis e sem muita informação visual, cabelos cumpridos
deveriam estar presos, os pés descalços. Interessante notar que não é uma porta o que nos
possibilita a passagem para dentro da sala de aula, mas uma pesada e felpuda cortina, um
ícone da arte com a qual estaríamos em contato. Há também uma espécie de antessala, onde
se encontram um armário, degraus para chegarmos até a sala e uma prateleira vazia. Este
entre lugares serve-nos como espaço de preparação para os últimos e pequenos ajustes como,
por exemplo, desligar o celular, prender os cabelos, tirar os sapatos e guardar as bolsas. Ali
comecei a me distanciar do que existe do lado de fora. É como se, em conjunto, iniciássemos
um ritual estético, uma transposição do mundo cotidiano para outro, que, mesmo contido no
primeiro, guarda suas singularidades.
Na sala, o assoalho de madeira escura contrasta com as paredes brancas, há barras
de ferro em duas delas lembrando salas de aula de ballet, não existe qualquer quadro ou
lousa; elementos hierarquizantes, como o tablado, também são inexistentes, a sala não possui
cadeiras ou mesas. Nesse ambiente de aprendizado e criação, fui levada a me relacionar com
o espaço e com o tempo de modos bem diferentes daqueles com as quais estou habituada
no dia a dia, na vida ordinária. Ali se transformam as formas de ver, ouvir, tocar, cheirar
e degustar as experiências. Talvez por isso também as interações entre os sujeitos sejam
alteradas e ligadas a um regime de outra ordem, a um regime do sensível. Muda até mesmo a
respiração: atividade de trazer para si e deixar sair o ar que circula nos pulmões, tão natural
e inconscientemente realizada todos os dias de nossas vidas, recebe especial atenção, tem sua
forma alterada e se torna conscientemente ritmada. Tudo isso, (gestos, posturas, respiração)
é transformado em matéria expressiva, em possibilidades de objetivação e em artifícios de
contato e interação durante as aulas de teatro.
No Teatro I (TI), entramos em contato com exercícios de expressão corporal,
concentração, percepção do outro e do espaço, composição e improvisação. Elementos
estes que podem ser considerados fundamentais para o trabalho de sensibilização, criação
e desenvolvimento da presença cênica. Nesse sentido o corpo é pensado como a ferramenta
do ator, do sujeito da interação no teatro e, por isso, é preparado para a expressão, para
a cena. Essa é a finalidade das ações propostas na primeira metade das aulas do TI. São
exercícios intensos de reconhecimento de si na materialidade corpórea, nos limites físicos
e nas tentativas de superação desses limites que têm suas fronteiras lenta e processualmente
alargadas.
Não por acaso, essas atividades físicas são realizados em um círculo onde todos veem
todos. O professor diz em voz alta e mostra com o próprio corpo o que nós, alunos, na medida
das nossas possibilidades, devemos reproduzir em movimentos. Alongamo-nos, enrolamo-nos,
viramos, giramos, desenrolamo-nos, testamos nossos músculos, nossos ligamentos, nossa
pele, trazemos consciência aos movimentos, controlamos o nosso corpo, concentramo-nos
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na coluna vertebral, ora enrijecidos, ora maleáveis. Posso afirmar que experimentei o meu
corpo como raramente o faria fora da sala de aula. Mais do que isso, sofri e me deliciei com
os exercícios, ao mesmo tempo individuais e coletivos: espelhamo-nos no outro, partilhamos
com ele a experiência vivida em instante, trocamos olhares, compartilhamos da mesma
aceleração na respiração, do calor que sai de cada corpo e se espraia por toda a sala.
A cada semana, o engajamento nas atividades coletivas aumentava e os exercícios
físicos eram executados cada vez com mais destreza por nós. Estímulos e artifícios foram
propostos pelo professor para que nos conhecêssemos melhor e a partir disso fôssemos
capazes de explorar nossos limites, não apenas físicos, mas também comportamentais. Essa
foi a atmosfera vivida durante as aulas do TI no primeiro semestre de 2014. Participei de uma
turma heterogênea em que uns alunos possuíam experiências anteriores com o fazer teatral,
frequentaram aulas em outras instituições ou já trabalhavam na área, enquanto outros,
como eu, chegaram munidos apenas do desejo de iniciar uma experiência nova, sem muitas
pretensões profissionais. Ainda assim, todos, sem exceções, estiveram atentos e disponíveis à
experimentação, à vivência das propostas, à percepção das sensações e, sobretudo, à partilha
de tudo isso com o outro.

1.2 Exercício de caminhada: passos de uma relação sensível com a
alteridade
Ocupamos, em marcha moderada, uma sala espaçosa com aproximadamente 7 por 9
metros. Ao passar pelo outro, deveríamos olhar direto nos seus olhos, enxergá-lo. Ao fundo
uma música, sem letra, apenas a melodia que inevitavelmente marca o ritmo da caminhada5.
A linguagem verbal era direito apenas do professor, a figura da autoridade em sala de aula,
que com sua voz firme, porém amiga, nos estimulava a atentar para a nossa postura, a ter
comprometimento com o olhar do colega. “Não deixem espaços vazios”, “levantem o olhar”,
“atenção com o corpo, prontidão!”. A nós, alunos do TI, cabia apenas a linguagem do corpo,
as expressões não verbais: a cumplicidade com um colega que disfarçava um leve sorriso, o
sentimento de compreensão com outro que provavelmente estava cansado e, por isso, não
possuía um olhar muito atento. Ombros mais baixos que outros; passos mais leves que outros;
olhos mais abertos que outros; cada qual em sua singularidade compõe o grupo. Pessoas que
há pouco se conheceram entram em um nível intenso e sensível de interação, extrapolando
as convenções do como se portar diante de um “estranho”.
Partimos para o que parece ser mais básico no contato entre pessoas: os cumprimentos.
Ao longo do semestre, durante os exercícios de caminhada foram inseridas propostas
de encontros mais diretos, de forma que o tato fosse evocado para a ação. Em sintonia,
5. Este exercício comum a diversos módulos dos Cursos Livres de Teatro do Galpão Cine Horto tem como principal
objetivo a busca por desenvolver três consciências básicas: 1) do próprio corpo, 2) do espaço e 3) dos outros sujeitos.
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precisávamos identificar – sem grandes gestos, sem excessos de expressão – o outro, o par, a
quem estender a mão. Nesse momento não se pode falsear ou titubear. A ideia é que durante
a caminhada dois pares de olhos se encontrem e, sem que esse olhar se perca, a dupla detenha
a caminhada por alguns instantes. É então que, um diante do outro, apertam-se as mãos.
A atenção é grande, sentimos simultaneamente o calor das palmas das mãos e a força dos
dedos. Mesmo que a busca seja, como indicado pelo professor, pela neutralidade facial a
satisfação em estar ali presente é perceptível na suave expressão do rosto de quem me encara.
A duração do cumprimento (cotidianamente realizado de forma furtiva) é outra nesse
encontro de mãos, olhos e sujeitos. O tempo parece correr mais lento, até que, suavemente
esse instante se desfaz. E assim, da mesma forma que começa, acaba. O aperto de mãos chega
ao fim e voltamos a caminhar, até encontrar o próximo par, perceber no outro a intenção
subentendida e um novo aperto de mãos acontecer.
Mais um elemento é inserido pelo professor nesse gesto: agora é preciso pronunciar,
durante o contato, o próprio nome. A partir de então, aquele que antes era um rosto, um
corpo, uma intensidade, torna-se um nome, palavra, torna-se sujeito nomeado. Conhecemo-nos
melhor a partir dos cumprimentos, de certa forma “sabemos” quem é o outro. No entanto,
as propostas vão se alterando, o professor sugere um beijo no rosto, algo comum em nossa
cultura. Na sequência a proposta muda: um tapa na cara. Sim, esbofetear aquele rosto que
há pouco se beijou, sem pudor, sem dó e sem raiva. Apenas um gesto, uma ação cênica, não
deveria ser tão difícil, não deveria mobilizar tanto os afetos, mas moveu. Fui levada de uma
posição de relativo conforto para outra, de intenso desconforto e constrangimento. Mesmo
que não envolvam uma raiva real, os tapas doem de verdade. O professor insiste: “Não é para
fingir que vai dar um tapa, não. É para bater mesmo, sem mão mole, sem peninha!”, e, mesmo
que o constrangimento não cesse, progressivamente, vamos nos acostumando com aquela
ação, na mesma medida em que a intensidade dos tapas vai aumentando. O lado esquerdo
dos rostos vai enrubescendo e queimando mais a cada bofetada.
Como se não fosse muita emoção em tão pouco tempo, o professor muda novamente
a proposta e o cumprimento é agora um beijinho na boca. O pudor retorna ainda mais
intenso, o meu constrangimento salta ao rosto e gera a reprovação do professor. Aquele
beijinho que culturalmente reservamos aos nossos afetos mais íntimos é aqui desvirtuado,
outro deslocamento, outra ruptura com o cotidiano. E assim como aconteceu com o tapa, aos
poucos fui me habituando com a situação. Os preconceitos, os pudores vão sendo rompidos,
mesmo que apenas momentaneamente. O tabu em se beijar no lábio alguém do mesmo sexo,
por exemplo, é progressivamente quebrado durante esse exercício. A harmonia alcançada
ao longo da caminhada é transferida para os cumprimentos a ponto de ninguém titubear na
proposta de reverência ao outro. O último dos cumprimentos retira-me da posição de igual
e desloca-me para a de subalterna, de devota que humildemente desce aos pés do outro. Da
mesma forma que esse outro, do alto de sua autoridade, precisa rapidamente se desvestir dela
e trocar de situação, indo aos meus pés e reverenciando-me.
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Essa simples caminhada e esses cumprimentos acionados pelo professor fazem parte
de um cenário peculiar, de um ambiente singular e capaz de gerar processos de singularidade.
Mas não findam ali. São muitas as atividades propostas, bem como múltiplos são os regimes
das interações que delas emergem. Aos poucos, vínculos foram formados e aquela coletividade
foi configurando-se mais e mais em grupamento, cada sujeito da interação adaptou-se
progressivamente ao grupo.
Assim como a caminhada, muitas outras propostas de atividades em sala de aula envolveram
intensamente a presença física, mental e emocional dos atores em formação. Para além do caráter
pedagógico, as dinâmicas interacionais ao longo do curso são parte de um complexo processo
comunicacional, que extrapola a sala de aula, mas que encontra lá sua máxima expressão na
sensibilidade e nos afetos da co-presença físico-corpórea dos agentes em interação.

2 O gesto reflexivo de negociação entre afetos e conceitos
Tal descrição permite perceber um olhar familiarizado sobre esse contexto de formação,
ao mesmo tempo em que apresenta detalhes dos estranhamentos que a vivência provocou.
Sigo agora para outro nível de reflexão, para a análise das interações e desse contexto singular
à luz de alguns conceitos convertidos em operadores analíticos, um exercício de negociação
e articulação entre a noção de universo finito de significação (SCHÜTZ, 2012) – com especial
atenção ao conceito de interação (FRANÇA; SIMÕES, 2014) – e a minha própria vivência
sensório-afetiva e cognitiva no âmbito da formação teatral no Galpão Cine Horto.

2.1 Centro Cultural Galpão Cine Horto como um universo finito de
significação
O mundo da vida cotidiana pode ser compreendido como a esfera de realização da vida,
ambiência macro da realidade construída e compartilhada socialmente, caracterizando-se
por ser “a principal realidade” da vida das pessoas. Mas esta não é a única realidade existente,
pois, ao contrário, são múltiplas as possibilidades do real que compõem essa macro realidade.
No entanto, se comparadas a ela, as demais realidades aparecem como “campos finitos de
significação”, como enclaves dentro da realidade predominante. (BERGER; LUCKMANN,
2004, p.42). Aqui assim como Berger, Luckmann (2004) e Schütz (2012) considero a existência
de micro realidades presentes no interior da realidade predominante, causando, mesmo que
momentaneamente, desvios do mundo da vida cotidiana.
Alfred Schütz (2012, p.237) aponta as características desses universos finitos, de forma
que, para o autor, há nesses cenários: a) uma “tensão específica da consciência”; b) “uma
perspectiva temporal”; c) “uma forma específica de experienciar-se a si mesmo” e; d) “uma
forma específica de socialidade”, ou seja, uma realização específica do “mundo intersubjetivo
da comunicação e da ação social”. (SCHÜTZ, 2012, p.274).
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É possível afirmar que a experiência sensível no Galpão Cine Horto, mais especificamente
durante as aulas de teatro constituem esse micro-universo que, por sua vez, atravessa todas as
características acima descritas no que se refere aos campos finitos de significação.

A perspectiva temporal ou a percepção espaço-temporal
Compreendemos que as ordenações espaço-temporais e a corporeidade dão
materialidade à realidade cotidiana, o mesmo ocorre em se tratando deste universo finito
de significação, que é o Galpão Cine Horto. É assim que essa realidade singular se organiza:
em torno do aqui corpóreo e do agora do presente, e é justamente o corpo-presente do ator
que se busca nos Cursos Livres de Teatro, especialmente ao longo do módulo introdutório
do qual fui aluna, o Teatro I. Existe uma busca pela presença absoluta, por um apagamento
do mundo externo à sala de aula. Um processo de imersão neste universo teatral acontece
a cada aula, a cada encontro entre alunos e professores dos cursos livres. A preparação para
a aula é um exemplo disso, na antessala onde organizamos os últimos ajustes: desligamos os
celulares, retiramos nossos sapatos etc. –, começamos a nos afastar do mundo que existe fora
das fronteiras do Galpão Cine Horto; fora da sala de aula. É como se submergíssemos num
ritual estético, realizando a transposição do mundo cotidiano, para este outro.
Durante o exercício de caminhada o tempo do encontro entre os sujeitos que realizam
os cumprimentos parece efetivamente alterado; no ‘aperto de mãos’, por exemplo, a duração
do cumprimento é estendida para que ele seja vivenciado da forma mais intensa possível.
Noutro cumprimento, o tempo subjetivo experimentado, pode ser ainda mais explicitado. A
experiência temporal durante a ‘reverência’ é distinta inclusive entre os sujeitos que participam
dela simultaneamente. Embora embaraçosa, a duração do “ser reverenciado” parece curta, breve
a ponto de o sentimento de altivez em tal gesto ser fugaz. Já a posição de quem reverencia é ainda
mais desconfortável e parece longuíssimo o tempo em que eu toco minhas mãos e aproximo
meu rosto dos pés do outro. Estar de joelhos remete à submissão e o tempo de subjugo parece
infinitamente maior do que o de altivez, e neste cumprimento, vivenciamos ambas as situações.
É possível dizer que acontece neste cenário uma forma de suspensão temporal da vida
cotidiana ou, melhor dizendo, uma superposição de temporalidades distintas, que se cruzam
e entrecruzam no contexto da formação artística no âmbito dos Cursos Livres de Teatro.
Existe ali a experiência temporal dos sujeitos física, mental e emocionalmente presentes,
constituindo o universo da criação teatral.

Tensão de consciência
De acordo com Schütz (2012), a consciência estaria ligada ao estado de atenção ao mundo,
ao espaço-tempo que nos cerca. Uma tensão de consciência pode ocorrer quando o mundo
vivido tem suas características alteradas, ou seja, quando ocorre o deslocamento da realidade
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cotidiana, para outra, de significação finita. Ao transpor a cotidianidade do mundo da vida,
ou melhor dizendo ao sobrepor a experiência sensível da preparação teatral às experiências
ordinárias do dia-a-dia, fomos capazes de provocar deslocamentos intersubjetivos, passando
de um estado de atenção para outro, o que, segundo Schütz (2012), geraria certa tensão e
exigiria dos sujeitos algum esforço, ou seja, “uma tensão de consciência”.
A experiência no Galpão Cine Horto me permite afirmar que durante as aulas de
teatro uma tensão específica da consciência é despertada, o estado de alerta e a atenção ali
presentes são voltados para as possibilidades expressivas próprias da arte teatral. Há um alerta
permanente para a corporeidade, para as próprias ações e gestos e para os afetos e os sentidos,
capazes de gerar experiências sensíveis e percepções estéticas nos sujeitos envolvidos nas aulas.
Nesse sentido, nossos corpos deixam de ser o de um homem ou de uma mulher e tornam-se
corpos de atores (mesmo que em formação), sede de experiências e expressões, matéria
sensível latente, na busca por se libertarem dos maneirismos e vícios da vida cotidiana.
A própria consciência rítmica da respiração, o controle e projeção da voz, a busca pela presença
absoluta, pela ótima ocupação do espaço, assim como a conexão que obtive com os demais
alunos durante a caminhada, tudo isso indica a singularidade da consciência empregada nessa
ambiência partilhada intersubjetivamente.

Experiência de si
A experiência de si envolve aquela experiência que se passa no mundo subjetivo, ou seja,
envolve memórias, afetos e a cognição do sujeito que a vivencia, mas também diz respeito
ao compartilhamento coletivo por meio das expressões, objetivações e posturas desse sujeito
dentro do grupo em que se encontra. A experiência de si, como as experiências em geral, está
relacionada ao movimento, como afirma Schütz (2012, p.72), trata-se de um “contínuo vir a
ser e deixar de existir”.
No contexto das aulas nos Cursos Livres de Teatro as experiências ganham outra dimensão,
com referências na vida cotidiana, mas também com algumas distinções em relação a ela, causando
o entrecruzamento entre uma forma mais sensível de experiência e outra mais corriqueira, própria
do dia a dia. Durante as aulas de teatro, os movimentos e expressões são calcados na proposta do
diferente do que seria, geralmente, considerado comum, de uma ruptura do cotidiano, levandonos a repensar nossos gestos, formas e posturas, e por fim, repensar a nós mesmos.
Ali, mais do que estarmos juntos em um espaço-tempo circunscrito, durante todo
esse processo de interação partilhamos nossas experiências, deslocamos sentidos próprios e
convocamos, ao mesmo tempo, ao deslocamento do outro. Fomos impelidos a sair do lugar
cotidiano, a experimentar algo distinto do que é comum no mundo da vida. A dimensão
corporal é então fortemente acionada, tornando-se conscientemente um elemento central
nos exercícios e proposições teatrais. O corpo é tratado como a ferramenta do ator, do
sujeito da interação no teatro e, por isso, é progressivamente preparado para a expressão,
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para a cena. Essa é a finalidade das ações desenvolvidas na primeira metade das aulas. São
exercícios intensos de reconhecimento de si na materialidade corpórea, nos limites físicos
e nas tentativas de superações desses limites. Alongamentos, rolamentos, atividades que
exigem a experimentação dos músculos, ligamentos, da pele, das vértebras. Atividades que
proporcionam uma tomada de consciência quanto aos próprios movimentos e que resulta,
na maioria dos casos, em autocontrole corporal, num apuro da percepção de si, na própria
materialidade e, consequentemente, na qualidade da presença cênica.

Forma específica de socialidade: as interações em sua dimensão sensível
Para Schütz (2012), a socialidade compreende a capacidade de interação e articulação
entre os sujeitos, diz respeito à ação no mundo presente. Segundo o autor, ação e interação são
conceitos interdependentes uma vez que a interação é uma ação comunicativa entre sujeitos
que, justamente por interagirem, produzem o universo intersubjetivo, o mundo comum. As
experiências de interação com o espaço e com o outro no contexto das aulas de teatro no
Galpão Cine Horto também são singulares. O que Schütz (2012, p.274) considera “forma
específica de socialidade” é, neste cenário, traduzido como as interações que ocorrem a partir
dos encontros intersubjetivos entre os sujeitos da formação artística.
O conceito de interação é, portanto, precioso para esta análise. A interação é aqui
compreendida como um processo de partilha de sentidos entre sujeitos que atuam nesse fluxo
de sentidos capaz de gerar deslocamentos tanto objetivos quanto subjetivos. A interação,
segundo França e Simões (2014, p.101), diz respeito à “ação conjunta, compartilhada,
reciprocamente referenciada”, envolvendo a intervenção prática do sujeito no mundo (ação)
e o ato que vincula o “eu” ao “outro” (relação). Essa concepção tem correspondência na
afirmação de Garcia (2013, p.96), segundo a qual, “o sujeito é ativo e sua essência é a relação,
pois ele não pode ser entendido a partir da individualidade. Um sujeito o é na medida em que
se relaciona com seus semelhantes com quem interage na vida cotidiana”.
Estamos nos referindo aqui a situações específicas de interação, ou seja, a comunicação
em nível interpessoal no plano presencial e por isso, como afirma Garcia (2013), trata-se de
uma interação com caráter mais “sensório-corporal” associada inevitavelmente à vivência.
[...] cada relação interpessoal implica alguma forma de comunicação, seja ela intencional ou
não. O homem, enquanto se encontra em interação com outras pessoas, está se comunicando
constantemente. Por sua inclinação corpórea não pode deixar de comunicar-se, já que o
homem é todo corpo e o encontro interpessoal se produz na corporeidade. (SODHI apud
GARCIA, 2013, p.95)6.
6. [...] cada relación interpersonal implica alguna forma de comunicación, ya sea intencionada o no. El hombre, en
cuanto se encuentra em interacción com otras personas, se está comunicando constantemente. Por su inclinación
corpórea no puede dejar de comunicarse, ya que el hombre es todo cuerpo y el encuentro interpersonal se produce
em la corporeidad. (SODHI apud GARCIA, 2013, p.95).
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O corpo não é aqui compreendido apenas como equipamento físico ou recipiente
de experiências, mas, como Valverde (2007, p. 253), considero o corpo “como sede da
significação e dos processos simbólicos, como sede e verdadeiro meio da experiência”. (Grifo
do autor). O corpo e a linguagem corporal são, portanto, condições básicas de acesso à
realidade, especialmente à experiência nessa realidade específica, que se forma na medida
do desenvolvimento das aulas de teatro no Galpão Cine Horto. Trata-se, portanto, de uma
experiência compartilhada que produz um tipo específico de comunicação interpessoal e
intersubjetiva, de uma interação pautada no corpo como “sede da sensibilidade: ao mesmo
tempo meio da percepção sensível, da linguagem e de todo tipo de atuação”. (VALVERDE,
2007, p. 254).
As interações que se desenrolam no contexto dos Cursos Livres de Teatro envolvem
as experiências dos sujeitos que se propõem a agir juntamente com outros sujeitos, ou seja,
envolvem experiências intersubjetivas entre os alunos e os professores de teatro na busca
por uma forma de expressão diferenciada, muito calcada na corporeidade. Mesmo que
estas expressividades possuam forte lastro com a realidade cotidiana, a esfera criativa que
envolve as interações em sala de aula e a disponibilidade dos sujeitos ativos neste processo,
confere às dinâmicas interacionais caráter lúdico, dramático e, em muitos aspectos, afetivo,
diferenciando em partes estas interações daquelas que acontecem cotidianamente no mundo
da vida.
Mesmo na interação silenciosa durante o exercício de caminhada cada sujeito envolvido
toma posse de seu lugar no grupo e deixa aflorar o próprio desejo por aprender e apresentar
essa, que é a arte cênica por excelência. Ao nos experienciar de forma distinta neste universo
peculiar, nos encontramos atentos e disponíveis à experimentação na vivência das propostas,
na entrega à percepção das sensações e, sobretudo, na partilha destas experiências com o
outro. Isso fica claro durante esse exercício de concentração e percepção do outro e do espaço –
num trabalho intenso de sensibilização e desenvolvimento da presença cênica.
Aliando espírito criativo à técnica teatral, os sujeitos em interação produzem uma
atmosfera única, calcada na entrega e na partilha de sentidos produzidos e ressignificados
em instante. Por exemplo: O que significa beijar ou bater em alguém? Durante o exercício de
caminhada tais ações ganham novos contornos de sentido, os afetos e constrangimentos que
os gestos nos proporcionam são colocados em cheque, questionados silenciosamente, apenas
por meio da ação. Questionamos o beijo beijando, questionamos o tapa batendo. Não é o
amor ou a raiva que nos move para esta partilha, mas a experimentação, a proposição teatral,
o desejo de estar em cena. E nesse exercício, como também em diversos outros realizados ao
longo dos Cursos Livres de Teatro, os sentidos que estes gestos possuem são transformados,
proporcionando deslocamentos, mesmo que momentâneos, na constituição mesma dos
sujeitos envolvidos.
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2.2 Considerações finais
Uma angustia que acompanhou a escritura deste texto, bem como da dissertação da
qual ele nasce, vem da incapacidade de acessar diretamente a experiência vivida durante
o processo de imersão no campo (nos dois semestres de vivência com os sujeitos do
processo de formação artística no Galpão Cine Horto). Diante das limitações impostas pela
representação da experiência no texto dei vazão a uma postura menos imparcial e objetiva
e fiz coro às questões levantadas por Jean-Luc Moriceau e Isabel Paes (2014, p.108): “Como
então comunicar a pesquisa acadêmica sem cair nas armadilhas e imposições violentas
da representação? Como, então, não reproduzir a mesma distribuição de papéis, a mesma
ruptura com a experiência vivida?”
Uma saída apontada pelos autores diz respeito às possibilidades apresentadas pela
performance. Esta proposição encontra certa correspondência, mesmo que não proposital,
com o exercício de pesquisa e escrita que apresento aqui. Segundo os autores, “a performance
procura apresentar, ao invés de representar, mostrar ao invés de demonstrar”. (DENZIN
apud MORICEAU; PAES, 2014, p.108). Neste sentido a pesquisa ora apresentada ganha
traços de performance, pois envolve as três dimensões apontadas por Scherchner citado por
Moriceau e Paes (2014, p.108), ou seja, “trata-se de ser, de fazer e de mostrar que se fez”.
É neste sentido que afirmo logo na nota introdutória deste texto que se trata da construção
de uma pesquisa e de uma pesquisadora ao mesmo tempo: o “ser pesquisadora” aflorou-se
simultaneamente com o “ser objeto e sujeito” desta pesquisa. Foi na medida das interações
e dinâmicas sensíveis compartilhadas com os demais sujeitos da formação em teatro que a
minha dupla constituição se deu.
No entanto, para ser performance acadêmica no sentido aqui apresentado não basta
apenas ser, é preciso fazer, e nessa medida o exercício reflexivo ganha corpo, por isso os
esforços teórico-conceituais e mesmo metodológicos possuem relevância. Por fim, é preciso
coroar o curso desta proposta com o “mostrar que se fez”: mostrar por meio do corpo, mas
também da fala e aqui, mais especificamente, a partir do texto. Busco ir em direção oposta as
pesquisas acadêmicas que geralmente investigam e conceituam o sentido apenas a partir do
domínio do sensato e da significação, “apagando os desassossegos do corpo [...] colocando
em parênteses os afetos e as emoções, os traumas e os desejos”. (MORICEAU; PAES, 2014,
p. 110). Não se trata de um texto imparcial, objetivo, mas de um exercício de dar vazão ao
sensível na tentativa de fazer algum sentido.
No texto em que discutem a estetização e a contra estetização do mundo Mendonça;
Moriceau e Paes (2015, p. 9-10) afirmam que a guerrilha acontece “entre o sensível e o
inteligível, ao interior da pesquisa, ao seio dos pesquisadores, no coração das subjetividades.
Trata-se de mostrar este theatre of operations e de refletir sobre ele, tentando uma negociação
entre afetos e conceitos”. A partir desta reflexão é possível notar que a minha postura enquanto
pesquisadora segue em sintonia com a proposta de Moriceau e Paes (2014, p.109) de que “é
sobre o fundo sensível que nós tentamos fazer sentido”.
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É assim que compreendo a constituição mesma do sentido, como um processo composto
por “quatro níveis interconectados de contato e de inteligibilidade com a situação estudada”:
1) a percepção (ou sensação) – consiste no contato com os sentidos (com o sensorial corporal),
isto é, diz respeito à parte da experiência que é “imediatamente sentida pelo nosso corpo”;
2) o sensível – trata-se do fundo em que a experiência ganha forma e que “formula nosso
modo de perceber e ser afetado”. 3) o sentido (ou o sensato) – refere-se ao esforço do sujeito
para conferir uma inteligibilidade à situação experienciada e “embora se banhe no sensível,
ele é essencialmente cognitivo (...) ele é a tentativa de formular uma representação que
torne compreensível e comunicável a experiência vivida”; 4) a significação – corresponde à
“atribuição de um sentido definido, fixo à experiência” e, assim como o sentido, pode remeterse a “questões existenciais ou sociais”. (MORICEAU; PAES, 2014, p.109-110).
Assim, mais do que revelar possibilidades interacionais no interior de um universo finito
de significação esta pesquisa traz para si um gesto reivindicatório no reconhecimento de que
o “sentido é indissociável do sentir”. Por isso atentar para a percepção, para as sensações e
para o próprio sensível nas dinâmicas interacionais. É na confluência entre todos os níveis
de contato e inteligibilidade que se construiu a pesquisa realizada, e consequentemente este
texto, num gesto performativo e dinâmico que agencia a minha própria constituição como
pesquisadora.
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ACEITAÇÃO AFRO:

As mídias sociais digitais na promoção de discursos de
afirmação e empoderamento da identidade negra1

ACEITAÇÃO AFRO:

Digital social media to promote affirming and empowerment
speeches of black identity
Eugene Oliveira FRANCKLIN2

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar o uso das mídias sociais digitais na promoção
de discursos de afirmação da identidade negra a partir da análise da fanpage do Facebook
“Aceitação Afro”. A intenção do nosso trabalho é refletir como os discursos difundidos pelos atores
sociais nessas mídias fazem frente ao discurso hegemônico da mídia tradicional, que por meio
de suas narrativas de representação das pessoas negras, por serem muitas vezes depreciativas
e estereotipadas, se constitui em um instrumento de legitimação da inferiorização social da
identidade afrodescendente, também buscamos analisar como esses discursos difundidos nessas
plataformas virtuais atuam no processo de empoderamento dos indivíduos.
PALAVRAS-CHAVES: mídias sociais; Facebook; discursos; identidade negra; empoderamento.

ABSTRACT
This study aims to analyze the use of social media to promote black identity-affirming speeches
from the analysis of the fanpage of Facebook “Aceitação Afro”. The intention is to reflect how
discourses disseminated by social actors in these media are facing hegemonic discourse of
traditional media, which through its representation of narratives about black people, reinforcing
the historical inferiority of African descent identity and also to reflect how these discourses operate
in the process of empowerment of individuals.
KEYWORDS: social media; Facebook; speeches; black identity; empowerment.

1. Trabalho apresentado no GT Estéticas, Imagens e Mediações
2. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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INTRODUÇÃO
O estudo aqui proposto pretende investigar o uso das mídias sociais na difusão de
discursos que resgatam e valorizam a identidade negra e atuam no processo de empoderamento
dos indivíduos. Utilizando a fanpage do Facebook “Aceitação Afro” como objeto de estudo, esta
investigação busca compreender como os sujeitos sociais, por meio do uso das mídias sociais
digitais, fazem frente ao discurso hegemônico da mídia tradicional adotado na representação
dos negros e negras, ao produzir narrativas que valorizam os elementos que constituem a
identidade afrodecendente.
Os homens e mulheres negros, ao longo da construção da história do Brasil, foram e
ainda são subjugados pela sociedade por meio de um processo de inferiorização, iniciado na
época da escravidão, no qual é negado a esses sujeitos um lugar de igualdade social, da mesma
forma em que são silenciadas ou combatidas muitas de suas manifestações culturais. A partir
desse processo de minimização da identidade dos negros e negras brasileiros, este grupo social
enfrenta diversos problemas de ordem individual e coletiva. Como afirma Kabengele Munanga
(1988), “Entre os problemas específicos está, entre outros, a alienação do seu corpo, de sua cor,
de sua cultura e de sua história e, consequentemente, sua ‘inferiorização’ e baixa estima, a falta
de conscientização histórica e política, etc.” (MUNANGA, 1988, p.19 [grifo do autor])
Nesse processo de inferiorização social dos negros e negras e de anulação das suas
identidades, a mídia tradicional, principalmente a televisão pelo seu grande consumo na
sociedade3, se constitui em um instrumento de legitimação dessa inferiorização. Este meio,
pela veiculação de produtos culturais como novelas, filmes e propagandas que produzem uma
leitura elitista da sociedade, difunde narrativas que atuam na perpetuação da depreciação de
elementos que remetem e caracterizam esse grupo social, como a sua cor, seu cabelo, sua
vestimenta, suas manifestações culturais e sua história, validando ideologias de cunho racista
pelo constante uso de um discurso hegemônico onde a estética da branquitude se torna o
padrão ideal.
Nesse contexto, quando a televisão retrata pessoas negras, usualmente cabem a estas
duas representações: a de sujeitos com traços fenotípicos modificados esteticamente por
maquiagens e produtos químicos, para se enquadrarem nos padrões estéticos eurocêntricos:
corpos esguios, traços finos e cabelos lisos, tendo assim suas características intrínsecas
negadas; ou a representação de indivíduos fora desse padrão considerado ideal pelos
discursos disseminados, relegados à condição de sujeitos marginalizados por representações
estereotipadas desse grupo social.
De acordo com Gomes (2006), os negros e negras, vítimas do discurso racista dessas subrepresentações, muitas vezes introjetam a negatividade relacionada às suas características.
3. De acordo com dados do IBGE, Censo Demográfico 2010, 95,1 % dos domicílios brasileiros possuem aparelhos
televisores. http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000008473104122012315727
483985.pdf
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Desse modo, na busca pela aceitação social, se sujeitam à padronização imposta pela cultura
hegemônica propagada pelos meios de comunicação. Como ressalta Sovik:
Os meios de comunicação e os produtos culturais de massa veiculam a cultura
hegemônica, em sua articulação instável de diferenças. O resultado, em geral, é de aparência
branca, exatamente porque a branquitude continua sendo uma espécie de projeto para a
Nação, uma auto-imagem positiva. Resultado: na televisão, até os negros são brancos.
(SOVIK, 2002, p.7)
Pelo construto de uma ideologia racista, os produtos televisivos vendem uma imagem
das pessoas negras construída sobre atributos negativados. Isso qualifica homens e mulheres
negros como indivíduos fora dos padrões, tanto estéticos, morais e culturais, marginalizando-os.
Pelos sentidos produzidos por meio das sub-representações desse grupo social, na dicotomia
de valores entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o belo e o feio, as características que constroem
o indivíduo enquanto ser negro sempre carregam os valores negativos. Segundo Gomes, “Ao
fazer essa comparação, a sociedade brasileira constrói uma hierarquia em termos étnicos e
estéticos, minimizando e desprezando os negros por considerá-los distantes do padrão ideal”
(GOMES, 2006, p. 127). Assim, no jogo de poder social, essas associações são usadas para
desqualificar a identidade negra.
A mídia, ressaltando novamente a grande popularidade da televisão, constitui atualmente
o meio mais utilizado para o consumo de informações. Como afirma Castells: “nas sociedades
urbanas, o consumo da mídia é a segunda maior categoria de atividade depois do trabalho
e, certamente, atividade predominante nas casas” (CASTELLS, 1999, p.418). Portanto, esse
meio desenvolve um papel fundamental na circulação de ideias e disseminação de mensagens.
As imagens negativas associadas às características das pessoas negras estão
profundamente ligadas ao consumo dos produtos midiáticos de massa. Assim, pessoas
brancas se tornaram um referencial superior e as negras um referencial identitário inferior.
Desse modo, se opera uma construção do olhar do outro para com os negros e negras e a
constituição da subjetividade e da identidade da própria população negra brasileira.
Nesse processo construtivo a sociedade, inclusive as próprias pessoas negras, muitas
vezes internaliza a inferiorização da identidade negra. Socialmente, essa inferiorização
resulta na prática de discursos racistas que levam os homens e mulheres negros, muitas vezes,
a um processo de rejeição/negação de suas características identitárias, tomando o corpo do
outro como ideal pela desvalorização de seu corpo negro e de seu cabelo crespo, elementos
primários da subjetividade e da identidade negra.
Ainda segundo Gomes (2006) o cabelo crespo e o corpo negro, ao possibilitarem a
construção social, cultural, política e ideológica da beleza negra, são uma linguagem e podem
ser considerados suportes simbólicos e expressões da identidade negra no Brasil. Assim, o
cabelo e o corpo negro carregam em si elementos de afirmação e identificação do indivíduo
enquanto ser social.
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Em contraposição a este discurso midiático predominante, diversos atores sociais
realizam uma tentativa de recuperação da autoimagem dos negros e negras pela difusão de
narrativas que revalorizam a identidade negra frente a uma sociedade que a subjuga. As
mídias sociais digitais, fruto das constantes transformações das Tecnologias de Informação
e Comunicação, se tornaram um meio para a produção e difusão dessas narrativas à medida
que se configuram em um formato menos hierarquizado e menos centralizado de produção
de conteúdo.
O surgimento recente das mídias sociais digitais tem criado novas formas de mobilização
e organização nos processos comunicacionais, alterando a dinâmica nas formas de mediação e
democratizando a interação entre diversos setores da sociedade. De acordo com Bustamante, “os
meios de comunicação de massa se caracterizam por sua natureza profundamente assimétrica:
um fala, muitos escutam. Um aparece, muitos contemplam” (BUSTAMANTE, 2009, p.15). Por
outro lado, as mídias sociais digitais se constituem em uma nova ordem comunicacional por
suas possibilidades comunicativas e de produção de conteúdo. E “nesse contexto, os cidadãos
não estão mais sujeitos à posição de leitores ou de observadores de conteúdo: a rede permite sua
participação e redefine o locus de criação.” (ROSSINI, 2009, p.211)
Assim, as mídias sociais convertem-se em formas alternativas de exercício dos
poderes dos cidadãos ao atuarem como um meio bidirecional, descentralizando o poder
comunicacional de grande alcance, até então detido nas mãos dos veículos das mídias
tradicionais, e possibilitando uma expansão da circulação de múltiplos discursos e o debate
de ideias.
Esse novo ecossistema social deu voz aos excluídos, permitiu conectar ideias e
ideais, mudou radicalmente o conceito de comunicação de massa. Democratizou o acesso
ao conhecimento e à produção cultural e intelectual e segue criando novas formas de
relacionamento. (CARIBÉ, 2011, p.177).
Nesse viés das mídias sociais digitais, diversos atores promovem narrativas que reivindicam
a cor negra e o cabelo crespo em suas mais variadas manifestações (blackpower, trançados,
cacheados, etc), elementos identitários historicamente inferiorizados, como lugar da memória
de um povo, para valorizar e reafirmar a identidade negra, atuando em oposição ao discurso
das mídias tradicionais que sub-representam a população negra e promovem uma tentativa
de condicionamento para que esses sujeitos se enquadrem no ideal de características brancas
para a sua aceitação social. Como veremos ao longo do artigo pela análise da fanpage do
Facebook “Aceitação Afro”.

O uso das mídias sociais digitais na produção de discursos de
afirmação identitária
O avanço das tecnologias e a disseminação do uso da internet são marcas da sociedade
contemporânea e têm transformado as práticas sociais das pessoas ao redor do mundo. A
internet rapidamente deixou de atuar apenas como um meio tecnológico para ser um ambiente
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rico em trocas de informação e conhecimento. Segundo Levy (1999), a internet permitiu a
virtualização da informação e da comunicação e afetou profundamente a vida social e as trocas
culturais entre os indivíduos. Esse acesso rápido a diversos conteúdos e a troca de informação
de forma instantânea permitiu o surgimento de novos processos comunicacionais.
A internet, enquanto um ambiente virtual de interação e comunicação constitui um
novo espaço onde as pessoas podem se relacionar com distintas finalidades, independente
das barreiras do tempo e do espaço. Esse ambiente virtual, denominado de ciberespaço, atua
como um novo lugar de sociabilidade e acaba por originar novas formas de relações sociais
com códigos, estruturas e especificidades próprias: a cibercultura.
As sociabilidades têm sido impactadas por esse fenômeno ao mesmo tempo em que suas
relações moldam, de algum modo, a forma como essa nova plataforma virtual de interação e
comunicação vem sendo usada pelas pessoas em seus relacionamentos e práticas.
Como resultado dos constantes avanços tecnológicos relacionados ao ciberespaço, os
laços sociais provenientes das redes sociais, definidas por Raquel Recuero (2009, p.25) como
“um grupo de pessoas compreendido através de uma metáfora de estrutura compostos por
laços sociais, onde cada indivíduo e suas conexões representam nós”, tiveram a possibilidade
de serem transferidos para esse ambiente virtual, onde relacionamentos são criados ou
reforçados nas chamadas redes sociais digitais, também conhecidos como mídias sociais
digitais, em tempo real e sem barreira de tempo ou distância. De acordo com Telles:
[...] redes sociais são ambientes cujo foco é reunir pessoas, os chamados membros, que, uma
vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e
vídeos [...] são sites na internet construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo,
a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos (TELLES,
2011, p.17-19)

As mídias sociais digitais possibilitam que os indivíduos se reúnam em comunidades
do ambiente online para compartilhar informações, opiniões e conhecimentos por meio das
ferramentas próprias dos diferentes tipos de sites de redes sociais digitais.
Esses sites ao permitirem o compartilhamento de narrativas em seus mais diversos
formatos, sejam em textos, fotos ou audiovisual, abrem espaço para a criação colaborativa de
conteúdo e interação social. Assim, as redes sociais digitais, podem ser definidas como “uma
ferramenta que permite compartilhar informações sobre si mesmo e sobre seus interesses
com amigos, colegas de profissão e outros” (SAFKO; BRAKE, 2010, p.18)
A apropriação das mídias sociais, definida por Recuero como “o uso das ferramentas
pelos atores, através de interações que são expressas em um determinado tipo de site de rede
social” (RECUERO, 2009, p.103), transforma essas mídias em ferramentas mediadoras para
a difusão de discursos e narrativas que até então tinham pouco espaço de voz.
O uso das mídias sociais por esses atores pode ser explicado pela capacidade desses
meios de permitir que as pessoas estabeleçam elos mais estreitos com seus receptores, que
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nessa plataforma também se constituem em produtores, propiciando, desse modo, aos seus
usuários o aprofundamento de questões por meio de um diálogo bidirecional.
A partir do entendimento das mídias sociais digitais como um local de encontro de
pessoas com afinidades e projetos em comum, e também de compartilhamento e construção
de experiências, pode-se discutir o uso dessas mídias na construção de discursos que atuam
no processo de empoderamento de grupos e comunidades historicamente marginalizadas e
desvalorizadas socialmente, que encontram no ciberespaço um espaço de fortalecimento de
laços e propósitos comuns.
Assim, após a reflexão sobre o uso das mídias sociais pelos indivíduos, buscamos
analisar a fanpage do Facebook “Aceitação Afro” para compreender a difusão de discursos
de afirmação da identidade negra a partir da valorização do cabelo crespo que atuam nos
processos de empoderamento destes sujeitos, para que estes tenham condições de assumir o
controle de sua própria imagem e representação.
A fanpage do Facebook “Aceitação Afro”, criada em 19 de junho de 2014, define-se pelo
slogan “Liberte-se! Mostre ao MUNDO sua raiz!” e conta com mais de seis mil seguidores.4 O
canal publica fotos de pessoas negras, em sua maioria seguidores da página, que enviam suas
fotos e relatam suas histórias para publicação. Elas contam como assumiram o cabelo crespo
ou como estão passando pelo processo de transição do cabelo alisado para o crespo e postam
depoimentos de afirmação da identidade negra e relatos dos processos de transição para a
retomada da estética negra, da superação do racismo e da consciência da questão identitária
para as pessoas negras. A fanpage também compartilha em sua timeline, além das fotos de
seus seguidores, fotos, vídeos e textos de incentivo ao uso do cabelo crespo, de resistência e
de luta contra os padrões estéticos impostos socialmente.
Em meio aos relatos de experiências pessoais e falas politizadas, a fanpage levanta
questões pertinentes para a promoção de uma imagem positiva dos homens e mulheres negros,
procurando resgatar nesses sujeitos a identificação com o ser negro, por meio de discursos
de incentivos à valorização da beleza negra pela afirmação de seus traços, principalmente o
cabelo crespo e suas manifestações, que, como já destacado por Gomes (2006), são expressões
e suportes simbólicos da identidade do negro.
A fanpage “Aceitação Afro” foi analisada de 21 de junho a 26 de julho de 2015. O
período de cinco semanas foi considerado, pois acreditamos que esse tempo de análise
possibilitou realizar uma observação pertinente dos conteúdos difundidos pelo canal e de
suas práticas de produção de discursos de forma satisfatória para a realização deste estudo.
No período de análise da fanpage, houve o compartilhamento de 24 fotos, 4 vídeos e 5 textos.
Devido ao espaço delimitado para a escrita do artigo, escolhemos entre o material coletado,
uma foto e um recorte de vídeo para elucidar nossas reflexões, como veremos adiante.
A respeito da metodologia, levamos em consideração que a Cibercultura no Brasil é um
4. 6.734 até o dia 1 de agosto de 2015. www.facebook.com/pages/Aceita%C3%A7%C3%A3o-Afro/541377925966
618?fref=ts
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campo recente de estudos e se encontra em constante expansão, por isso, esse campo requer
definições metodológicas que sejam apropriadas e capazes de propiciar o levantamento
de dados relevantes para a compreensão das dinâmicas sociais e culturas próprias desse
ambiente. E dentre as possibilidades de abordagens para estudos sobre processos culturais
no ciberespaço, a etnografia virtual, também denominada netnografia, vem se despontando
como um método promissor para suprir os aspectos que as pesquisas na área demandam. Tal
como nas palavras de Rocha e Montardo:
A netnografia é definida como um método de pesquisa derivado da técnica etnográfica
desenvolvida no campo da antropologia e, costuma-se dizer que a netnografia tem conhecido
um crescimento considerado devido a complexidade das experiências da sociedade digital
(ROCHA,MONTARDO, 2005, p. 13)
Assim, para realizar a análise proposta, consideramos a abordagem da etnografia
aplicada à internet, uma forma interessante de interagirmos com nosso objeto.
Os procedimentos netnográficos se apresentam “como uma possibilidade metodológica
para a investigação de comunidades práticas e culturais sitiadas na Internet” (FERRAZ et.
al., 2009, p.42) ao atuarem no ponto de encontro da etnografia tradicional e virtual, onde “o
pesquisador, semelhante ao que ocorre na etnografia tradicional, analisa, interpreta, observa
uma comunidade, mesmo que seja no ciberespaço” (FERRAZ et. al., 2009, p.43).
Derivada da etnografia, a netnografia requer a adaptação das técnicas etnográficas para
serem trabalhadas no ambiente virtual. Pois “uma análise de caráter etnográfico na internet
deve levar em consideração as circunstâncias particulares de produção e consumo de seus
ambientes comunicacionais, ou seja, o contexto social em que estão sitiados” (BRIGNOL,
2011, p.9).
Enquanto método de pesquisa, a netnografia atua em caráter qualitativo e apresenta
um eficiente aparato metodológico para a realização de pesquisas nos diferentes contextos
de socialização virtual bem como para análise da formação nesse espaço de comunidades
virtuais, vínculos emocionais, costumes e práticas sociais. Assim como define Gebera:
A netnografia como proposta de investigação na Internet, enriquece as vertentes do
enfoque da inovação e melhoramento social que promovem os métodos ativos e participativos
dentro do espectro do qualitativo (metodologia e prática social), integrando-se ao que a
Internet tem provocado em nosso cotidiano, transformações importantes nas maneiras como
vivemos. (GEBERA apud FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011, P. 174)
Por meio do uso da netnografia, efetuamos uma sistemática observação e análise da
produção e difusão de narrativas pela fanpage “Aceitação Afro” e da interação dos seguidores
desses meios com as postagens, visando perceber a relevância desses discursos na afirmação
e valorização da identidade negra que atuam no processo de empoderamento dos indivíduos.
Antes de tratarmos o processo de empoderamento dos indivíduos pelos discursos de
valorização da identidade negra, produzidos e difundidos pela fanpage, nos dedicaremos a
refletir sobre o conceito de poder. A concepção de poder por Michel Foucault em seu livro
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Microfísica do Poder (1979) nos parece essencial para se pensar o uso dessas mídias como
instrumento de empoderamento de grupos socialmente desvalorizados.
Ao considerar o exercício de poder de forma fluída, que funciona em cadeia ou em
rede em níveis diferenciados e não fixos, entre os agentes, mas sobretudo considerando sua
presença nos dois polos de exercício, o dominador e o dominado, Foucault entende que o
poder não está cristalizado em instituições, ele se manifesta como um jogo instável, como
uma rede que está em todo o lugar e em todas as coisas. Exercido pelos sujeitos, o poder
constitui manobras e estratégias que podem ser resistidas, aceitas, negociadas, contestadas
ou ainda transformadas.
Para Motta (2013) “o poder se manifesta também nas relações discursivas e nas situações
narrativas, indo e vindo, mudando constantemente de lugar ou posição” (p.20). Como define
Foucault (2009), é preciso buscar em um determinado discurso historicamente determinado
as relações de poder mais imediatas, mais locais e como tais relações tornam possíveis essas
espécies de discursos. Entender, portanto, como “o jogo dessas relações de poder vêm a ser
modificado por seu próprio exercício” (p.109).
As postagens realizadas pela fanpage trazem nas suas narrativas elementos que mostram
que esses sujeitos se posicionam frente às sub-representações dos negros e das negras realizadas
pela mídia tradicional e promovem discursos onde manifestam a consciência crítica desse
posicionamento contra hegemônico de representação, valorizando e afirmando a identidade
negra, como observamos na postagem a seguir:
			

Foto postada pela fanpage “Aceitação Afro” no dia 24 de julho de 2015. A foto conta com 146
curtidas e 3 comentários até a data do último acesso: 26 de julho de 2015
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Como constatamos pela análise da postagem, a consciência da sub-representação da
população negra realizada pela mídia tradicional é manifesta nos sujeitos e está presente no
discurso promovido como podemos observar pelo enunciado “Na novela sou empregada, da
Globo sou escrava, não me dão oportunidade aqui pra nada”
Assim como também está presente no discurso promovido o questionamento dessa
representação e a consciência de autoafirmação dos indivíduos enquanto negros e o orgulho
da identidade afrodescendente, como é observado nos enunciados “Porque não posso andar
no estilo da minha raiz?”, “Sou revolucionária negra consciente” e “Sou afrodescendente você
vai ter que me aceitar assim”.
Os enunciados presentes na postagem, formulados por afirmações e questionamentos
que contestam a sub-representação social das pessoas negras e que são capazes instigar no
leitor um processo de reflexão, buscam repensar o valor de sentido historicamente atribuído
à identidade negra, em um contexto onde o sentido sobre o que é ser negro está em disputa.
Assim, ao mesmo tempo em que a grande mídia tem efeitos de poder, como por exemplo,
por meio de discursos fazer a manutenção de subjetividades hegemônicas, as comunidades
presentes nas mídias sociais digitais também detêm efeitos de poder ao promoverem
discursos contra hegemônicos, de valorização e afirmação da identidade negra. Pois “a força
política e simbólica do grupo hegemônico jamais penetra todos os recônditos da sociedade
e nem impede manifestações culturais contra hegemônicas” (MOTTA, 2013, p.21). Essas
comunicações existem simultaneamente em relações de conflito de poder, sempre apontando
diferentes produções de sentido.
Segundo Gramsci (GRAMSCI apud DOWNING, 2004), tais discursos contra
hegemônicos seriam aqueles capazes de contrariar, contestar as estruturas ideológicas
dominantes, possibilitando a circulação de outros valores e visões de mundo. Discursos
esses, que quebram o silêncio das chamadas minorias, propiciando a criação de novas
representações sociais.
Os discursos contra hegemônicos promovidos na fanpage atuam no processo de
empoderamento dos indivíduos na medida em que estes conformam representações próprias
de si, que se opõem as representações hegemônicas efetuadas, muitas vezes, de forma
estereotipada por outros grupos sociais. Esses discursos contra hegemônicos possibilitam
e influem no processo de empoderamento dos seguidores da fanpage uma vez que buscam
recuperar a autoestima das pessoas negras atacada pelos discursos de cunho racista, criando
entre elas vínculos de solidariedade.
Como define Leon (2001), “o empoderamento como auto-confiança e auto-estima deve
integrar-se em um sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. Ao
ter em conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se evidente a necessidade
de alterar as estruturas sociais vigentes; quer dizer, se reconhece o imperativo da mudança”
(LEON, 2001, p.97).
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Recorte do vídeo postado pela fanpage “Aceitação Afro” no dia 21 de junho de 2015. O vídeo conta
com 127 curtidas e 6 comentários até a data do último acesso: 26 de julho de 2015

O vídeo5 compartilhado pela fanpage apresenta homens e mulheres negros que
empunham cartazes com frases de valorização e afirmação da identidade negra, que se seguem:
“Meu cabelo é parte fundamental de mim, me representa. Eu luto por ele, por sua liberdade!”,
“Meu cabelo não é duro, duro mesmo é o seu preconceito!”, “Descubra-se”, “Resistência”,
“Meu cabelo não é moda, é orgulho racial”, “Seja Livre”, “Nas raízes do meu black levo a
história do meu povo”, “Nas pontas do meu black há a raiz da minha identidade”, “Meu crespo
não alisarei! #Resistência”, “Sarara. Black. Crioula, Lutadora...”, “No passado eu usava o
cabelo cortado, com medo de ser rejeitado. Hoje uso pente garfo, com coragem, convicção,
respeito e mais amor pelo meu cabelo crespo.”, “ Meu cabelo não se prende, não se rende,
fortalece nossas raízes!”, “ Quanto mais o meu cabelo cresce, mas a luta se fortalece”, “Meu
5. Vídeo postado em perfil pessoal compartilhado pela página, disponível pelo link: https://www.facebook.com/marinasantanna.face/videos/999580753399052/
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cabelo crespo, minha raiz.”, “Meu cabelo, minha identidade”, “Eu africanizo”, “Aceite sua
genética”, “Meu cabelo é meu DNA, minha raiz!”, “Encrespar é lindo”.
O discurso promovido pelo vídeo compartilhado na fanpage, como verificamos pela
imagem apresentada e pela descrição dos enunciados presentes, é marcado pela repetição
das palavras: “luta”, “resistência”, “identidade”, “cabelo” “black” e “raíz/raízes”. Essa repetição
reforça a relação de pertencimento racial, condicionando a ideia de luta ao orgulho de ser
negro, e passa ao público a mensagem de resistência por meio da afirmação do cabelo crespo,
que frequentemente é enfocado nas construções negativas da identidade negra, tanto nas
sub-representações da população negra presentes em grande parte dos discursos da mídia
tradicional quanto nos discursos racistas que estão presentes em muitas parcelas da sociedade
que consideram as pessoas negras distantes do padrão ideal, da estética da branquitude.
O discurso elaborado, formulado pelos enunciados exibidos acima, na construção de seu
sentido, apresenta a identidade negra como uma identidade de resistência. Para Nascimento:
A identidade de resistência, talvez o tipo mais importante de construção de identidade em
nossa sociedade, é criada por atores pertencentes a grupos desvalorizados ou estigmatizados
pela lógica da dominação. Construindo trincheiras de resistência a partir de valores distintos
ou mesmo opostos aos que permeiam as constituições da sociedade, formam comunas ou
comunidades. (NASCIMENTO, 2003, P. 40)

A contestação do uso de discursos de inferiorização do cabelo crespo e a consciência
da necessidade da valorização da identidade negra atuam no processo de revisão do valor
social atribuído a essa identidade. Nesse sentido, os valores atribuídos socialmente para a
identidade negra passam a ser resignificados a partir da ação de seus agentes “ao experimentar
suas ações como lutas e resistências” (CHAUÍ, 1988, p.12).
A promoção de discursos que buscam incentivar processos de empoderamento dos
negros e negras versa, antes de tudo, sobre as diversas possibilidades de se produzir nesses
sujeitos a consciência identitária e o sentimento de orgulho por meio de narrativas de
valorização dos elementos que compõem a identidade negra, principalmente o cabelo crespo
que é suporte simbólico na afirmação identitária desse grupo.
O empoderamento é uma estratégia de resistência, de efeitos de poder que corre por
uma experiência coletiva enraizada na ação, comprometida com uma conscientização entre
as pessoas sobre suas condições, no intuito de transformar relações assimétricas de poder.
Iório (2002) defende a ideia de que o empoderamento deve ocorrer tanto individualmente
quanto coletivamente, promovendo assim maior autonomia dos indivíduos e rompendo
isolamentos, colocando-os em contato com outras pessoas que se encontram na mesma
situação, que articuladas e unidas podem alterar as relações de força e poder em seu favor.
A fanpage “Aceitação Afro” ao promover e difundir discursos que buscam questionar as
narrativas hegemônicas sobre a população negra e promover uma própria representação de
si enquanto sujeito social acaba por desenvolver movimentos ímpares no sentido de buscar
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modificar a realidade, provocando transformações em seu contexto. Os agentes promotores
dos discursos de valorização da identidade negra tornam-se, portanto, atores sociais por
meio de sua ‘participação’, conceito esse apresentado por Gohn como:
Um processo de vivência que imprime sentido e significado a um grupo ou movimento
social, tornando-o protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência crítica
desalienadora, agregando força sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, e gerando novos
valores e uma cultura política nova. (GOHN, 2005, p.30)

Estes atores sociais, dotados de consciência crítica e de desejo de promover suas próprias
representações e discursos, utilizam-se das mídias sociais enquanto plataforma que oferece
maior espaço para a livre circulação de diversos conteúdos e o debate de ideias para produzirem
narrativas que valorizam a identidade negra e atuam no processo de empoderamento desses
indivíduos.

Considerações finais
Ao longo da história do Brasil, homens e mulheres negros foram relegados e encontramse na condição de sujeitos marginalizados devido a um processo constante de inferiorização
social, onde há a tentativa de minimizar a identidade afrodescendente por meio de
silenciamentos e combates de muitas de suas manifestações e também a negação de um lugar
de igualdade social a esses indivíduos. Nesse processo, os discursos promovidos pela mídia
hegemônica na representação da população negra, muitas vezes, por serem depreciativos e
estereotipados, se constituem como um instrumento de legitimação dessa inferiorização.
Fazendo frente a esse discurso hegemônico predominante na sociedade, diversos atores
sociais agem na promoção de narrativas que valorizam a identidade negra, na tentativa
de recuperar a autoestima dos negros e negras. Esses atores encontram nas mídias sociais
digitais, devido ao seu caráter de ampliação de produção e difusão de diversos conteúdos, um
espaço para a propagação de seus discursos.
Assim, ao mesmo tempo em que a grande mídia tem efeitos de poder ao realizar
discursos que produzem a manutenção da ordem vigente, esses atores sociais também se
utilizam do poder de que são dotados para promoverem discursos contra hegemônicos, de
valorização e afirmação da identidade negra, utilizando-os como estratégia de resistência e
como instrumento no processo de empoderamento dessas pessoas, para que estas possam ter
participação ativa na transformação de sua condição.
A autoestima, essencial para o empoderamento desses indivíduos, é construída a partir
da consciência crítica da necessidade de afirmação da identidade negra. Na fanpage analisada,
essa consciência é estimulada por discursos que promovem representações que transmitem
uma imagem positiva dos negros e negras e buscam instigar a resistência contra ideologias
racistas pela valorização dos elementos que constituem e a identidade negra, principalmente
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o cabelo crespo, que como descrito por Gomes (2006), atua como linguagem, suporte
simbólico e expressão da identidade dos negros no Brasil.
Na contramão dos discursos hegemônicos, os discursos difundidos pela fanpage
buscam resgatar nesses sujeitos a consciência do seu pertencimento racial e o orgulho desse
pertencimento, pois é a partir dessa conscientização que esses indivíduos poderão se valorizar
e autoestimar. Além de propiciar a constituição da identidade e da subjetividade desse grupo,
esses discursos podem operar na sociedade a construção da alteridade e da empatia para com
as pessoas negras.
Pelo grande número de seguidores da fanpage e de curtidas nas postagens, a primeira
foto que usamos como exemplo conta com 146 curtidas e a segunda com 127, inferimos
que esses discursos são ativos e que o público desse canal corrobora com as mensagens
transmitidas.
Os discursos de valorização do cabelo crespo para a afirmação da identidade negra se
inserem em um campo amplo e atual de discussão na sociedade, voltado para a promoção
de ressignificações dos valores atribuídos historicamente à população negra no combate de
práticas de cunho racistas.
Nesse processo, as mídias sociais digitais ao atuarem como um ambiente menos
centralizado, de diálogo bidirecional, dão margem para as manifestações desses discursos
que, de outra forma, não encontravam tanto espaço de difusão, e se tornam uma alternativa à
mídia tradicional, podendo ampliar o direito à comunicação dos cidadãos, fundamental para
o pleno exercício da cidadania.
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A MATÉRIA DO VIDEO GAME1
THE MATERIAL2 OF VIDEO GAME
Filipe Alves de Freitas3
RESUMO
Partindo da hipótese de que jogar um jogo digital pode ser uma atividade de produção de
sentido, verificada na aplicação de uma concepção essencialmente interacional da experiência
estética a um corpus de jogos casuais, este artigo visa uma compreensão mais aprofundada
da matéria do video game, ou seja, da sua especificidade expressiva: aquilo que, nesse meio,
se presta à produção de efeitos estéticos. Entretanto, em vez de situar essa expressividade na
jogabilidade, na interatividade narrativa ou no caráter dinâmico do suporte digital, esse percurso
aponta para uma articulação tripla desses elementos como o lócus da artisticidade nos games.
Palavras-chave: Video Game. Arte. Experiência Estética.
ABSTRACT
Starting from the hypothesis that playing a digital game can be an activity that produces meaning,
verified in the application of an essentially interactional notion of the aesthetic experience to
a corpus of casual games, this article aims for a further understanding of the material of the
video game, that is, its expressive specificity: what, in this medium, lends itself to the production
of aesthetic effects. However, instead of placing this expression in the gameplay, the narrative
interactivity or the dynamic character of the digital medium, the path here presented points
towards a triple conjunction of these elements as the locus of artistry in games.
KEYWORDS: Video Game. Art. Aesthetic Experience.

1. Trabalho apresentado no GT Estéticas, Imagens e Mediações.
2. O inglês “matter” pode significar tanto “matéria física” quanto “assunto, tema”, de modo que optei pelo menos
ambíguo “material”.
3. Filipe Alves de Freitas é doutor em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015), mestre em Comunicação Social pela mesma instituição (2007) e bacharel em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (2004). É professor efetivo do Departamento de Linguagem e Tecnologia (DELTEC) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Atua nas áreas de comunicação visual,
novas tecnologias, interseções e experimentações de linguagem, desenvolvendo pesquisas acerca da experiência
dos jogos digitais. Email: filipealvesdefreitas@gmail.com
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1. Introdução
É bem possível que, conforme havia pleiteado o crítico de cinema Roger Ebert (2010),
video games jamais venham a ser arte, pelo menos no mesmo sentido em que a pintura, a
música, o cinema e o teatro “são artes”. Não é esse reconhecimento institucional que interessa
aqui. Quer o meio venha ou não a fazer parte do “mundo da arte” descrito por Arthur
Danto (2012), o esforço ao qual aqui me dedico4 pode fornecer bases para debater muitos
dos argumentos empenhados na disputa acerca de um possível – ou impossível – estatuto
artístico dos games.
Aos olhos de Ebert e seus correligionários, havia três razões básicas para a defesa dessa
impossibilidade: que o meio video game falhara em produzir obras-primas; que nos games o
jogador altera os rumos da estória, tornando-se coautor; e que, com suas regras e condições
de vitória ou derrota, os jogos digitais são como os esportes e suas outras contrapartes nãodigitais. Desenvolvi, então5, uma hipótese que desarmaria dois desses argumentos: a de que
jogar um jogo digital poderia ser uma atividade de produção de sentido. Games seriam então
fundamentalmente diferentes de esportes, porque envolveriam um processo gradual de
aprendizado das regras durante o próprio jogo; e, ao mesmo tempo, teríamos de ver no jogar
não uma coautoria, e sim o análogo no video game ao ato de leitura.
Parecia um caminho mais produtivo a se percorrer para tratar das objeções citadas
acima que as refutações mais comuns, que em geral defendiam o estatuto artístico dos games
ao custo de sua condição de jogo. Se o jogar pudesse ser visto como uma forma de fruição
ou recepção estética, seria possível que jogos digitais fossem artísticos não apesar de serem
jogos, mas por serem jogos. Teríamos aí um fundamento para desenvolver uma teoria estética
do video game que conferisse a devida atenção às qualidades do meio, e cuja falta talvez
explicasse a suposta escassez de “obras-primas” da qual ele era acusado.
Conceber o jogar como uma espécie de recepção estética não pode, é claro, ser
feito a partir de teorias baseadas na tradição kantiana da distância estética emocional
e do desengajamento corporal. Uma teoria estética do video game requer a compreensão
impreterível da experiência estética como um fenômeno interativo, ou terá de se desculpar
pela atuação do jogador. Busquei, então6, uma solução na articulação das teorias de John
Dewey (2010), Wolfgang Iser (1994) e Luigi Pareyson (1997). Essa concepção essencialmente
interacional do fenômeno é algo particularmente pertinente para tratar de meios que, como os
4. Este artigo dá continuidade aos trabalhos apresentados em edições anteriores deste evento, fornecendo um panorama da pesquisa desenvolvida entre 2011 e 2015, intitulada A Poética do Video Game: um estudo do potencial
estético dos jogos digitais casuais.
5. Apresentei, na edição de 2011 do Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais,
em texto intitulado Video games podem ser arte, a polêmica acerca do possível estatuto artístico dos jogos digitais e
uma hipótese de trabalho que poderia superar a contenda.
6. Essa articulação teórica foi apresentada na edição de 2012 do mesmo evento, no artigo Fundamentos para a
poética do video game.
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games, teriam na interatividade a sua qualidade estética particular, mas também me permite
abandonar a noção de interatividade como uma categoria para a avaliação dos jogos, pois
aqui interessa menos avaliar o quanto eles seriam interativos do que as formas pelas quais
essa interatividade contribui para a produção de um efeito estético.
A experiência estética intencionalmente cultivada através de um evento de apresentação
(no caso, o game), foi entendida como um processo organizado, inaugurado por uma ruptura
estética e conduzido até a sua consumação, ou seja, a restauração, pela via do engajamento
atento e ativo do jogador com os materiais da obra e suas próprias experiências passadas,
de uma estabilidade ou harmonia após a fase de perturbação ou conflito. Esse processo,
evidentemente, não deve ser confundido com a superação dos obstáculos colocados pelo jogo,
a não ser que essa superação venha acompanhada de um sentimento de significado crescente.
Isso quer dizer que jogos têm afinidades em potencial com a atividade de leitura descrita
por Iser e a experiência da arte caracterizada por Dewey, mas não produzem experiências
estéticas apenas por serem “interativos”, pois para fazê-lo devem encetar reflexões, e não
apenas reflexos.
A fim de colocar à prova esse aparato conceitual, defini7 como recorte empírico um
conjunto de jogos digitais casuais classificado como “arte interativa” pelo site agregador
Casual Gameplay8. De um corpus inicial formado por 163 jogos, 40 foram esquadrinhados
à luz das teorias de Dewey, Iser e Pareyson, sendo que 22 atendiam aos critérios básicos
definidos na conceituação. Isso demonstrou que não havia sustentação para a posição,
defendida por Ebert, de que video games não poderiam em princípio ser arte. Porém, a análise
não visava apenas indagar se jogos digitais poderiam promover o tipo de experiência estética
normalmente associado à arte, ainda que essa provocação fosse uma das motivações que me
levou a realizá-lo. No confronto com o corpus, essa pergunta deu lugar a uma investigação
a respeito das diferentes maneiras pelas quais desenvolvedores de jogos foram capazes de
efetivar o processo de condução da experiência descrito na articulação teórica. Em outras
palavras, interessavam-me os programas poéticos que poderiam ser reconhecidos nas obras, e
o que eles teriam a revelar sobre a matéria do meio.

2. Arte e matéria
“Matéria” é um conceito caro à teoria estética de Luigi Pareyson. Para ele, entender a arte
como “expressão” é algo feito por teorias que a concebem, em sua base, como linguagem, o
que só poderia ser feito como metáfora: “se há artes que, como a poesia, adotam a linguagem
como matéria, pode-se perguntar, todavia, que tipo de linguagem, precisamente, é uma
7. No artigo Um conceito de video game em termos híbridos, exposto na edição de 2013 do Encontro dos Programas
de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais.
8. Acessível em <http://jayisgames.com/tag/interactiveart>

166

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

estátua ou um edifício” (PAREYSON, 1997, p. 23). Uma estátua não é fruto da aplicação de
um sistema organizado como o da língua; é sim produto de uma atividade produtiva, “um
tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer” (PAREYSON, 1997, p. 26),
de modo que se pode dizer que a atividade artística consiste propriamente no formar, isto é,
em um executar que é, ao mesmo tempo, inventar e descobrir. Filósofos e artistas já haviam
se debruçado, antes de Pareyson, sobre o problema do diálogo com a matéria, tido como
“indispensável a toda produção artística” e “no qual a presença da fisicidade entendida como
resistência origina pontos de partida, obstáculos, sugestões de acção formativa” (CROCE,
apud ECO, 1986, p.17). Mas Pareyson irá observar que é nesse diálogo que, ao ver-se limitado,
o artista alcança a sua liberdade mais autêntica, “pois passa do instinto das vagas aspirações
à rede concreta das possibilidades do material com que trabalha” (ECO, 1986, p.17). Porém,
Pareyson não adere a velhas dicotomias, como as oposições entre forma e conteúdo e entre
forma e matéria, mas entende que “a forma é expressiva enquanto o seu ser é um dizer, e ela
não tem quanto, antes é um significado” (PAREYSON, 1997, p. 23).
Em suma, Pareyson concebe a atividade do artista como aquela em que uma “linguagem”
não é dada a priori, mas desenvolvida durante a produção e a partir de possibilidades e
resistências oferecidas pela matéria e só percebidas pelo artista em seu confronto com a
matéria. Mas o que é essa “matéria” para o autor? Ela é o “conjunto dos ‘meios expressivos’,
as técnicas de transmissão, os preceitos codificados, as várias ‘linguagens’ tradicionais,
os próprios instrumentos da arte”, o próprio “obstáculo sobre o qual se exerce a atividade
inventiva” (PAREYSON, 1997, p. 18). Na concepção de Pareyson, “a produção artística é um
ensaiar, um proceder através de propostas e esboços, interrogações pacientes da ‘matéria’”
(ECO, 1986, p.18).
Podemos, entretanto, aprofundar essa concepção de poética a partir das ideias de
Dewey e Iser, substituindo a noção deweyana de “obstáculos” impostos à percepção por
estratégias comunicativas que, sendo fundamentadas na matéria da obra, não podem ser
resolvidas por códigos preexistentes e, portanto, exigem um engajamento ativo do receptor,
tal como descreve Iser. A análise do recorte empírico se concentrou, então, em identificar
essas estratégias, esses diferentes programas poéticos do uso da matéria do video game, que
enumero no quadro a seguir.
Tabela 1 – Estratégias poéticas identificadas no corpus

Jogos analisados
Small Worlds
Silent Conversation
Samorost
A House in California

Poéticas identificadas
Ruptura com a representação gráfica realista
Ruptura com a compreensão narrativa do jogador
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Coil
Alone in the Light
The Majesty of Colors
ImmorTall
…But That Was [Yesterday]
Loved
Every Day the Same Dream
Perspective
Take a Walk
These Robotic Hearts of Mine
Unmanned
Dys4ia
Grey
Coma
To What End
Gray
As The Village Turns
The Beggar

Ruptura com a expectativa em relação à
jogabilidade
Incorporação das decisões do jogador à matéria
expressiva
Questionamento das instruções fornecidas pelo
jogo
Uso da mecânica de jogo para complementar
sentidos construídos pela narrativa/ficção
Uso da mecânica de jogo para intensificar efeitos
sensíveis da narrativa/ficção
Uso da mecânica de jogo para contradizer sentidos
produzidos pela narrativa/ficção
Uso significativo da mecânica de jogo
Simulação auto-reflexiva

Vale notar, entretanto, que esse esforço não tinha como finalidade uma mera taxonomia
das poéticas do video game, mas sim uma compreensão mais aprofundada da matéria do meio,
daquilo que, no video game, “em princípio” – parafraseando Ebert – se presta à produção de
efeitos estéticos.
É notável, em algumas das primeiras estratégias analisadas, o fato de que a mecânica
de jogo, o conjunto de regras e parâmetros que definem ações possíveis e condições para a
conclusão ou o fracasso no jogo, desempenha um papel fundamental na construção do sentido
das obras. A primeira poética identificada agrupou Small Worlds e Silent Conversation, games
que partiam de uma ruptura essencialmente gráfica ou visual, cujo processo de restauração
harmônico envolvia não somente a ativação de elementos do repertório do jogador, como
também a descoberta da relação entre a imagem e a mecânica de jogo. A segunda poética
rompia com a compreensão prática do jogador, desafiando a competência narrativa essencial
que lhe permitia desenvolver hipóteses sobre a mecânica de jogo a partir de elementos como
cenários, personagens e objetos. Jogos como Samorost e A House in California forçaram o
jogador a uma estratégia inversa à usual: em vez de extrair conclusões sobre regras e objetivos
a partir da narrativa, ele devia, com base no exame de ações e resultados, reformular a sua
concepção da lógica narrativa subjacente aos jogos. Na terceira poética, a ruptura assumia a
forma de um gameplay intencionalmente frustrante – graças a inputs pouco responsivos e a
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ficções que não indicavam de maneira clara os caminhos e ações possíveis (Coil) ou dificultavam
a navegação através do cenário (Alone in the Light). Aqui, o reconhecimento do papel desse
efeito de frustração na significação das obras assumia o caráter de consumação estética.
Uma vez que o gameplay só pode ser inteiramente assimilado no ato de jogar, podemos
afirmar, quando ele se transforma em peça chave para a construção de sentido nesses jogos, que
jogar se converte em uma atividade de deciframento do código subjacente a essas obras. Não
se trata, como sugerido pela noção de literatura ergódica (AARSETH, 1997), de compreender
o jogar como um esforço a ser realizado para adquirir a próxima peça do quebra-cabeça, e
sim de entender os próprios elementos que nos permitem chamar essas obras de jogos como
parte do processo de construção do sentido. Embora isso confirme a minha hipótese inicial,
também proporciona uma conclusão que eu não havia inteiramente antecipado: que o gameplay
é significativo apenas quando articulado à narrativa/ficção9. Mecânicas de jogo estabelecem
relações entre os elementos aos quais normalmente atribuímos o poder de comunicar
significados – letreiros, imagens, personagens, cenários, etc. – e através da articulação desses
sentidos, podem alterar as interpretações extraídas de uma determinada obra.
Noções como a da “compreensão prática” de Paul Ricoeur (1994) e a do “acessório
ficcional” de Kendall Walton (1990) nos auxiliam a visualizar os modos como os elementos
de jogo se emaranham a narrativas e ficções nesse processo de significação. É preciso que o
jogador tenha um conhecimento prévio a respeito das possibilidades de interação e interrelação entre os elementos ficcionais que compõem o mundo de um dado jogo – conhecimento
adquirido a partir da sua experiência do mundo ou de outros gêneros narrativos – para que
possa extrair desses elementos indícios a respeito das regras do jogo. É assim que ele sabe,
por exemplo, de que maneira o gnomo de Samorost pode, a certa altura do jogo, livrar o
cabo de um elevador, que se encontra enganchado em uma árvore que impede seu avanço,
mobilizando elementos da cena em questão, como o toca-discos do Senhor Esquilo e a coruja
que dorme mais acima no galho. Simultaneamente, regras e parâmetros do jogo produzem
“verdades ficcionais” a partir dos acessórios usados no jogo: o monstro marinho de The
Majesty of Colors, por exemplo, pode “matar” personagens humanos ao arrastá-los para o
fundo do oceano, “crime” ficcional cuja responsabilidade recai sobre o jogador.
Essa relação de influência mútua entre gameplay e narrativa/ficção pode ser a raiz da
confusão a respeito do ato de jogar como forma de coautoria – afinal, se o molusco se torna
assassino por decisão do jogador, não quer dizer que este influiu nos rumos da narrativa? Se
concebemos a narrativa como a estória, no sentido aristotélico, talvez sim. Mas para Ricoeur a
narrativa não é a trama, e sim a tessitura da trama, o processo de estabelecimento de relações
entre os elementos da história, que tem início nas relações em potencial e se completa na
9. Essas noções não devem ser entendidas como sinônimos, mas aparecem aqui atreladas uma à outra
porque o acessório ficcional sempre indica conexões narrativas potenciais com outros elementos da
ficção.
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atividade do leitor. Em muitos dos jogos analisados, o sentido da obra não depende de uma
atualização específica das interrelações narrativas potenciais, de um percurso particular pelo
labirinto do hipertexto, e sim da compreensão da própria lógica que rege essas conexões
possíveis.
A ação do jogador não interfere no sentido da obra, mas é condição de sua interpretação.
Algumas obras vão além, e fazem dela parte da sua matéria expressiva. Conforme Tavinor
(2009) havia antecipado, há entre os jogos analisados obras que se valem da decisão do jogador
como um elemento constitutivo central da experiência estética, em geral introduzindo em
seus discursos uma dimensão ética. É o caso da quarta poética, que agrupa jogos que utilizam
acessórios ficcionais para “roteirizar” as ações do jogador, apontando certos caminhos como
opções mais imediatas e assim conduzindo as suas escolhas, sem tirar dele o poder e a
responsabilidade sobre as decisões. Em The Majesty of Colors e ImmorTall a mecânica serve
para conduzir o jogador a privilegiar certas opções em detrimento de outras, e a refletir sobre
os resultados e consequências de suas escolhas. São jogos que instigam o jogador a adotar
uma postura ética, provocando-o a se questionar sobre as razões que fazem daquelas escolhas
cursos melhores de ação, quando a indústria dos games em geral promove a violência como
a opção de ação física mais imediata. A decisão do jogador também é parte dos elementos
mobilizados na construção de sentido nos jogos da quinta poética – ...But That Was [Yesterday],
Loved e Everyday the Same Dream. São jogos que rompem com a tendência usual de encobrir
os mecanismos tutoriais que ensinam as regras e comandos de jogo, frisando esse processo de
aprendizado e conduzindo o jogador à reflexão a respeito dos motivos por trás de suas ações
no jogo e até, nos dois últimos casos, a questionar e desobedecer às instruções dadas.
Nas três poéticas seguintes, o gameplay desempenha um papel secundário em relação
à história narrada. Isso não deveria ser surpresa, já que uma das maiores e mais influentes
correntes teóricas dedicadas ao estudo dos games é justamente a dos narratólogos, que tratam
o meio como uma modalidade narrativa. Muitos dos desenvolvedores de jogos tomam essa
abordagem como ponto de partida em seus programas poéticos. Em Perspective, Take a
Walk e These Robotic Hearts of Mine, temos uma poética que usa a mecânica de jogo para
introduzir uma “lição de moral”, estabelecendo através do gameplay uma analogia entre as
narrativas de fundo e situações do cotidiano. Em Unmanned e Dys4ia, a estratégia consiste
no uso da mecânica do jogo para intensificar os efeitos da narrativa de fundo, possibilitando
que o jogador compreenda a situação narrada não apenas de um ponto de vista conceitual,
mas também sensível. A oitava poética, que agrupa os jogos Grey e Coma, se vale da mecânica
do jogo para amplificar contradições presentes na narrativa de fundo, subvertendo o sentido
dessa narrativa. Ainda que esses exemplos possam ultrajar os ludólogos, para quem o jogo
só tem o poder de produzir sentido enquanto uma prática cultural ritualizada, eles também
contrariam o ponto de vista dos próprios narratólogos, uma vez que articulam o gameplay
como parte do processo de significação e não apenas como um mecanismo de intensificação
do efeito de presença provocado pela narrativa.
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São as duas últimas poéticas aquelas que mais se aproximam do processo de construção
de sentido que idealizei quando sugeri que o jogar poderia ser uma atividade análoga à leitura.
Na nona poética, os jogos To What End e Gray comunicam “lições de moral” diretamente
através do gameplay, como conclusões extraídas da descoberta gradual dos resultados
atrelados às ações possíveis no jogo. Por outro lado, a décima poética, que agrupa os jogos As
The Village Turns e The Beggar, produz uma simulação auto-reflexiva a partir da mecânica de
jogo, conduzindo o jogador a refletir a respeito dos resultados tendenciosos dessas simulações.
São casos que nos ajudam a situar a expressividade do meio: ainda que as ações do jogador
produzam uma atualização específica da “história” a cada sessão de jogo, não configuram
uma coautoria porque a construção de sentido não consiste nessa concatenação de elementos
narrativos, e sim na lógica subjacente a ela, desvelada através dessa atualização. Quer o
mendigo de The Beggar morra ou se torne rei, por exemplo, o que importa é reconhecer a
crueldade e injustiça inerentes ao sistema que ordena seu mundo, e que favorece o declínio
rumo à miséria. Mas ainda que esses casos tenham sido antecipados na hipótese inicial, o
confronto com casos empíricos demonstrou que essa expressividade através do gameplay não
é possível sem os elementos narrativos que codificam a mecânica de cada jogo.
Assim, é forçoso concluir que games podem ser significativos – não porque contêm
imagens, textos ou narrativas interativas significativas – e sim porque são capazes de articular
a própria jogabilidade – os mesmos elementos que o tornam jogo, como regras, resultados e
valores – no processo de construção de significados. Este é, muito provavelmente, o “lócus”
da artisticidade do video game, a expressividade característica do meio. Na busca por essa
especificidade, é necessário separá-la da expressividade das práticas artísticas relacionadas aos
games, como o design de cenários e personagens, a composição da trilha-sonora e a escrita de
roteiros. Entretanto, a análise dos jogos realça algo que havia sido sugerido por Seel (2014):
não se pode falar na especificidade estética de um meio sem atentar para as aproximações e
diálogos que ele efetua com outros meios. “Eventos de apresentação” são caracterizados pelas
relações que estabelecem com outras formas de apresentação artística, e a ruptura da qual
nasce a experiência estética nesses eventos é sempre a ruptura da obra com outros tipos de
apresentação: quebras com expectativas criadas por outros jogos, gêneros e até outras mídias.
Há no corpus casos que evocam experiências como a da literatura (Silent Conversation) e a do
cinema (The Majesty of Colors, Unmanned, As The Village Turns). Por isso, a especificidade
estética não deve ser confundida com uma espécie de “pureza” da linguagem do meio.
Elementos tomados de empréstimo de outras mídias não são adotados pelos games
apenas para garantir a eles sua posição entre outros eventos de apresentação a partir de uma
suposta intertextualidade. Diante do questionamento auto-reflexivo que caracteriza a posição
do espectador diante desses eventos – “que tipo de texto é esse?” – o video game pode emergir
como uma modalidade particular porque as imagens, textos, sons e acontecimentos ficcionais
que não são exclusivos aos games ganham novos sentidos quando articulados ao gameplay,
tomando parte em uma forma sui generis de comunicação. Como demonstrou a análise,
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elementos de jogo como regras, resultados e valores não têm significado por si só e nem
quando articulados apenas entre si – a não ser pelo desafio ou diversão que proporcionam
ao jogador. Somente quando esses elementos se associam aos signos da ficção eles passam a
participar do processo de significação típico da experiência estética.
Ao tomar parte desse processo de construção de sentido, o gameplay deixa de ter como
único propósito a diversão do jogador. Isso talvez explique o fato de que, entre os 22 jogos que
compunham o corpus da análise, poucos eram de fato divertidos de jogar. Alguns, como Alone
In The Light, Coil, Everyday The Same Dream e Dys4ia intencionalmente visavam frustrar
e oprimir o jogador. Para muitos dos usuários que comentaram nas páginas dessas obras no
site, elas falharam em ser “bons jogos” na sua tentativa de proporcionar uma experiência de
caráter artístico. Essa opinião indica que ainda ocorre uma forte associação entre o meio video
game e o tipo de entretenimento “raso” que em geral se encontra em tensão com o mundo da
arte. Assim como a experiência estética já não se limita à beleza no campo da pintura desde o
expressionismo alemão, também podemos defender que ela não deve se restringir à diversão
no que tange ao video game.
E talvez possamos ainda compreender um pouco melhor as dificuldades enfrentadas
pelo video game em seu desenvolvimento estético, a partir da noção defendida por Seel de
que a particularidade de um dado evento de apresentação depende da posição desse evento
em relação a outros eventos de apresentação. Em muitos dos jogos analisados, a experiência
requeria, para atingir a consumação estética, que o jogador possuísse um repertório capaz
de combinar o conhecimento das formas de expressão artística à familiaridade com os
gêneros típicos dos games. Seria difícil para alguém que jamais jogou um jogo, como Ebert,
compreender o valor estético dessas obras.

3. A matéria do video game
A partir dessa conclusão acerca do papel do gameplay no processo de construção de
sentido, posso retomar algumas das questões inicialmente propostas. Que tipo de eventos
de apresentação seriam os jogos digitais? Como eles se ligam a outras formas de arte e se
apropriam dos processos e materiais dessas formas? O que esse entrelaçamento nos diz a
respeito da especificidade do meio video game? Como o suporte digital do video game afeta
o uso que os games fazem desse suposto material artístico nele integrado, e que diferença isso
causa na experiência que proporcionam?
Essas questões merecem uma abordagem capaz de sistematizá-las em conclusões gerais
a respeito do meio video game. São indagações sobre o que caracterizaria a especificidade
estética desse meio, e um elemento importante desse caráter particular é a sua matéria.
A preocupação em definir o que seria essa matéria no caso do video game é a principal razão
da inclusão da estética da formatividade de Pareyson na articulação teórica que serviu de
base à análise. Sua afinidade com as teorias estéticas de Dewey e Iser me permitia, em vez de
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tomar essa matéria como um dado definido a priori, extrair conclusões a seu respeito a partir
da aplicação da estrutura da experiência estética às obras, reconhecendo aspectos dela nos
elementos mobilizados nos processos de ruptura e consumação.
A matéria de uma dada forma de arte, segundo Pareyson, não equivale a sua mera
materialidade ou suporte físico, e por isso não devemos restringir a matéria do video game
ao seu suporte digital. Não posso, por exemplo, reduzir a caracterização da especificidade do
video game às qualidades da “nova mídia” famosamente descritas por Lev Manovich (2001),
mesmo que a “computação”, a capacidade de efetuar cálculos de maneira eficiente e flexível,
seja uma importante característica dos jogos digitais. Manovich havia enumerado cinco
princípios básicos da “nova mídia”: o princípio da representação numérica, segundo o qual todo
elemento dela pode ser representado numericamente e manipulado através de algoritmos; o
princípio da modularidade, que descreve a sua estrutura fractal, formada pela combinação de
fragmentos independentes e intercambiáveis de código; o princípio da automação, no qual
as duas primeiras qualidades se combinam para permitir que as mais variadas operações
de criação e manipulação de objetos digitais sejam efetuadas sem a intervenção humana; o
princípio da variabilidade, que descreve o caráter mutável dos elementos digitais; e o princípio
da transcodificação cultural, pelo qual a lógica computacional passa a influenciar a “camada
cultural” (a organização, os gêneros e conteúdos) da nova mídia (MANOVICH, 2001, p.64).
A matéria do video game inclui a “nova mídia” como suporte e, com ela, todos esses princípios;
mas eles não bastam para qualificá-la. Assim como ela abrange essa lógica midiática, ela também
integra os elementos de jogo – regras, resultados e valores – e elementos ficcionais – textos escritos,
sons, imagens em movimento, convenções narrativas, etc. Nenhum desses elementos é exclusivo
do meio video game, mas a forma como o meio articula todos eles lhe é inteiramente própria.
Usei aqui a expressão gameplay para me referir ao modo como um game articula esses
elementos de jogo – a sua mecânica – e ensaiei a possibilidade de considerá-la a particularidade
estética do meio video game, mas a análise demonstrou que a questão é ainda mais complexa.
A matéria do video game não é o gameplay, mas uma articulação da qual a mecânica de jogo é
apenas uma parte. Essa articulação inclui também os aspectos da narrativa/ficção – na relação
emaranhada com o gameplay que já descrevi –, assim como a lógica computacional do suporte,
que por sua vez se relaciona também mutuamente com esses outros dois lados do que poderia
ser representado como um triângulo (Figura 1). Sabemos, por exemplo, que o suporte digital
permite que video games tenham conjuntos de regras mais complexos e flexíveis que os jogos
não digitais. Os elementos de jogo, assim como as representações ficcionais, são marcados
pelas características do suporte digital que lhes garantem materialidade (qualidades como
as descritas por Manovich), mas a influência é mútua. Poderíamos dizer que as regras do
jogo são codificadas para a máquina usando os recursos do suporte digital, enquanto são
codificadas para o jogador através de recursos narrativos e ficcionais; ou que os elementos
ficcionais do jogo e suas interrelações narrativas figuram no computador sob a forma do
código digital, mas são compreendidos pelo jogador como a mecânica de jogo.
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Figura 1 – A matéria do video game

Talvez a obra que melhor ilustre essa tripla articulação seja Small Worlds. Temos ali um
universo ficcional marcado pelas exigências e limitações do suporte – a imagem pixelizada,
por exemplo, é fruto da necessidade própria do meio digital de traduzir formas e cores em
números. Igualmente, o gameplay é constituído por “regras” que podem ser codificadas
numericamente: os inputs do jogador que fazem seu avatar mover-se e saltar pelo cenário,
o fato de novos blocos de cor serem “desvelados” a uma dada distância do avatar (passando
da cor preta à cor que lhes cabe na imagem que é descoberta), etc. Mas mecânica de jogo
e narrativa não apenas revelam essa lógica subjacente da “nova mídia”, como a incluem no
processo de produção de sentido, promovendo, no caso de Small Worlds, uma visão nostálgica
e atenta das particularidades da imagem digital.
Há sempre uma parcela de cada um dos elementos dessa tríplice articulação que não é
imediatamente acessível ao jogador. Alguns aspectos do suporte digital, em particular os da
imagem e do som, são percebidos diretamente, mas o software que assegura o funcionamento
de cada obra fica oculto. Certos elementos ficcionais são visíveis, como cenários e personagens,
enquanto algumas conexões narrativas são reveladas indiretamente. Do mesmo modo, há
regras de jogo explícitas e implícitas. Por isso, o modo como essa complexa articulação da
matéria do meio é experimentada pelo jogador poderia ser descrito através da metáfora da
caixa preta de Vilém Flüsser (2002) – um mecanismo no qual seu usuário domina o input e o
output, sem no entanto conhecer o que acontece em seu interior. O jogador sabe os comandos
que deve utilizar, mas só pode compreender plenamente os resultados desses inputs ao
visualizar, na tela, o resultado das suas ações. O funcionamento interno dos algoritmos que
representam em termos numéricos as regras do jogo só é acessível ao jogador indiretamente,
seja por esse processo de experimentação ou pelo modo como a ficção/narrativa lhe antecipa
algumas possibilidades. Como na caixa preta de Flüsser, o jogador joga com o aparelho – no
caso, o game – para esgotar as possibilidades nele programadas, e assim compreender o que
ocorre, por assim dizer, sob o capô. Aqui, a ideia do deciframento de um código subjacente ao
texto, cara ao pensamento de Iser, ganha um duplo sentido: desvelar a lógica de funcionamento
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do jogo pode vir a ser, também, produzir o seu sentido. Isso é algo que pode ser percebido
mais claramente em jogos como The Beggar e As The Village Turns, que exigem múltiplas
sessões de jogo para que o jogador esgote todas as possibilidades programadas e não apenas
conheça o funcionamento da mecânica codificada no jogo, mas também compreenda que
tipo de discurso se encontra traduzido nessa programação, o que ela comunica ao privilegiar
certos resultados em vez de outros. A limitação técnica do suporte impede, por exemplo, a
simulação perfeita de todos os aspectos de um mundo ficcional, e a escolha de quais elementos
simular tende a indicar uma intenção comunicativa.
Se podemos dizer que a ficção/narrativa traduz para o jogador a mecânica de jogo, ao lhe
permitir realizar inferências sobre as regras e objetivos sem conhecê-los de antemão, talvez
seja também possível pensar que o jogo seja uma forma de traduzir ficções e narrativas para
o suporte digital particularmente adequada às peculiaridades desse suporte. Ao transformar
conexões narrativas possíveis em regras simplificadas e discretas, por exemplo, um mundo
ficcional se transforma em algo traduzível em algoritmos e valores numéricos e passível de
ser manipulado pelo computador. Isso ocorre à custa do realismo ilusionista almejado pelos
narratólogos, mas qualquer empobrecimento que porventura decorra dessa simplificação é
compensado pelas possibilidades de articulação dinâmica oferecidas pelo suporte. Porém,
se não atentarmos às possibilidades interpretativas presentes nessa tríplice articulação entre
suporte, gameplay e ficção/narrativa, estaremos fadados a repetir críticas e lamentos a respeito
da falta de nuance e sofisticação nas histórias banais típicas dos games.

4. Conclusões
A partir dessa formulação acerca das particularidades do meio, podemos concluir
que vencer um jogo digital – completando todos os objetivos propostos pelo game – não é
necessariamente a finalidade última do jogador, e sim um mero pretexto para que ele desvele
a mecânica de jogo e, com ela, as relações apresentadas no jogo entre as três dimensões
da matéria (gameplay, suporte e ficção). O estabelecimento de parâmetros para a vitória ou
a completude de um dado jogo serve para conduzir o jogador a esse processo gradual de
descoberta, no qual reside o prazer estético e em cuja conclusão se dá a consumação da
experiência estética.
O fato de que esse processo de exploração da caixa preta exige inputs do jogador implica
na necessidade da adoção de uma atitude por parte deste, não apenas diante da obra, mas na
própria obra. O comportamento do jogador passa a fazer parte não apenas da recepção da
obra, mas da própria matéria do meio. Na experiência estética, o receptor sempre “performa”
o meio, na medida em que produz o código que rege o sentido da obra. Seu comportamento,
nesse sentido, já é parte da obra, mas esse caráter de performance é intensificado no video
game – ou talvez fosse mais preciso dizer que alguns aspectos da performance do jogador são
intensificados nos games: em particular, seu caráter de comportamento restaurado.
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Toda performance é um comportamento restaurado (SCHECHNER, 2006), na medida
em que é uma ação física que não ocorre pela primeira vez. A performance, entretanto,
confere à execução de uma “rotina” uma qualidade auto-reflexiva, uma reflexão sobre o
próprio comportamento. Isso só é possível porque o comportamento restaurado é marcado,
enquadrado e separado. Mecânicas de jogo, aspectos ficcionais, e até mesmo qualidades do
suporte digital roteirizam e demarcam ações físicas do jogador, fazendo com que ele reflita
não apenas sobre o próprio comportamento de recepção da obra (seu papel de jogador,
diante da obra), como também sobre o próprio comportamento na obra (seu papel no jogo
ou mundo ficcional, e o que ele representa).
É claro que a obra não existe sem o ato de recepção, e que, portanto, descrever a atitude
do receptor como um comportamento diante da obra não deve ser entendido como a descrição
de uma separação, e sim como uma diferenciação – porventura tênue – entre dois níveis de
um mesmo processo. A interação física do jogador com o jogo faz parte da materialidade
física da obra de uma maneira que seu ato de recepção não faz, embora isso não implique
em uma interferência do jogador na matéria do game, uma vez que essas ações físicas são
roteirizadas pelas regras do jogo ou por convenções de comportamento que o jogo invoca.
É porque as ações físicas do jogador fazem, dessa maneira, parte das obras, que o video
game se mostra um meio particularmente propício ao tratamento de certos temas como a
postura ética diante da alteridade (ImmorTall, The Majesty of Colors), o aprendizado (...
But That Was [Yesterday]), os hábitos (Everyday The Same Dream, Unmanned) e dogmas
(Loved). O fato de que a maioria esmagadora dos games que seguem a lógica do mercado
optam por roteirizar comportamentos violentos, sem qualquer tipo de auto-reflexividade ou
questionamento, não apaga essa que é uma das principais possibilidades estéticas oferecidas
pelo meio.
Na pesquisa da qual este texto é um mero relato, prescrevi-me a tarefa de desenvolver
uma teoria estética acerca da especificidade expressiva dos games. Em retrospecto, percebo
que talvez tenha feito pouco mais que estabelecer os fundamentos dessa teoria do meio
video game. Outros trabalhos virão, que talvez tomem a discussão que aqui se deu como
pressuposto, fazendo avançar este projeto. À etapa cujas conclusões aqui apresento, basta
o papel de iluminar novos caminhos, permitindo abordar de novas maneiras a questão do
potencial estético do video game.
Nem todos os jogos digitais podem proporcionar experiências estéticas, e mesmo aqueles
que o fazem, talvez fiquem aquém, em sofisticação e sutileza, de modalidades artísticas que
tiveram décadas ou séculos para explorar as possibilidades oferecidas por suas respectivas
matérias. O video game já não está mais em sua infância, mas apenas nos últimos anos
surgiram as condições necessárias para garantir aos desenvolvedores a autonomia em relação
à indústria necessária para essa experimentação. Os jogos casuais são fruto dessa mudança
e, embora a nova tendência tenha sido incorporada à lógica de mercado, resultando em uma
enxurrada de títulos que, de fato, merecem o epíteto “casual”, ela também assumiu a forma
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de inúmeros jogos de caráter pessoal e autoral, aos quais têm se tornado comum atribuir a
denominação “indie”. Quer optemos por chamá-los de “casuais” ou de “independentes”, os
jogos aqui analisados fazem pouco mais que arranhar a superfície do potencial estético do
meio. E é bem possível que este trabalho tenha feito o mesmo no campo da teoria.
Estamos apenas no começo.
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A dimensão estética da organização midiatizada
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The aesthetic dimension of mediatizated organization
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RESUMO
Este artigo é constituído de reflexões relacionadas ao processo investigativo da dissertação de
mestrado em andamento. O trabalho procura pensar o processo da midiatização ao se reverberar
na dinâmica de atuação comunicacional das organizações contemporâneas. A partir da observação
do Evento Especial da Apple de Setembro de 2014, buscaremos discutir a proposta que entende
a organização como mídia e seu desenvolvimento no campo da comunicação organizacional,
tendo como referência a noção de que vivemos em uma sociedade permeada por interações
sociais midiatizadas.
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ABSTRACT
This article is consisted by reflections related to investigative process of the Master’s thesis
in progress. The work aims to think about mediatization process when it reverberates in the
communication performance of contemporary organizations. Observing Apple Special Event
from September 2014, we will manage to discuss the proposal that understands the organization
as media and your development in organizational communication field; referring the notion we
live in a society full of mediatizated social interactions.
KEYWORDS: Communication. Organization. Mediatization. Apple Special Event. Aesthetics
Experience.
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Introdução
Esta reflexão é parte da pesquisa de mestrado da autora e objetiva abrir o tema
para discussões e possíveis contribuições. O percurso metodológico adotado neste artigo
compreende pesquisa bibliográfica e observação direta. Buscaremos, inicialmente,
compreender o processo de midiatização a partir da visão de José Luiz Braga (2007) e Stig
Hjarvard (2014) para depois entender como este contexto reverbera na atuação comunicacional
da organização ao se apropriar de uma “discursividade estética” (PICADO, 2013, p. 44),
especificamente na observação do Evento Especial da Apple de Setembro de 20143.
Pensar a midiatização da sociedade como processo interacional de referência, gerador
de tecnologia e indicador de um cenário mercadológico competitivo, nos incita a investigar o
desenvolvimento da comunicação no contexto das organizações, marcado por complexidades
e questionamentos. Para Braga (2007, p. 143), “a sociedade constrói a realidade social através
de processos interacionais pelos quais os indivíduos e grupos e setores da sociedade se
relacionam”. Observar as organizações em relacionamento com seus interlocutores, portanto
em comunicação, é olhar para os processos de midiatização.
As lógicas da mídia indicam o quanto o conceito de competitividade, associado à
noção de visibilidade, é determinante para a realidade em que vivem as organizações hoje.
Visibilidade esta que convoca à experiência na medida em que, na contemporaneidade,
as organizações buscam movimentos que perpassam pela dimensão do sensível, práticas
interacionais com potencial de afetação dos sujeitos. “A competitividade das empresas já não
se baseia tanto na redução dos custos, na exploração das economias de escala, nos ganhos
permanentes de produtividade, quanto em vantagens concorrenciais mais qualitativas,
imateriais ou simbólicas”. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 42).
Existe hoje um movimento transformador de discurso que acoberta processos de
venda e valoriza experiências de caráter estético, fazendo com que “a estridente mensagem
econômica seja ouvida junto com outro tom, de cunho existencial, no preponderante ‘compreme’ a sua súplica do ‘receba-me, perceba-me, reconheça-me, para que possa simplesmente
ser’”. (TÜRCKE, 2010, p.39). Em acordo com o autor, acreditamos viver em uma sociedade
pautada pela filosofia da sensação, em que fazer sentir prepondera ao fazer pensar. Este
cenário reverbera no discurso organizacional como forma de sobrevivência, visibilidade e
competitividade.
Entendemos aqui, a midiatização como referência para uma discursividade estética que
constrói estratégias emergentes, potencializando o acionamento da interação entre sujeito e
organização. Nesta visada, observamos o Evento Especial da Apple periodicamente realizado
sempre que a Apple tem novos produtos para apresentar ao mercado. Nesta edição, os
protagonistas foram o iPhone 6 e o Apple Watch. O evento acontece de forma presencial, mas
3. Recomenda-se o acesso ao site do evento para melhor compreensão deste artigo: http://www.apple.com/
live/2014-sept-event/.

180

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

é transmitido ao vivo, globalmente, por um link específico situado no site da organização. Ele
será discutido como fenômeno comunicacional próprio às lógicas midiatizadas vivenciadas
hoje pelas organizações.

Midiatização e Organizações
Neste artigo, entendemos o conceito de midiatização a partir da visada formulada por
Braga (2007) e Hjarvard (2014). “Proponho abordar a mediatização como processo interacional
em marcha acelerada para se tornar processo “de referência” - o que corresponde a dizer que
não assumimos o processo como estabelecido, embora em estado avançado de implantação”.
(BRAGA, 2007, p. 141 e 142). Segundo o autor, o processo ainda não é hegemônico, mas
compreendemos que seu desenvolvimento é reforçado pelos modos de atuação do capitalismo
contemporâneo. As lógicas da midiatização estão relacionadas às “origens tecnológicas” e
em “origens de processo econômico de produção capitalista” (BRAGA, 2007, p. 148). Muniz
Sodré (2014, p. 55) reforça a relação entre a atual forma de atuação do capital e o fenômeno
da midiatização afirmando que “o capitalismo contemporâneo é ao mesmo tempo financeiro
e midiático: financeirização e mídia são as duas faces de uma moeda chamada sociedade
avançada”.
Ao considerarmos a midiatização enquanto processo em constituição na sociedade
contemporânea, percebemos que sua influência perpassa pelo posicionamento das organizações
em relação a esta sociedade, portanto pela comunicação em contexto organizacional. Márcio
Simeone Henriques e Ângela Salgueiro Marques (2014) afirmam que estudar a comunicação
organizacional nos ajuda a compreender processos não só comunicacionais, mas também
sociais. Observar as configurações da comunicação no âmbito das organizações nos faz
perceber a organização “como um ator importante no processo social” (HENRIQUES;
MARQUES, 2014, p. 35).
Hjarvard (2014) afirma existir uma extensão das lógicas da mídia sobre as demais
instâncias da sociedade aqui entendidas como a família, a Igreja, a escola, os partidos políticos,
empresas e outras instituições.
Vivemos uma midiatização intensiva da cultura e da sociedade que não se limita à formação
da opinião pública, mas atravessa quase todas as instituições sociais e culturais. Cada vez mais,
outras instituições necessitam de recursos da mídia, incluindo sua habilidade de representar
a informação, construir relações sociais e ganhar atenção com ações comunicativas.
(HJARVARD, 2014, p. 21).

Além disso, o autor esclarece que as diversas instituições e os sujeitos em sociedade são
influenciados por recursos que antes eram de exclusivo controle dos meios de comunicação,
mas que atualmente estão acessíveis. Os processos específicos a estes meios hoje podem ser
desenvolvidos em diversas instâncias, como os ambientes organizacionais.
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A noção de uma lógica da mídia é usada para reconhecer que os diversos meios de comunicação têm características específicas e modi operandi que influenciam outras instituições e a
sociedade como um todo, já que eles contam com recursos que a mídia tanto controla quanto
torna disponíveis. (HJARVARD, 2014, p. 26).

Em nossa visão da organização como mídia, especialmente em relação ao objeto
observado, compartilhamos da visão de Geane Carvalho Alzamora e Thiago Barcelos Pereira
Salgado (2014, p. 112) que entendem a mídia como “um lugar de apontamento de sentidos,
de estabelecimento de formas interativas; um tipo de solicitação de disponibilidade entre os
sujeitos a fim de que compartilhem suas experiências; uma maneira de estabelecimento de
contratos e estruturação de sentidos”. Entendendo a organização como espaço de produção
e circulação de experiências, como lugar de construção de um discurso que busca instituir
determinada prática social, percebemos uma relação próxima entre mídia e organização. Esta
reconfiguração no relacionamento da organização com seus interlocutores emerge como
estratégia de comunicação própria à sociedade em processo de midiatização.
Para Ivone de Lourdes Oliveira e Fábia Pereira Lima (2010) a noção de mídia
organizacional pode ser entendida como um espaço em que as organizações podem
ser produtoras de conteúdo midiático, tomando o papel de protagonistas. Essa forma
contemporânea de interação com interlocutores afeta diretamente a sobrevivência do
negócio por meio da construção de discursos organizacionais simbólicos. Eugenia M. M.
R. Barichello e Elisângela Lasta (2015) corroboram com esta visão afirmando que, em uma
sociedade em processo de midiatização, as organizações conseguem uma certa autonomia
para comunicar com seus públicos por meio da constituição de espaços próprios, a exemplo
do blog corporativo.
Neste sentido, entendendo a midiatização como contexto, podemos buscar compreender
os modos contemporâneos da interação entre organização e interlocutores. Na perspectiva de
Lima (2009) as organizações podem tanto se utilizar dos diversos meios de comunicação como
podem criar os seus próprios meios ou veículos, adotando a lógica da mídia. A midiatização
é desenvolvida como estratégia para legitimação social, considerando que as organizações
são interdependentes dos processos vivenciados em sociedade.
A midiatização enquanto fenômeno social apresenta uma cultura comunicacional própria, o que vai reverberar nos modos como as empresas se relacionam com seus interlocutores. Ao observamos as formas de atuação da mídia, podemos compreender casos específicos
em que as organizações adotam ou reverberam essas lógicas. É o que buscaremos entender a
partir da observação do Evento Especial da Apple de Setembro de 2014.

Evento Especial da Apple
Desde o lançamento do iMac em 1998, a Apple organiza um evento para exibir suas
novidades a um público selecionado, sempre em um palco de teatro onde os principais
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executivos apresentam os produtos ou serviços da empresa ao mercado. Perseguindo lógicas
midiatizadas, a Apple passou a disponibilizar publicamente via download os vídeos completos
que registram esses lançamentos do início ao fim, a partir do lançamento do serviço iCloud
em 6 de junho de 2011. O Evento Especial da Apple, ocorrido em nove de Setembro de
2014, está entre os vídeos disponíveis para download e também foi transmitido ao vivo a
partir de um link exposto na primeira tela do site da Apple no dia do lançamento. O evento
teve duração de 2 horas e 14 minutos e um site foi desenvolvido exclusivamente para sua
transmissão.
A página criada para a publicação online do evento é elemento de construção da
organização como mídia. Este site apresenta, primeiramente, um player que exibe o
que acontece no teatro durante o lançamento. Este player mostra os vídeos pré-gravados
especialmente para serem exibidos naquele dia e a transmissão dos acontecimentos
presenciais. Também foi implementada uma linha do tempo constituída por publicações em
textos, fotos e links de autoria da própria organização e de alguns interlocutores integrados
ao site via Twitter. Sinaliza-se a participação de personalidades públicas, da imprensa e do
próprio CEO4 da Apple, Tim Cook. A linha do tempo se localiza abaixo do player e conta com
uma divisão de sete momentos que organizam o evento.
O primeiro deles, nomeado Pré-evento, exibe na linha do tempo o que acontecia nos
bastidores. Destacam-se elementos como foto do teatro pronto para receber os convidados,
foto das pessoas aguardando na fila para entrar no local, mensagens no Twitter que
compartilhavam a expectativa sobre o que seria apresentado. Esta primeira parte da linha
do tempo finalizou com um vídeo institucional de viés conceitual, pré-gravado, que exibia
mensagens positivas sobre os valores da organização. Destaca-se o apelo sensível do vídeo,
das imagens à música escolhida, tudo parece ter sido pensado para encantar a quem assiste; é
forçoso destacar o seu caráter envolvente. Transcreve-se aqui tradução nossa do texto inicial
e final deste vídeo pré-gravado: “Isso é para aqueles que sempre viram as coisas de forma
diferente. Os que seguem uma visão, não uma rota. Onde os outros percebem o primeiro
como valioso, você valoriza a primeira coisa que realmente importa. [...] Você é a diferença
entre o mundo como ele era e o melhor lugar que ele será. E diferente é a única coisa sobre nós
que sempre será a mesma”. Percebe-se a caracterização de uma organização que não fala só de
si mesma, mas que inclui os sujeitos em interação no próprio discurso. Como diversas outras
empresas, a Apple vende produtos e serviços, mas, para isso, ela busca ser percebida de forma
diferente. O que dá suporte a este processo é a construção de um discurso organizacional que
privilegia o compartilhamento do seu jeito de pensar e agir, da promoção de um estilo de
vida. Oliveira e Lima (2010) afirmam que ao se constituir como mídia, a organização objetiva
propor «interação pelo partilhamento de um quadro de referências simbólicas comuns (como
estilos de vida, valores, atitudes)» (OLIVEIRA e LIMA, 2010, p. 160 e 161).
4. Presidente da empresa.

183

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

Em síntese, nota-se que as práticas profissionais de comunicação adotadas procuram um
caminho para expressar como a empresa constrói sua identidade, defendendo que sua forma
de pensar cria mundos melhores. É como se a organização dissesse: «eu penso diferente,
eu realizo feitos incríveis pensando assim, eu estou fazendo do mundo um lugar melhor».
Sutilmente, esta discursividade estética informa que se as pessoas quiserem ser diferentes, se
elas quiserem fazer parte de um mundo melhor, elas devem usar produtos Apple, elas devem
consumir produtos Apple, elas podem defender a Apple, colocando este jeito de pensar em
circulação. A organização convoca, de forma indireta, os sujeitos em interação a fazerem
parte de seu universo, operando lógicas de pertencimento e desejo, típicas ao capitalismo
contemporâneo e à midiatização enquanto processo histórico, social, cultural e econômico.
Nesta visada, podemos refletir sobre como as organizações contemporâneas, empresas da
indústria de bens para consumo, buscam se enquadrar em um território midiatizado a partir
da construção de territórios do desejo. Como elucida o exemplo apresentado por Rogério
Haesbaert e Glauco Bruce (2002, p.4) “um músico não deseja apenas um bom instrumento,
ele quer harmonia, sonoridade, uma plateia, um lugar, etc”.
Desejos construídos por algumas organizações como a Apple, acabam conseguindo
influenciar o sujeito, podendo chegar até mesmo a um certo grau em que este já não se limita
a comprar produtos ofertados, mas a propagar as suas experiências positivas. Muitas vezes os
sujeitos defendem a empresa tornando-se advogados da marca, conforme esclarecem Wilian
Ramalho Feitosa e Delane Botelho (2014):
O nível de ligação emocional que o consumidor tem com uma marca pode fazer com que
seu comportamento relativo ao conteúdo online sobre ela difira daquele de um consumidor
sem aquela ligação – eles podem transmitir mais conteúdo positivo e resistir, contestar ou até
negar conteúdo negativo. (FEITOSA e BOTELHO, 2014, p.1)

Neste processo, a Apple pretende que o sujeito sinta-se parte da organização, configurase uma relação de proximidade. Este relacionamento se conforma por lógicas próximas às da
experiência estética. Compreendemos a experiência estética como uma interação cognitiva
com potencial de afetação do sujeito. Segundo Cesar G. Guimarães (2006, p.15), a experiência
estética está “inserida em um contexto específico de ação e de comunicação, isto é, em uma
situação na qual o sujeito é levado a desenvolver uma compreensão pragmático-performativa
do objeto que lhe é apresentado”. O autor complementa que “ela possui uma dimensão que é
social e não simplesmente psicológica”.
A experiência estética, segundo Braga (2010), ultrapassa o nível psicológico de afetação
momentânea. Em uma perspectiva comunicacional, a experiência estética vai além da
percepção e da emoção, ela é também volitiva, pressupõe o compartilhamento. Por isso,
ela pode ser territorializante na medida em que não só afeta o sujeito, como potencializa a
circulação de sentidos produzidos no processo comunicacional. De acordo com o autor, “em
uma sociedade na qual a midiatização vai se tornando o processo interacional de referência,

184

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

os produtos em circulação mediatizada tornam-se geradores probabilísticos de experiência
estética”. (BRAGA, 2010, p. 79).
Deste modo, entendemos este tipo de experiência como uma experiência que é relacional,
que se difere de sujeito para sujeito, é influenciada por determinado contexto, cenário e
momento de interação. Quando de trata de uma experiência que se dá em um universo que
explora aspectos da ordem do sensível, é preponderante considerar que cada interlocutor
pode ser afetado ou não, de acordo com sua constituição subjetiva. Nesta perspectiva,
é importante retomar a ideia de que no atual momento de pesquisa e a partir do evento
estudado, entendemos a Apple como uma organização que busca territorialização global,
pautada por um discurso baseado nos conceitos de inovação e design, mas que, sobretudo,
apresenta estratégias de visibilidade que se destacam por envolver um número significativo
de consumidores-fãs e, por isso mesmo, nos apresenta como possível reconfiguração dos
modos de atuação das organizações e de suas formas de comunicação, fenômeno típico ao
capitalismo contemporâneo e à sociedade de controle.
Nesse sentido, estamos tratando aqui de um processo de acionamento da interação entre
sujeito e organização composto pelo desenvolvimento da transmissão ao vivo combinado
com vídeos pré-gravados integrados ao restante do show e à linha do tempo. O discurso
é construído de forma que os benefícios tangentes dos produtos ficam em segundo plano.
O que a empresa pretende comercializar é o desejo, o sujeito não precisa de um telefone,
mas sim de um produto mundialmente aplaudido, ansiosamente esperado. Percebe-se que o
envolvimento entre sujeito e organização não se dá a partir da venda de um produto, mas sim
pelo viés da experiência.
A fusão da informática com a elegância, da tela com o gestual [...] do móvel com o tátil gerou
um universo particular, um universo transestético em que milhões de adeptos do Mac se
diferenciam dos usuários comuns pelo sentimento de pertencer a uma comunidade em que o
computador não é apenas uma máquina, mas uma cultura, uma “cool attitude”, um estilo de
vida. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 68).

O segundo momento deste Evento Especial da Apple é denominado Introdução.
É quando Tim Cook finalmente sobe ao palco e fala um pouco sobre o que irá acontecer
nos próximos momentos. Em seguida, acontece de fato a apresentação dos produtos e
serviços objetos do evento que são: o iPhone 6 (terceiro momento), o Apple Pay (quarto
momento), o Apple Watch (quinto momento) e o lançamento do álbum gratuito do U2 (sexto
momento), com destaque para o telefone e o relógio. Finaliza-se com o sétimo momento,
onde são exibidas as postagens pós-evento. A maioria são agradecimentos da organização e
comentários de interlocutores sobre o que foi apresentado. Outro aspecto típico aos processos
de midiatização é a participação ativa dos sujeitos em interação, ou seja, para a organização
em relacionamento com a sociedade é importante disponibilizar espaço de fala aos seus
interlocutores. A organização como mídia se institucionaliza não somente a partir de sua
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voz, mas se legitima a partir da fala de sujeitos outros, aqui representados pela imprensa,
empregados e celebridades.
Nota-se que o player do vídeo e a linha do tempo são dois elementos centrais que acionam
o território comunicacional desejado pela empresa. É caro ressaltar que a transmissão ao
vivo aconteceu a partir de Cupertino (EUA), cidade sede do principal escritório da empresa,
portanto determinante para o aspecto histórico e simbólico do evento. Foi neste mesmo local
que Steve Jobs, fundador da Apple, apresentou ao mundo em 1998, o iMac. O lançamento,
apresentado por Tim Cook e seus colegas do mais alto escalão da companhia, é concebido
como espetáculo. A divisão didática de conteúdo na linha do tempo indica um esforço da
organização em se relacionar com os sujeitos em interação. A narrativa como «potência
estruturante» (ANTUNES, 2014, p. 117), constituída pelas sete divisões de tempo, instiga
a investigação deste processo de envolvimento entre sujeito e organização que se estabelece
como mídia. Hjarvard (2014) corrobora para esta reflexão:
As mídias são ferramentas sociais para a produção de atenção, mas o recurso verdadeiro
é a capacidade da mídia em controlar como a informação é representada (por exemplo,
enquadrada ideologicamente ou narrada artisticamente), como as relações são construídas
(por exemplo, quem se conecta a quem e de que formas), e para qual finalidade social as
ações comunicativas servem. (HJARVARD, 2014, p. 40).

A partir do desenvolvimento da narrativa organizacional, a marca cria um ambiente
para que o sujeito seja afetado, para que sejam acionados os aspectos sensíveis de seu universo
cognitivo. Esse processo, possivelmente, é reverberado em lógicas de consumo. Ilustra-se o
indício de uma relação entre consumidores-fãs e o lançamento do iPhone 6. Apesar de ter sido
lançado em nove de Setembro de 2014 nos Estados Unidos, o produto só chegou ao Brasil em
quatorze de Novembro de 2014, dois meses depois. Na ocasião, consumidores fizeram filas5
desde a madrugada do dia anterior para comprar o produto. Em outros lugares do mundo6,
como Nova Iorque, Miami, Sydney e Tóquio, também ocorreu o mesmo fenômeno.
Quando a Apple realiza este evento de lançamento, ela objetiva que qualquer pessoa com
acesso à internet vivencie uma experiência semelhante a que ela proporciona aos convidados
presenciais. Coêlho (2015) nos atenta para o aspecto digital da midiatização:
Os processos midiáticos são intensificados e há uma tendência de mobilidade dos processos
sóciotécnicos, atravessando práticas sociais de maneira diversa. A flexibilização de fronteiras
geográficas e culturais, principalmente a partir do processo de midiatização digital, nos leva
a refletir também sobre aspectos relativos à convivência intercultural potencializada por esse
processo. (COÊLHO, 2015, p. 58 e 59).

5. “iPhone 6 que custa até R$ 4,4 mil provoca filas na madrugada no Brasil”: texto publicado em 14 de Novembro de
2014 no Blog Radar Tecnológico do Estadão.
6. Notícia publicada no site Exame.com em 18 de Setembro de 2014: As filas para comprar o iPhone 6 pelo mundo.
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O evento é palco da publicação oficial de uma série de informações da empresa, até
então tidas como confidenciais. Como visto, ele é parte constituinte de uma narrativa seriada
destinada ao lançamento de novas ideias da organização. O que antes era restrito se torna
público. Diversos interlocutores têm a possibilidade de acessar essas novas informações
simultaneamente. O sujeito que se coloca em frente a uma tela de computador para acompanhar
o lançamento, é considerado aqui ator neste processo de comunicação da organização, por
resignificar e se apropriar destes conteúdos por ela apresentados. O que ele vivencia pode ser
considerado um deslocamento de seu cotidiano e, neste sentido, ele é sujeito que experimenta
um processo estetizado.
Desta forma, propõe-se pensar a experiência estética como operador analítico para
compreender este fenômeno comunicacional próprio aos processos de midiatização e
apreendido ao pesquisar o objeto empírico em questão. Em uma primeira observação, notase a presença de uma discursividade estética na narrativa construída pela Apple e em toda a
comunicação deste evento que possibilita o entendimento da organização como mídia.

Considerações finais
Ao propormos o entendimento da organização como mídia, a partir do evento estudado,
ficou clara a necessidade de aprofundarmos os estudos sobre a midiatização no contexto
organizacional. O objeto empírico eleito solicita o desenvolvimento de cotejamentos que
envolvem organização e sujeitos em sociedade, impulsiona complexas dinâmicas interacionais
e articula interlocutores. Na visada proposta, a organização se conforma como mídia. Não só
segue lógicas mediatizadas, mas atua em uma sociedade que também é pautada pelas lógicas
da mídia. A organização se posiciona como espaço de produção de comunicação. O site se
constitui como meio e potencializa as formas contemporâneas da comunicação possibilitadas
por recursos virtuais, pela internet; reverberando no real, a exemplo das filas em lojas.
Observamos que a midiatização como cenário próprio aos processos do capitalismo
contemporâneo possibilita o desenvolvimento de novos construtos teóricos e práticos;
influencia-nos a buscar caminhos outros, a desenvolver novas interfaces entre saberes
distintos que se encontram a partir de um olhar comunicacional. Nesta trajetória reflexiva,
ainda permanece uma dúvida. A organização segue a lógica da mídia em uma ambiência de
midiatização para envolvimento dos públicos ou é a mídia que segue a lógica da organização
que é onde se concentra o poder do capital?
A “criação artificial de escassez” (GORZ, 2005, p.11), característica base do capitalismo
enquanto sistema econômico vigente e estabelecida como fator de competitividade entre as
empresas, foi explorada pela Apple. Considerando que a organização foi responsável por
criar o primeiro smartphone a ser lançado no mundo, entendemos que um território, até
então inexistente, foi monopolizado por algum tempo. Desta forma, o valor estabelecido para
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a venda de um produto novo pode chegar a patamares jamais imaginados7. A quantidade de
mercadoria disponibilizada no mercado pode ser manipulada ao ponto de criar uma falsa
demanda. Vejamos o caso do iPhone 6, objeto do evento estudado, e que, vale lembrar, foi
lançado em nove de Setembro de 2014. Apenas no dia doze uma quantidade limitada de
aparelhos foi de fato colocada à venda, período denominado pela Apple como Pré-venda8.
Em vinte e quatro horas foram comercializadas quatro milhões de unidades. No dia dezenove,
iniciou a venda oficial do produto nos Estados Unidos. Em três dias haviam sido compradas
mais de dez milhões de unidades dos novos modelos e o produto foi declarado esgotado.
Quem optasse por comprar o telefone pelo site da Apple, podia esperar até quatro semanas
pela entrega. O tempo normal é de três dias úteis9.
A partir desta criação de escassez, lógicas de desejo são acionadas e reforçadas.
Este processo ocorre anualmente, desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007.
Especificamente em relação ao iPhone 6, principal produto lançado no Evento Especial da
Apple de Setembro de 2014, identificamos o estabelecimento de um ciclo. Primeiramente,
ocorreram especulações na imprensa10 sobre o aparelho a ser lançado mesmo antes da
organização se pronunciar oficialmente a respeito da novidade. Depois que o produto é
apresentado de fato ao mercado, ocorreu a Pré-venda e paulatinamente o telefone começou a
ser disponibilizado em outros países do mundo. Pouco tempo depois do novo iPhone chegar
em todos os países previstos já se iniciam os rumores do próximo modelo. O aparelho já
nasce dentro da lógica da obsolescência programada, pronto para ser substituído por uma
nova versão após um ano. Para além dos aspectos contextuais, existe também um fator
técnico que estimula a espera por novidades e impulsiona o consumo. A própria tecnologia
do software (sistema operacional) é frequentemente atualizada fazendo com o que o hardware
(smartphone) se torne obsoleto. Os elementos físicos de construção do telefone, peças,
processadores, memória e outros componentes do hardware, não conseguem acompanhar as
constantes atualizações do software.
Todo este processo associado ao desenvolvimento de uma estratégia de comunicação
que perpassa a dimensão do sensível, que explora as lógicas da experiência estética, que
busca vincular sujeito e organização, visa manter o monopólio de mercado da Apple, pois
os produtos da empresa ganham o significado de obras de arte. Esse movimento nos ajuda
a compreender não só o contexto midiático em que vivemos, mas também seus valores
simbólicos e sociais. É um processo que faz sentido em uma sociedade retroalimentada
7. Notícia publicada pelo site da Revista Época: “Mesmo com valor de R$ 4.399, iPhone 6 já está esgotado na loja
oficial da Apple no Brasil”.
8. Dados informados pelo blog Mac World Brasil e atualizados em vinte e três de Setembro de 2014.
9. Informação aferida no próprio site da Apple em doze de Outubro de 2015.
10. Destacamos aqui dois exemplos de notícias publicadas na internet sobre o assunto: “Seis rumores para o lançamento do iPhone 6” e “iPhone 6: rumores e expectativas”.
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pelas lógicas de temporalidade e valor disseminadas pelo fenômeno da midiatização e pelas
formas de atuação do capital na contemporaneidade. Neste âmbito, reforçamos a pertinência
em se investigar o desenvolvimento de uma discursividade estética vista como estratégia de
comunicação organizacional regida pelos modos de atuação do capitalismo contemporâneo.
A conformação do Evento Especial da Apple de 2014 como fenômeno comunicacional
marcado pelos processos de uma sociedade em vias de midiatização nos instiga a entender o
discurso da Apple e suas possíveis reverberações. Portanto, a metodologia a ser adotada na
investigação de questionamentos para a pesquisa da qual se origina este artigo deverá estar
atrelada a reflexões críticas que envolvam o discurso organizacional, pois “na medida em que
elaboram o mundo, através dos seus discursos, os atores também constroem suas relações e
identidades”. (MOL, 2012, p. 75).
Na atual fase da pesquisa, entendemos que este discurso é marcado pela construção de
um conjunto de práticas comunicacionais que podem ser compreendidas a partir da noção
de experiência estética como estratégia de vínculo entre organização e sujeito. Ainda é
preciso questionar se estamos nos debruçando sobre a experiência estética ou se estamos nos
deparando com uma espécie de estetização da experiência, ou seja, um tipo de experiência
de natureza estética, mas que pode ser pensada, programada, planejada e conduzida. Nesta
trajetória, ainda se faz necessário analisar as condições da experiência estética e seus efeitos.
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SILVIO SANTOS E SUAS MEDIAÇÕES1
SILVIO SANTOS AND HIS MEDIATIONS
Rafael Barbosa Fialho Martins2

RESUMO
O artigo busca ver como se dá a construção audioverbovisual da mediação de Silvio Santos
na interação que o canal de TV SBT propõe a seu público. Partindo da análise estilística da
materialidade da vinheta institucional de 30 anos da emissora, percebemos a onipotência de
Silvio Santos na identidade de seu canal, marcando o ethos da empresa como “o canal do Silvio”.
Pensando a nível estético, é a montagem/edição o elemento estilístico responsável por figurá-lo
como a figura fundante do canal. Silvio Santos ainda encarna outras mediações fundamentais
à interação SBT-audiência, desempenhando os papéis de vendedor, herói cômico, santo, paipatrão e dono de uma história de vida exemplar ao público que visa alcançar. Como resultado,
estabelece uma relação de proximidade com o telespectador que o fideliza.
Palavras-chave: SBT. Vinhetas. Estilo televisivo. Silvio Santos.

ABSTRACT
The article aims to see how is constructed the mediation of Silvio Santos in the interaction that the
TV channel SBT proposes to his audience. From the stylistic analysis of 30 years’ promo video of
the station, we realize the omnipotence of Silvio Santos in the identity of their channel, marking
the ethos of the company as a “Silvio’s station”. Thinking about the aesthetic level, it’s the editing
the stylistic element responsible for figure it as the major figure of the channel; he also embodies
other fundamental mediations to SBT-audience interaction, playing the roles of salesman, comic
hero, saint, father-boss and owner of a exemplary life story. As a result, there’s a close relationship
with the viewer that creates loyalty to SBT.
KEYWORDS: SBT. Vignettes. Television style. Silvio Santos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado intitulada “A TV mais feliz do Brasil:
a proposta de interação do SBT com a audiência”, que pretendeu compreender a relação
fortemente afetiva e passional dos telespectadores com o referido canal de televisão.
Em sites e fóruns sobre televisão e audiência pode-se perceber uma participação expressiva
de internautas defendendo o SBT – são os “SBTistas”, que autodenominados, organizam-se
em blogs e redes sociais desde 2005, interagindo e expressando sua admiração pelo canal.
Nossos estudos têm demonstrado que dentre os SBTistas há práticas características
como criticar e torcer pelo SBT comentando, curtindo, postando ou compartilhando nas
redes sociais tudo o que está relacionado ao canal. Tal admiração é adquirida na infância, e
os telespectadores fazem uma associação da programação do SBT às suas histórias de vida.
Há uma relação de adoração a Silvio Santos, que aparece como exemplo de trajetória de
vida, almejada pela maioria dos fãs, seduzidos pelo mito criado em torno da figura maior do
SBT, contribuindo para a personificação da empresa. Mais que meros telespectadores, agem e
falam como verdadeiros colaboradores da empresa que sonham em conhecer e, por que não,
onde desejam trabalhar (MARTINS, 2013).
Tais resultados inquietaram-nos ainda mais; entendida em alguma medida a instância
da recepção, passamos a tentar entender o âmbito da produção, ou seja: qual a contribuição
do SBT nesse processo de interação tão próxima e afetiva de seu público. Assim, buscando
esmiuçar essa “amizade” entre o público e o canal, focamos na dimensão estilística do SBT
que, quando não ignorada, é apenas criticada por destoar do padrão estético estabelecido
pela TV Globo.
Escolhemos como corpus para a pesquisa de mestrado as vinhetas institucionais, que
oferecem uma materialidade pertinente para a discussão proposta, já que sintetizam o
metadiscurso da emissora, sua identidade, valores e promessas. Representando a totalidade
dos programas, elas propõem e dão a ver a interação que o canal pretende junto a seu público.
Com o propósito geral de buscar compreender a interação tão próxima e afetiva entre
o SBT e seu público, nosso objetivo neste trabalho é entender de que maneira as vinhetas
figuram Silvio Santos demarcando seu lugar e sua importância para o SBT. Partimos da análise
estilística de uma vinheta específica, aquela do corpus na qual o apresentador se mostra mais
evidente e norteia a narrativa da peça – isso porque nossos estudos têm mostrado que a
mediação de Silvio Santos é um dos principais eixos simbólicos que sustentam essa relação
entre o canal e a audiência (MARTINS, 2013).
Nossa investigação se detém sob o estrato estético da televisão, quase sempre ignorado
nos estudos, pois acreditamos que a forma televisiva também é um lugar privilegiado de
produção de sentido. Utilizamos como metodologia a análise do estilo televisivo proposta
por Jeremy Butler (2010), que, assim como Jason Mittell (2010), concebe o estilo como a
utilização sistemática de técnicas de imagem e som de cumprindo funções dentro do texto

193

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

(cenário, iluminação, enquadramento, som, encenação dos atores e efeitos especiais). Neste
texto, seguimos dois dos quatro passos de análise recomendados por Butler (2010): (i) a
descrição do objeto e (ii) a análise funcional das escolhas estilísticas acionadas na vinheta3.

DESCRIÇÃO
A vinheta começa com um controle remoto ligando uma televisão, e um corte nos leva até
uma sala em que duas pessoas, enquadradas de costas, assistem a Silvio Santos na TV. A trilha
sonora canta a música Por você, de Barão Vermelho, em uma nova versão interpretada por
uma voz masculina indeterminada. A imagem do apresentador em preto e branco, o televisor
antigo e os móveis vintage revelam a tentativa de retratar o início do canal capitaneado pelo
apresentador.
Depois de um zoom na imagem, aparece um menino e uma menina em seu quarto
assistindo a Silvio Santos, dessa vez em cores, em um televisor mais avançado que o anterior,
o que indica uma passagem de tempo sugerida novamente pela cenografia, com móveis mais
atuais, por assim dizer. Há outro zoom e passamos para o quarto de outra criança, também
assistindo a Silvio em seu quarto, com cenografia ainda mais contemporânea. Ao fundo,
além da música, ouvimos o diálogo entre Silvio e Lombardi: “Ô Lombardi, é com você,
Lombardi?/É isso aí, Silvio!/Aêêê!”.
Com o mesmo zoom, agora são mostradas imagens antigas de Silvio: duas fotos em
preto e branco e duas imagens de arquivo, nas quais ele pula com uma senhora e dança
com uma mulher; em todas essas imagens ele sorri. Depois, uma mulher anda pela rua com
o celular na mão e sorri com o que vê no aparelho, o que um close revela ser o programa
Domingo Legal. Imagens de arquivo preenchem a tela de um monitor antigo e mostram cenas
de Dona Florinda dançando alegre, Manoel de Nóbrega recebendo contracenando com
um personagem na Praça da Alegria, e depois Carlos Alberto de Nóbrega interagindo com
Paulinho Gogó na Praça é Nossa.
Em outro corte, um garoto aparece rindo em frente ao notebook, o que sugere que ele
esteja assistindo ao SBT pela internet. Surge a imagem de arquivo do palhaço Bozo, seguido
pelos apresentadores Beto Marden e Ligia Mendes. Dois personagens que parecem ser um casal
assistem à TV e se divertem; em imagem de arquivo uma mulher participando de um jogo no
Programa Silvio Santos e duas outras personagens assistem ao Casos de Família na cozinha
de uma casa. Richard Rasmussen alimenta uma girafa e é assistido por duas pessoas apenas
cujos pés vestidos por meias coloridas são mostrados. Novamente, uma imagem de arquivo traz
Lola Melnick e Jarbas Homem de Mello, jurados do Se Ela Dança Eu Danço, que dançam. Um
personagem assiste ao Domingo Legal em seu tablet. Chaves e Chiquinha dançam.
3. Os outros dois passos, avaliação e recuo histórico, não foram adotados devido à economia do artigo, que não sofre
nenhum prejuízo de sentido em decorrência disso. Para uma análise mais detalhada, cf. Martins (2016).
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Já dentro de um carro, os palhaços Patati e Patatá são assistidos por um menino,
seguido de uma mulher que brinca com balões coloridos. Ao fundo, ouvimos a voz de Silvio
Santos dizer “Aêêê”, acompanhado do barulho efusivo típico das participantes do auditório.
O apresentador aparece dizendo “Vamos lá, maestro”, e é substituído no quadro por várias
pessoas que dançam alegres (e parecem ser uma família). Depois, aparece Patricia Abravanel,
seguida por imagens de velas de aniversário sendo acesas e fogos de artifício explodindo;
Eliana dança em seu programa.
A próxima parte é destinada ao jornalismo da casa, e são mostrados em frames rápidos os
jornalistas Karyn Bravo, Marília Gabriela, Roberto Cabrini, Joyce Ribeiro, Carlos Nascimento,
Hermano Henning, Analice Nicolau, Rodolpho Gamberini, Cynthia Benini e César Filho; a
sequência é interrompida rapidamente por uma imagem de Alana Rodrigues, do Esquadrão
do Amor, e depois são exibidos os âncoras Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade.
Já em outra sequência, dois meninos brincam em um sofá; em outro corte, algumas
pessoas que parecem estar em um escritório veem, pelo computador, Ratinho dançando em
seu programa. Em seguida mostram-se os jurados e o apresentador de Qual é o seu talento?,
Arnaldo, Cyz, Thomas, Miranda e André Vasco, respectivamente; Raul Gil aparece seguido por
Arlindo Grund e Isabela Fiorentino, do Esquadrão da Moda. Em um quarto, um garoto está
em frente ao monitor do computador, e vemos novamente os jurados de Se ela dança eu danço.
Depois é a vez de Carlos Alberto de Nóbrega aparecer interagindo com Moacyr Franco,
cena que é assistida no celular por alguém que está em um carro, mas cujo rosto não é
mostrado. A vinheta corta para o Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos,
segue para a imagem de velas sendo apagadas, passa por Silvio Santos rindo com Helen
Ganzarolli, e depois mostra, em sequência: Priscila e Yudi no Bom dia e Cia, fogos de artifício
explodindo e um casal acompanhando a explosão. Por fim, Silvio Santos joga um aviãozinho
de dinheiro para a plateia (gritando o indefectível “Aêêê”), Maísa olha para o alto e surgem
balões voando no céu. Efeitos gráficos inserem a logomarca e slogan comemorativos, e o
locutor diz: “SBT, 30 anos com você”.
Por meio da descrição, percebemos o quanto a vinheta é fragmentada, com uma
linguagem audiovisual extremamente rápida e difusa, apresentando várias imagens e
sequências nos 60 segundos de duração. Mesmo assim, conseguimos identificar uma estrutura
mínima, composta de imagens de arquivo (exibidas em um televisor que gera um efeito de
algo velho); trechos de programas recentes da emissora e cenas gravadas especialmente para
a vinheta com personagens indeterminados que representam o público do SBT.
Além de repetir um padrão estilístico das vinhetas do SBT, a escolha por imagens de
arquivo justifica-se pela ocasião da vinheta: o aniversário de 30 anos do canal. Outro elemento
estilístico acionado para a figuração da trajetória da emissora é a cenografia, já que a evolução
histórica do SBT é sugerida logo na primeira sequência da vinheta, em que as três primeiras
aparições de Silvio Santos se dão em três cenários diferentes, cuja configuração remonta aos
móveis, televisores e objetos característicos de cada uma das décadas representadas.
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Chama atenção o predomínio de sorrisos na face das pessoas que aparecem na vinheta:
quase todos os apresentadores e personagens fictícios aparecem sorrindo ou rindo nas
imagens. Tal estratégia faz lembrar o slogan anterior do SBT, “A TV mais feliz do Brasil”, e
mostra uma tentativa de associar o canal não apenas a programas ou apresentadores, mas
a bens intangíveis como a alegria e a felicidade. Em relação à trilha sonora, optou-se pela
composição do Barão Vermelho na interpretação de outra pessoa. Vejamos os versos cantados:
Por você
Eu dançaria tango no teto
Eu limparia
Os trilhos do metrô
Eu iria a pé
Do Rio a Salvador [...]
Por você
Eu ficaria rico num mês
Eu dormiria de meia
Pra virar burguês

A canção evoca um universo simbólico afetivo marcado pelo sentimento do amor, que,
na letra, soa tão forte que tornaria a pessoa apaixonada capaz de realizar qualquer coisa
aparentemente impossível ou muito custosa, tal como “ir a pé do Rio a Salvador”. Marcante, a
música poderia facilmente ser o tema romântico de um casal de novelas ou de um comercial
de dia dos namorados, por exemplo.
Embora a trilha seja marcada pela canção do Barão Vermelho, a vinheta também traz
efeitos sonoros, e uma audição mais atenta dá a perceber que eles estão quase totalmente
restritos ao universo sonoro de Silvio, como mostra o quadro abaixo:
Efeitos sonoros da vinheta
“Programa Tentação” (fala de Lombardi)
Risada de Carlos Alberto de Nóbrega
Risadas/barulho de auditório
“Aêê, vamo lá maestro!” (fala de Silvio)
Risada de Silvio
Explosão de fogos de artifício
Aêê! (fala de Silvio)
Quadro 1 Efeitos sonoros da vinheta. Elaborado pelo autor.

Assim, se a sonoplastia prioriza o dono do SBT, a edição de imagens também contribui
para reforçar a onipotência de Silvio em seu canal; logo de início, quando o controle remoto
liga a televisão, a montagem da vinheta traz três imagens seguidas do apresentador, cada uma
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relativa a uma fase da emissora, rememorando a fundação do canal pelo próprio Silvio e sua
permanência à frente do SBT.
Interessante observar que, mesmo com as mudanças impostas pela passagem de tempo
evidenciada pela cenografia e embora as fotografias e imagens de programas antigos revelem
que ele envelheceu, Silvio permanece o mesmo. Sorridente, disposto a brincar e interagindo
com o público, o animador acena como uma espécie de cristalização dos valores do SBT,
garantindo que, por mais que tantos anos tivessem se passado, ele continua cuidando das
tradições do canal. Após essa parte, ainda são mostrados cinco momentos do apresentador:
duas imagens estáticas antigas e três imagens de arquivo de seus programas, nas quais vemos
um Silvio sorridente e alegre.
Logo, a montagem coloca o dono do SBT como a figura fundante do canal, a autoridade
maior desde o início do empreendimento. Um breve recuo histórico mostra que a estratégia
é recorrente no estilo das vinhetas institucionais, já que na atuação dos artistas da emissora,
destaca-se a de Silvio Santos; ele não ocupa mais tempo que outros membros do elenco nas
vinhetas, não é tratado explicitamente como o principal personagem dos roteiros e sequer
aparece interagindo de fato com os outros apresentadores.
Entretanto, a análise mais aprofundada nos permite dizer que uma “simples” aparição
sua diz muito sobre o contexto de produção, adesão popular e cultura na qual o SBT se
insere. Embora não fique ausente em nenhuma vinheta, é o lugar conferido pela montagem
delas que faz de Silvio Santos a figura maior dentre os artistas de sua emissora. Isso porque,
assim como na vinheta de 30 anos, de modo geral Silvio surge na tela nos primeiros e/ou nos
últimos momentos das vinhetas, dando a ideia de que é a autoridade maior do canal e, ao
final, autoriza e autentica tudo o que se passa ali.
Dessa forma, mesmo com presença às vezes reduzida ou expressa por meio de imagens
de arquivo de seus programas, Silvio Santos pode ser considerado a personificação do SBT;
talvez esse modo de aparição até mesmo contribua para sua mitificação e figuração quase
como uma “divindade”, como se estivesse acima de todo o cast de seu canal e ao mesmo
tempo, acessível ao telespectador.

SILVIO SANTOS E SUAS MEDIAÇÕES
O estilo singular de Silvio contribui para a formação da identidade da emissora e coopera
para a adesão do público (SOUSA, 2009). Todavia, tentar explicar a importância de Silvio
Santos para o ethos do SBT apostando apenas no fato de que ele é o dono nos parece uma
saída fácil ou simplista demais; preferimos ir mais a fundo no intuito de identificar algumas
razões e implicações dessa mediação tão forte na interação em análise, investigando as outras
mediações que ele suscita e sob quais matrizes culturais elas se assentam. Ao identificarmos
as mediações de Silvio Santos, assumimos que elas não são algo que emanam do personagem,
mas instâncias de construção de sentido que dizem respeito às condições de produção, à
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materialidade social da recepção e ao contexto cultural em que ele se insere, em um amálgama
ao mesmo tempo muito coeso e muito fragmentado, cujos entrecruzamentos nos interessam.
Em um primeiro momento, nos baseamos nas reflexões empreendidas por Ana Alvarado
(1995), que analisando a imagem televisiva do apresentador, identificou algumas de suas
“faces”. Embora tenha analisado a atuação de Silvio em seu programa, julgamos oportuno nos
apropriarmos das reflexões da autora porque o SBT surgiu do próprio Programa Silvio Santos,
e, portanto, ambos guardam muitas semelhanças entre si.

PAI, PATRÃO E PADRINHO
Profundamente personalista, a figura de Silvio Santos também pode ser considerada
extremamente paternalista. De um modo mais autoritário, é conhecida a conduta
centralizadora do Silvio patrão, que exerce poder absoluto nas ações de sua empresa. Do
discurso de inauguração da TVS até os dias de hoje são dele as mais variadas decisões, desde
mudanças de programação, contratação de artistas, compra de formatos televisivos, mudança
do nome de filmes comprados, até o corte de cabelo dos seus contratados (MANZONI, 2005).
Se seu modelo de gestão às vezes parece exagerado e contraditório, também é revestido
por um viés “mágico”, baseado em sua intuição: em várias oportunidades, ideias inusitadas
do chefe reverteram-se em expressivos sucessos de audiência, como a repentina reprise de
Pantanal ou a estreia da Casa dos Artistas. De outro lado, nem as mais fracassadas investidas
do patrão descredenciam-no do protagonismo que exerce em sua empresa.
Intimamente relacionado ao sucesso financeiro, o apresentador desempenha também a
função do pai que provê economicamente os seus dependentes; afinal, o que caberia a um
milionário em um país subdesenvolvido senão distribuir dinheiro aos pobres? É justamente
por isso que dinheiro e Silvio Santos estão indissoluvelmente ligados, encenando um ritual
mercadológico. Sua figura paternalista estende-se à representação simbólica de um banco que
guarda e administra todo o capital, o dinheiro que circula no auditório (ALVARADO, 1995).
A vinheta de 30 anos capta isso: das 11 vezes em que Silvio é mostrado, em duas ele aparece
com dinheiro nas mãos e jogando notas para o alto. É curioso notar que em seus programas,
nenhum assistente da equipe de produção dá dinheiro ao público, apenas o apresentador.
Logo, a lógica de consumo que envolve o SBT seria a mesma das outras empresas
do Grupo Silvio Santos, que durante muito tempo têm sido essencialmente mantidas pela
esperança das pessoas de obterem felicidade ao ganhar algo; se a vitória não vem, ao menos a
diversão está assegurada. Não por acaso, a vinheta analisada mostra-o no sorteio da Telesena
e rememora uma participante do PSS defronte a uma roleta, visivelmente emocionada por ter
ganhado algum prêmio (o que a música indica ao cantar: “Eu ficaria rico num mês”).
Ao investir tanto no dinheiro como moeda de troca, Silvio parece oportunizar, mesmo
que em menor grau, o êxito que obteve nos negócios. Assim, a estratégia reveste-o de uma
fachada generosa, benevolente, caridosa e atenta aos anseios do povo, como um pai.
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HERÓI CÔMICO
Cunhado por Edgar Morin (1972), o termo diz respeito aos ídolos de cinema que
investem em uma personalidade bem humorada e que, com isso, ganham identificação do
público, que os admiram, lastimam por eles, mas acima de tudo os amam.
Nas vinhetas, o lado cômico do apresentador fica evidente a partir das imagens escolhidas
para figurá-lo – ou seja, por meio da montagem. Isso porque são inseridos momentos
marcadamente engraçados, reforçando o imaginário do riso e da alegria que prevalece em
seus programas e no canal como um todo. Naturalizado com o passar dos anos, o humor
típico de Silvio Santos possibilita que ele seja representado em situações risíveis e até mesmo
ridículas em plena divulgação de sua emissora de TV: ele aparece fumando um charuto;
descendo de um tobogã agarrado a uma assistente de palco; sendo carregado no colo por um
convidado; dançando desconcertadamente; fingindo-se de vesgo e até mesmo dançando na
boquinha da garrafa.
A estratégia é claramente visível também no pacote de vinhetas de 2009, que, com o
mote de “A TV mais feliz do Brasil”, trouxeram o elenco do canal em situações inusitadas a
partir de montagens gráficas. A campanha é exemplar no que diz respeito ao aspecto cômico
do SBT porque expôs não somente Silvio Santos, mas todos os apresentadores ao ridículo,
dançando ballet, hip hop e se apresentando em um cabaré, por exemplo. Destacam-se as
peças que trazem o próprio Silvio Santos encarnando papéis como toureiro e gogo boy ou
dançando hula-hula.
É difícil imaginar outros exemplos em que o dono, a figura maior de uma empresa,
deixa-se aparecer em situações tão afeitas ao riso como estas e outras. O caso em questão
demonstra o quão forte é a mediação cômica engendrada a partir de Silvio Santos, e a aposta
no risível se faz pertinente e compreensível se pensarmos no principal bem intangível que ele
vende: a felicidade.
Tais elementos não estão restritos a esses programas, podendo ser encontrados nas
vinhetas do SBT de modo geral; pode-se dizer que Silvio se faz presente até mesmo sem
aparecer, já que nas vinhetas esses aspectos estilísticos conferem um tom semelhante àquele
visto nos programas de auditório do animador. Há uma espécie de ubiquidade do apresentador
que perpassa todo o discurso institucional do SBT; é como se todos ali fossem convocados
a serem como Silvio Santos, e daí aparecerem em “ritmo de festa”. Na vinheta de 30 anos, o
animador é figurado mesmo quando ausente nas tomadas por meio dos efeitos de sonoplastia
típicos da “imagem sonora” feliz que ele consolidou ao longo do tempo: risadas, palmas e
demais barulhos do auditório.
A edição privilegia imagens positivas, nas quais os personagens surgem rindo e/ou
sorrindo, por isso tantos personagens felizes não apenas na vinheta de 30 anos, como nas
demais peças do corpus da pesquisa, em que podemos ver situações festivas, bem-humoradas.
É icônica uma peça em que o próprio Silvio Santos diz: “Eu sou o mensageiro da alegria”. O
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“riso imoderado” parece ser realmente uma marca estilística forte não apenas do Programa
Silvio Santos, mas da imagem institucional do SBT.
Atualmente, até mesmo a versão animada do apresentador tem contribuído para a
consolidação de sua figura cômica, já que, a partir das mais variadas intervenções de animação
gráfica, é possível colocar o boneco Silvinho dançando ao lado das bailarinas trajando
figurinos improváveis, como: baiana; salva-vidas; presidiário; empregada doméstica; “miss
SBT”; Elvis Presley, ou até mesmo com uma tarja preta cobrindo a área genital.
Para a proposta de interação com o SBT, tal posicionamento acena positivamente, já que
o riso e o cômico engendram uma relação em que os envolvidos se igualam (ou se sentem
igualados) a partir do tom carnavalesco que impera no canal e manifesta-se de modo icônico
no riso/sorriso de Silvio Santos. “Esse efeito de ‘risada coletiva’ dentro do auditório chega a
provocar uma proximidade e cumplicidade onde não há espaço para as hierarquias sociais.
No programa, as posições de poder entre o animador e público se rompem” (ALVARADO,
1995, p. 91).
Se o SBT não pode ser o melhor canal em termos de qualidade técnica, que seja o mais
alegre; por isso se vende como “A TV mais feliz do Brasil”. O sorriso de Silvio Santos seria o
cartão de visitas para o principal produto do canal: a felicidade. A frase da diretora artística
da empresa, Daniela Beyruti, confirma e concretiza, então, a mediação do herói cômico:
“Vimos, através de pesquisas, que se o SBT fosse uma festa, seria aquele evento em que todos
se sentem à vontade para ir”4.

SILVIO SANTO
Santo já no próprio nome, o apresentador evoca ainda a mediação de certa religiosidade;
não por promover uma religião em específico (ele é judeu), mas devido à sua figura revestida
por uma camada de divindade. Poderíamos dizer que Silvio é santificado por meio de
sua história de percalços e superações – tal como as dos santos –, pelas graças e milagres
concedidos ao seu público – felicidade, reencontros e dinheiro – e por sua integridade pessoal
inquestionável e “imaculada”.
Tal feito não é exclusivo do dono do SBT; geralmente, em programas de auditório, os
apresentadores corporificam qualidades divinas ao receber um reconhecimento e veneração
particular pelas audiências, ocupando um lugar sobre-humano. Tanto que, em alguns casos,
como o de Silvio, essa popularidade chegou às vezes a convertê-los em acionistas das próprias
empresas de comunicação. Mais perto do céu que da terra, os fiéis os veneram mais e mais a
cada programa, fortalecendo a devoção (TABOADA e RAIGADA, 1994 apud ALVARADO,
1995).
4. Disponível em http://papodegringo.blogspot.com.br/2011/08/sbt-em-busca-do-2-lugar-perdido.html. Acessado
em 4 jul. 2015.
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Alvarado (1995) afirma que Silvio ritualizou os domingos a seu favor, e na abertura de
seu programa, a clássica música “Silvio Santos vem aí” anuncia aos fiéis a iniciação do ritual,
como um chamado religioso. Ao mesmo tempo humano e divino – caberia uma associação à
figura de Cristo? –, Silvio Santos aciona a mediação religiosa em momentos diversos de sua
trajetória televisiva, seja em seu programa, no qual costuma fazer referências a Deus, seja em
oportunidades grandiosas, como nas suas participações no Teleton e até mesmo no discurso
de fundação de seu canal, quando considerou a conquista como uma vontade divina.
A faceta “religiosa” de Silvio acena positivamente para a interação com o SBT,
contribuindo para a fortíssima fidelização que existe no canal. Assistir ao SBT é quase uma
religião, cujos seguidores seriam os SBTistas, que com sua competência cultural para falar
da emissora, defendem facilmente os milagres obtidos por não mudarem de canal. Para esses
“fiéis”, o “dízimo” corresponderia ao pagamento em dia dos carnês do Baú da Felicidade ou a
compra da Telesena e dos produtos Jequiti, reunindo as facetas divinas e mercadológicas do
empresário e líder.
Canonizando Silvio, exalta-se também o SBT, o “altar” do apresentador; caracteriza-se
a empresa como extremamente positiva. Se nas décadas passadas as graças concedidas pelo
apresentador multiplicavam-se todos os domingos em programas como Porta da Esperança
ou Em Nome do Amor, acreditamos que atualmente seja o Teleton o principal lugar no SBT
em que o caráter benevolente de Silvio seja ressaltado.
Isso porque ele abdica da grade de programação por mais de 24h, cedendo espaço para
a campanha por doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD),
unindo artistas de todas as redes de televisão que queiram participar; no ar, crianças com
necessidades especiais têm suas histórias expostas reforçando que, se não fosse a ajuda de
Silvio Santos e SBT, elas não teriam superado seus problemas. Um vídeo na internet que pede
doações ao Teleton 2015 canta: “Já que Deus é brasileiro, o Silvio é o nosso santo, da alegria
o padroeiro”5.
Tentando considerar a materialidade social em que os meios se inscrevem e enxergar
as mediações como reflexo e parte das relações formadoras de nossas sociedades – como
preconiza Jesús Martín-Barbero (2009) –, podemos dizer que a mediação “divina” de Silvio
Santos faz todo o sentido se levarmos em conta a realidade periférica do Brasil.
Marcado por profundas desigualdades sociais, o contexto brasileiro – e principalmente
aquele experimentado pelo público preferencial do animador, das classes C, D e E – tende a
projetar com matizes de santidade aqueles que prometem um futuro melhor e possibilitam
a ascensão social pelo dinheiro. O “Santo Silvio” seria o brasileiro que deu certo e que agora
dá a chance para as pessoas que ainda não chegaram ao mesmo patamar. Some-se a isso a
intensa religiosidade característica de nossa cultura, mediação que perpassa os mais variados
discursos e práticas sociais, tais como a televisão.
5. Trata-se de uma paródia do grupo humorístico Rede Ovo. Disponível em http://bhaz.com.br/2015/10/23/video-musical-super-divertido-ironiza-suposto-veto-de-artistas-ao-teleton/. Acessado em 23/10/2015.
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VENDEDOR E CAMELÔ
“Não, eu sempre me vi como produto, um produto meu. Sou um bom vendedor. Sou
um vendedor que usa a eletrônica para vender seus produtos, artistas, programas”6. “Sou…
Vendedor ambulante. Só que agora sou vendedor ambulante com alto-falante”7. Essas
afirmativas proferidas por Silvio Santos concretizam mais uma mediação evocada por ele, a de
vendedor/camelô. A fase em que trabalhou vendendo bugigangas nas ruas do Rio de Janeiro
é uma etapa expressiva de sua biografia, afirmada por ele sempre que possível, configurando
um importante lugar de produção de sentido a seu respeito.
À primeira vista, Silvio Santos pode ser encarado como o garoto-propaganda das
empresas de Senor Abravanel, já que sua imagem televisiva construiu-se concomitantemente
a seu mercado: seus carnês e demais negócios sempre estiveram apoiados na propaganda
personalizada que o animador transmite pela televisão, apresentando-se como testemunha
do produto (ALVARADO, 1995).
A mediação do animador já seria determinante para a interação com sua empresa se ele
fosse apenas um garoto-propaganda. No entanto, em se tratando do SBT, os papéis se fundem
e revelam a importância fundamental da presença de Silvio Santos, que ao mesmo tempo,
ocupa os lugares de vendedor, anunciante e produto.
Consideramos o lado camelô mais do que uma passagem marcante da trajetória pessoal
do apresentador, e sim um fator crucial para entendermos o modelo de gestão do empresário
sobre sua emissora – e, portanto, a interação que realizamos com ela. Isso porque o camelô
seria aquele que vai ao encontro do público para vender seus produtos; ele chama, procura os
compradores e faz qualquer negócio com o cliente, o qual é colocado em posição de destaque
enquanto o vendedor fica subordinado a ele.
Um olhar geral e histórico sobre as vinhetas mostra que a partir das músicas é cantada e
estabelecida uma relação de verdadeira amizade com o telespectador; ou seja, a trilha sonora
nos ajuda a perceber uma iniciativa de expressiva proximidade entre o SBT e seu público.
Por isso este é colocado como alguém que merece todos os esforços do canal, que agradece
o carinho dispensado por quem assiste aos programas, assim como vimos na vinheta de
30 anos. As peças vêm, então, celebrar essa amizade de 34 anos, num ato de cuidado e
consideração. Todavia, essa amizade não se apresenta em pé de igualdade: o telespectador
é colocado como o principal participante desta relação, o maior motivo de o SBT existir.
Vejamos alguns trechos de vinhetas:

6. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/06/1299336-em-entreivstaexclusiva-silvio-santos-diz-que-a-tv-record-joga-dinheiro-fora.shtml. Acessado em 8 ago. 2015.
7. Disponível em http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2014/10/31/silvio-santos-sou-um-vendedor-ambulante-com-alto-falante/. Acessado em 15 out. 2015.
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O nosso compromisso é fazer o melhor pra você
Desde a primeira vez que você nos viu
Nós estamos juntos fazendo o SBT
SBT faz tudo pra lhe oferecer
Você merece tudo, e tudo é pra você
Nós só queremos ver você contente
Vem com a gente
Se a gente é a TV mais feliz do Brasil, é porque compartilhamos cada emoção com você.
Aqui você pode compartilhar de tudo [...]. E se tem uma coisa que nós nunca deixamos de
compartilhar é a nossa alegria de ter você aqui

O discurso de camelô evidenciado pelo apresentador acena como uma retórica de louvor
usada por ele como reconhecimento simbólico à figura paternalista que exerce, operando não
só como um acaso de sorte do destino, mas como uma estratégia de condescendência que ajuda
na simulação de proximidade com o público. A ascensão de camelô a empresário, por sua vez,
seria a materialização do final feliz que ele vende por meio do SBT (ALVARADO, 1995).
A mediação de camelô nos ajuda até mesmo a compreender um pouco o perfil de
decisões de Silvio Santos em relação à sua emissora. Conhecido pela instabilidade com a qual
administra pessoalmente a grade de programação, o dono trata o SBT como uma banca na
qual se vendem os mais variados produtos: novelas, telejornais, shows e demais programas;
se algum deles não se vende conforme o esperado ou no tempo planejado, logo é substituído
por outro produto. Pelo contrário, basta que um programa encontre aceitação para que seja
reprisado à exaustão ou surjam outros semelhantes para se aproveitar o sucesso.
Embora a mesma estratégia seja adotada em outras emissoras e em outros tipos de
mercado, a presença de Silvio contribui diferencialmente para personificar e humanizar tais
escolhas, configurando uma postura sincera com o telespectador. Silvia Sousa (2009) acredita
que a instabilidade e a incoerência lógica dos horários e programas que mudam sem aviso
prévio configuram-se na verdade como a forma coerente de construir o perfil da programação
e do estilo do canal como um todo.
Altamente personalista, a atuação do empresário confere subjetividade à emissora ao
promover a surpresa no telespectador e/ou gerar a paixão complexa da frustração presente
no jogo querer/não poder assistir ao programa desejado. Muito associada à interferência
mais que direta de Silvio Santos, essa instabilidade provoca, por outro lado, a mitificação do
canal e de seu dono. Assim, se o empresário pode cometer fracassos, ele é capaz, ao mesmo
tempo, de acionar escolhas surpreendentes e históricas em uma atuação quase messiânica.
Silvio é a força motriz responsável pela derrocada e pela salvação do SBT. O canal é sempre
“perdoado” porque assume seu caráter de emissora como pessoa, e nessa construção subjetiva,
já se coloca a nós como alguém – capaz de errar e acertar.
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Com essas estratégias, ao longo de sua história o SBT conseguiu arregimentar mais
do que um público cativo, telespectador ou fiel; conquistou fregueses, aqueles que habituaram-se a
“comprar” no mesmo lugar, embora saibam que nem sempre as opções serão boas. A analogia
faz sentido ao pensarmos na grade da emissora como uma “programação camelô”, como já
exploramos.

HISTÓRIA DE VIDA
Não por acaso, a saga de Senor Abravanel tem sido contada de diversas maneiras, sempre
priorizando a retórica do sucesso conquistado pelo homem simples que se fez sozinho e
ascendeu de camelô a milionário. Desde sua primeira biografia, sua trajetória pessoal ganhou
ares de espetacular, e não faltam adjetivos positivos e superlativos a ele na produção midiática
a seu respeito, que atribuem o sucesso ora ao esforço e honestidade do empresário, ora a
determinações do destino, como se ele fosse um predestinado a vencer.
Percebemos que essa é uma mediação que perpassa as outras e agencia-as de modo
indireto – como já discutimos anteriormente em momentos distintos – mas que ainda carece
de mais estudos que investiguem como ela opera claramente para a interação com o SBT.
Por ora, acreditamos que essa trajetória contribui para a emissora por extensão: a história de
Silvio é louvada, e o SBT, um dos símbolos de sua vitória, ganha credibilidade.
O mito do self-made man parece ser uma premissa não só do SBT, mas de todas as
empresas do Grupo Silvio Santos, que prometem por meio de seus produtos a realização
de sonhos materiais, principalmente a partir da participação em jogos. Por exemplo, com
a venda de um cosmético da marca Jequiti, o consumidor e o revendedor ganham cupons
para participar do programa Roda a Roda Jequiti, que pode dar até um milhão de reais aos
vencedores. Ou seja, a emissora afirma reiteradamente que é possível obter o mesmo sucesso
do apresentador, desde que o público participe das oportunidades dadas por ele nos mais
variados game shows, reality shows e sorteios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A INTERAÇÃO PROPOSTA POR SILVIO SANTOS
Coadunamos com a identificação realizada por Alvarado (1995) de dois tipos de
interação estabelecidas por Silvio Santos que operam conjuntamente: (i) uma relação de
autoridade fundamentada nos critérios arbitrários e personalizados de suas ações, já que
cabe a ele a decisão dos que podem ou não brincar no auditório, os valores dos prêmios a
serem conquistados e os pagamentos e (ii) uma relação de igualdade revelada através de um
simulacro de contato nutrido de intimismo e comicidade.
Acrescentamos ainda mais um modo de interação subordinada, quando o próprio Silvio
(e o SBT) se coloca não apenas como igual, mas como menos importante do que o público
como um todo. Há assim uma troca de posições na escala de poder da emissora que, mesmo
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de forma simulada, coloca o público em primeiro lugar; Silvio se diminui para que o receptor
cresça. A retórica de que “o cliente tem sempre razão” prevalece no SBT a partir do momento
em que Silvio investe em um simulacro de contato colocando o telespectador em primeiro
lugar. Assim, a posição do público do canal oscila entre a paridade com as demais estrelas do
elenco e a superioridade em relação a elas; ora somos “colegas de trabalho” ora a razão de ser
da emissora.
Entretanto, se as estratégias discursivas e estilísticas acionadas na mediação de
Silvio Santos já discutidas sugerem um nivelamento com o público, provocando efeitos de
intimidade, a hierarquia entre o apresentador e audiência é mais complexa do que parece.
Com o aporte da análise do discurso, Maria Thereza Rocco (1990) demonstrou o quanto a
linguagem verbal do apresentador reveste de lúdica uma gramática da persuasão fortemente
autoritária – por isso a referida igualdade seria apenas uma ilusão.
Isso porque a autora mostra que a interação entre Silvio e os participantes no palco são
“pseudo-diálogos” comandados por ele, o qual indica os temas, conduz a direção da conversa,
controla o tempo e o momento de fala e sugere até as próprias respostas dos convidados,
já embutidas nas perguntas que faz. Assim, fecham-se as possibilidades de polissemia e de
réplica, e a interação de Silvio Santos centra-se nele mesmo; mais do que participantes, as
pessoas são espectadoras.
Sousa (2009) destaca que embora simule uma familiaridade, a conversa ganha tons de
sabatina, e prevalece um tom humorístico e sarcástico que promove o constrangimento do
participante e a diversão do auditório. Comandando quem fala e o que se fala, Silvio garante o
sucesso da interação, já que quase não há pausas ou falta de assunto entre os interlocutores. Em
análise do Show do Milhão, Alexander Goulart (2002) confirma o exposto pela autora ao concluir
que o discurso verbal de Silvio é o grande argumento do programa: ele dominou a interlocução
como um mentor dos participantes aconselhando, repreendendo, orientando e ensinando.
Justamente por seu caráter autoritário, o texto verbal emitido pelo animador é aceito
praticamente sem resistências graças a seu prestígio e porque carrega em si a capacidade de
dar ao auditório a ideia de que é ele quem decide as questões. Por exemplo, quando traz já
na pergunta a resposta que a entrevistada deve dar, como se a réplica tivesse partido dela, ou
quando se coloca discursivamente como um igual a seu telespectador.
As análises dos programas do animador mostram que sua interação se dá, em suma,
pela aproximação com o público, seja platéia ou telespectadores. A aproximação é construída
não apenas por meio da presença física das “colegas de trabalho” no auditório, mas também
com medidores de palmas, votações por telefone e internet, slogans e títulos de programas,
além de estratégias estéticas (enquadramento, posicionamento do apresentador, gestual) e
conteudísticas (linguagem verbal imperativa, uso de primeira pessoa, apelo à subjetividade)
(SOUSA, 2009). Com essa constante aproximação, ganha-se o efeito de participação, alçando
imaginariamente o público ao posto de protagonista de tudo aquilo que se passa nos programas
(e por conseguinte no SBT).
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Monta-se um esquema de fidelização muito bem estabelecido e repetido por Silvio
como uma fórmula de sucesso capaz de cooptar o telespectador e mantê-lo fiel por horas
de programa e anos de programação. A pesquisadora ressalta a força do ethos de Silvio
Santos para esse esquema de fidelização, o qual faz o público reconhecer uma parte de si
mesmo naquilo que assiste. Desse perfil tão complexo advêm outros efeitos (tais como a
intimidade, aproximação, identidade e subjetividade), que fazem a mediação entre a figura
do apresentador e os sentidos mobilizados pelo público.
O exposto reúne o que foi atestado tanto por Rocco (1990), Sousa (2009) e algo que as
vinhetas figuram: a interação proposta pelo dono do SBT é marcada pela simulação do contato.
Do ponto de vista das vinhetas, quando encena as mais variadas situações de proximidade e
refere-se sistematicamente ao público, o canal dá a impressão de que somos sua razão de existir.
Simulando-se a proximidade entre apresentador e platéia, dissimulam-se inúmeras intenções –
venda de produtos, números de audiência – disfarçadas de entretenimento puro e alegria.
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E ACONTECIMENTO1:
Novas reverberações
Organizational Communication and event:
New reverberations
Dayana Cristina Barboza Carneiro2
RESUMO
Com este artigo, objetiva-se analisar como uma ação de Comunicação Organizacional pode
reverberar em diversos espaços simbólicos e transformar um fato em acontecimento. Para isso,
investiga-se de que forma uma sorveteria de São Paulo se apropriou de uma mídia social, o
Facebook, para se posicionar diante de um ato homofóbico que ocorreu em uma de suas lojas.
Assim, busca-se desenvolver, por meio deste trabalho, uma discussão sobre as características e
potencialidades da Comunicação Organizacional na contemporaneidade e a respeito de aspectos
centrais concernentes ao conceito de acontecimento. Com esta reflexão, pretende-se estabelecer
uma relação entre essas duas temáticas para compreender de que maneira a empresa alcançou,
por meio da postagem de um “pedido de desculpas”, uma nova visibilidade, com a configuração
do episódio em um acontecimento.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Acontecimento. Facebook. Homofobia.
Mídias sociais.
Abstract
The main reason of this paper is to analyze how an organizational communication action may
reverberate in different symbolic places and turn a fact into an event. For this purpose, the way
a social media – a Facebook page – was used by an ice cream parlor in São Paulo-Brazil to show
its position when a homophobic act took place in one of its stores is investigated. Meanwhile,
this paper leads to a discussion about the characteristics and potentialities of organizational
communication nowadays and, also, the central aspects related to the concept of event. Based
on that, we intend to establish relationships among these two topics of discussion in a way to
comprehend how the ice cream company achieved a new level of visibility by posting an “apology”,
setting an episode into an event.
Key-words: Organizational communication. Event. Facebook. Homophobia. Social Media.

1. Trabalho apresentado no GT “Processos sociais e práticas comunicativas”.
2. Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Temporalidades;
email: barboza.dayana@gmail.com.

209

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

Introdução
“Em uma sorveteria, um casal de namorados se beija”. Esse fato comum e que, em nada
irrompe a normalidade do cotidiano, aconteceu em um domingo de março de 2015 em um dos
pontos de venda da sorveteria Me Gusta Picolés Artesanais3 localizado na rua Augusta, em São
Paulo. No entanto, o casal em questão é homossexual e a atitude dos dois rapazes não foi entendida
como algo “normal” por outro casal, heterossexual, que estava na sorveteria acompanhado dos
filhos. Incomodados, os cônjuges pediram ao segurança da loja que abordasse os dois jovens.
O funcionário advertiu: o casal homossexual deveria parar com “aquilo”, pois a sorveteria era
um ambiente familiar. Diante do constrangimento, os rapazes foram embora do local.
A narrativa apresentada acima busca apresentar as circunstâncias em que o caso abordado
neste trabalho ocorreu. Na contemporaneidade, a discussão sobre a homofobia e os direitos
dos LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros) está presente em diversos
espaços societários como o político, o religioso e o familiar, além de tantas outras instâncias do
corpo social – todos perpassados pela presença da mídia. No entanto, apesar de alguns avanços
legais4 que asseguram os direitos aos LGBTs, a homofobia ainda atinge os cidadãos diariamente.
No Brasil, ela ainda não foi criminalizada e, de acordo com dados5 do Grupo Gay da Bahia,
em 2013 aconteceram pelo menos 312 assassinatos por homofobia no país. Dessa forma, a
temática da homofobia apresenta-se como uma questão cara sobre a qual Leal et al. (2010a)
destaca a gravidade especialmente no contexto brasileiro, em que a homofobia é “uma realidade
amplamente disseminada” na sociedade (LEAL et al., 2010a, p. 187).
A partir do entendimento da pertinência do debate sobre a homofobia na atualidade, é
preciso inserir o papel das mídias nesse processo. Por estarem relacionadas às práticas sociais, as
diversas manifestações preconceituosas, entre elas, as homofóbicas, passam a ter, na atualidade,
uma nova circularidade no âmbito social. Consequentemente, surgem novas reverberações nas
quais as plataformas de mídia social, por vezes, assumem um papel fundamental. Assim, este
trabalho é desenvolvido também a partir da apreensão desses novos lugares comunicacionais
proporcionados pelas tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s).
Com fundamento nessas temáticas, objetiva-se, com este artigo, analisar de que forma
uma empresa, a partir da postagem de um “pedido de desculpas” no Facebook, alcançou
visibilidade nas mídias sociais e em outros espaços midiáticos. Tal repercussão se deu a partir
3. A empresa “Me Gusta Picolés Artesanais” surgiu a partir da união de dois sócios que vendiam picolés nas feiras de
rua da cidade de São Paulo. Em 2014, a primeira loja é inaugurada e, já em outubro desse mesmo ano, a empresa é
eleita a melhor sorveteria de São Paulo pela revista “Veja Comer & Beber”. Atualmente, a marca possui seis pontos
de venda na cidade de São Paulo e um fora da capital paulista, em Praia Grande.
4. No Brasil, pessoas do mesmo sexo podem se casar no civil desde 2013 e o direito de casais homoafetivos adotarem crianças foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Disponível em: https://www.facebook.com/
SenadoFederal?fref=ts Acesso em 25/07/2015.
5. Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/no-brasil-homofobia-matou-ao-menos-216-em-2014-14087682
Acesso em 25/07/2015.
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da transfiguração de um fato que ocorreu em uma de suas lojas (o caso de homofobia) em
acontecimento. Partindo dessa perspectiva, aborda-se na discussão teórica a Comunicação
Organizacional e o conceito de acontecimento com a intenção de compreender como se
configura essa relação no contexto das mídias sociais, considerando a empresa e os usuários
da página como atores sociais que atuam no processo.
No momento da análise, busca-se observar de que forma o acontecimento reverberou
no Facebook a partir dos comentários gerados pela postagem da empresa. Assim, o conceito
de acontecimento configura-se como operador analítico do trabalho por meio de suas
características: o poder hermenêutico, a ruptura com a normalidade, a capacidade de afetação
e a temporalidade. Além dessas categorias, as mensagens são examinadas considerando, entre
outras questões, a posição dos sujeitos frente à ação de Comunicação Organizacional. Também
são utilizados dados quantitativos, gerados pelo próprio Facebook, e informações fornecidas
pelo gerente de Comunicação da sorveteria em entrevista concedida especialmente para este
artigo. Por meio dessa abordagem, este estudo de caso visa contribuir para o entendimento
da configuração do acontecimento a partir de ações desenvolvidas nesse contexto específico – o
da Comunicação Organizacional nas mídias sociais.
No entanto, antes de estabelecer os aspectos relacionais entre Comunicação Organizacional e acontecimento6, é necessário abordar, minimamente, as questões pertinentes a
cada uma das temáticas para o desenvolvimento do trabalho.

A Comunicação Organizacional contemporânea:
novos desafios
A Comunicação Organizacional pode ser entendida como a comunicação – em suas
diversas formas – praticada por uma organização junto aos seus públicos, nomeados no
jargão da área como stakeholders7. Ela é composta por diversos elementos que podem ser
considerados sob óticas diferentes para investigação. Pinho (2006, p. 28) reverbera essa
percepção ao revelar o caráter heterogêneo desse tipo de comunicação: “Por sua natureza,
a comunicação organizacional é multifacetada e pode ser entendida como uma combinação
de processo, pessoas, mensagens, significados e propósitos”. Essa configuração complexa
possibilita a abordagem da Comunicação Organizacional como uma forma de trazer à tona
questões pertinentes para se pensar a sociedade contemporânea. Vizeu (2010, p. 253) reforça
essa ideia e evidencia a importância dos estudos na área para a compreensão da temporalidade
atual: “(...) nada mais relevante do que observar o processo de comunicação organizacional
como possível mecanismo articulador da pluralidade que caracteriza a sociedade globalizada”.
6. O conceito de acontecimento será tratado neste artigo a partir da perspectiva proposta por Quéré (2012) e França
(2012).
7. Públicos-alvo ou públicos de interesse.
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Para nossa discussão, faz-se necessária a abordagem da Comunicação Organizacional
sob a ótica de sua reconfiguração a partir das tecnologias aplicadas aos processos
comunicacionais. Assim, parte-se do entendimento de que as inovações tecnológicas, aliadas
às apropriações dos sujeitos, levam a mudanças em diversas esferas da sociedade sobre as
quais Martín-Barbero (2006) nos fala:
Por sua vez, o que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é tanto uma
quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um novo modo de relação entre os
processos simbólicos – que constituem o cultural – e as formas de produção e distribuição
dos bens e serviços: um novo modo de produzir, confusamente associado a um novo modo
de comunicar, transforma o conhecimento como numa força produtiva direta (MARTÍNBARBERO, 2006, p. 54).

A Comunicação Organizacional está inserida nesse processo e, sendo assim, as
tecnologias da informação e da comunicação passaram a influenciar as práticas comunicativas
na esfera organizacional. Para Bueno (2009), essas novas dinâmicas alteraram profundamente
as características desta comunicação que, atualmente, se organiza com vistas a utilizar as novas
tecnologias para otimizar a relação entre as empresas e a sociedade. Polidoro (2010, p. 33)
também ressalta como as novas plataformas de comunicação digitais reconfiguram o fazer da
área: “As estratégias de comunicação – e os meios que vêm sendo usados historicamente – são
questionados cotidianamente pelo surgimento de novos espaços e novas dimensões”. Mainieri
(2011), ao (re)pensar a Comunicação Organizacional na era digital, aponta a necessidade de
rever o modus operandi, no qual se constitui uma nova forma de refletir e desenvolver as
ações no âmbito das organizações. Nesse novo arranjo, as empresas precisam repensar o seu
posicionamento e avaliar as estratégias adequadas para atingir seus objetivos.
Nesse viés, Mainieri (2011) propõe uma reflexão sobre a Comunicação Organizacional
contemporânea na qual se evidencia a potencialidade de participação dos usuários: “(...)
poderíamos dizer que é necessária uma nova postura comunicacional, de forma a contemplar
um fluxo de informação não linear, correlacional, contextualizado e interacional” (MAINIERI,
2011, p. 541). Assim, é preciso atuar levando em consideração as novas dinâmicas em que
os sujeitos também têm condições de atuar: uma comunicação relacional. Nesse cenário, as
plataformas de comunicação digitais possibilitam que os públicos assumam uma posição mais
ativa com relação às informações divulgadas pelas empresas. Elas se apresentam como uma
opção para um novo tipo de usuário que não quer apenas receber informações. Assim, como
explicam Lund & Fritzen (2012), surge um novo perfil dos stakeholders, pois eles não querem
apenas consumir a informação, mas interagir. Desse modo, os usuários têm a possibilidade
de produzir e compartilhar informações, desenvolver vínculos com as empresas, expor a sua
opinião sobre elas e, em caso de insatisfação, registrar a sua reclamação.
No entanto, apesar de possibilitar aos sujeitos novas formas de atuação, é preciso
destacar que as plataformas de mídia social, como o Facebook, são construídas por seus
proprietários com base em interesses ancorados na busca pelo lucro (LANGLOIS, 2014).
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Nesse sentido, Langlois (2014) evidencia a importância de observá-las de modo a considerar
a potencialidade de participação dos sujeitos, mas também as questões econômicas que
permeiam os processos comunicacionais desenvolvidos nesse ambiente. Em consonância com
essa perspectiva, Van Dijck (2013) traz à tona como os dados dos usuários são monetizados
nas plataformas de comunicação digitais: “Os proprietários têm interesse na abertura total
por parte dos usuários; quanto mais sabem sobre eles, mais informações podem compartilhar
com terceiros. Ao agregar e processar dados com o objetivo de desenvolver estratégias de
personalização, os proprietários criam valor a partir de dados8” (VAN DIJCK, 2013, p. 60,
tradução nossa). Sendo assim, como explica a autora, a partir dos dados fornecidos pelos
usuários é possível administrar e direcionar as conexões na página.
No âmbito da Comunicação Organizacional, essas plataformas passam a ser apropriadas
pelas empresas e utilizadas para interlocução com seus públicos Nesse cenário, a Fanpage9
emerge como uma ferramenta que possibilita às instituições o desenvolvimento de diversas
ações, como a criação de anúncios, além de apresentar dados sobre a visão que os públicos
possuem a respeito da organização na própria plataforma. A ação que motiva o estudo
deste artigo foi forjada nesse espaço, a Fanpage da Me Gusta Picolés Artesanais. A partir
de uma postagem surpreendente, esta empresa, que conta com apenas um funcionário na
área de Comunicação, transformou um ato extremamente negativo – homofóbico – em um
acontecimento midiático positivo para a empresa. Mas, para entendermos de que forma
ocorreu o encadeamento das ações até chegarmos ao acontecimento, é preciso fazer uma
pequena imersão nessa temática.

O acontecimento: temáticas pertinentes
Neste trabalho, parte-se de um entendimento sobre o conceito de acontecimento em
que estão envolvidos o poder hermenêutico, a ruptura com a normalidade, a capacidade de
afetação e a temporalidade. Essas características que delineiam o conceito de acontecimento
são apontadas por França (2012b):
Este é então o conceito de acontecimento adotado aqui: são fatos que ocorrem a alguém; que
provocam a ruptura e desorganização, que introduzem uma diferença. Eles fazem pensar,
suscitam sentidos, e fazem agir (têm uma dimensão pragmática). E tais ocorrências curtocircuitam o tempo linear; ocorrendo no nosso presente, eles convocam um passado e reposicionam o futuro (FRANÇA, 2012b, p. 14).
8. “Platform owners have a vested interest in complete openness on the side of users; the more they know about
users, the more information they can share with third parties. By aggregating and processing data into targeted personalization strategies, they create value from data”.
9. A Fanpage é uma página específica do Facebook utilizada por empresas, personalidades públicas, etc. para interação com seus fãs. A página disponibiliza um painel administrativo que permite às instituições gerenciar suas ações
de Comunicação Organizacional.
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A questão do poder hermenêutico que o acontecimento detém é abordada por diversos
autores que se debruçam em seus estudos para compreender como o acontecimento gera sentidos,
leva a interpretações sobre a realidade. “O acontecimento é dotado de um poder hermenêutico;
é suscitador de conhecimento. É capaz, inclusive, de modificar o passado; desvelar o não-visto,
iluminar o opaco, estabelecer distinções que não haviam sido percebidas” (FRANÇA, 2012b, p. 13).
Ao se configurar a partir de um poder hermenêutico, o acontecimento, como destaca
França (2012a), constitui-se como um momento oportuno para analisar os discursos da
mídia e a sociedade. Isso porque ele faz com que os olhares se voltem para o assunto em
questão e gera reflexões até mesmo sobre a própria sociedade em que estamos inseridos.
Leal et al. (2010b) parte desse entendimento para construir a relação entre homofobia e
acontecimento. Para o autor, a homofobia mostra-se como um “campo problemático gerador
de acontecimentos” (LEAL et al., 2010b, p. 228), já que não está restrita ao preconceito aos
homossexuais, mas relaciona-se a um contexto mais amplo:
Menos que aversão aos homossexuais, portanto, a homofobia pode ser definida como parte
de uma economia cultural, discursiva, epistemológica, que naturaliza o binarismo de gênero
e, mais ainda, regula as diversas formas de ser “homem” e “mulher” e suas relações (LEAL et
al., 2010b, p. 230).

Outra característica do acontecimento é o fato de ele representar uma ruptura. Berger &
Tavares (2010, p. 123) evidenciam essa característica e a relacionam com o poder hermenêutico,
que é intrínseco ao acontecimento: “Impor’ a um contexto temporal, mesmo que por um
instante, uma ruptura. E, desse movimento, iniciar um processo que é o da busca pelo sentido,
pela explicação”. Ainda sobre a potencialidade do acontecimento de irromper a normalidade,
França (2012b, p. 13) explica que este fenômeno tem a capacidade de “desarrumar” o
cotidiano de forma surpreendente: ele “(...) rompe o esperado, a normalidade; ele quebra
uma sequência e, num primeiro momento, desorganiza o nosso presente. Ele penetra sem
aviso prévio e gera um impasse”.
Além de apresentar a característica de ruptura, o acontecimento gera uma sensibilização
e, de algum modo, afeta os sujeitos: “Se coisas acontecem o tempo todo, nem todas têm o
mesmo peso, o mesmo poder de afetação. Chamamos então ‘acontecimento’ os fatos e as
ocorrências que se destacam ou merecem maior destaque”. (FRANÇA, 2012b, p. 12). Berger
& Tavares (2010, p. 123) reforçam essa perspectiva e lembram que o acontecimento só existe
quando “há sujeitos afetados e que lhe dão sentidos”. A partir dessa visão, na análise do caso
que é objeto deste artigo, será possível observar de que forma o acontecimento afetou as
pessoas e foi reverberado em diversos espaços simbólicos.
A questão da temporalidade do acontecimento está inserida nas discussões acerca do
conceito porque, apesar de irromper a normalidade no presente, o acontecimento não está
dissociado do passado e do futuro. Ao caracterizá-lo, Quéré (2012) o considera como um
processo que apresenta um aspecto relacional no que se refere às temporalidades:
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Tal mudança implica uma heterogeneidade interna e um movimento direcional: por um lado,
não há a mesma coisa de um extremo a outro do processo: por outro, é impossível perceber
um devir se não for apreendida uma transição de um estado para outro, passando por um ou
vários estados intermediários (QUÉRÉ, 2012, p. 26).

França (2012a, p. 47) afirma que “Ao desorganizar o presente, o acontecimento instala
uma temporalidade estendida, convoca um passado com o qual ele possa estabelecer
ligações, anuncia futuros possíveis”, ou seja, instaura-se uma relação temporal que envolve
a rememoração e, até mesmo, um exercício de projeção do futuro. Berger & Tavares (2010)
trazem para o debate a perspectiva de Louis Quéré (2005) que, assim como França (2012a),
aborda o acontecimento como algo que pode dar novo significado ao passado e modificar a
relação com o futuro:
(...) o acontecimento, ao revelar um mundo novo, dá ao passado uma nova conotação, de
‘coisa’ não explicada, que necessita de um sentido e, ao mesmo tempo, inaugura, nesse mesmo
jogo, a possibilidade de existência daquilo que ele chama de ‘futuros possíveis’ (BERGER &
TAVARES, 2010, p.124-125).

Ainda sobre a natureza temporal do acontecimento, para Leal et. al. (2010a) o passado
de um acontecimento é aquilo que o explica, mas ele também gera sentidos voltados para
o futuro. Isso porque a partir da sua ocorrência, o acontecimento se torna referência para
o que virá depois. “Tomado como início, ele ilumina peculiarmente o porvir, que ganha
perspectiva inédita” (LEAL et al., 2010a, p. 209). Nesse sentido, Quéré (2012, p. 36) evidencia
a importância de não isolarmos o acontecimento temporalmente: “Na maior parte das vezes,
não estamos preocupados em individualizar um acontecimento, associando-o ao que precede
ou ao que vem posteriormente, tampouco a acontecimentos concomitantes”. Com base nessas
reflexões, é possível analisar o caso que motiva este artigo à luz do conceito de acontecimento
e em relação com a temática da Comunicação Organizacional praticada em ambiente digital.

Comunicação Organizacional e acontecimento:
novas reverberações
Com base na reflexão de Quéré (2012) sobre as formas do acontecimento, na qual
ele diferencia o acontecimento existencial10 e o acontecimento como objeto, trataremos o
caso aqui abordado como um acontecimento-objeto. Esta última perspectiva se configura
a partir de um “regime cognitivo da investigação” (p. 24), no qual a intenção é observar as
10. Para Quéré (2012) o acontecimento existencial está ligado a uma forma diferenciada de experiência daquela do
acontecimento como objeto. O primeiro está relacionado a reações imediatas e hábitos. Nesse caso, diante da mudança, reagimos a ela e nos adaptamos sem que o acontecimento se torne um objeto de estudo ou seja distanciado
do seu contexto.
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questões simbólicas do acontecimento e tentar compreender de que forma ele ocorreu com a
consciência de que essa reflexão não se esgota. Partiremos, assim, da ação que desencadeou
todas as reverberações.
Diante do ato homofóbico ocorrido na sorveteria, narrado na introdução deste artigo,
uma das vítimas postou o seguinte relato11 no Facebook: “Nos Jardins, fui expulso de uma
palleteria (rs) por beijar meu namorado. O segurança disse que aquele era um ambiente
familiar”. De acordo com o jornalista Luis Henrique Deutsch12, gerente de Comunicação da
Me Gusta Picolés Artesanais, ao visualizar o comentário do cliente ele buscou, juntamente
com um dos sócios da empresa, o contato telefônico das vítimas e enviou uma mensagem
pedindo desculpas pelo ocorrido.
Na manhã de segunda-feira (o caso de homofobia ocorreu no domingo anterior) uma
das vítimas mandou um e-mail para a Me Gusta, com cópia para o Centro de Combate à
Homofobia da Prefeitura de São Paulo. Com a oficialização da denúncia, a empresa respondeu
a mensagem de modo formal e optou por se manifestar também no Facebook, na página da
empresa: “A partir disso que começamos a pensar que caberia uma retratação urgente. Assim,
escrevi o texto de desculpas enquanto um dos sócios resolvia a questão com o segurança – e
o dispensou do trabalho”. (DEUTSCH, 201513).
No contexto deste trabalho, é preciso lembrar que a mensagem elaborada pelo gerente
de comunicação foi produzida em um contexto de crise organizacional, entendida neste
trabalho como “(...) todo e qualquer acontecimento geralmente inesperado, que quando não
administrado de maneira adequada pode alcançar grandes proporções, escapar do controle
dos gestores e ganhar visibilidade na Mídia, comprometendo a imagem organizacional”
(MORTARI & SANTOS14, 2016, p. 95). O texto – escrito por Deutsch em um cenário de crise –
dizia o seguinte:

11. Disponível em: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noticia/100000741231/paleteria-celebrara-todas-as-formas-de-amor.html Acesso em 23/07/2015.
12. Entrevista concedida especialmente para este artigo.
13. Deutsch, Luis Henrique, 2015, em entrevista fornecida para a autora deste artigo no dia 4 de Julho de 2015.
14. As autoras apresentam o monitoramento das redes sociais digitais como uma forma de “prevenir” as crises.
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Figura 1 – Resposta da Me Gusta Picolés Artesanais
Fonte: Fanpage15 da empresa Me Gusta Picolés

Ao lado da postagem, o jornalista inseriu uma imagem com seis picolés, cada um com
uma cor diferente, em alusão à bandeira da luta LGBT.
O gerente de comunicação16 da sorveteria contou que quando fez a postagem na
Fanpage não imaginava a visibilidade que a publicação iria ganhar. Ao trazer a impressão do
funcionário sobre o caso para temática deste artigo, é possível afirmar ele não esperava que o
fato fosse “acontecer”:
Desde o começo foi tudo positivo. As pessoas começaram a elogiar logo de cara. Em
poucas horas, já havíamos superado 2000 likes17. O que chamou atenção. A imprensa começou
a nos procurar logo no dia e fui respondendo, na medida em que eles entravam em contato
(DEUTSCH, 2015).
Chama a atenção o modo como a postagem foi construída: ela surpreende e se distingue
ao que normalmente é feito pelas Assessorias de Comunicação, com a divulgação de notas
oficiais, por exemplo. Esse diferencial pode ser percebido pelo uso da linguagem comum a
essas plataformas (até mesmo a icônica, com a utilização de um emoticon18). Assim, a maneira
15. Disponível em: https://www.facebook.com/MeGustaPicoles/photos/a.177260255803560.1073741827.17668
4269194492/340957022767215/?type=1&theater Acesso em: 22/07/2015
16. O gerenciamento das mídias sociais (a empresa está presente também no Instagram) é feito por apenas uma
pessoa, o gerente de comunicação Luis Henrique Deutsch, responsável pela postagem. O mesmo funcionário também realiza ações de Relações Públicas e organização de eventos.
17. No Facebook, os “likes” são as curtidas dos usuários.
18. Os emoticons – da junção, no inglês, de “emotion” (emoção) e “icon” (ícone) – são desenhos utilizados nas pla-
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como o texto foi produzido corroborou para a identificação, por parte dos internautas, com a
mensagem. Isso porque eles estão habituados a utilizar, nas interações em rede, um modo de
expressão peculiar forjado nesse lugar midiático.
Sobre a publicação, o gerente da empresa afirmou que, no momento do ocorrido, não
agiu a partir de princípios da Comunicação Organizacional, como o “gerenciamento de crise”,
mas de uma sensibilização frente ao caso: “Pensei que os meninos que foram ofendidos em
seus diretos básicos tinham de ouvir uma retratação. Eles precisavam ouvir que alguém era o
culpado disso, e precisavam ouvir um pedido de perdão. Nós éramos os culpados. E cabia a nós
a imediata retratação” (DEUTSCH, 201519). No entanto, é importante ressaltar que o sujeito
que desenvolve a ação possui uma formação especializada que envolve o gerenciamento de
processos comunicacionais, pois é jornalista. Sendo assim, faz-se necessário ponderar que
a reação também é embasada em um conhecimento técnico e uma necessidade de tratar
a crise organizacional, uma vez que o profissional é responsável pela gestão dos processos
comunicacionais da empresa.
Com base nesse entendimento é possível, a partir de agora, iniciar a análise dos
comentários postados abaixo da mensagem da empresa, considerando as características
do acontecimento e a importância das plataformas de mídia social para a Comunicação
Organizacional. Evidenciamos que para desenvolvimento deste artigo fez-se a opção por
não investigar, nesse momento, de que forma o acontecimento foi tratado nas produções
jornalísticas20 sobre o caso e sim destacar como ele reverberou no próprio Facebook.
Entre os 1.58221 comentários da postagem, que geraram, hermeneuticamente, diversas
discussões acerca do assunto, foram considerados os de dois tipos: os “principais” e os “mais
recentes”, de acordo com o feed fornecido pelo próprio Facebook. Para cada tipo, foram
considerados 56 comentários (esse é o número que a plataforma “carrega” na primeira
vez que o usuário pede para visualizar os relatos). No entanto, como algumas publicações
apareciam nos dois tipos de feed, no total, quase cem postagens foram analisadas. Durante a
exploração, foi possível observar três tipos de comentários: o “positivo” (o usuário elogiava a
ação de comunicação organizacional da empresa), o “negativo” (ele criticava a ação da loja) e
o “questionador” (o usuário fazia alguma indagação à empresa).
A maioria dos comentários analisados (88,04%) apresentou mensagens positivas com relação
à ação da Me Gusta Picolés Artesanais. Nesse sentido, a impressão do gerente de comunicação
taformas de mídia social e aplicativos para demonstrar o estado emocional do usuário por meio de um ícone, como
o de um rosto sorrindo, por exemplo. Na publicação, a Me Gusta utilizou o emoticon coração.
19. Deutsch, Luis Henrique, 2015, em entrevista fornecida para a autora deste artigo no dia 4 de Julho de 2015.
20. Alguns dos sites de notícias nos quais o acontecimento foi divulgado: Correio Braziliense, Folha de S. Paulo, Veja
São Paulo, Portal Terra, Uol, Band.com.br, MTV. A imprensa também divulgou as ações que a empresa fez após o
caso de homofobia como o “Beijaço” e o “Dia do Amor” realizados na loja.
21. Dados coletados no dia 22/07/2015. Disponível em: https://www.facebook.com/MeGustaPicoles?fref=ts Acesso em 22/07/2015.
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sobre o resultado gerado pelo posicionamento da empresa estava correta. Isso porque, ele
considerou a repercussão do acontecimento como: “Hiper positiva! As pessoas estavam surpresas
de ver uma empresa – que devia pensar só em lucro – estar falando que errou. Ainda mais numa
coisa que ninguém quer errar. (...) Li as respostas negativas a isso e te garanto: Foram minoria”
(DEUTSCH, 201522). Em consonância com essa percepção, a análise mostrou que apenas 3,26%
dos comentários apresentaram uma visão negativa sobre a ação da empresa.
Em uma porcentagem um pouco maior dos comentários (6,52%) observa-se uma
posição questionadora dos usuários com relação à ação da Me Gusta Picolés Artesanais.
Entre esses comentários, é possível destacar a postagem de uma das seguidoras da página,
no dia 11 de março de 2015, que questiona: “Agora é hora de provar a veracidade: contrate
funcionário gay...” e a empresa, menos de duas horas depois, responde: “Tudo bom? Temos
dois funcionários gays que trabalham na nossa empresa”. A resposta da empresa recebeu mais
de 500 curtidas e o comentário da usuária, talvez o que apresentou maior “força hermenêutica”,
gerou discussões diversas sobre a temática do acontecimento muito além do fato – um ato
homofóbico em uma loja de sorvetes. As pessoas que responderam a mensagem original
da usuária repercutiram a postagem com a discussão sobre diversos assuntos, entre eles, a
colocação de homossexuais no mercado de trabalho.
Outros dois comentários chamaram a atenção, ainda na perspectiva do poder
hermenêutico do acontecimento, por não se encaixarem em nenhuma das três categorias de
análise, já que não se ativeram à manifestação sobre a mensagem divulgada pela empresa,
mas sim à discussão dos direitos LGBTs. Em uma postagem feita no dia 12 de abril de 2015,
um dos usuários afirma: “Acredito que toda forma de amor é louvável sim, porém existe
lugar para tudo, troca de carícias beijos mais ardentes e provocantes tem lugar certo e não
é em uma sorveteria, digo isso tanto para casais heterossexuais como homossexuais”. Essa
“relativização” da demonstração do carinho em público é uma situação preocupante, uma vez
que os casais homoafetivos vivenciam esse cerceamento diariamente:
A apropriação do espaço público é o sinal da desigualdade cotidiana em função da qual
os homossexuais não podem manifestar abertamente sua afeição, e – quando chegam a
superar esse olhar reprovador – eles não podem deixar de pensar que, no fundo, sua atitude
é provocadora, militante ou exibicionista (BORRILLO, 2010, p. 112-113).

A partir dessas reverberações, é possível perceber que o fato ocorreu em uma loja
física, mas o acontecimento irrompeu a normalidade a partir da publicação do “pedido de
desculpas”, elaborado como uma forma de se posicionar frente à postagem de uma das vítimas
que denunciou o caso de homofobia. Dessa forma, a partir de uma ação23 de Comunicação
22. Deutsch, Luis Henrique, 2015, em entrevista fornecida para a autora deste artigo no dia 4 de Julho de 2015.
23. É importante observar que as reverberações (nas plataformas de mídia social e na imprensa) aconteceram após
a postagem do pedido de desculpas da Me Gusta no Facebook.
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Organizacional uma pequena empresa transformou um momento crítico em algo positivo e
fez com que o episódio reverberasse nas mídias sociais e também além delas, transfigurando
o fato em um acontecimento.
Por meio da análise ainda é possível “mensurar” de que forma o acontecimento exerceu
o seu poder de afetação. A sorveteria possui 20.000 seguidores e a postagem, feita pelo
gerente de comunicação, alcançou 21.301 curtidas e 3.856 compartilhamentos24. Por meio
do perfil administrativo25 da Fanpage é possível visualizar dados relacionados ao período em
que o fato ocorreu que reforçam a afetação que a postagem causou nas pessoas e o êxito da
ação de Comunicação Organizacional desenvolvida. Na semana anterior ao fato, apenas 30
novas pessoas haviam curtido a página, já no decorrer da semana da postagem, 4.771 pessoas
acessaram a Fanpage da Me Gusta e curtiram, o que representa um crescimento significativo
de 15.803,3%.
Ainda sobre a afetação dos sujeitos, é interessante observar que em muitos comentários
os internautas informavam que não conheciam a loja e, ao mesmo tempo, externavam a
vontade de ir visitá-la após o posicionamento da empresa. Em outra demonstração de
afetação gerada pelo acontecimento, um dos seguidores da página, ao realizar a avaliação26
da empresa, “editou” a sua observação após a postagem do pedido de desculpas:
Péssimo local homofóbico: nosso amigo tava tomando sorvete com o namorado e chegou
um segurança pedindo pra eles saírem porque um outro casal com sua filha os tinham visto
e reclamado, disse que aquele era um “lugar familiar”. Ridículo! Boicote já!
EDITADO: juro que não sou bipolar, mas a resposta rápida, certeira e - acima de tudo HUMANA que deram ao caso ganhou minha admiração. Vão levar agora 4 estrelas, quando
eu experimentar o sorvete e se for bom mesmo ganham a 5a. [sic]
(Comentário27 realizado na Fanpage da empresa Me Gusta Picolés Artesanais).

A partir dessa publicação dá-se relevo à forma como o caso abordado neste artigo
“provocou” ações nos usuários, ou seja, gerou uma afetação ligada a algo de ordem prática. Tal
observação vai ao encontro do que França (2012), ao realizar a análise de um acontecimento28,
apresenta como dimensões constituintes de um acontecimento: foi algo sobre o qual se fez
24. Disponível em: https://www.facebook.com/MeGustaPicoles?fref=ts Acesso em 23/07/2015
25. Os dados foram fornecidos pelo gerente de comunicação da empresa.
26. O Facebook disponibiliza, nas Fanpages, um sistema de avaliação “cinco estrelas”. Por meio dele, o usuário pode
escolher quantas estrelas a empresa merece – de acordo com os serviços prestados – e comentar a sua própria
avaliação.
27. Disponível em: https://www.facebook.com/MeGustaPicoles?fref=ts Acesso em: 20/08/2015
28. O acontecimento analisado por França (2012a) refere-se às reportagens do jornal Estado de Minas dos anos
1990 sobre “pivetes” que cortavam o cabelo das moças para vender em Belo Horizonte, capital mineira. Posteriormente questionou-se a veracidade dos fatos mas, como destaca França (2012a), ele não deixou de acontecer, uma
vez que provocou reverberações diversas.
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falar, levantou diferentes discursos, questionamentos, alterou rotinas e provocou ações: levou
os sujeitos a tomarem alguma atitude a partir da sensibilização frente ao acontecimento.
No que se refere à questão temporal do acontecimento, merece destaque o modo como
as particularidades da comunicação em rede trazem consigo novas relações temporais.
Assim, as pessoas têm a possibilidade de se manifestarem sobre o que aconteceu: discutem
por meio de comentários, discordam citando nomes de usuários em forma de links, etc. Nesse
espaço, emerge a potencialidade de participação dos usuários nos processos comunicacionais
e, consequentemente, a alteração na forma como o acontecimento reverbera. Nesse sentido,
Mortari & Santos (2016) evidenciam o modo como a constituição de processos comunicativos
em ambiente digital pode alterar as dinâmicas das crises organizacionais diante da
possibilidade de atuação dos usuários e do acesso às informações disponíveis na web, o que
pode potencializar a repercussão e a visibilidade a respeito do ocorrido.
Nessa nova relação entre passado, presente e futuro, proporcionada pelas plataformas
de comunicação digitais, é relevante observar que uma postagem realizada no dia 9 de março
de 2015 “reverberou” até o dia 3 de junho, data da última ação (um comentário) relacionada
à publicação. Assim, na contemporaneidade, é possível refletir sobre novas formas de viver
o presente, revisitar o passado e pensar o futuro a partir do contexto das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC’s).

Considerações finais
Na atualidade, é relevante pensar os processos sociais no contexto de uma sociedade
midiatizada (MARTÍN-BARBERO, 2006) na qual a mídia assume um papel fundamental como
mediadora dos processos sociais. A respeito do processo de midiatização, Leal et al. (2010a,
p. 207), reitera: “O cotidiano é marcado pela presença da mídia. Entrelaçada à sociedade,
ela participa da construção do nosso mundo: aciona imaginários, manobra valores, provoca
discussões, dá visibilidade a práticas sociais, veicula informações”. Nesse cenário sociomidiático é que a empresa Me Gusta Picolés Artesanais desenvolveu uma ação de Comunicação
Organizacional de forma inovadora para atuar em um contexto de crise organizacional e, a
partir de sua ação, um caso de homofobia transfigurou-se em acontecimento.
No âmbito da Comunicação Organizacional, é possível observar que a ação gerou uma
repercussão positiva que provocou uma visibilidade singular e uma aproximação entre a
empresa e os clientes. A postagem da Me Gusta apresentou o reconhecimento de um erro e
externou o pedido de desculpas com uma linguagem adequada às mídias sociais, o que gerou
identificação por parte dos usuários. A partir dessa experiência, destaca-se a necessidade de
revisão das práticas da área de Comunicação Organizacional mediante as novas dinâmicas
localizadas no ambiente digital. Dessa forma, é necessário que as instituições estejam presentes
na rede e, mais do que isso, é preciso que elas desenvolvam estratégias para interagir nos
novos circuitos de comunicação que se configuram de modo complexo.
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Ao investigar de que forma o acontecimento se configurou, percebe-se que o fenômeno
comunicativo forjou reverberações em espaços midiáticos diversos. O poder hermenêutico
do acontecimento em questão pode ser percebido por meio das discussões geradas sobre a
homofobia e a própria Comunicação Organizacional, além de outras questões. Nesse sentido,
ele trouxe à superfície um tema muitas vezes invisível na sociedade brasileira: a homofobia.
Com base nessa ação, é possível pensar em uma potencialidade das mídias sociais frente aos
meios “tradicionais” e da colocação de grupos, como os LGBTs, “fora da sombra” por meio da
apropriação desse espaço pelos sujeitos e instituições. Além disso, o acontecimento também
promoveu uma ruptura com a normalidade – o acontecimento emergiu da superfície dos
fatos cotidianos – com base na forma como o texto foi elaborado e na mobilização dos sujeitos
diante da ação. Tal engajamento levou à afetação junto aos atores sociais alicerçada em uma
temporalidade construída e percebida de forma particular nas mídias sociais.
É possível questionar a dimensão do acontecimento tratado neste artigo, se comparado a
grandes eventos mundiais, por exemplo. No entanto, França (2012b, p. 16) trata dessa questão
ao afirmar que, uma postagem no Twitter, que se limita a 140 caracteres, pode se tornar
um acontecimento, assim como um caso de corrupção no Congresso Nacional “(...) embora
isso não signifique que eles venham a ter o mesmo impacto ou se equivaler”. Do mesmo
modo, Leal et a.l (2010a, p. 208) relativiza, de forma coerente, a questão do alcance de um
acontecimento: “A cotidianidade se mostra repleta de acontecimentos. Uns mais influentes
que outros, eles podem dinamizar o dia a dia e marcar nossa memória”. Assim, evidencia-se
a pertinência do acontecimento analisado, especialmente no que se refere à sua reverberação
no ambiente digital.
Ao analisar uma relação tão complexa quanto a que envolve conceitos como a
Comunicação Organizacional e o acontecimento, ainda associados às questões relacionadas
ao ambiente digital e à temática da homofobia, é preciso ter a compreensão de que não se
esgota as discussões neste pequeno espaço. Nesse sentido, o objeto ainda poderá ser revisitado
a partir de diferentes abordagens em pesquisas futuras. Entre elas, é possível citar o modo
como as possibilidades de acesso às plataformas de mídia social por meio de tecnologias
móveis (smartphones, tablets e etc.) pode ter influenciado nas dinâmicas de comunicação e,
consequentemente, na configuração do acontecimento.
A repercussão de acontecimentos desse tipo pode nos levar a reflexões muito caras
à sociedade brasileira incluídas, aí, as discussões acerca da transfiguração do fato em
acontecimento, da homofobia e das práticas comunicativas no ambiente organizacional. Por
fim, devemos estar atentos para que esse tipo de acontecimento não seja esquecido. Quem sabe
por meio do registro na memória, “a poderosa (...) pregnância imaginária dos acontecimentos
que se desenrolam no tempo” (KEHL, 2009, p. 127) estejamos sempre vigilantes para que o
caso de homofobia contado neste artigo seja lembrado como um exemplo do que não deve
“acontecer” em nossa sociedade.
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REDUÇÃO JÁ!

Posicionamento e performance dos apresentadores de
telejornais policiais em relação à redução da maioridade penal1

REDUCTION OF LEGAL AGE NOW!

Positioning and performance of the presenters of police
newscasts about the reduction of legal age
Fabíola Carolina de Souza2

RESUMO
Neste cenário em que a discussão sobre a redução da maioridade penal tem ganhado ampla
visibilidade midiática, propomos investigar como os apresentadores dos telejornais policiais Brasil
Urgente e Cidade Alerta se inserem neste debate e o modo como sua performance contribui para
o envolvimento e posicionamento do telespectador acerca da redução. Para isso, faremos um
estudo de caso a partir das reportagens veiculadas sobre a morte da universitária Natália Félix e
a apreensão do adolescente envolvido no crime.
Palavras-chave: Brasil Urgente. Cidade Alerta. Maioridade penal. Menor infrator. Performance.

ABSTRACT
In this context in which the discussion about reducing of legal age has gained media visibility,
we propose to investigate how the presenters of police newscasts Brasil Urgente and Cidade
Alerta engaje in discussion of the reduction of legal age and how their performance involves the
viewer and contributes to their positioning on the reduction. For this, we will do a case study from
reporter published about the death of the student Natalia Felix and the prison of the adolescent
involved in the crime.
KEYWORDS: Brasil Urgente. Cidade Alerta. Criminal Majority. Minor offenders. Performance.

1.Trabalho apresentado no GT Processos Sociais e Práticas Comunicativas.
2.Fabíola Carolina de Souza é bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Comunicação pelo programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG e doutoranda em Comunicação pela
mesma instituição. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (GRIS/UFMG). Suas pesquisas
incluem programas populares, representações e performance. Email: fabiolasouzajor@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Zona Sul de São Paulo, tarde de 24 de maio de 2015. A estudante universitária Natália
Félix, de 21 anos, e a avó estão indo visitar o avô da jovem. No caminho, seu carro é abordado
por assaltantes e as mulheres são obrigadas a descer do veículo. A avó senta na calçada e
Natália é obrigada a deitar-se na rua. Os homens tentam levar o automóvel, no entanto, por
se tratar de um carro automático, não conseguem ligá-lo. Os assaltantes se dirigem então
a outro carro com a bolsa da avó e alguns pertencentes. No entanto, ao dar a partida, eles
passam sobre o corpo de Natália, que não resiste aos ferimentos e morre no local.
Contando ainda com poucos detalhes sobre o que de fato teria acontecido, os telejornais
policiais Cidade Alerta e Brasil Urgente investem na descrição do acontecimento, ressaltando
o sofrimento da família com a perda de Natália. Por meio de seus apresentadores, Marcelo
Rezende e José Luiz Datena, respectivamente, os programas enquadram o caso como resultado
da violência urbana e da insegurança na cidade de São Paulo.
Sem pistas concretas sobre os assaltantes e suas motivações, uma possibilidade é
levantada pelos dois telejornais: o envolvimento de adolescentes no caso. No Brasil Urgente,
a repórter conta que seria uma suspeita da polícia e no Cidade Alerta uma impressão da
avó. Confirmada a informação, a participação de um adolescente de dezesseis anos no crime
ganha destaque nas reportagens e, principalmente, na fala dos apresentadores que defendem
medidas punitivas para o jovem.
Ao observar o Brasil Urgente e o Cidade Alerta, percebemos que ambos assumem um
posicionamento favorável à redução da maioridade penal, o que é visível em várias edições
dos telejornais. Diante disso, propomos investigar como a performance dos apresentadores
contribui para o envolvimento e posicionamento do telespectador acerca da redução.
O Cidade Alerta é exibido pela Rede Record e o Brasil Urgente é veiculado pela Rede
Bandeirantes. Ambos são exibidos de segunda a sábado, sendo o primeiro transmitido a partir
das 16h45 e o segundo às 16h153. Os dois telejornais têm como foco principal a cobertura
policial, com destaque para assassinatos, assaltos e o tráfico de drogas. Percebemos que tanto
Datena quanto Rezende assumem um papel central nestes telejornais. Os apresentadores não
só conferem o tom das reportagens, como são responsáveis pelo envolvimento do público,
chamando sua atenção para as injustiças e problemas sociais do país.

O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NA MÍDIA
Diante de um cenário de violência midiatizado, em que parte da população se mostra
cada vez mais indignada com a impunidade, com a violência e parece ter perdido a confiança
nas instituições de justiça, cresce também a intolerância ao crime e o apoio a projetos que
3. Cabe ressaltar que o horário de exibição nacional destes telejornais varia de acordo com cada estado. Em alguns
estados brasileiros são veiculadas edições regionais dos telejornais.
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endureçam o sistema penal e que punam mais severamente adolescentes infratores. Como
aponta a nota técnica O Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da
Maioridade Penal: esclarecimentos necessários, produzida por Silva e Oliveira para o IPEA,
a defesa da redução da maioridade penal está ancorada na “crença de que a repressão e a
punição são os melhores caminhos para lidar com os conflitos e escorada na tese de que a
legislação atual deve ser mudada, pois estimula a prática de crimes” (SILVA; OLIVEIRA,
2015, p. 4).
Apesar dos crimes violentos contra a pessoa ganharem maior destaque na cobertura
midiática, a maioria dos crimes cometidos por crianças e adolescentes no Brasil são atos
infracionais sem ameaça de violência à pessoa ou sem grave ameaça de violência. Segundo
a pesquisa Um olhar sobre o comportamento da imprensa brasileira quando a criança
e o adolescente estão na pauta da violência, publicada pela ANDI, Ministério da Justiça e
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AMENCAR), existe na mídia “uma superrepresentação dos casos de crimes violentos contra a pessoa e uma sub-representação de crimes
não-violentos contra o patrimônio. Exatamente o inverso das estatísticas sobre Violência”.4
(ANDI; DCA-MJ; AMENCAR, 2001, p.15), que mostram que 60% dos atos infracionais
praticados por crianças e adolescentes ocorrem sem ameaça de violência à pessoa, ou grave
ameaça, porque a maioria são furtos.
A ampla divulgação de crimes hediondos cometidos por adolescentes bem como a
descontextualização destes crimes – com “a ausência de estatísticas que situem o tipo de
crime na escala da Violência e ajudem o leitor a entender quanto há de rotina ou de acidental
no fato” (ANDI; DCA-MJ; AMENCAR, 2001, p.15) – reforçam o imaginário coletivo de que
os adolescentes são responsáveis por um número elevado de delitos graves. Além disso, como
ressalta a nota técnica do IPEA, o tom alarmista dado pelos media contribui para o aumento
do medo e da sensação de insegurança da população.
Ainda sobre a cobertura jornalística da violência contra crianças e adolescentes, Njaine
e Minayo (2002) destacam que esta está muito mais centrada na delinquência do que na
vitimização.
Nos noticiários, os casos que merecem menos destaque são os crimes cometidos contra
crianças e adolescentes das camadas populares. É como se sua vida valesse menos, ou se, ao
morrerem, a perda social fosse menor (MNMMR, Ibase, NEV/USP, 1991). Por outro lado, os
holofotes da imprensa se colocam sobre os crimes cometidos pelos jovens infratores pobres.
Isso reafirma o pensamento de Champagne (1997) segundo o qual a atenção da mídia, do
ponto de vista da imputação do crime, são as populações socialmente marginalizadas. Tratase de uma relação de poder desigual, pois a construção discursiva dos acontecimentos que as
4. Na pesquisa foram analisadas 1140 reportagens de 45 jornais brasileiros entre 2000 e 2001. A análise revelou
que 30% das reportagens sobre violência envolvendo crianças e adolescentes descrevem casos de homicídio. Os
roubos estão presentes em 10,1% das reportagens e os estupros em 3,2%. Já os furtos, que são os crimes mais
frequentes, foram mencionados em apenas 1,9% das reportagens.
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atinge fica totalmente nas mãos dos jornalistas, geralmente de classe média, e distanciados
espacial e culturalmente da realidade que constitui seu modo e suas condições de vida.
(NJAINE; MINAYO, 2002, p. 288)
Ao contrário do que é divulgado, há muito mais adolescentes vítimas da criminalidade
do que promotores. Segundo estimativa do UNICEF Brasil5, dos 21 milhões de adolescentes
brasileiros, menos de meio por cento cometeu atos contra vida, ou seja, cumpriram medidas
socioeducativas de privação de liberdade por atos análogos a homicídio, latrocínio, estupro e
lesão corporal. Como aponta a nota técnica do IPEA, “a maioria das informações disponíveis
dão conta de que um conjunto expressivo dos jovens estão desprotegidos das políticas públicas
e dos direitos sociais básicos e são, ainda, vítimas de violência, e não autores, conforme grande
parte da sociedade acredita”. (SILVA; OLIVEIRA, 2015, p.13)
Não podemos negar a importância dos meios de comunicação no fortalecimento das
representações da violência que vigoram na sociedade e são partilhadas entre os indivíduos.
Segundo Rondelli (1998), o modo como a mídia fala sobre a violência acaba fazendo parte
da própria realidade da violência, à medida que faz circular no espaço público, narrativas e
discursos sobre a violência, apresentando interpretações e sentidos sociais sobre o tema.
Pelo procedimento da ampla visibilização, os meios de comunicação agem como
construtores privilegiados de representações sociais e, mais especificamente, de representações
sociais sobre o crime, a violência e sobre aqueles envolvidos em suas práticas e em sua
coibição. Estas representações sociais se realizam através da produção de significados que
não só nomeiam e classificam a prática social, mas, a partir desta nomeação, passam mesmo
a organizá-la de modo a permitir que se proponham ações concretas em relação a ela.
(RONDELLI, 1998, p. 149)
No caso dos adolescentes em conflito com a lei, percebemos que estes costumam receber
na mídia os mesmos atributos do “bandido”, sendo caracterizados pela crueldade, frieza,
pela falta de arrependimento e incapacidade de regeneração. A partir do acompanhamento
de 325 matérias publicadas nos jornais capixabas A Gazeta e A Tribuna, no período entre
agosto de 2003 e setembro de 2004, Espíndula (2006) afirma que o tratamento recebido pelos
adolescentes na mídia ainda está fundamentado em velhas concepções, que remetem ao
antigo Código de Menores, no qual o adolescente em conflito com a lei era visto como um
problema de segurança nacional.
Os meios de comunicação social, em geral, têm preferido usar formas estigmatizantes,
referindo-se a eles como infratores, delinquentes, pivetes [...] A opinião pública em geral tem
reproduzido estas expressões, acrescentando outras que a sua criatividade preconceituosa
produz, como: bandidos, trombadinhas, menores infratores e outras. (VOLPI apud
ESPÍNDULA, 2006, p. 18, grifo do autor).
5. Dados disponíveis na nota técnica do IPEA O Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da
Maioridade Penal: esclarecimentos necessários.
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Em relação à ideia de impunidade do adolescente, muito alarmada pelos meios
de comunicação, entre eles o Brasil Urgente e o Cidade Alerta, Silva e Oliveira defendem
que a impunidade do adolescente seria muito mais um mito compartilhado do que uma
realidade. Na nota técnica para o IPEA, as pesquisadoras explicam que as leis, as regras
e sanções existem. “Os problemas residem na enorme distância entre o que está previsto
no ECA, especificamente nos serviços que deveriam ser ofertados pelo Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), e a dura realidade enfrentada nas instituições
socioeducativas.” (SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 23-24). As autoras também argumentam
que apesar dos problemas estruturais, a análise das medidas socioeducativas aplicadas a
adolescentes privados de liberdade indica a existência de uma justiça juvenil no país e até
mesmo um excesso de rigor em relação às medidas socioeducativas.
Muitas vezes a justiça juvenil não é aplicada conforme as disposições estabelecidas no ECA e
no SINASE e costumam ser mais severas do que o ato infracional requer. Em 2013 existia um
total de 23,1 mil adolescentes privados de liberdade no Brasil. Desses 64% (15,2 mil) cumpriam
a medida de internação, a mais severa de todas; outros 23,5% (5,5 mil) estavam na internação
provisória; 9,6% (2,3 mil) cumpriam medida de semiliberdade e 2,8% (659) estavam privados
de liberdade em uma situação indefinida. (SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 24-25)

Como afirmam Figueiró, Minchoni e Figueiró (2013), nossa sociedade vive em um
momento no qual, diante da criminalidade, se reivindica cada vez mais “castigos”, deixando
de lado “discussões de caráter mais amplo, tais como políticas públicas, desigualdades sociais
e direitos humanos, temas que atravessam, inevitavelmente, a questão da criminalidade na
América Latina” (FIGUEIRÓ; MINCHONI; FIGUEIRÓ; 2013, p. 230). Segundo os autores,
[...] uma das principais consequências do modo como a questão da criminalidade, mais
especificamente dos adolescentes em conflito com a lei, é tratada pela mídia, diz respeito a um
processo de individualização e naturalização desses fenômenos. Ao defenderem uma postura
punitiva diante do problema apresentado, os profissionais da mídia tendem a individualizar o
ato infracional na figura de quem o cometeu, minimizando explicações que atentem para as
diversas questões sociais envolvidas nesse processo. Em nenhum momento, nas reportagens
analisadas, há qualquer tipo de discussão sobre a história daqueles adolescentes, em que
contexto sócio histórico estão inseridos, se tiveram e quais direitos seus foram violados ao
longo de suas vidas. (FIGUEIRÓ; MINCHONI; FIGUEIRÓ, 2013, p. 230-231).

Acreditamos que o tratamento individualizado da criminalidade e a cobrança de medidas
punitivas em detrimento de medidas socioeducativas por parte de muitos veículos de comunicação
podem contribuir para o fortalecimento de discursos favoráveis à redução da maioridade penal.
No entanto, como mostram Cal e Santos (2015), encontramos também na mídia, mesmo que em
menor escala, discursos em defesa do adolescente, sendo então necessário olhar para a atuação
dos meios de comunicação “para além da reprodução do estigma e da espetacularização da
violência cometida por menores de 18 anos de idade”. (CAL; SANTOS, 2015, p. 156).
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Ao analisarem 106 textos que abordaram atos infracionais envolvendo crianças e adolescentes em dois jornais paraenses O Liberal e Diário do Pará, Cal e Santos destacam quatro
discursos mobilizados pelos jornais - periculosidade do adolescente, condição de infrator,
adolescente como sujeito de direitos e impunidade, sendo três deles favoráveis à redução da
maioridade penal.
O discurso da periculosidade reforça as posições favoráveis à redução da maioridade
penal por não considerar os contextos sociais a partir dos quais esses atos delituosos são
praticados. De modo complementar, pensar nos menores de 18 anos de idade na condição
de infrator contribui para sustentar argumentos favoráveis à redução da maioridade penal.
Se a condição desse jovem é imutável, colocá-lo na cadeia como preso comum não traria
tantas consequências para vida dele e proporcionaria à sociedade a possibilidade de mantê-lo
preso e afastado pelo maior tempo cabível de acordo com a gravidade de seus atos. Já o
discurso da impunidade alimenta a descrença em relação à capacidade de transformação de
quem comete atos infracionais por meio das medidas socioeducativas, consideradas leves e
ineficientes. Há ainda a ideia do adolescente como escudo de criminosos maiores de 18 anos
por não estarem sujeitos ao código penal. (CAL; SANTOS, 2015, p. 155-156)

Apenas o discurso que entende o adolescente como sujeito de direitos mostra-se
contrário à redução da maioridade penal, sendo tal discurso proferido prioritariamente
por representantes de organizações da sociedade civil, que chamam a atenção para a
adolescência como condição peculiar de desenvolvimento, deslocando “o foco do problema
para a ineficiência do poder público em garantir a realização adequada das determinações do
Estatuto e das regulamentações do Sinase”. (CAL; SANTOS, 2015, p. 155-156). No entanto,
como mostram os autores, a presença destas vozes dissonantes possibilita a divergência de
discursos na esfera pública e estimula a disputa de sentidos acerca dessa problemática.

PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO
Observando o Brasil Urgente e Cidade Alerta, percebemos que os apresentadores estão
a todo o momento em interação, seja com repórteres, entrevistados ou com o público. Para
convocar o telespectador, chamar sua atenção para aquilo que está sendo reportado e mesmo
alcançar sua adesão para os argumentos oferecidos pelo programa, tanto Marcelo Rezende
quanto José Luiz Datena investem em sua performance, ou seja, em seu desempenho frente
as câmeras. Segundo Richard Schechner (2003), a performance ocorre apenas em ação,
interação, estando presente em diversas situações: vida cotidiana, artes, esportes, negócios,
tecnologia, sexo, rituais e brincadeira.
Partimos da perspectiva de Goffman (2011) que entende a performance como uma
ação consciente do sujeito, “toda atividade de um determinado participante, em dada
ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer um dos outros participantes”
(GOFFMAN, 2011, p.23). O autor explica que quando um indivíduo representa um papel,
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ele deseja que seus observadores levem a sério a impressão sustentada por ele, que acreditem
em seu desempenho, ou seja, que seu personagem possui os atributos necessários e atende às
expectativas sociais por trás daquele papel. Assim, “quando um indivíduo se apresenta diante
dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente
reconhecidos pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo
como um todo” (GOFFMAN, 2011, p. 41).
Nos telejornais analisados, percebemos que apresentadores, repórteres e entrevistados
estão desempenhando papéis e tentam convencer o público do papel desempenhado.
Apresentadores e repórteres tentam mostrar profissionalismo, desempenhando sua atividade
a partir das características e expectativas que eles atribuem aos jornalistas policiais. Para
isso recorrem a valores como imparcialidade e seriedade, tentando mostrar-se sempre
comprometidos com a informação. Além disso, Rezende e Datena não deixam de se indignar
com os fatos reportados, cobrando medidas do poder público. Mais do que apresentadores,
muitas vezes, eles atuam como uma espécie de vigilantes do poder público e judiciário, como
defensores dos cidadãos, cobrando a punição dos envolvidos e até mudanças constitucionais.
Relacionado ao conceito de performance, o conceito de enquadramento (Bateson, 2002)
é importante para nosso estudo, na medida em que nos ajuda a entender como os sujeitos
configuram o ambiente situacional em que interagem e como este ambiente situacional
também influencia a relação entre os sujeitos. Além disso, a narrativa jornalística do
programa é construída principalmente a partir de enquadramentos, dos quadros de sentido
que emergem das interações.
Como explica Bateson, nós percebemos as coisas ao nosso redor organizando o percebido
em quadros de sentido, que são resultado de nossa inserção na cultura. Esses quadros ou
enquadres contém um conjunto de instruções para que os interlocutores entendam uma
determinada mensagem. Partindo da interação face a face, o autor explica que os sujeitos
estão, a todo o momento, atentos aos sinais que delimitam ou contextualizam os enquadres
(isto é uma brincadeira, uma ameaça, uma briga) de forma a fornecer respostas adequadas à
situação presente e melhor corroborar a construção da comunicação em curso. O enquadre
é assim, parte de um sistema de premissas e sinaliza ao observador os modos de interpretar.
Ele é metacomunicativo, ou seja, fornece instruções, auxilia o receptor em sua tentativa de
entender as mensagens incluídas no enquadre. Como mostra Bateson, o enquadramento
delimita a mensagem, dirige o olhar,
contem um conjunto de instruções para que o/a ouvinte possa entender uma dada mensagem
(do mesmo modo como uma moldura em torno de um quadro representa um conjunto de
instruções que indicam para onde o observador deve dirigir seu olhar). O enquadre delimita,
pois, figura e fundo, ruído e sinal. (BATESON, 2002, p. 85).

A partir do conceito de enquadramento, buscaremos compreender como os programas
tratam os adolescentes em conflito com a lei, quais quadros de sentido são convocados para
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tratar deste assunto. Outra questão importante é entender em que medida os apresentadores,
a partir de suas intervenções, reforçam os enquadramentos dados pelo programa e/ou propõe
novos.

METODOLOGIA
Para compreender como a performance de José Luiz Datena e Marcelo Rezende contribui
para o envolvimento e posicionamento do telespectador acerca da redução da maioridade penal,
faremos um estudo de caso dos telejornais policiais, a partir da análise das reportagens que se
referem à morte da estudante Natália Felix e a apreensão do adolescente envolvido no crime.
Nosso corpus foi composto por todas as reportagens6 que encontramos sobre o crime,
em uma semana de acompanhamento dos telejornais, sendo duas reportagens do Cidade
Alerta, veiculadas nos dias 25 e 28 de maio de 2015 e quatro do Brasil Urgente, exibidas nos
dias 25, 26, 28 e 29 de maio. A partir do acompanhamento das reportagens, dividimos nosso
corpus em dois momentos: morte de Natália Félix e apreensão do adolescente em conflito
com a lei, sendo que as reportagens do dia 25 e 26 centram-se na morte e as reportagens dos
dias 28 e 29, na apreensão.

BANDIDO NÃO TEM IDADE
Acompanhando as reportagens dos dias 25 e 26, percebemos que a morte da estudante
de biomedicina, Natália Félix, é enquadrada tanto pelo Cidade Alerta quanto pelo Brasil
Urgente como uma tragédia familiar decorrente da violência da cidade de São Paulo. O crime
também chama a atenção pela crueldade dos criminosos, que atropelaram a universitária
durante a fuga. Natália é descrita nos dois programas como alegre, brincalhona e querida por
todos. Uma jovem de futuro promissor, que teve uma morte precoce.
A reportagem do Cidade Alerta, veiculada no dia 25 de maio, dia posterior à morte
da jovem, exibe imagens aéreas do enterro de Natália, que são comentadas, ao vivo, por
Marcelo Rezende. O programa enquadra o crime, como resultado da ineficiência do estado
de São Paulo no combate à criminalidade. Ao comentar as imagens do enterro, Rezende
convoca o telespectador a se indignar com a injustiça que é ver a moça no caixão - ou não
poder vê-la, justamente por isso. O apresentador também cobra medidas das autoridades
responsáveis, para que o caso seja solucionado e chega a duvidar da resolução do crime:
“Duvido, que tenha algum preso. Duvido. Até porque crime de assassinato é uma coisa que
praticamente não se resolve aqui em São Paulo. É quase que uma ficção”. O programa exibe,
então, uma reportagem, intitulada “Universitária morta por ladrões”, que descreve, a partir
6. Nosso corpus foi composto por todas as reportagens sobre o caso que estavam disponíveis nos sites dos telejornais.
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das informações disponibilizadas pela polícia, o assalto que resultou no atropelamento e
morte da jovem. Ao final, a reportagem traz também uma breve entrevista com o pai de
Natália.
Em seguida, Marcelo Rezende conversa com a repórter, que confirma a previsão do
apresentador de que ninguém foi preso, apesar de o depoimento da avó indicar o envolvimento
do que ela denominou “um menor criminoso”.
Também no Brasil Urgente, tanto no dia 25 quanto no dia 26, as reportagens se detêm
a descrição do fato, no entanto, diferentemente do Cidade Alerta, o programa traz imagens
referentes ao dia do crime, como o carro de resgate chegando, a jovem recebendo os
primeiros socorros, a avó chorando. No dia 26, o programa já trata o crime como proposital
e a reportagem recebe a legenda: “Atropelada de propósito: universitária foi rendida no chão
e morta por ladrões”. Tal enquadramento visa ressaltar a crueldade dos criminosos e descarta,
mesmo sem provas, a hipótese de que o atropelamento da jovem foi acidental.
Ao conversar com os repórteres de plantão - que explicam que a polícia ainda não tem
pistas dos envolvidos, devido à falta de imagens das câmeras de segurança do local - Datena,
diferentemente de Rezende, mostra-se esperançoso e, em tom elogioso, afirma que a polícia
paulista vai resolver o caso. A repórter, então, informa sobre a suspeita de envolvimento de um
“menor” e o apresentador não se mostra surpreso com a informação. Datena, então, relembra
o caso de outro jovem universitário morto por um adolescente, segundo ele, de forma cruel.
No dia 28, a polícia apreende o adolescente envolvido no crime e a morte de Natália
volta a ser pauta dos dois telejornais. No entanto, diferentemente das outras reportagens, o
adolescente torna-se o protagonista das matérias, que buscam as motivações para o crime.
Nos deteremos a estas reportagens, buscando identificar como Datena e Rezende convocam o
debate sobre a redução da maioridade penal e o modo como a performance dos apresentadores
contribui para o envolvimento e posicionamento do telespectador acerca da redução.
No Cidade Alerta, vemos a cena de um carro da polícia. Do camburão, sai um adolescente
de camisa amarela, corpo franzino e cabelo tingido de loiro. O jovem se mantém de cabeça
baixa e seu rosto é desfocado. Os policiais o conduzem até a entrada da delegacia. Enquanto
isso, Marcelo, em off, descreve a cena em tom enfático e pausadamente: “Você vai vendo as
imagens. Lembra a moça? Aí, esse é menor de idade. Lembra da moça que foi, ela e a avó
foram assaltadas aqui em São Paulo? E que na fuga, o criminoso, que tava dirigindo, passou
por cima dela e a moça morreu? Pois bem! Corta aqui pra mim!”.7(CIDADE ALERTA, 28 de
maio de 2015, grifo nosso).
No estúdio, diante da foto de Natália, Rezende relembra o caso para o telespectador.
Em seguida, conta que dois “bandidos” 8 já estão presos e chama a reportagem, intitulada
“Preso menor de idade que matou a garota”. Percebemos que a legenda oferece os primeiros
7. Ressaltamos que mantivemos as marcas de oralidade nas transcrições.
8. Optamos por usar os mesmos termos que os telejornais para designar os envolvidos do caso.
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quadros de sentido sobre o caso, orienta o telespectador ao oferecer chaves de leitura para a
reportagem. O programa trabalha com a oposição bem e mal, posicionando o adolescente no
papel de assassino e Natália como vítima. Mesmo com a prisão de um jovem de 19 anos, o
programa trata o adolescente como o único responsável pelo crime.
Iniciada a reportagem, vemos em primeiro plano, o adolescente, que tem o rosto
desfocado e relata o que aconteceu. Seu depoimento é fragmentado, pois é interrompido,
várias vezes, pela voz de um homem, que não é identificado, mas acreditamos ser um policial.
Percebemos que o trecho do depoimento exibido, mais do que dar voz ao adolescente, visa
mostrar ao telespectador seu histórico criminal.
Adolescente: Eu virei o volante pro lado de cá e acelerei, senhor. Aí, quando eu voltei o
volante, aí, a roda de trás, eu senti que passou em alguma coisa. Mas eu não vi o quê que
era. Eu olhei pelo retrovisor. [Tu tem passagem?] Aí eu fiquei olhando pelo retrovisor. Sim,
senhor. [Por qual motivo?] Roubo de carro, senhor. [Você sabe que você matou a menina de
20 anos, estudante?] Eu fiquei sabendo na segunda feira, senhor. Eu vi passando na televisão.
Mas eu não sabia que ela tinha morrido não. [...] [Mas por que você atropelou?] Eu não vi,
senhor, a vítima. Eu nem sabia que a vítima tava ali do lado do carro. (CIDADE ALERTA, 28
de maio de 2015, grifos nossos).

A repórter Fabíola Gadelha faz então a passagem na porta da delegacia. Ela conta que
os “bandidos” foram presos na Vila Santa Catarina, Zona Sul de São Paulo, e dá detalhes da
operação policial. Ao falar do adolescente e do outro jovem de 19 anos, que também foi preso,
a repórter destaca sua frieza. “Eles chegaram aqui na delegacia e confessaram. Confessaram
na maior tranquilidade, na maior frieza”. Pouco se fala sobre o outro assaltante, Mateus José
Pinheiro de Morais, e seu envolvimento no crime não ganha destaque.
Ao descrever o adolescente, percebemos uma preocupação da repórter Fabíola Gadelha
em caracterizá-lo como alguém perigoso, um criminoso reincidente, sendo que o que interessa
ao programa é seu passado criminal.
Fabíola Gadelha: O bandido de 16 anos já tem seis passagens pela polícia. Quatro por roubos.
O último caso dele, ele chegou a trocar tiros com a polícia militar. Sempre muito violento.
A polícia diz que ele é muito agressivo, não demonstrou um pingo de arrependimento. Era
justamente esse bandido de dezesseis anos, que estava no volante do carro, que matou a
vítima, a estudante. (CIDADE ALERTA, 28 de maio de 2015, grifos nossos).

Terminada a reportagem, Marcelo Rezende comenta a apreensão do adolescente. O
apresentador olha diretamente para a câmera, como se olhasse para o telespectador, e interage
com o público. Com um tom de voz tranquilo, mas enfático, sua performance demonstra
convicção, certeza do que fala. Marcelo, ora assume o papel de especialista criminal, ora de
um cidadão indignado, e oferece ao telespectador a “solução” para o adolescente.
Marcelo Rezende: E a pergunta é: dezesseis anos de idade? Pois eu vou dizer exatamente o
que eu imagino quando vejo. Dezesseis anos de idade, ele tinha que ir pra cadeia como se fosse
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adulto. E a frieza com que ele fala, é a frieza de quem tem uma única certeza: de que nada vai
acontecer com ele. Ele já foi preso seis vezes e nada aconteceu com ele. Não é possível que não
perceba que um sujeito com 16 anos de idade, que já foi preso seis vezes, sempre com grande
violência em cada crime, que ele tem que ser preso como se fosse adulto. E se isso aqui fosse um
país sério, que num é, vou te contar hein. [...] [O apresentador sobe o tom de voz e aumenta a
gesticulação] E aí a gente ainda tem que aguentar um cara de dezesseis anos, assassino, sendo
mandado pra FEBEM. Quando ele deveria na verdade, né, se aqui fosse justo, ir pra pena de
morte. (CIDADE ALERTA, 28 de maio de 2015, grifos nossos).

Percebemos que a fala de Rezende reforça os quadros de sentido propostos pela
reportagem, que situam o adolescente no lugar de “bandido”; alguém frio, violento e sem
arrependimentos. Ao defender que o adolescente vá para a prisão como um adulto, o
apresentador se posiciona favorável à redução da maioridade penal e justifica tal proposta
recorrendo ao discurso de impunidade e incapacidade de regeneração. A fala de Rezende
também ignora a atuação da Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente em São Paulo -, que é chamada por Marcelo de FEBEM9. Segundo o apresentador,
devido ao crime cometido, ir para a “FEBEM” seria muito pouco, uma injustiça.
Identificamos que no Cidade Alerta, todos os quadros de sentido evocados são contrários
ao adolescente e revelam sua política de tolerância zero à criminalidade e, mesmo, a defesa da
pena de morte para determinados crimes. Não vemos discursos dissonantes, que ofereçam
outras possibilidades ao jovem, que não sejam a prisão como um adulto ou a pena de morte.
As medidas socioeducativas são consideradas ineficientes, um benefício para o adolescente.
Ainda sobre o caso, temos a entrada, ao vivo, do pai de Natália, Anésio Felix, que conversa
com a repórter fora do estúdio. Marcelo assiste a entrevista no telão, mas antes, pede ao
telespectador que se coloque no lugar do pai da jovem e se posicione a favor da pena de
morte. “O Estado tem que dar fim a um sujeito que aos dezesseis anos só faz roubar. Só faz
matar. É simples assim. Pergunta pra esse moço, que tá aqui, que é o pai da menina, o quê que
ele pensa, e coloque-se, quem tá contra, né, se coloca no lugar dele.” Ciente de que a defesa da
prisão e, principalmente, da pena de morte não são compartilhadas por todos, o apresentador
tenta, então, por meio do testemunho do sofrimento do pai, posicionar o público.
- Repórter: Marcelo, seu Anésio estava ouvindo aqui a reportagem e ele ouviu o assassino
falar que passou com o carro por cima da estudante friamente. Seu Anésio, o senhor perdeu
a sua filha e ouvir isso do próprio assassino, o que é para um pai?

9. A Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM) foi substituída pela Fundação Casa. A mudança de nomenclatura, que se deu por meio da Lei Estadual 12.469/06, aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, em
dezembro de 2006, teve por objetivo adequar a instituição ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). A alteração do nome também foi precedida de uma
ampla reformulação na política de atendimento da instituição.
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- Anésio: É indescritível. Acho que uma pessoa dessa, que não tem consciência nenhuma,
não pode ser chamado de menor. Pra ir só para a Febem. E ele vai sair da cadeia com a idade
da minha filha, com 21 anos. A idade da pessoa que ele matou, para continuar assaltando e
matando outras crianças. Isso é inadmissível.
- [...] Repórter: Agora, mesmo com a prisão dos dois, o senhor fica com um gosto de
impunidade, sabendo que o menor não vai ficar tanto tempo preso?
- Anésio: O problema não é só a impunidade porque ele é menor. O problema é o governo
começar a fazer coisas, ter ações efetivas, que não deixem isso acontecer. Isso que a gente tem
que brigar. (CIDADE ALERTA, 28 de maio de 2015, grifos nossos).

Vemos que a primeira pergunta da repórter visa comover o público com o sofrimento
do pai e a segunda reforça a ideia de que o menor ficará impune, por receber a medida socioeducativa. As respostas do pai se alinham ao programa e reforçam a fala de Rezende, primeiro, de que o adolescente não pode ser encarado como “menor”, segundo, que não vai se
regenerar e em terceiro lugar que ir para a “FEBEM” é insuficiente.
O Brasil Urgente, do dia 28, traz uma reportagem sobre a apreensão do adolescente e
também uma entrevista com o delegado responsável, que é transmitida, ao vivo, da delegacia.
Assim como o Cidade Alerta, o telejornal privilegia a prisão do jovem e a reportagem recebe
a legenda: “Morta na frente da avó: menor diz que atropelou estudante de propósito”. Cabe
ressaltar que, em nenhum momento, o adolescente declara isso na reportagem, inclusive, ele
não tem voz no programa. No entanto, partindo das fontes policiais, o telejornal, desde a
reportagem do dia 26, sustenta o mesmo enquadramento de que o crime teria sido proposital
e não uma fatalidade.
A matéria mostra imagens do adolescente saindo do camburão e também de Matheus,
o outro envolvido no caso. Não temos nenhuma fala do adolescente, apenas sua imagem
chegando à prisão e depois imagens de uma câmera de segurança que mostram os quatro
rapazes em um assalto a outro carro. A reportagem também aponta o adolescente como
o responsável por “ter passado por cima da vítima” e traz flashes de outras reportagens,
produzidas anteriormente sobre o crime, que remontam o caso para o telespectador.
Na entrevista, de quase cinco minutos, quem conversa com o delegado é a repórter, no
entanto, as perguntas partem principalmente de Datena e são repassadas ao entrevistado. Os
questionamentos visam enquadrar o jovem de 16 anos como alguém perigoso para a sociedade
e assim como no Cidade Alerta deixam de lado os outros envolvidos do caso. Importa ao
programa destacar a ação do adolescente, posicioná-lo como um criminoso recorrente. A
imagem de Datena só aparece inicialmente, no entanto, isto não impede que fiquemos atentos
à sua performance, pois, segundo Zumthor (2000), a performance se mostra também na
voz, sendo esta uma emanação do corpo que, em nível sonoro o representa. Mesmo sem ver
Datena, a performance vocal do apresentador é capaz de envolver o telespectador, despertar
a indignação e adesão do público para o que está sendo falado, fazer com que ele reaja de
diversas formas.
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- Repórter: Doutor, o Datena está perguntando a respeito da frieza do menor. Fala pra gente
do depoimento. Como é que ele se comportou ao falar da morte dessa vítima?
- Delegado: Ah, sem receio nenhum das consequências e sem arrependimento nenhum. Foi
muito frio e falou que pra ele tanto faz. Até não tinha a intenção de fazer o que fez, mas não
mostrou arrependimento nenhum e não está nem preocupado com as consequências.
- Repórter: Inclusive, né doutor, ele demonstrou até um orgulho, parece, ao falar dos crimes.
Que saía toda semana pra roubar mesmo, e que vai continuar com isso.
- Delegado: Exato. Ele confessou que já havia sido preso diversas vezes. Passou, inclusive, sete
meses internado. Logo que saiu, passou a continuar (sic) a roubar e praticar de três a quatro
crimes por final de semana. (BRASIL URGENTE, 28 de maio de 2015, grifos nossos).

Na entrevista, todas as falas sustentam o estereótipo do adolescente em conflito com
a lei como alguém frio, que não se importa com as consequências de seus atos. O jovem de
dezesseis anos não tem regeneração, na medida em que afirma que vai continuar na vida
do crime. Em seguida, o delegado explica que o adolescente faz parte de uma quadrilha,
responsável por pelo menos mais 20 roubos nos últimos meses. Datena, então se preocupa
em destacar a recorrência do adolescente na criminalidade.
- Datena: Ele confirmou Fabíola, que o moleque falou que vai roubar de novo? Confirmou ou
não? [repórter diz que não entendeu a pergunta e Datena levanta o tom de voz] Ele confirmou
que o moleque falou que vai roubar de novo? Vou sair e vou roubar de novo, não interessa que
eu matei.
[...]
- Delegado: Com certeza, ele falou que a vida dele é essa aí. Ele já tá talhado para o crime.
Inclusive o corpo dele é todo tatuado com tatuagens usualmente usadas por criminosos. Ele
já tá nessa vida aí e não pretende sair não.
- Repórter: Inclusive o outro, o maior, também tem passagens desde quando era menor de
idade por roubo e depois na maior idade voltou a ser preso e são realmente muito reincidentes
em crimes junto com toda essa quadrilha que o DEIC investiga nesse momento. (BRASIL
URGENTE, 28 de maio de 2015, grifos nossos)

Por não contarmos com o depoimento do adolescente, não sabemos o que de fato foi
dito por ele e o que é interpretação do delegado. O adolescente não tem chance de defesa
e, assim como no Cidade Alerta, todas as falas evocadas pelo programa vão contra ele e o
inserem no lugar de um criminosos sem chance de regeneração. Vemos também por parte da
repórter um esforço para destacar o discurso de impunidade juvenil, quando comenta que o
outro assaltante cometeu atos infracionais desde quando era “menor de idade” e que ambos
são “realmente muito reincidentes”.
- Datena: Olha, parece absurdo, mas é a mais pura realidade. O moleque fazia mais de um
roubo por dia. Essa imagem que você tá vendo aí, exclusiva, são (sic) de um roubo antes
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da Natália. Como ele roubava muito por dia, uma hora ia acontecer alguma coisa. E aí eles
pararam a vó, 75 anos e a Natália, e fizeram as duas deitar no chão e o moleque falou: é passei
por cima mesmo. Passei por cima mesmo e pronto e acabou. Depois de efetuarem outro roubo.
O doutor tem ideia, tem previsão, de quanto tempo esse cara deve ficar na cadeia? Quanto
tempo um menor que comete um delito desse, cadeia não, fica nessa Fundação Casa, tem
ideia em média?
[...]
- Delegado: ah, o tempo máximo de internação geralmente, para um crime desse, eles põem
o tempo máximo.
- Repórter: Envolvendo, terminando com morte a pena é um pouco maior. Agora, Datena,
a última situação em que ele esteve na Fundação Casa, ficou aproximadamente sete meses e,
assim que saiu, voltou a roubar.
- Datena: É, mas nem sempre ficam até atingir a maioridade não. Nem sempre ficam. Tem
caso que o cara é analisado, o laudo psicológico é terrível, dizendo que não pode sair. Havia
caso de denúncia disso e que os caras saem antes, entendeu? Os caras saem antes, porque eles
não querem muito menor lá dentro também e vão liberando. É a ideia do solta e não prende. É
solta mais do que prende. (BRASIL URGENTE, 28 de maio de 2015, grifos nossos)

Também na fala de Datena há um desprezo pela Fundação CASA, que, segundo ele, solta
mais do que prende. O uso do termo cadeia, por várias vezes, de forma proposital, mostra o
tipo de punição que o apresentador julga adequada. Mesmo não falando explicitamente, o
apresentador mostra-se favorável à redução da maioridade penal, ao defender que a medida
socioeducativa é pouco para o ato infracional que o adolescente cometeu. Além disso, assim
como no Cidade Alerta, todas as falas que se referem ao adolescente visam depreciá-lo,
igualá-lo a um adulto e tornar seu ato proposital. O programa ignora o discurso que encara
o adolescente como sujeito de direitos e investe nos outros três discursos apontados por Cal
e Santos, como favoráveis à redução da maioridade penal: a periculosidade do adolescente, a
condição de infrator e a impunidade.
Do dia 29 de maio, destacamos a fala de dois delegados10 na coletiva de imprensa sobre
a prisão do adolescente. Eles reforçam a reportagem do dia 28 e também contribuem para a
criminalização do adolescente.
Delegado1: Ele já esteve cinco vezes internado. E agora vai ser internado pela sexta vez. Na
última internação, ele ficou sete meses e foi por conta de quatro roubos e uma troca de tiros
com a PM. Ele ficou sete meses, ganhou a rua e voltou a delinquir.
Delegado 2: Frieza. Em momento nenhum está arrependido, porque acabou com uma vida.
Ele simplesmente relata que, na hora que ele tava saindo, ele nem percebeu, não acreditou
que a menina tava na frente. Saiu com o carro e sentiu passando em cima de um corpo. Ele
olhou para trás e viu que atropelou. (BRASIL URGENTE, 29 de maio de 2015).

10. Como eles não foram identificados denominamos delegado 1 e delegado 2.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do nosso trabalho foi investigar como a performance dos apresentadores
dos telejornais policiais Brasil Urgente e Cidade Alerta contribui para o envolvimento e
posicionamento do telespectador acerca da redução. Por mais que os apresentadores não
tenham usado o termo “redução da maioridade penal”, tal ideia esteve presente em seus
posicionamentos e argumentos, sendo que ambos buscaram convencer o público acerca da
necessidade de medidas mais drásticas e punitivas para os adolescentes em conflito com a
lei, reforçando a ideia de que a cadeia é a punição adequada para que “jovens bandidos”11
paguem por seus delitos.
Para convencer o público sobre a necessidade de uma punição mais rígida para o
adolescente, Rezende e Datena investiram em uma performance indignada e, pudemos
perceber que, em suas falas, tentaram, a todo o momento, posicionar o telespectador contra
o adolescente, como se este fosse o único responsável pelo crime e a encarnação do mal.
Os apresentadores, ora assumiram o papel de especialistas criminais, opinando sobre os
desdobramentos do caso, ora de juízes, sentenciando qual a melhor pena para os acusados.
Outro papel desempenhado foi o de defensor do cidadão de bem, seu seu porta-voz diante
do poder público.
Enfim, nossa análise dos programas revela um esforço dos telejornais e também dos
apresentadores em criminalizar o adolescente em conflito com a lei e associar sua postura a
de um adulto criminoso. Os programas revelam uma intolerância ao crime e ao criminoso,
que segundo eles, não tem idade. Percebemos também que todas as falas sobre o adolescente,
desconsideram seu lugar como sujeito de direitos, sua história individual, sua trajetória
familiar e social e reforçam estereótipos acerca do adolescente infrator, como a frieza,
impunidade, inconsequência e reincidência. O adolescente é tratado como bandido e por
outros termos pejorativos como “menor” , “moleque”, “criminoso”. Somado a isso, há o
descrédito na Fundação CASA, que reforça a ideia de impunidade do adolescente em conflito
com a lei que, segundo os apresentadores, só será solucionada com sua ida para uma prisão
convencional de adultos.
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USOS DA INTERNET EM AÇÕES POLÍTICAS DE
COMUNIDADES QUILOMBOLAS MARAJOARAS 1
USES OF THE INTERNET IN POLITICAL ACTIONS OF
QUILOMBOLAS MARAJOARAS COMMUNITIES
Janine de Kássia Rocha Bargas2
RESUMO
Este trabalho se propõe a compreender os usos que os grupos quilombolas do município de
Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará fazem da internet para fins políticos. Procedo a um mapeamento
das apropriações das redes digitais de comunicação pelos quilombolas. Teoricamente, lanço mão
de discussões de pesquisadores da democracia deliberativa, como Wilson Gomes e Rousiley Maia;
de participação política e internet, como Chadwick, Carpentier, Spada & Allegretti, Papacharissi.
São utilizados dados de pesquisas de campo, entrevistas semi-estruturadas e observação e
registros de páginas e perfis no Facebook. Consideramos que, nos termos da participação, a
internet complementa as ações políticas presenciais dos sujeitos quilombolas. Ao mesmo tempo,
as ações políticas que circulam no ambiente online constroem novas configurações significativas,
geram possibilidades de atingir um nível dialógico mais amplo, negociando espaços e discursos
com estruturas e grupos hegemônicos.
Palavras-chave: Internet, Participação política, Quilombolas, Comunicação.
ABSTRACT
This study aims to understand the uses to which the quilombolas groups in the municipality of
Salvaterra, Marajó Island, Pará make the internet for political purposes. Proceed to a mapping
of appropriation of digital communication networks by quilombolas. Theoretically, hand haul
discussions of researchers of deliberative democracy, as Wilson Gomes and Rousiley Maia;
political participation and internet, as Chadwick, Carpentier, Spada & Allegretti, Papacharissi. I
use data from field surveys, semi-structured interviews and observation records and pages and
Facebook profiles. I believe that, in terms of participation, the Internet complements the face
political actions’ quilombolas. At the same time, the political actions circulating in the online
environment build significant new settings, generate opportunities to reach a wider dialogical
level, negotiating spaces and speeches with structures and hegemonic groups.
Keywords: Communication, Internet, Political participation, Quilombolas.
1. Trabalho apresentado no GT Processos sociais e práticas comunicativas, no Ecomig 2015. A pesquisa é realizada
com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
2. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais
(PPGCOM-UFMG) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública (EME/UFMG). E-mail: ninebargas@gmail.com
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INTRODUÇÃO
Este trabalho se propõe a uma reflexão sobre os usos que as comunidades remanescentes
de quilombos3 do município de Salvaterra, localizado na Ilha do Marajó4, estado do Pará,
fazem da internet para fins políticos. Em outros termos, desenvolvo aqui uma espécie de
mapeamento das apropriações das redes digitais de comunicação e informação pelos
quilombolas, acompanhado de uma breve análise sobre como essas apropriações se relacionam
com a vida política desses sujeitos.
Imersas de forma geral em situações conflituosas, as comunidades quilombolas têm
empreendido, especialmente a partir da Constituição de 1988, o fortalecimento de suas
ações políticas em um percurso histórico marcado por diferentes formas de expropriação,
iniciadas no período da escravidão, com reverberações até os dias atuais. Seus esforços estão
fortemente concentrados na luta pela titulação de seus territórios5, no reconhecimento das
mulheres negras e no combate ao racismo em todas as suas formas.
Em suas resistências, as comunidades quilombolas de Salvaterra, estão imersas
no processo de difusão e intensificação de fluxos globais, por meio do crescimento das
redes das novas tecnologias de informação e comunicação, como a expansão da telefonia
móvel e da internet. Nesse sentido, este estudo volta-se para o fato de que tais fenômenos
também promoveram transformações nas formas de organização e participação política das
comunidades.
A concepção de política adotada aqui aponta para uma compreensão mais ampliada,
indo além – mas não prescindindo – das lógicas das instituições para “enfatizar que a
distribuição de poder é uma dimensão do social que permeia todo o campo possível da
sociedade” (CARPENTIER, 2012, p. 164).
No cenário das lutas por direitos, esse trabalho está inscrito em um conjunto de
esforços analíticos que partem de uma certa perspectiva: a de que práticas democráticas
estão intrinsecamente relacionadas a “modos e meios de comunicação” (GOMES, 2008;
3. A definição dessas comunidades está assinalada no Decreto Presidencial 4.887/2003: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios
de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (BRASIL, 2003).
4. A Ilha do Marajó faz parte do maior arquipélago flúvio-marítimo do mundo, de mesmo nome. Está localizado na foz
da Bacia Amazônica, em um território com cerca de 104.606,9 quilômetros quadrados. O município de Salvaterra é
um dos 16 que compõem o território e figura como um polo comercial e turístico, com cerca de 20 mil habitantes.
Deste número, 62% é residente da zona rural, segundo dados de 2011 do IBGE. Historicamente, com geografia favorável à criação de gado, o Marajó recebeu, ainda à época da colonização no Brasil, a pecuária, tanto para suprir
demandas econômicas, quanto para ocupação e dominação da região. A mão-de-obra negra escravizada, juntamente com a indígena, foi utilizada para sustentar a vida econômica local naquele período. Para mais detalhes sobre a
história dos negros no Pará, ver Salles, 2004.
5. O Artigo 68 da Constituição Federal brasileira de 1988 dispõe sobre o reconhecimento dos direitos territoriais das
comunidades quilombolas: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988).
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DAHLGREN, 2009; CAMMAERTS, MATTONI, & MCCURDY, 2013; DELLA PORTA, 2012;
2013; BIMBER, FLANAGIN, & STOHL, 2012; LOADER & MERCEA, 2011). Preocupada
também com um chamado déficit democrático, essa literatura, assim como este estudo, parte
também da estreita relação entre esse déficit e o que chamamos de participação política, na
qual a esfera civil, com os cidadãos ordinários e as associações voluntárias, é personagem
central.
A ideia de participação política, por si só, já habita várias controvérsias entre os teóricos
da democracia, criando um amplo espectro de abordagens, entre aquelas minimalistas e
outras maximalistas (CARPENTIER, 2012). Para Ugarte (2004), as maiores polêmicas giram
em torno das formas de participação popular e a configuração dos espaços de decisão pública.
O papel da internet na configuração da participação política emergiu e oscilou neste
contexto na medida em que se diagnosticava um distanciamento cada vez maior das
práticas, das instituições e dos valores do sistema político em relação a um padrão ideal de
democracia (GOMES, 2008). Isso ocorre concomitantemente ao fato de que o seu modelo
“www” populariza-se como ferramenta de comunicação. Nesse bojo, o contributo da internet
apontado por inúmeras pesquisas (DAHLBERG, 2001; CARPENTIER, 2012; CHADWICK,
2008; STREET, 1997; VEDEL, 2006; SPADA & ALLEGRETTI, 2013; PAPACHARISSI, 2004)
passou a oscilar entre uma perspectiva mais otimista e outra mais cética entre os estudiosos
da comunicação, da ciência política, da ciência da informação, entre outras áreas.
A despeito dos problemas da participação política vistos à luz das teorias políticas
e do próprio sistema político, relaciono neste estudo as lutas por direitos específicos dos
quilombolas a formas de reconfiguração de suas práticas políticas. Não se pretende aqui
tecer um jogo entre o que é bom ou o que é mau nessa reconfiguração provocada pelos usos
da internet, nem, muito menos, analisar stricto senso a efetividade política das ações dos
quilombolas, mas refletir sobre como essas apropriações se relacionam com as estratégias dos
grupos.
As transformações na organização política das comunidades foram observadas em
pesquisas anteriormente realizadas6, nas quais pude observar a articulação do movimento
quilombola, acompanhando reuniões entre as associações das comunidades, entre os grupos
de jovens, de mulheres, encontros informais e assembleias, processos de organização e
mobilização das ações coletivas. Estive, também, em reuniões das lideranças com o Ministério
Público Federal (MPF) no Pará, com a – extinta – Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR) da Presidência da República, com o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), com candidatos à Prefeitura Municipal de Salvaterra,
no período das eleições municipais de 2012, entre outros momentos.

6. Nessas ocasiões, foram realizadas imersões em campo, entrevistas, participações em eventos e levantamento de
dados. Ver BARGAS, 2013.
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Nessas ocasiões, não raras vezes, as práticas comunicacionais7 – como o fortalecimento
da interlocução do movimento com outros setores da sociedade, como a mídia, e uma efetiva
interação entre as comunidades – foram enfatizadas pelas lideranças quilombolas como
fundamentais às suas ações políticas. Ao mesmo tempo, essas mesmas práticas, como a
utilização de sites de redes sociais e aplicativos móveis, ganhavam mais espaço.
Considerando a organização política dos quilombolas marajoaras como um ingrediente
dentro dos inúmeros tipos de organizações que compõem a sociedade civil, chamo
atenção para o potencial democrático de suas ações. Ganham destaque, neste sentido, suas
“capacidades, recursos, metas e valores” específicos (BENNETT, 2003; MAIA, 2007; FUSTER,
2009; MILAN, 2013; HINTZ & MILAN, 2009).
O ponto de partida é, então, a ideia de que tais usos são acionados na tentativa de
construção de distintas abordagens sobre “o que é ser quilombola” e de ampliação do debate
público sobre suas reivindicações. Isso se faz relevante na medida em que as tentativas de
flexibilização dos direitos das comunidades remanescentes de quilombos em todo o país
perpassam, entre muitos aspectos, pela arrefecimento do debate sobre quem de fato são os
quilombolas, onde e como vivem e a importância de seus modos de viver e do território para
a sua manutenção física e social.
Em suma, questiono: qual o papel dos usos da internet nas ações políticas das comunidades
marajoaras? Para responder a esta questão, sem enclausurar as possíveis respostas no tempo
e no espaço, lanço mão de dados colhidos em pesquisas de campo, por meio de entrevistas
semi-estruturadas, nas quais “é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados
sejam expressos em uma situação de entrevista com um planejamento relativamente aberto
do que em uma entrevista padronizada ou em um questionário” (FLICK, 2004, p. 89), além
de acompanhar os registros em páginas e perfis de lideranças quilombolas no Facebook.
Para isso, na primeira seção contextualizo a historicidade, as lutas e as formas de
organização política das comunidades quilombolas marajoaras, que têm nas associações uma
certa centralidade. Num segundo momento, aponto as formas com as quais os quilombolas
de Salvaterra têm se apropriado das novas tecnologias de informação e comunicação,
dando destaque aos usos da internet. Por último, apresento um cruzamento dessas formas
organizativas na observância da relação entre práticas políticas e usos da internet.

A atuação política das comunidades quilombolas do Marajó
Alguns requisitos básicos para se verificar se uma participação política é verdadeiramente
democrática são sublinhados por Bucy e Gregson (2000). Para eles, em primeiro lugar, seria
necessária uma quantidade relevante de informações políticas de qualidade, capazes de
7. Práticas comunicacionais são compreendidas aqui como ações voltadas ao estabelecimento da comunicação,
mediadas ou não por aparatos tecnológicos.
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municiar o cidadão nas suas tomadas de decisões e inserções no debate político; em segundo
lugar, as possibilidades de acesso a arenas de debate, nas quais o cidadão possa desenvolver
uma certa competência deliberativa afim de acionar os melhores argumentos nas tomadas de
decisões; um terceiro requisito consiste nas oportunidades de participação em instituições
ou organizações ligadas diretamente às instâncias de decisão, por meio de voto, afiliações
e participação em eventos políticos; o quarto e último requisito diz respeito às formas de
comunicação entre governantes e governados por meio das quais o cidadão ou organizações
representativas da sociedade civil possam fiscalizar a atuação do governante e cobrar medidas.
A partir dessas premissas, observamos historicamente que, em maior ou menor medida,
de cada uma delas os sujeitos quilombolas foram subtraídos. Em Salvaterra, 15 comunidades
se auto-declaram e são reconhecidas formalmente como quilombolas8, cada uma com sua
história particular, mas interligada à história dos negros levados como escravos para a região
do arquipélago. Diante da exploração a que foram submetidas, a construção de territórios
“livres” foi a forma encontrada para garantir sua reprodução física e social.
Já na sociedade pós-escravista, passaram a se constituir as “terras de preto”, tais como
agrupamentos com processo produtivo próprio (LEITE, 2010), recantos onde seus integrantes
puderam manter práticas próprias de suas formas de existência, a exemplo do uso comum
dos recursos naturais, a manutenção de uma ordem jurídica própria (CARDOSO, 2008;
ALMEIDA, 1989; SHIRAISHI NETO, 2009), os laços de solidariedade e parentesco etc.
Atualmente, em relação aos quilombolas de todo o Brasil, os direitos e as políticas
públicas já conquistadas desde 1988, são ameaçadas por drásticas mudanças institucionais,
como a extinção da SEPPIR, a mudança da responsabilidade pelos processos de titulação
do Incra para a Casa Civil da Presidência da República9, entre outras. Especificamente no
contexto do Marajó, outras limitações são impostas às comunidades. Entre elas, a compra de
benfeitorias, o crescimento dos domínios territoriais legitimados por documentos forjados,
a destruição de casas e roças, ameaças à integridade física de lideranças, e a construção de
cercas, justificada pela criação do gado (ACEVEDO, 2009).
A atividade pesqueira e o consumo do açaí10 também têm sido impactados pela atuação
de fazendeiros, que arrendam11 áreas que dizem lhes pertencer a empresários ou pequenos
comerciantes, visando principalmente à extração do açaí nativo, abundante nas várzeas da
região, para a exportação.
8. São certificadas pela Fundação Cultural Palmares as comunidades de: Bacabal, Bairro Alto, Boa Vista, Pau Furado,
Vila União, Salvá, Campina, Caldeirão, Mangueiras, Providência, Deus Ajude, São Benedito, Paixão, Siricari e Rosário.
9. Ver o Decreto 8.780 de 27 de maio de 2016.
10. Peixe e açaí são, juntamente com a farinha de mandioca, as principais fontes de alimentação dos quilombolas.
Há um consumo diário desses alimentos, assim como atividades extrativistas e pesqueiras mantidas pelas próprias
comunidades para sua subsistência.
11. Arrendamento significa uma espécie de aluguel de uma faixa de terra da fazenda, onde o inquilino pode usufruir
dos recursos dessa amostra territorial, como um proprietário, pagando ao fazendeiro arrendador com dinheiro ou
parte dos recursos extraídos do local.
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Em uma situação de conflito ainda mais iminente, novos sujeitos ligados à rizicultura
chegaram ao Marajó oriundos da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, estado de Roraima,
expropriados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Petição (PET) 3.388,
em 2009. Tal situação é possível pelo baixo preço da terra, pelo ambiente favorável à rizicultura
e à produção bovina e pelos incentivos governamentais12.
Se para a reprodução física e social as comunidades quilombolas necessitam manter
suas formas próprias de vida nas quais o território aparece como fator preponderante, pois é a
partir dele e com ele que se estabelecem regras comunitárias, como a designação das unidades
domésticas, as roças, a pesca e a caça, a coleta do açaí, ou seja, como estamos falando aqui de
“territórios etnicamente configurados” (ACEVEDO, 2009, p. 209), as limitações à liberdade
de uso e posse do território no Marajó parece central à análise sobre a constituição da vida
sociopolítica desses grupos sociais.
Nesse contexto, uma marginalização política (GOMES, 2008) foi imposta aos
quilombolas. Instrumentos e oportunidade de participação desses sujeitos na vida política
foram, ao longo do tempo, sendo negados, num processo em que sequer eram considerados
como cidadãos com causas e reivindicações legítimas.
Nesse sentido, a Constituição de 1988 teve papel fundamental. A organização política,
que antes da Carta estava diluída na pauta do movimento camponês como um todo, começou
a se intensificar com a divulgação em âmbito nacional das comunidades negras rurais,
agora organizadas em termos de “comunidades remanescentes de quilombos” de acordo
com o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)13. Hoje, as
15 comunidades de Salvaterra têm a sua representação formal em associações quilombolas,
requisito fundamental à titulação definitiva do território, conforme o Decreto 4887/2003, que
regulamenta o processo. É por meio das associações que, nos últimos anos, as comunidades
quilombolas reivindicam seu reconhecimento legal, que compreende não somente sua
existência enquanto grupo social, mas, também, a delimitação de suas terras tradicionalmente
ocupadas (LEITE, 2010).
Seria ingênuo pensar que que as associações são as únicas possibilidades de engajamento
político das comunidades quilombolas. Ao longo do tempo, diversos atores sociais contribuíram
sobremaneira para manifestar os sentimentos de injustiça e as reivindicações desses grupos
sociais na Ilha do Marajó. No entanto, se antes da Constituição de 1988, os comunitários
mais velhos eram, primordialmente, aqueles que falavam em nome da coletividade, hoje, as
associações cumprem um papel fundamental, na medida em que as próprias normas jurídicas
apontam o seu papel essencial no que diz respeito à representação política.
12. O Governo do Pará concede incentivos à produção do arroz, como a construção de um porto para escoamento da
produção, anunciada em dezembro de 2012.
13. O Artigo 68 da Constituição Federal brasileira de 1988 dispõe sobre o reconhecimento dos direitos territoriais
das comunidades quilombolas: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988).
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As associações representam também importantes instrumentos de exercício cívico
das comunidades quilombolas, apontando para o fortalecimento de uma esfera civil no que
tange à participação política e à sublimação do chamado déficit democrático. Isso ocorre
na medida em que essas associações contribuem para “revitalizar os impulsos políticos dos
cidadãos e revigorar o poder de comunidade; treinar eficazmente os cidadãos; construir
hábitos de respeito de cooperação; combater o individualismo e proporcionar alternativas
para a política do auto-interesse” [...] (MAIA, 2011, p. 47).
De uma forma ou de outra, a atuação política de sujeitos quilombolas individuais
anda lado-a-lado com as associações. O que varia, nesse caso, é a natureza da atuação, seja
discursiva ou jurídica, por exemplo.
Diante deste contexto, ficam claras que as dificuldades para a participação política das
comunidades estão relacionadas a problemas democráticos de uma sociedade que não as
incluiu em seu sistema político de forma eficaz.

Os usos da internet
Na intensificação da organização e da ação política dos quilombolas ocorre, também,
um processo de atualização de suas lutas de acordo com as épocas pelas quais perpassa, ou o
que McAdam (1999) considera como liberação cognitiva de novos marcos de referência para a
ação coletiva. Práticas comunicacionais têm sido apropriadas como aspectos relevantes à sua
organização, estratégias e ações. É a tomada do que chamo, a princípio, de uma “consciência
comunicacional”, que consiste no entendimento de que as possibilidades ofertadas pela
comunicação – seja ela em níveis intersubjetivos, seja ela mediada por aparatos tecnológicos –
podem ser utilizadas como estratégias políticas em suas lutas pela efetivação de direitos.
No III Encontro Estadual dos Quilombolas, que ocorreu de 19 a 22 de agosto de 2013,
em Belém, lideranças de comunidades ali representadas assinalaram a importância da
comunicação para as suas ações políticas. Tais demandas ficaram expressas no relatório do
Encontro e na fala de lideranças:
Ações de comunicação: maior divulgação das ações das regionais da MALUNGU, logo
que aconteçam. Divulgação de atividades das associações quilombolas na mídia, mecanismos
para aumentar comunicação entre comunidades, regionais e MALUNGU, informar
comunidades de base sobre o quem vem acontecendo no eixo de discussões que afetam
diretamente as comunidades, a conjuntura política. (MALUNGU, 2013, p. 7).
Essa informação não marca o início da preocupação dos quilombolas com a comunicação,
mas já reverbera a potencialidade dos usos de mídias sociais e dispositivos móveis. Para
ilustrar de modo mais específico como as comunidades quilombolas de Salvaterra têm
empreendido os usos das tecnologias de informação e comunicação, especialmente, da
internet, apresento alguns exemplos que servem de substrato de pesquisa e sobre os quais
ainda preciso, posteriormente, mapear suas possibilidades e limitações.
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O primeiro deles é a Assessoria de Comunicação da Coordenação das Associações das
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (MALUNGU)14, entidade representativa
do movimento quilombola estadual, na qual lideranças comunitárias de Salvaterra têm
participação em sua coordenação executiva e na coordenação de regional (Região do Salgado).
A MALUNGU já possuiu à época de sua criação um site institucional, no qual era
possível acessar diversos relatórios dos gestores e coordenadores regionais, divulgar as ações
e eventos, assistir e baixar vídeos editados pela equipe da entidade e conferir notícias nas
quais os quilombolas eram as pautas. Depois de um ano com o site fora do ar, a MALUNGU
criou um blog (http://malungupara.wordpress.com/), seguindo as mesmas características do
site e, além disso, criou um perfil pessoal e uma página no Facebook.
Para além da organização institucional da MALUNGU e das associações comunitárias,
os quilombolas enquanto cidadãos individuais puderam, com a difusão da telefonia móvel,
dos smartphones, e da internet móvel criar e manter perfis pessoais em sites de redes sociais,
especialmente, no Facebook. Nesse ambiente online os quilombolas expõem além do seu
cotidiano pessoal, o envolvimento em ações de articulação e mobilização políticas, incluindo
mensagens de autoafirmação e de luta por direitos.
Os grupos também são ferramentas do Facebook que servem como aglutinadores tanto
dos próprios quilombolas, quanto de ativistas de suas causas. Exemplos de grupos são: Jovens
Abayomis - Comunidades Remanescentes de Quilombos de Salvaterra, Jogos Quilombolas Salvaterra, Discentes Quilombolas - UFPA, Comunidade Remanescente Quilombola de Bairro
Alto, Cursinho Quilombola, Quilombolas UFPA Palmares, Comunidade de Remanescentes
de Quilombos de Santa Luzia, Projeto Ijé Ofé, entre outros.
Em outro patamar de maior abrangência do movimento, observamos a movimentação
de outras páginas e perfis, como o da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e o grupo Juventude Quilombola, que reúne integrantes
de comunidades de várias regiões do país e militantes.
Dentro dessas possibilidades comunicativas, aponto dois aspectos que considero
intimamente ligados às ações políticas quilombolas e que despontam em primeiro plano:
a) a construção de enunciados, que apontam para a existência de sujeitos diferenciados
socialmente e que reivindicam a garantia de seus direitos já assinalados nas normativas
jurídicas; b) a mobilização e a construção de novas redes de atuação, mais próximas de um
ciberativismo e da construção de capital social (PUTNAM, 1995).
Essa aposta dos quilombolas na comunicação coaduna com a de outros movimentos
espalhados pelo mundo, pela capacidade que as redes têm de desempenhar um papel
14. A MALUNGU foi oficialmente fundada em março de 2004, como uma organização sem fins lucrativos e econômicos para representar as comunidades quilombolas do Pará. Sua organização baseia-se Coordenação executiva
e em cinco Coordenações Regionais: Baixo Amazonas, Guajarina, Nordeste Paraense, Salgado e Tocantina. Cada
comunidade quilombola filiada à MALUNGU é representada por lideranças locais que fazem a articulação entre as
demandas das comunidades e as frentes de ação política da entidade.
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estratégico, na medida em que possibilitam a organização, a articulação, a informação e
a “atribuição de poder” (empowerment) (SCHERER-WARREN, 2006). Abrem, então, a
possibilidade de pensar as redes sociais online como formas de expressão e sociabilização
(RECUERO, 2014).
Um componente a ser levado em conta é o uso das redes sociais online para a realização
de encontros, reuniões ou mesmo grandes eventos. As possibilidades de se atrelar a um grupo
e a sua participação nele, possibilita aos quilombolas uma certa facilidade de mobilização para
ações políticas e tomadas de decisão presenciais. A facilidade de conexão favorece o encontro
entre os comunitários na medida em que suas comunidades estão a quilômetros de distância.
Por meio dos grupos, os quilombolas definem pautas e horários dos encontros, divulgam
mensagens motivacionais ao engajamento nas ações, cobram participação e reverberam os
fatos após uma determinada ação. Ainda por meio dos grupos, assuntos de interesse são
colocados em circulação.
A participação dos jovens na ação política, por exemplo, tem sido avaliada pelas
lideranças como crescente, na medida em que novas formas de conexão online são utilizadas.
Depois de muito tentarmos mobilizar os jovens para um grande encontro na comunidade
de Bacabal, daquela forma tradicional, ligando, indo nas casas, de boca-a-boca, conseguimos,
pelo Face[book] que mais de 80 jovens participassem. Foi quando criamos o grupo que
ganhamos mais adesões (liderança da comunidade de Pau Furado, entrevista em mar. 2014).
Ao acionar as redes, os quilombolas procedem também ao que autores como Recuero
(2014), Lemos (2013) e Sibilia (2003) chamam de “construção e expressão da identidade”
(RECUERO, 2014, p. 26). Na internet, a identidade quilombola como uma categoria política,
sobre a qual as ações e estratégias estão fundamentalmente atreladas no ambiente presencial,
ganha outros componentes, revelando-se uma categoria heterogênea. Neste caso, o sujeito
“quilombola” passa a ser fragmentado e deslocado a outros aspectos identitários, como os de
“jovens”, “mulheres”, “estudantes universitários” etc.
O “imperativo da visibilidade” (SIBILIA, 2003), por meio de “representações perfomáticas
de si mesmos” (RECUERO, 2014) ganha maior importância aqui, na medida em que é preciso
que o quilombola seja visto para estar presente e manter, com essa presença, os laços e outras
redes. Essa visibilidade vem, também, em contraposição à invisibilidade histórica a que esses
sujeitos foram submetidos.

A relação entre os usos da internet pelos quilombolas e suas
ações políticas
Aqui fica claro, como afirma Carpentier (2012), que as possibilidades de participação
política estão intimamente relacionadas com o poder. Nesse sentido, as oportunidades e as
formas de participação dos quilombolas de Salvaterra na vida política estão relacionados em
grande medida a uma sub-cidadania desses sujeitos. Se num passado histórico eles sequer
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eram reconhecidos como sujeitos de direito, e na atualidade ainda sofrem com os efeitos
dessa marginalização, como pensar a participação política na era da internet?
Aqui considero relevante apontar uma dualidade de participação política dos quilombolas:
no ambiente presencial a representação por meio das associações é marcadamente a principal
forma de atuação, especialmente porque está atrelada a instâncias jurídicas pelas quais,
necessariamente, os quilombolas precisam passar para reivindicarem seus direitos nos termos
da lei. No ambiente online, a ação política volta-se para uma “performance” individual, na
qual outras “reivindicações” são empreendidas, para além daquelas institucionalizadas pela
legislação, e estratégias diferenciais de organização são formuladas e realizadas.
A partir do que Maia (2007) apresenta como formas possíveis de uso da internet
pelos atores da sociedade civil, desenvolvo alguns apontamentos sobre o caso específico
das comunidades quilombolas marajoaras relancionando-os a esses usos. Ciente que essas
chaves analíticas foram pensadas a partir de objetos distintos, pretendo guardar as devidas
proporções no que diz respeito aos distintos desenhos participativos e institucionais. No
entanto, o contributo de pensar a partir delas neste caso em análise é justamente perceber que
uma mesma forma organizativa, as comunidades remanescentes de quilombos do Marajó,
pode atuar por meio dos distintos usos em graus diferentes. Lycarião e Sampaio (2010), já
fizeram uma correlação entre esses usos e os três tipos de participação política. Nesse sentido,
a intenção aqui é muito mais refletir em que medida os usos da internet podem ser inferidos
dessa realidade empírica proposta no estudo.
Segundo as reflexões de Maia (2007), uma das formas de uso é a constituição simbólica
do que são os próprios sujeitos, seus valores, interesses, traços identitários que, por meio de
uma atualização e na relação com outros atores, formulam e reformulam suas ações.
Pensemos, nesse caso, na construção de enunciados de si ou “narrativas do eu” (LEMOS,
2013) no Facebook. A esse respeito muito se relaciona a luta política dos quilombolas. As
tentativas de flexibilização de seus direitos, que vão desde o cercamento de suas comunidades
a Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, perpassam por
alegações de que “quilombola” não existe na atualidade, sendo um sujeito relacionado
diretamente ao passado de resistência no Brasil da colônia e do império.
Na contraposição a esses argumentos, os quilombolas empreendem com suas próprias
representações, verbais ou imagéticas, enunciados que mostram suas formas específicas de
existência, relacionando-as ao seu direito garantido nas normas legais. Aqui, a intenção é
muito mais ampliar as formas de auto-representação do que interferir nas tomadas de decisão.
Uma segunda possibilidade de uso da internet para fins de participação política seria
a formação de uma arena pública de debates que se constituiria em relação a outros grupos,
visando a um aprimoramento argumentativo para discussões políticas.
Neste ponto, a realidade política dos quilombolas apenas tangencia “atividades reflexivas
e democráticas para testar ideias, imaginar novas ações e propor soluções alternativas para
seus problemas” (LYCARIÃO, SAMPAIO, 2010, p. 102). Embora os grupos no Facebook
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sirvam por vezes de fóruns, a troca argumentativa, seja entre quilombolas ou na interação
com outros grupos sociais, ainda é incipiente. Em um momento recente, com a criação de
novos grupos, páginas de órgãos e instituições ativistas ou representativas, um debate aos
moldes deliberativos tende a aumentar.
Na terceira forma de uso da internet, a saber “ativismo político, embates institucionais e
partilha de poder” (MAIA, 2007, p. 112), a autora revela três nuances de participação política:
uma primeira (o ativismo) e a segunda (embates institucionais) estão muito próxima do que
autores como Denis de Moraes (2001; 2006) e Ilse Scherer-Warren (2006) apontam como
mobilização social, voltada a ações como ciber-protestos, guerrilha de e-mails, entre outras
ações; a terceira está ligada diretamente a um “letramento” sobre parâmetros institucionais,
idiomas burocráticos entre outros aspectos que objetivam uma instrumentalização necessária
ao acompanhamento de políticas públicas, por exemplo.
As comunidades quilombolas lançam-se nessas três nuances de formas distintas. Em
um nível institucional, representado pela MALUNGU e pelas associações quilombolas,
o ciberativismo é mais notório, por meio da difusão expansiva de documentos, cartascompromisso, cartas-protesto e outros materiais por e-mails, blog ou mesmo pelas páginas
no Facebook. Aqui, as ações visam não somente a adesão de novos militantes de suas causas,
como atingir e sensibilizar as instâncias de tomadas de decisão políticas que lhes dizem
respeito.
A quarta e última possibilidade de uso da internet apontada por Maia está ligada a ações
de fiscalização e prestação de contas. Neste caso, ferramentas de controle e accountability são
criadas, gerenciadas com o intento de “aprimorar o sistema de democracia representativa,
aumentando o fluxo de informações provenientes do governo, tornando as autoridades mais
responsivas”, (MAIA, 2007, p. 124).
Neste último aspecto, não há uma participação direta dos quilombolas enquanto
sujeitos coletivos ou indivivuais. Nota-se, nesse caso, que esse tipo de ação ocorre por meio
de representações off-line, como o acompanhamento de processos por assessores jurídicos,
bem como pelos presidentes de associações.

Algumas considerações
Estudar comunidades quilombolas significa analisar grupos sociais que estiveram por
séculos associados a marcos temporais pretéritos sendo, por isso, muitas vezes, interpretados
como uma categoria social ultrapassada, obsoleta. Esse fato faz pesar sobre os ombros dos
que se assumem como quilombola um lugar marginal na história e na política brasileiras,
ainda distantes das instâncias de tomada de decisão e do debate público.
Assim, os grupos quilombolas do Marajó vêm, crescentemente, lançando mão de um
aparato comunicacional, seja para representar-se como quilombolas, para publicizar seus
argumentos de luta, ou para difundirem suas ações políticas.
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Operando pela linguagem, fica nítida nessa apropriação uma dimensão discursiva,
que produz efeitos de sentindo por meio da repetição e da sedimentação de significados,
especialmente com os usos das redes sociais online. Embora paradoxalmente esses efeitos não
sejam controlados pelos sujeitos e que os sentidos produzidos levam consigo múltiplas vozes,
todas as representações do “quilombola” visam a uma ressignificação de estéticas, nomes e
formas de ser.
Falar de agência neste caso de estudo é falar de formas de articulação, mobilização
de estratégias, atores sociais, recursos materiais e discursivos. Fugindo das formas
de representação paternalista, os sujeitos quilombolas, munidos de sua presença nos
“entrelugares” do capitalismo e das estruturas sociais por ele construídas, tentam construir
possibilidades de fala. Essa construção perpassa por uma certa estetização do seu cotidiano,
onde ganham destaque as representações físicas e estéticas dos grupos quilombolas, mensagens
de auto-afirmação, mobilizações para eventos e encontros, publicização de precariedades
infraestruturais etc., apontando para uma renegociação de sentidos e categorias.
Nos termos da participação, a internet tem sido acionada de forma complementar às
ações políticas presenciais dos sujeitos quilombolas. Se no mundo presencial as associações
têm papel elementar, os cidadãos quilombolas ordinários podem exercer a política e promover
ações coletivas por meio das ferramentas da internet.
Essa complementariedade se confirma, também, na medida em que não é no ambiente
online que as principais decisões sobre os rumos políticos da coletividade são tomadas e
que as ações políticas individuais nas redes sociais da internet não substituem o papel das
associações na reivindicação por direitos, como a titulação territorial.
Isso denota o caráter híbrido (BORGES, LESSA e BRANDÃO, 2013) cada vez mais
presente na vida política da sociedade civil, que se utiliza de ferramentas online e offline para
interagir com a sociedade. Ao mesmo tempo, as ações políticas promovidas no contexto de
uma sociedade midiatizada dentro da qual as narrativas que circulam no ambiente online
constroem novas configurações significativas, geram possibilidades de atingir um nível
dialógico mais amplo, negociando espaços e discursos com estruturas e grupos hegemônicos.
Persiste neste estudo a ideia de que a internet não vem resolver os problemas
históricos da democracia ou da participação política dos quilombolas. Por esta relação de
complementariedade, caberia pensar como suas utilidades políticas podem ser potencializadas
e suas iniquidades superadas.
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UM OLHAR PRAXIOLÓGICO SOBRE O FACEBOOK1

O uso e apropriação da rede social pelos moradores de Ravena

A PRAXEOLÓGICAL LOOK AT FACEBOOK

The use and appropriation of the social network on internet
by the residents of Ravena
Nathália Edwirges Amado2

RESUMO
Explorando a perspectiva de Louis Quéré (1991), que entende a comunicação como algo construído
na interação entre os sujeitos, o objetivo deste artigo é refletir sobre os usos e as apropriações
que os moradores do Distrito de Ravena – Sabará – Minas Gerais, têm feito de dois grupos no
Facebook. Além disso, considerando a importância e influência das mídias no contexto social,
traçamos um paralelo entre nosso objeto de análise e o conceito de midiatização.
PALAVRAS- CHAVE: Interações. Modelo praxiológico. Midiatização. Redes sociais.

ABSTRACT
Exploring Louis Quéré’s perspective (1991) that demonstrates communication as something to
be constructed between individuals, the purpose of this article is to reflect on the social network
on the internet and the use and appropriation of the Facebook by inhabitants from the district
of Ravena, in Sabará-Minas Gerais. In addition to this, considering the importance and influence
of the media in the social context, we draw a parallel between the object of our analyses and the
concept of mediatization.
KEYWORDS: Interactions. Praxeological approach. Mediatization. Social networks.
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digitais. Email: nathalia.e.amado@gmail.com

257

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

INTRODUÇÃO
Baseando-se nos conceitos pragmatistas e no pensamento de autores da Escola de
Chicago, Louis Quéré (1991) em seu texto – D’un modèle epistemologique de la communication
à un modèle praxeológique – propõe a importância de se pensar a comunicação por um viés
que seja de fato “comunicacional”. O autor é um dos que criticam o paradigma informacional,
pois, limita o ato comunicativo à noção linear de transmissão de informações.
Quéré (1991) entende a comunicação como prática que se dá na interação dos
sujeitos interlocutores, e este artigo tem como objetivo trazer as perspectivas do paradigma
praxiológico como forma de olhar para alguns grupos no site de rede social Facebook criados
por moradores do Distrito de Ravena – Sabará – Minas Gerais.
Por se tratar de um objeto que se dá em ambiente midiático, é importante também
problematizar de que maneira a mídia influencia as interações dos sujeitos nesse âmbito e de
que maneira se dá essa apropriação e uso deste espaço. Para isso, faremos uma discussão acerca
do conceito de midiatização conforme proposto por Braga (2006) enquanto um processo
interacional de referência, nova ordem comunicacional que incorpora vários âmbitos do social.
Para a realização dessa análise, metodologicamente optamos por fazer uma observação
exploratória dos grupos. De modo a perceber as dinâmicas e interações, e a relação com o
contexto social midiatizado, a pesquisadora (que participa como membro de cada um dos
grupos analisados) acompanhou as trocas comunicativas nessas comunidades virtuais no
período de 01 de março de 2015 até julho de 2015. A preocupação principal é refletir sobre
essa nova forma de organização social, pautada pela midiatização, e as implicações que esta
traz para a vida dos sujeitos. Relacionar esse conceito ao objeto estudado e problematizar essa
nova ordem comunicacional aos processos que envolvem os interlocutores.

PENSANDO A COMUNICACÃO POR UMA PERSPECTIVA PRAXIOLÓGICA
O modelo praxiológico ou perspectiva relacional da comunicação, como proposto por
Quéré (1991) entende a comunicação como um processo que constitui e organiza a vida social.
“Em outros termos, nesse paradigma, a comunicação é tratada como lugar da constituição
social dos fenômenos, que a análise social se propõe a descrever e explicar; como meio no
qual emergem e se mantêm os objetivos e os sujeitos, os indivíduos e as coletividades, o
mundo comum e a sociedade.” (QUÉRÉ, 1991, p.3).
Pensando por esse viés, a comunicação é vista como um processo de construção do
social. É algo que se dá na situação de interação entre os sujeitos e diz tanto das trocas
simbólicas, quanto do contexto em que se dá. Ou seja, por meio das trocas comunicativas os
sujeitos se constroem em relação. E se tornam responsáveis também por construir o contexto
em que se encontram.
Para Lima (2008), o modelo praxiológico traz a comunicação como elemento fundante
da experiência em sociedade. Seu papel seria o de delinear o social, uma vez que nem a
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comunicação tão pouco o mundo estão dados a priori. É por meio da vivência que se dá
a construção dos sujeitos, do social e da experiência. Mafra (2010) corrobora esse ponto
de vista ao dizer que pelo modelo praxiológico, “a comunicação pode ser vista como uma
prática que, ao se situar pelos sujeitos interlocutores, modifica-os e modifica a realidade que
compartilham. Há com isso uma quebra da linearidade da comunicação, deixando, enfim,
eclodir a dinâmica relacional das interações comunicativas.” (MAFRA, 2010, p.115).
Essa noção de comunicação proposta pelo paradigma relacional difere da perspectiva
informacional, pois insere a comunicação como prática social. As intenções dos sujeitos
emergem e se modificam, pois o mundo não está pré-definido. “O processo comunicativo,
numa perspectiva relacional, deixa de emergir sua vida e seu dinamismo próprios, enxergando
os interlocutores (produção/recepção) como instituidores de sentidos, que partem de lugares
e papéis sociais específicos.” (MAFRA, 2010, p.108).
Os sujeitos, dentro da perspectiva relacional, são vistos como interlocutores ativos,
responsáveis pela construção do mundo social e da interação. Assim como proposto por França:
“São sujeitos interlocutores – sujeitos que falam um com o outro, produzidos nos e pelos laços
discursivos que os unem. Sujeitos não antecedem a relação, mas resultam dela – sejam elas
relações de conjunção, enfrentamento, de associação ou de conflito.” (FRANÇA, 2005, p.12).
A comunicação enquanto esse lugar de constituição da vida social tem papel organizante
sobre: os sujeitos, a intersubjetividade, a objetividade do mundo comum e também do
partilhado. Além disso, o modelo praxiológico confere papel fundamental à linguagem
enquanto elemento integrante da construção social da realidade (QUÉRÉ, 1991). A linguagem
assume uma dimensão expressiva e constitutiva do espaço público.
Então, as trocas interativas devem ser entendidas como atos de construção dos sujeitos
e do mundo social. Neste estudo, entendemos que as conversas que se dão no espaço das
mídias sociais digitais podem ser consideradas como atos comunicativos, pois não se dão de
maneira isolada, descoladas do contexto no qual os interlocutores estão inseridos. Por isso,
toma-se como exemplo empírico o envolvimento dos moradores do Distrito de Ravena nesses
grupos no site Facebook. Com isso deseja-se explorar possíveis implicações presentes nessas
interações online que digam dessa condição da comunicação enquanto ação conformadora,
relevando a influência da midiatização nesse processo.

DISCUTINDO MIDIATIZAÇÃO
Ao compreender a comunicação como processo constitutivo e organizante, processo no
qual os sujeitos interlocutores se constroem em relação, se torna preciso problematizar como
a mídia se vincula a esta. Essa ligação implica nos modos de agir dos sujeitos e se insere no
ato comunicativo.
Tomando como premissa a discussão do paradigma relacional, a comunicação é vista
como prática cotidiana, que se dá na interação entre os sujeitos, e nesse quadro a mídia se
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insere e passa a ter um papel importante na estruturação dessa realidade. Oliveira e Paula
(2012) afirmam que por estar tão intrínseco às experiências sociais, o processo comunicativo
deve ser entendido como interação social construída na interdependência das instâncias de
produção, circulação e recepção. Segundo elas, nesta perspectiva, a mídia deixa de ser mera
ferramenta transmissiva e passa a ser agente que faz circular e conecta fluxos diversos.
A mídia passa a ser compreendida não só como instrumento de transmissão e divulgação
de informações e produtos midiáticos, mas como o principal agente contemporâneo de
circulação e interconexão de fluxos humanos, materiais e imateriais, lugar mesmo de
interações, responsável por conferir visibilidade aos (e instaurar relações entre) interlocutores
do processo comunicativo. (OLIVEIRA, PAULA, 2012, p.122-123).

Entendendo que a mídia não é mero instrumento de transmissão, mas um agente
ativo no processo comunicativo, é relevante complexificar a influência dela no processo de
construção das trocas comunicativas. E, pensando sobre essa crescente influência midiática
no cotidiano social, Muniz Sodré (2006) vai trabalhar a ideia de que a mídia hoje se configura
como um novo bios que confere uma outra forma de ver e estar no mundo: “A midiatização
pode ser pensada como um novo bios, uma espécie de quarta esfera existencial, com uma
qualificação cultural própria (uma ‘tecnocultura’), historicamente justificada pelo imperativo
de redefinição do espaço público burguês.” (SODRÉ, 2006, p. 22).
Se a mídia constitui esse novo ambiente existencial, mesmo o que não parte ou passa por
ela, é de certo modo influenciado por sua lógica, uma vez que esta impõe um jeito próprio
de pensar a cotidianidade e interfere também nos modos de ser dos sujeitos, e de enxergar o
mundo social. No entendimento de Hjarvard (2012) midiatização é um conceito central e pode
ser definido como um processo de interdependência entre sociedade e mídia. “Por midiatização
da sociedade, entendemos o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está
submetida a ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica.” (HJARVARD, 2012, p. 64).
Logo, a mídia atua em nossa sociedade não como organizadora dos fluxos, uma vez
que nem tudo passa por ela, mas de toda forma sua presença pertinente e forte influencia
o cotidiano da sociedade atual. Para Mattos e Villaça (2012), ao entender a midiatização
como essa nova ordem comunicacional, compreende-se esta como um processo que não
alcança somente determinados âmbitos da sociedade, mas que se desenvolve e engloba todas
as instâncias do social, configurando-se como nova forma de sociabilidade e interação.
Para Hjarvard (2014), atualmente vivemos uma intensificada midiatização cultural e
social, e esta não se limita à formação da opinião pública, mas perpassa praticamente todas as
instituições socioculturais. Entretanto, Verón (2014), ressalta que é importante compreender
que a midiatização não é um processo universal presente de maneira igual nas diferentes
sociedades.
Sendo assim, mesmo que a midiatização seja um processo interacional de referência
como proposto por Braga (2006) é importante reconhecer que este deve ser percebido levando
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em consideração as diferenças das diversas sociedades e seus determinados contextos e
modos de ver. “Não se deve perder de vista a perspectiva de que tais processos interacionais
se realizam de modos bastante diversos em sociedades específicas.” (BRAGA, 2006, p.5).
Então, a midiatização implica uma nova forma de enxergar o mundo. Ou seja, cada vez
mais, o que conhecemos e entendemos passa pela lente da mídia e isto reconfigura os modos
de ser e de ver das diferentes sociedades. Porém, é preciso levar em consideração que nem
todas as sociedades têm o mesmo nível de acesso aos produtos midiáticos, ou a mesma forma
de lidar com estes. Há a influência que a cultura e os contextos sociais, políticos, históricos
e econômicos têm nessa relação. Isso implica modos diferentes de ser “afetado” por essa
midiatização.
Dentro dessa perspectiva de uma comunicação que se dá na interação entre os sujeitos
como interlocutores, a noção de midiatização pode vir a somar, pois na cotidianidade, muito
do contexto dos interagentes está inserido na cultura da mídia ou mesmo se dá no ambiente
midiático. Em nosso entendimento, perceber a mídia como importante agente no processo
comunicativo é necessário, principalmente quando se trata do estudo de fenômenos que se
constroem em ambientes midiáticos. Mais do que isso, estamos de acordo com as ideias de
Braga (2006) e entendemos que há variações nos modos como as sociedades são midiatizadas,
mas é visível que a cada dia esse processo se torna mais forte e presente.

Internet e redes sociais
O conceito de midiatização propõe uma reflexão sobre a influência da mídia na sociedade.
Em nosso cotidiano, os dispositivos e as novas tecnologias da comunicação estão cada vez
mais presentes se tornando, muitas vezes, uma espécie de extensão do corpo do sujeito.
Tendo em mente a concepção de comunicação proposta pelo paradigma relacional, a noção
de midiatização nos faz pensar essa nova ambiência, a dimensão constituidora da mídia na
vida social. Além disso, é interessante pensar que por meio dessa interação há uma realidade
compartilhada, e estes sujeitos levam para as redes muito dos contextos socioculturais no
qual estão inseridos.
Desde a criação da prensa por Gutenberg a mídia veio mudando os modos de lidar
com a informação. Isso foi potencializado com o surgimento dos jornais, do rádio, televisão
que instauraram outros modos de interação. Assim também com a Internet que tem
modificado a maneira de se comunicar da sociedade, ampliando possibilidades de alcance,
rompendo também com barreiras temporais. A cada dia, os indivíduos se conectam mais,
compartilhando dados e informações em ambientes virtuais.
Para Paiva (2012), desde a década de 1990, a comunicação digital exerce influência nos
pensamentos, falas e modos de agir dos atores sociais. Consequentemente estes vêm aprendendo
a usar a comunicação para intervir dinamicamente no cotidiano. Contudo, essa intervenção
passou a ser muito mais ampla e profunda a partir do momento em que a Internet tornou-se uma
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plataforma onde a principal característica é a possibilidade de colaboração e compartilhamento
de dados.
Essa nova configuração possibilitou grandes mudanças na rede, novos ambientes
de colaboração e compartilhamento possibilitaram mais pessoas criar e disseminar conteúdos,
modificando os modos de lidar com a informação em ambiente midiático.
Fausto Neto (2009) aponta que o avanço tecnológico quebra a antiga relação cristalizada
entre produtor e receptor. As novas mídias promovem um avanço no processo comunicativo,
possibilitando aos receptores atuarem também como produtores de conteúdo e permitindo
um novo espaço de contato entre eles. Para Mol (2012) a internet devido à sua flexibilidade
já pode ser considerada um dos principais dispositivos sociais de fala. “Entre os atrativos
dessas mídias digitais está o fato de que elas têm possibilitado a sujeitos anônimos e cidadãos
comuns produzir e disseminar via mídia seus próprios discursos, inclusive os de crítica à
práticas organizacionais.” (MOL, 2012, p. 51).
E na atualidade, os ambientes que mais têm possibilitado esse compartilhamento
de dados e informações são as mídias sociais digitais como YouTube, Twitter, LinkedIn, o
Facebook, entre outros. Segundo Recuero (2009), estes sites possibilitam a exposição pública
das redes dos atores, e muito embora usualmente sejam nomeados como redes sociais, estes
na realidade são apenas sistemas que publicizam as redes dos sujeitos.
Na mídia social digital o indivíduo, através de um perfil pessoal, pode instaurar
virtualmente parte das relações que tem em seu cotidiano. De certa forma, pode remontar no
ambiente online suas relações de parentesco, amizade. Além disso, estes espaços possibilitam
aos sujeitos construir novos relacionamentos, inclusive com pessoas geograficamente
distantes. Para Primo (2007), muito mais importante do que o aspecto tecnológico que
envolve esses sistemas, é a compreensão que estes sobrevivem graças às interações que ali se
dão. Sendo assim, deixa-se de lado a ideia de uma comunicação polarizada, que opõe emissão
e recepção. “É preciso atentar para a o “entre”: o relacionamento. Trata-se de uma construção
coletiva, inventada pelos interagentes durante o processo, que não pode ser manipulada
unilateralmente nem pré-determinada.” (PRIMO, 2007, p.7).
Percebendo as redes sociais não só por seu aparato tecnológico, mas sim por sua
capacidade de estabelecer a interação entre os sujeitos, neste artigo, pensa-se a comunicação
que dali emerge a partir do paradigma relacional. Nas mídias sociais, tanto as possibilidades
de compartilhamento de sentidos e a possibilidade de os sujeitos se engajarem em mais de
um espaço de troca ampliam as potencialidades desses ambientes online. Para Braga (2012)
percebe-se que as redes possibilitam um deslocamento do modelo conversacional.
Logo, é viável enxergar as redes sociais como espaços onde os sujeitos são interlocutores,
que desenvolvem a comunicação por meio de suas interações. Para tanto, utilizam a lógica e
as ferramentas da mídia para produzir essa interação. Além disso, é importante ressaltar que
essa configuração da internet como espaço de compartilhamento, colaboração e a dinâmica
das redes, que permite que os atores estejam interligados promovendo a interação entre um
grande número de interagentes, assim como no objeto deste estudo.
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RAVENA, NOSSO OBJETO
O distrito de Ravena pertence ao município de Sabará – Minas Gerais – e está localizado
à cerca de 25 km de Belo Horizonte. O local ainda preserva características de interior, com
ambiente mais rural e população em torno de 15 mil habitantes. Uma característica importante
relacionada a seus moradores é o fato de boa parte dos nascidos na localidade descenderem
da mesma família, fazendo com que tenham algum grau de parentesco. Além disso, a maioria
da população se conhece.
Não há dados oficiais sobre a fundação do distrito, mas sabe-se que se deu no século
XVIII, em função das expedições dos bandeirantes e da exploração de ouro. Ravena, então
Arraial de Nossa Senhora da Lapa, está localizada na região do Sabarabuçu, onde surgiu
o primeiro povoamento de Minas Gerais, que mais tarde se tornou a Vila Real de Nossa
Senhora da Conceição de Sabará3.
A localidade já foi marcada por forte cultivo agrícola, principalmente da Banana,
chegando, na década de 1970, a ser o maior produtor da fruta no estado. A agricultura,
embora ainda seja uma das atividades principais, tem entrado em decadência. Atualmente,
a maior parte da população, principalmente mais jovem, deixa o distrito diariamente para
atuar em atividades diversas na capital mineira e outros municípios vizinhos.
Nos últimos anos, com os avanços dos serviços de telefonia móvel e também de
internet, boa parte da população do distrito passou a ter acesso a uma série de tecnologias e
possibilidades, inclusive o acesso aos sites de redes sociais. Neste trabalho, iremos destacar
especificamente os usos que os moradores vêm fazendo do site Facebook.
Percebendo a possibilidade do Facebook se tornar um meio de comunicação para
a comunidade ravenense – que não conta com nenhum veículo de mídia local – alguns
moradores tomaram a iniciativa de montar comunidades online, nesse caso, os grupos
nessa mídia social digital, de modo a facilitar a divulgação de informações de interesse da
população. Dentre estes espaços, destacamos o grupo “Ravena e suas memórias”4, criado com
o intuito de promover o compartilhamento de fotos, vídeos e depoimentos sobre a história
dos moradores e comunidade. O grupo é público, tem 1.181 membros e reúne moradores,
ex-moradores e pessoas com alguma ligação em Ravena, principalmente laços de parentesco.
Além deste, também se destaca o grupo “Galera de Ravena” 5, que permite a discussão de
temas diversos, acolhendo uma grande diversidade de assuntos de interesse da comunidade como
política, saúde, lazer, transporte público, entre outros, acolhendo atualmente 2.082 participantes.
Esse trabalho foi realizado através da observação exploratória dos dois grupos feita
no período entre março e julho de 2015. Através da observação mais aprofundada pudemos
3. Disponível em: Prefeitura Municipal de Sabará: <http://www.sabara.mg.gov.br/portal/index.php/turismo> Acesso
em: 16 de agosto de 2015
4. Disponível em : <https://www.facebook.com/groups/545910882166541/?ref=bookmarks>
5. Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/204152506368399/>
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verificar alguns elementos interessantes de serem relatados no texto deste estudo. Nosso
principal interesse era perceber a dinâmica de participação dos interagentes, buscando
entender de que modo o contexto sócio-histórico no qual os moradores do distrito estão
envolvidos emergia nas interações via rede social e como era possível perceber influências da
midiatização nas atitudes desses sujeitos no Facebook.

A APROPRIAÇÃO DA REDE SOCIAL
Partindo do conceito central do paradigma relacional da comunicação, este trabalho
tem como proposta refletir sobre esse modo de apropriação das redes sociais tal como vem
sendo feito pelos ravenenses, tendo em vista, a compreensão de uma comunicação que não
é dada a priori: assim como os significados, é algo que se constrói na interação entre os
sujeitos em relação, conforme dito por Quéré (1991). Para isso, propõe-se pensar os grupos
“Galera de Ravena” e “Ravena e suas memórias” como espaços virtuais que implantam na
comunidade outros modos de interagir, e consequentemente de comunicar, reconhecendo
que isso se dá no contexto maior de uma sociedade influenciada pelas lógicas da mídia.
O primeiro ponto importante a ser ressaltado é a interação que se dá nestes espaços
virtuais. As próprias características do sistema, seus modos de operação e usabilidade
permitem que a interação entre os atores aconteça independente da espacialidade ou
temporalidade em que cada interagente se insere. Essa característica possibilita que uma
grande quantidade de indivíduos seja afetada pelas postagens, uma vez que as atualizações
irão compor a Linha do tempo dos interagentes que formam essa rede. Observando a dinâmica
dos grupos da mídia social Facebook, pode-se dizer que estes são ainda mais propícios para
esses diálogos (interações), uma vez que a premissa destes espaços é intensificar a interação
entre os membros, considerando que estes compartilham do interesse pelos temas abordados
nessa comunidade.
Lançando olhar sobre nosso objeto de estudo, é interessante observar que o local onde
nasceram ou vivem e o modo como esses indivíduos se reconhecem como membros dessa
comunidade é o principal elemento para se pensar as interações que se dão nestes ambientes.
No grupo “Galera de Ravena” a prática da discussão política é mais presente e reflete a
realidade da comunidade carente desses debates. Além de não ter uma forte representação
no legislativo do município de Sabará, a comunidade conta apenas com alguns grupos
comunitários pouco expressivos. O grupo serve então para ponto de encontro dos cidadãos.
Observando a realidade de Ravena, o segundo ponto a ser ressaltado é a importância
que estes grupos tomam para o contexto atual da comunidade. Por ser um distrito, Ravena
não conta com administração própria e, devido ao resultado das últimas eleições municipais
não elegeu representantes para o poder Legislativo de Sabará. Considerando essa situação
política, boa parte da população demonstra um sentimento de abandono para com os
governantes municipais, sendo esta uma das maiores reivindicações dos ravenenses ao longo
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de anos. Muito desse contexto, e experiência desses moradores é compartilhado nestes grupos
promovendo alguns debates.
Dentro desse quadro, as redes sociais têm sido apropriadas como verdadeiros espaços
de discussão das demandas do distrito. As trocas simbólicas que acontecem nestes grupos
refletem a realidade dos participantes. Isso pode ser diretamente relacionado ao proposto
no paradigma praxiológico, pois essas interações, embora se deem em um espaço com
temporalidades diferenciadas, não se dão de maneira deslocada do contexto. Pelo contrário,
também tem o poder de influenciar o mundo que esses indivíduos vivem. Os sentidos que
emergem nas interações apontam elementos relativos à situação em que a troca acontece, e é
somente no contexto que os sentidos são produzidos. Sendo assim, as falas dos moradores nos
grupos refletem aspectos importantes do contexto sócio-histórico no qual estão envolvidos.
Principalmente, quando se trata das questões políticas, é possível perceber que faltam canais
de comunicação mais efetivos com os órgãos administrativos, bem como a organização de
ferramentas de fiscalização da implantação de políticas públicas no local.
Observando as postagens fica visível que os moradores utilizam as ferramentas que têm
em mãos para elaborar as mensagens e fomentar os debates, e o modo como o fazem é muitas
vezes semelhante à maneira como o jornalismo trabalha suas notícias, por meio de textos,
vídeos, fotos, relatando os problemas como denúncias, por exemplo. Um exemplo disso são
algumas postagens feitam em setembro de 2014, nas quais os moradores compartilharam
fotos do interior da Igreja Matriz. Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG) a edificação está atualmente interditada. As
publicações compostas por texto e imagem demonstram a real situação da edificação que
deveria estar em restauração, mas devido à falta de verba a obra está parada. A igreja corre
o risco de desabar por problemas estruturais. O texto anexo à foto explica a situação de
deterioração e convoca a população a se mobilizar. Além dessas fotos, há imagens de uma
manifestação posterior, feita pelos moradores em prol do patrimônio. Por meio dos posts no
grupo Galera de Ravena os moradores denunciaram uma situação, propuseram a mobilização
e foram fazendo a cobertura das ações que estavam sendo feitas. Só nesse exemplo já fica
visível as implicações que esses atos comunicativos tiveram no contexto da comunidade e
como a mídia social digital teve papel relevante nesse processo.
Considerando esse aspecto, é perceptível um empoderamento por parte dos ravenenses
dessa lógica da mídia de publicizar temas e repercuti-los, utilizando-a de modo a legitimar
a importância de cada reivindicação. Além dos textos, também o uso de outros recursos,
reforça essa nova configuração midiática. Conformando o que aponta Lima (2008): “O
contexto social parece ser cada vez mais moldado, além da lógica do consumo também pela
lógica da mídia.” (LIMA, 2008, p.7).
Essa apropriação das lógicas midiáticas reforça o potencial das novas mídias de
intercruzar os papéis de produtor e receptor e demonstra que os sujeitos inseridos nessa
realidade midiatizada têm um entendimento maior sobre como dar um perfil midiático
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ao conteúdo de modo a lhe conferir maior destaque e conquistar maior engajamento nas
publicações nas redes. Através da observação das páginas fica perceptível a importância
que eles dão à página no Facebook como um espaço de compartilhamento das questões da
comunidade.
Ao problematizar e promover um debate, os interagentes reconhecem a mídia enquanto
agente de exposição dos temas, relevante na exploração e agendamento dos assuntos públicos.
E essas discussões não ficam restritas ao ambiente virtual, pelo contrário, elas repercutem
muitas vezes nas ruas do distrito. Além disso, alguns moradores parecem já pautar suas ações
para que as mesmas sejam compartilhadas em rede, como é o caso de alguns moradores
que se reuniram para tapar um buraco em determinada rua uma vez que a prefeitura não
disponibilizou equipe. Enquanto o trabalho ia sendo feito algumas pessoas foram registrando
tudo e as fotos foram para o “Galera de Ravena no mesmo dia, seguidas de texto exaltando a
atitude dos moradores.
Para Paiva (2012), os ambientes virtuais como chats, blogs, Facebook, Twitter e outras
redes sociais fazem com que estejamos interligados tecnológica e sensorialmente com esses
ambientes digitais. Segundo ele, estes ambientes teletransportam mentes e corações para
outra dimensão da experiência individual e coletiva. Esse modo de olhar para os ambientes
virtuais é um ponto interessante quando se propõe pensar as comunidades que surgem
nas redes sociais. Nestes ambientes, os indivíduos não só reproduzem as relações que têm
presencialmente, como podem estar em contato com indivíduos diferentes com quem
compartilham interesses diversos.
No grupo “Ravena e suas memórias” é interessante perceber que o que une os interagentes
é o interesse em resgatar a história em comum de todos. O grupo tem grande participação
dos moradores, e gera certa mobilização dos mesmos na busca por esses registros que contêm
um pouco do passado local. Sendo assim, o Facebook atua como uma espécie de memória
online, construída em conjunto, onde os indivíduos compartilham seus registros.
Neste grupo há dois aspectos interessantes. Primeiro, com compartilhamento em
um meio digital, esses registros históricos passam a atingir uma quantidade muito maior
de pessoas, afetando uma quantidade maior de atores e gerando outros tipos de interação.
Analisando as publicações é possível encontrar postagens e comentários de pessoas que
nunca viveram em Ravena, mas que se identificam de alguma forma com o lugar pelo fato de
ter familiares que ali residiram e ter lembranças das visitas que fizeram ao distrito. O segundo
aspecto diz respeito à digitalização desses registros fotográficos, que faz com que estes ganhem
uma sobrevida, uma vez que a ação do tempo tende a deteriorá-los. O ato de digitalizar as
fotografias garante não só que mais pessoas tenham acesso a estas, como também garante
uma maior vida útil, uma vez que o artefato de papel sofre com a ação do tempo, e outros
fatores como a má-conservação. Ao digitalizá-las os moradores permitem que estas imagens
estejam presentes na vida das próximas gerações de ravenenses possibilitando talvez uma
maior identificação destes novos indivíduos com a comunidade local.

266

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

Uma dimensão importante de ser considerada sobre estes grupos é pensar que as
interações não se limitam a eles, uma vez que os indivíduos podem repercutir as discussões em
seus perfis pessoais, bem como em outros espaços. Portanto, as interações não se restringem
a rede social. De certa forma, os grupos têm pautado o que se discute na comunidade fora dos
ambientes virtuais. Pessoas que não tem acesso à rede de computadores também reverberam
o que se passa nesses ambientes. Isso chama a atenção para o potencial de circulação das
informações, possibilitando que a mesma informação seja pauta de interações diferentes,
gerando também sentidos e significados diferentes.
Neste ponto podemos perceber a ideia de sociedade midiatizada é muito pertinente para
pensarmos esse objeto, uma vez que fica claro que os indivíduos não só são influenciados pela
lógica da mídia de publicizar seus temas de interesse, como também se utilizam dessa lógica
para tornar esses temas e discussões públicos. Para Braga (2012), por mais que os avanços
tecnológicos possibilitem um avanço do processo de midiatização, é importante ressaltar que
este não se restringe a isto. Vai além, pois a midiatização não depende exclusivamente da
tecnologia, é muito mais pelo uso social da mesma, partindo do pressuposto da necessidade
que haja interação. Sendo assim, é mais valioso pensar as interações sociais que de fato
acontecem possibilitadas pelos avanços tecnológicos, do que simplesmente restringir os
estudos às características destes dispositivos tecnológicos.
Sendo assim, o meio – no caso o Facebook – tem um papel importante, pois suas
características enquanto um sistema que possibilita a seu usuário empregar diferentes
formatos para a publicização dos temas enriquece a mensagem. O site oferece ao interagente
algumas possibilidades na hora de produzir o conteúdo. Porém, em nenhum momento,
o site toma o papel de centro da interação, uma vez que quem detêm e promove as ações
comunicativas são os sujeitos interlocutores. Conforme explica Fausto Neto (2008), no
contexto da midiatização da sociedade mais importante do que reconhecer o papel dos meios
nos processos interacionais é preciso priorizar a ação dos sujeitos enquanto interlocutores
conscientes de suas escolhas e capazes de se apropriar de lógicas da mídia para fazer ecoar
seus interesses e atingir seus objetivos.
Fica claro então que os sujeitos de Ravena reconhecem o papel que a comunicação tem
enquanto agente de transformação da realidade onde vivem e para garantir maior visibilidade
às questões que lhes afetam utilizam o Facebook, uma mídia social digital para publicizar os
temas. Ao se colocar nesse processo de debate, o indivíduo se fortalece enquanto sujeito,
se impõe, produzindo-se a si mesmo enquanto interlocutor no processo. E mais relevante,
nesses exemplos fica claro que o virtual e o “real” não estão separados, mas pelo contrário,
não há ambiências distintas. Tudo está acontecendo simultaneamente, e a Ravena que existe
enquanto localidade geográfica influencia a Ravena que existe no Facebook, e vice e versa.
Ao problematizarmos nosso entendimento praxiológico da comunicação, compreendemos
que ambos os grupos tem papéis importantes para a comunidade. Fica perceptível como o
contexto ravenense é um elemento presente nos conteúdos disponibilizados em ambiente
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virtual e também como o grupo influencia no cotidiano do distrito. É uma via de mão dupla, e
as interações que se constroem no Facebook tem relação direta com as que ocorrem face a face.
Assim, é possível dizer que esses grupos tem um papel importante na construção do ravenense
como sujeito e cidadão, pois é um caminho para a reivindicação e espaço de compartilhamento.
Juntos, nas conversações que ali se constroem esses sujeitos constroem a Ravena de hoje.

CONCLUSÃO
Levando em consideração os pontos levantados, pode-se dizer que o paradigma
praxiológico da comunicação tal como proposto por Quéré (1991) é uma perspectiva muito
rica para avaliar os fenômenos comunicativos contemporâneos visto que, por abordar a
comunicação por um ponto de vista propriamente comunicacional, permite ao pesquisador
olhar para seu objeto de maneira mais ampla, sem preocupação de fechá-lo em partes, mas
sim, perceber este como um processo.
A realidade que se instaura na sociedade com o avanço das tecnologias da comunicação
não pode ser pensada pela perspectiva do paradigma informacional, uma vez que o que se passa
nesses novos ambientes tem uma complexidade muito maior do que uma interação entre emissor
e receptor. Esses ambientes vão além, incluindo na relação uma infinidade de possibilidades.
Sendo assim, ao analisar os grupos do Facebook e os modos de apropriação que os
ravenenses vêm fazendo do mesmo, sabendo que estes indivíduos estão inseridos em um
contexto onde a mídia e seus modos de operar modificam a maneira de estar da sociedade,
fica perceptível a contribuição que o paradigma relacional nos traz para pensar os sujeitos
na interação: agentes dispostos e capazes de construir sentidos e significados, fortalecendo o
processo comunicativo.
A análise das interações nos dois grupos da comunidade de Ravena nos permite visualizar
que os sujeitos se apropriam das lógicas das mídias para a produção do conteúdo, entendendo
as possibilidades comunicativas de seus atos. Fica visível que a realidade midiatizada atinge a
todos, e aí, assim como dito por Braga (2006) haverá variações nos modos como as sociedades
receberam essa influência, mas todas estão inscritas nessa realidade atual.
Enfim, esperamos ter alcançado o objetivo de problematizar a mídia, no caso o Facebook,
como um instrumento do social. Pensar as interações que se dão no espaço das redes sociais
e suas possíveis implicações tendo em mente o paradigma relacional da comunicação é de
extrema importância, pois reconhece o lugar dos sujeitos na construção da comunicação.
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GÊNERO E JORNALISMO NO CONTEXTO PIAUIENSE:
Uma análise da repercussão do caso “Makelly Castro”1

GENDER AND JOURNALISM IN PIAUÍ’S CONTEXT:

An analysis of the repercussion of the case “Makelly Castro”
Tamires Ferreira Coêlho2
Resumo
Articulamos jornalismo e gênero, considerando a diversidade de modos, processos e consequências
de violências contra as pessoas que não se enquadram na heteronormatividade, bem como a
parcela de contribuição que o jornalismo pode dar para o questionamento ou a perpetuação
de preconceitos e estigmas sociais. Analisamos notícias sobre o homicídio da travesti Makelly
Castro, à luz de teorias que abordam tanto o jornalismo (CARVALHO, 2009) quanto as questões
atreladas a identidades de gênero de pessoas LGBTQ (PRECIADO, 2011), a partir de três portais
do Piauí: 180graus, AZ e Meio Norte. Constatamos que os meios de comunicação cumprem um
importante papel social de visibilidade e legitimação, de pressão e cobrança frente às instituições
sociais. No entanto, há um padrão social que serve de parâmetro, moldando relações sociais (e
midiáticas). Elementos como a velocidade e a quantidade de informações publicadas ainda são
priorizados em detrimento de abordagens mais humanas e/ou queer.
Palavras-chave: Makelly Castro. Gênero. Jornalismo. LGBTQ. Queer.
Abstract
We articulate journalism and gender considering the diversity of forms, processes and consequences
of the violence against people who cannot be framed in the heteronormativity. We also consider
journalism contribution in questioning or perpetuating prejudice and social stigma. We analyze
news about the murder of the transvestite Makelly Castro, at the light of theories that approach
both the journalism (CARVALHO, 2009) and questions linked to gender identity of LGBTQ people
(PRECIADO, 2011), in three websites of Piauí: 180graus, AZ e Meio Norte. We have found that
media play a social role in the visibility and legitimation, pressure and collection in face of social
institutions. But there is a social standard which serves as a parameter, shaping social (and media)
relations. Elements like speed and volume of published information still have priority over queer
and/or more human approaches.
Keywords: Makelly Castro. Gender. Journalism. LGBTQ. Queer.

1. Trabalho apresentado no GT Processos Sociais e Práticas Comunicativas.
2. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG com bolsa da CAPES. Fez estágio
doutoral na Université Paris-Sorbonne/CELSA junto ao GRIPIC com bolsa da CAPES. Mestre em Ciências da Comunicação pela UNISINOS. Graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela UFPI com sanduíche na Universidade do
Minho (Portugal). Pesquisadora associada ao Gripic e membro dos grupos de pesquisa Processocom, Margem, GRIS
e da Red AmLat. Email: tamiresfcoelho@gmail.com.
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‘‘

Dedicado à memória de Makelly Castro e de tantas outras vítimas do ódio à ruptura de
amarras sociais.

Considerações Iniciais
Neste trabalho partimos do pressuposto de que as notícias são produtos construídos
não somente a partir de dados, informações e técnicas específicas, mas, sobretudo, a partir de
complexas relações de poder e forças simbólicas (BOURDIEU, 1983; 2001) que interferem em
como e no porquê de um determinado fato tornar-se interessante do ponto de vista jornalístico.
A matéria noticiosa traz consigo não apenas palavras que conferem, de maneira crua, sentido
a um acontecimento, mas um emaranhado de significações, posicionamentos, embates,
hierarquias e subjetividades. Partimos também de uma abordagem de gênero enquanto
princípio que funda e constitui o social, impregnado de relações de poder (BONETTI, 2009),
associado à produção simbólica, de valores e convenções (essenciais à produção jornalística)
e do que pode ser (in)visibilizado midiaticamente.
Consideramos neste texto que, apesar de haver muitas (e diferentes) roupagens para
as violências contra os tipos de fuga e/ou subversão da norma heterossexual, as pessoas
transgênero encontram mais obstáculos e estigmas (COSTA et al., 2010), estando ainda
mais vulneráveis que outras que também não se identificam com o binarismo e as limitações
impostas pela heteronormatividade. O jornalismo pode ajudar a perpetuar esses estigmas
sociais, ao legitimar mecanismos de violência simbólica e reforçar ângulos estereotipados no
tratamento de acontecimentos que envolvem mulheres e homens trans.
Fazemos aqui uma análise de notícias sobre o homicídio da travesti Makelly Castro à
luz de teorias que abordam tanto o jornalismo quanto questões atreladas a identidades de
gênero de pessoas LGBTQ3 (lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, transexuais, queer ou não
heterossexuais). Analisamos matérias de três portais de notícias que estão dentre os mais
acessados do Piauí, todos sediados em Teresina-PI: 180graus, AZ e Meio Norte.
O caso nos chamou atenção, principalmente, pelo desrespeito ao nome social da vítima – o
que diz muito sobre uma lógica heteronormativa que ainda paira sobre o fazer jornalístico –, pela
presença de termos que reforçam estereótipos e pela veiculação de cenas fortes de seu corpo,
expondo sua imagem de maneira desnecessária. À época do crime houve uma enxurrada de
críticas em redes sociais e nos comentários das notícias quanto ao tratamento dado pelos
jornalistas, reverberando negativamente, inclusive entre colegas de profissão piauienses.

Caso “Makelly Castro”: Uma Breve Contextualização
Makelly Castro tornou-se mais um número dentre as estatísticas de homicídios no Piauí
e no Brasil. Embora muitas vítimas, como ela, tenham sido mortas devido à sua identidade
3. Sigla adotada por Costa et al. (2010).
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de gênero, que foge à heteronormatividade, grande parte dos crimes que envolvem aversão
a não heterossexuais ainda é diariamente fichada com diversas outras motivações4. Isso
ajuda a mascarar não somente os dados estatísticos, mas também a complexidade dos fatores
atrelados à recusa em aceitar o outro na sua diferença, em perceber quão falho e opressor é o
sistema heteronormativo que rege nossa sociedade.
Na manhã do dia 18 de julho de 2014 o corpo de Makelly foi encontrado parcialmente
despido na zona Sul de Teresina-PI, com sinais de enforcamento. Ela era jovem, mal tinha
completado seus 24 anos, fazia programa na capital piauiense e estava desaparecida. Essas
informações preencheram matérias de diversos portais de notícias no Piauí e pouco mais que
isso foi investigado ou publicado, especificamente sobre o caso, naquele dia.
Posteriormente, outras matérias trariam o desdobramento do caso, que ganhou bastante
repercussão no estado. A maioria das matérias produzidas imediatamente após a descoberta
da morte de Makelly divulgou apenas fotos do perfil do Facebook da vítima, enquanto o
portal Meio Norte optou por fazer fotos no local onde o corpo foi encontrado, divulgando
fotos extremamente fortes e desrespeitosas, com close no corpo seminu da vítima e com
efeito de desfoque quase inexistente. Uma das imagens do corpo da vítima foi novamente
publicada pelo Meio Norte quando surgiram novas informações sobre o caso, dias depois.
Logo após a morte de Makelly foi organizado um manifesto denominado “Somos
todos Makelly Castro”, no dia 21 de julho de 2014, na região central de Teresina. Através das
redes sociais os organizadores convocaram a população a comparecer ao protesto levando
fotografias da vítima e cartazes. Ainda que em nível local, Makelly Castro tornou-se um
símbolo contra a transfobia e a travestifobia no Piauí. Vários meios de comunicação passaram
a especular quem seria o assassino de Makelly e se ele teria relação com outros homicídios e
agressões a travestis em Teresina.

Jornalismo e Gênero
Levando em conta o jornalismo como ator social, com conteúdos e formas em movimento,
Carvalho (2009, p. 59) explica que ele tanto informa quanto se nutre de informações, em
um processo infinito, constituindo um espaço no qual encontramos batalhas, interditos,
contradições e silêncios. Os atores sociais constroem, ininterruptamente, representações
(BOURDIEU, 2001): são categorizações que falam “da sua posição nesse mundo, da sua
identidade social, por meio de todas as formas do bem dizer e do mal dizer, da bendição
ou da maldição e da maledicência” (p. 142). No jornalismo, disputas simbólicas podem
ser constantemente visualizadas a partir das representações a que os repórteres recorrem
para abordar personagens e situações nas notícias, revelando tanto posicionamentos quanto
aspectos subjetivos do profissional.
4. Não nos referimos a “crimes comuns, fruto de assalto ou bala perdida, nem de ‘crimes passionais’ como as páginas policiais costumam noticiar. São ‘crimes de ódio’, em que a condição homossexual da vítima foi determinante no
‘modus operandi’ do agressor” (MOTTA, 2006, p. 514).
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Apesar de haver uma concepção idealizada de notícia, disseminada pelos próprios
meios em seu marketing, “como algo regido pela lei probabilística da informação” e balizado
em conceitos como objetividade, neutralidade e imparcialidade (CARVALHO, 2009, p. 43),
sabemos que a veiculação em meios jornalísticos depende tanto de informações quanto de
interesses que perpassam os profissionais e as empresas. Assim, “a escolha dos termos, a
ordem de apresentação, a seleção dos fatos pressupõem inevitavelmente a existência de juízos
de valor. Tudo isto, portanto, recria o real e se transforma em um novo real” (MOTTA, 1997,
p. 316). Consensos sobre o que é normal ou desviante balizam valores sociais e pessoais dos
profissionais de comunicação e são utilizados inconscientemente na produção de notícias,
refletindo uma “retroalimentação do jornalismo com a cultura e os sistemas de valores”
(SILVA; FONSECA, 2011, p. 185).
Considerando a opção por dar a ver determinados aspectos (e não outros) ou por
eleger um ângulo através do qual a história é contada em uma matéria, podemos articular
a “construção de um novo real” de Motta ao regime de visibilidade destacado por Rancière
(1996). A própria opção por dar voz e fala a determinados atores sociais e não a outros, a
partir da existência de fontes mais ou menos “autorizadas” que outras, revela que nem todos
esses atores são sujeitos de fala, nem todos têm sua palavra considerada e ouvida. A voz de
grupos minoritários é por vezes como um ruído, um barulho negligenciado.
Articulamos a noção de dissenso de Rancière (1996) a uma desidentificação (LAURETIS,
1987; PRECIADO, 2011) constituída pelas “identificações estratégicas, desvios das tecnologias
do corpo e desontologização do sujeito da política sexual” (PRECIADO, 2011, p. 15) das
multidões queer. Dessa forma, a “desidentificação surge das ‘sapatas’ que não são mulheres,
das bichas que não são homens, das trans que não são homens nem mulheres” (PRECIADO,
2011, p. 15).
No jornalismo ainda é perceptível uma simples replicação (além da ratificação) dos
nomes de ordem policial: raramente o lugar dos indivíduos nomeados é questionado.
Dizer que uma pessoa é travesti (ou um travesti, como muitos meios ainda denominam
erroneamente) em uma matéria, como no caso de Makelly Castro, parece dizer absolutamente
tudo sobre ela. Pouco ou nada a mais precisaria ser descrito. Há, por vezes, também um
estranhamento ao entre-lugar que ela ocupa, não se conformando à lógica heteronormativa
do que é masculino ou feminino. Se ela é travesti, provavelmente faz programa, não deve
ter uma condição financeira boa e não é socialmente aceita. Não importa se ela é uma filha,
uma trabalhadora, se tem sonhos, se tem amigos ou uma vida social intensa, se é feliz, se
tem problemas familiares, financeiros ou afetivos. Ela é travesti: isso basta para o repórter.
Não precisamos observar muito para afirmar que a morte de uma travesti que faz programa
e a morte de um empresário heterossexual de alto poder aquisitivo ganham proporções
completamente diferentes nos meios de comunicação.
O jornalismo feito na (e para a) internet é marcado, dentre outros aspectos, por uma
exacerbada preocupação com a velocidade de veiculação das notícias: publicar antes do
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site ou portal concorrente chega a ser mais importante, para muitos portais em grandes
conglomerados midiáticos e para os que analisamos neste texto, que uma verificação
mais precisa de dados ou uma construção de material de qualidade. Essa corrida contra a
concorrência ocorre também no jornalismo feito para outros suportes, mas, quando ele é
feito para a internet, é configurado por outras temporalidades, de forma que o tempo entre
a apuração e a publicação de notícias é reduzido. Além disso, a audiência (quantidade de
acessos) é valorizada a ponto de determinados conteúdos serem publicados apenas porque
“dão acessos” para o portal. Esses critérios já eram bastante considerados em produções para
meios tradicionais, como a televisão, também a partir de uma lógica empresarial (BOURDIEU,
1997) na qual o mercado é “reconhecido como instância legítima de legitimação” (p. 37) e age
invisivelmente a partir da conquista (e disputa) de nichos de mercado, de publicidade e de
capital social para os jornalistas (BOURDIEU, 1997).
A “preocupação” com a audiência é por vezes utilizada como desculpa diante da
veiculação de informações com distorções e imagens fortes que ferem os direitos humanos.
Na construção do “novo real” ou da “reprodução parcial da realidade” (MARCONDES
FILHO, 1986), o profissional “extrai da realidade o que lhe interessa (ou aos seus leitores)
e isso se transforma em notícia: da realidade é extraída somente uma parte útil, sendo que
essa utilidade é avaliada segundo objetivos puramente particularistas” (MARCONDES
FILHO, 1986, p. 50). No contexto piauiense, observamos que, se as notícias sobre violência,
assassinatos, homicídios etc. rendem acessos, elas precisam ser exploradas ao máximo. A
morte é o foco, é o que interessa a muitos jornalistas e editores de sites e portais, é preciso
mostrar imagens de corpos estendidos ou dilacerados com o máximo de detalhes e o mínimo
de tarjas porque cenas fortes significam “aumento de acessos”. Simultaneamente, a maneira
como a vítima é retratada nas matérias fica em segundo plano, já que isso não parece compor a
“parte útil da realidade” para os jornalistas. No entanto, não se leva em consideração que nem
sempre esses acessos são de leitores satisfeitos com aquele conteúdo: percebemos que tanto
há muitos comentários criticando a abordagem das matérias e a exposição desnecessária de
corpos, quanto há uma replicação dessas matérias nas redes sociais acompanhadas de críticas.
Os meios de comunicação são dispositivos que envolvem poder e disputas simbólicas,
que podem ajudar a desconstruir ou reforçar preconceitos5, interferindo no campo do saber:
O jornalismo e seus discursos (dispositivos de saber) contribuem para a manutenção do
sistema de poder, pois não existe relação de poder sem o campo do saber. Ao deter parcelas de
poder, os jornalistas acabam, desta forma, por transmitir saber. Mas se informação também
significa poder, sua relação com a mídia implica necessariamente uma questão de dominação
e de relações de força entre um campo extremamente conflituoso. (DIAS, 2011, p. 69).

5.Costa et al. (2010, p. 93) pontua que “géneros e identidade(s) de género, orientações sexuais, classes sociais, etnias, localizações geográficas ou meios habitacionais e graus de incapacidades/deficiências se conjugam e operam
de diversas formas na construção e manutenção das discriminações”.
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A interferência no campo do saber dá-se também pela instância pedagógica que
compõe o fazer jornalístico, articulando a
[...] produção dos saberes que orientam a (e se orientam na) cultura. A função pedagógica
do jornalismo pode ser percebida na reprodução e circulação do acervo dos conhecimentos
socialmente construídos e culturalmente legitimados que ajudam a informar os sujeitos na
contemporaneidade” (SILVA; FONSECA, 2011, p. 185).

Nesse sentido, se os discursos hegemônicos, frequentemente legitimados por meios
de comunicação, caracterizam de maneira reducionista as pessoas não heterossexuais
(evidenciando aspectos como promiscuidade e futilidade, associados a uma representação
caricatural), as pessoas trans ainda são alvo da incompreensão (e exclusão) de uma possibilidade
de gênero que foge ao modelo binário e rígido que é tido como “padrão” (CLARKE et al.,
2010; COSTA et al., 2010). No caso das mulheres trans, como Makelly Castro, tudo isso
ainda pode ser associado às diversas opressões cotidianas sofridas pela parcela feminina da
sociedade, que ainda está muito longe de alcançar a igualdade de direitos em relação aos
homens.
Dentre os tipos de aversão a pessoas trans, destacamos aqui o genderismo, que interfere
mais comumente no âmbito midiático. O genderismo atua como reforço a “uma incongruência
entre sexo e género. E uma crença cultural que perpetua julgamentos negativos acerca de
pessoas que não se apresentam como mulheres/homens estereotípicos” (COSTA et al., 2010,
p. 96). Dessa forma, não há abertura para conhecer o outro ou o “estranho”, inferiorizando-o
de maneira pejorativa, elevando diferenças a desigualdades e intensificando posicionamentos
intolerantes (SILVA; FONSECA, 2011, p. 191) que, por sua vez, podem acionar e/ou estimular
diversas formas de violência física e simbólica.
Como afirmam Leal e Carvalho (2009, p. 2), o jornalismo é uma instituição dentre as
mais credíveis, ao mesmo tempo em que é pouco confiável, quando se trata da visibilidade de
gêneros. Os autores pontuam que boas coberturas de casos de homofobia e da agenda política
do universo não heterossexual conferem visibilidade às causas pelas quais os LGBTQ lutam,
bem como pautam denúncias de agressões e violência. Por outro lado, silêncios e não ditos,
bem como o posicionamento discordante de entidades LGBTQ na construção de matérias
jornalísticas, podem levar a uma certa desconfiança em relação aos meios de comunicação.
[...] o silêncio e a omissão, pautados pela interdição ou pela indiferença, são tão
desumanizadores quanto os xingamentos e a ofensa. Assim como a homofobia manifesta-se
explicitamente em discursos, apresenta-se também nas alusões, nas lacunas e na recusa à
nomeação e aos usos de termos que deixem clara a diversidade sexual. (LEAL; CARVALHO,
2009, p. 6).

A teoria queer abandona a noção de imutabilidade e de perenidade, no que concerne
à constituição das identidades (PENEDO, 2008; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010), já que a

276

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

sexualidade e o gênero estão em constante (re)construção, como também estão os sujeitos,
que, por sua vez, são abordados a partir dos desvios da “normalização das suas práticas
sexuais” (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 270).
Deste modo, a categoria de sexualidade pode deixar de ser uma categoria útil; se deixar de
ser considerada um atributo individual e passar a conceber-se como uma categoria cultural
disponível, pode implicar que a identidade sexual deixe de ser usada, vivida ou considerada
fundamental. Tendo um carácter iminentemente emancipador e libertador, a teoria queer
concebe que do ponto de vista político é possível dar visibilidade e protagonismo ao sujeito
individual, promovendo deste modo a diversidade. (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 270).

A teoria das multidões queer (PRECIADO, 2011) desterritorializa a heterossexualidade
(tecnologia biopolítica), evidenciando uma noção “sexopolítica” ao que se define enquanto
“gênero”. Um dos aspectos que tornam essa perspectiva interessante a esta análise é o
abandono de uma “identidade natural” (homem/mulher) ou de práticas delimitadas (homo
ou heterossexual), reconhecendo que há diversas pessoas que resistem às definições de
“normal” ou “anormal”: “[...] O que está em jogo é como resistir ou como desviar das formas
de subjetivação sexopolíticas” (PRECIADO, 2011, p. 16). A sexopolítica é “o espaço de
uma criação na qual se sucedem e se justapõem os movimentos feministas, homossexuais,
transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas, pós-coloniais...”, de forma que as minorias
viram multidões, tornam-se queer (PRECIADO, 2011, p. 14), havendo “uma multidão de
diferenças, uma transversalidade de relações de poder, uma diversidade de potências de vida”
(PRECIADO, 2011, p. 18).
Para Louro (2004), os sujeitos da sexualidade desviante (todas essas multidões que
fogem à heteronormatividade) não almejam integração ou tolerância, mas, muito além disso,
se assumem em um entre-lugar, materializando um desafio e uma perturbação das normas
regulatórias, constituídas pela ordem policial abordada por Rancière, abrindo espaços
dissensuais. Enxergamos esse entre-lugar inflamado por uma potência política que pode
superar a conquista de direitos e de reconhecimento social.

“Travesti é bagunça”? Disputas e Tensões entre Jornalismo e
Demandas LGBTQ no Cenário Piauiense
No subtítulo que dá início a esta seção fazemos referência a uma situação bastante
repercutida nas mídias, a partir de um flagra, feito pela produção do programa televisivo
Profissão Repórter em 2010, que mostra uma travesti batendo em um homem que supostamente
teria desistido de fazer um programa. Uma das frases da travesti virou bordão: “Tá pensando
que travesti é bagunça?”. Apropriamo-nos desse bordão de maneira provocativa, convidando
o leitor a pensar em uma bagunça diferente da referida pela travesti do vídeo: a construção
de uma identidade de gênero trans, que foge ao pensamento hegemônico tanto do que é
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considerado feminino quanto do que é masculino, perturba, bagunça a lógica heteronormativa,
desafiando binarismos.
Em nossa análise da cobertura jornalística sobre a morte da travesti Makelly Castro
nos portais de notícias do Piauí, começamos problematizando a desconsideração do nome
social da vítima por parte dos jornalistas e meios de comunicação. As matérias veiculadas
no dia 18 de julho de 2014, intituladas “Corpo de travesti é encontrado próximo no (sic)
Parque Industrial” (portal Meio Norte), “Corpo é encontrado na zona Sul com sinais de
espancamento; era travesti” (portal 180graus) e “Travesti é encontrado morto na zona sul de
Teresina” (portal AZ, grifo nosso) trataram a vítima a partir de pronomes masculinos, ainda
que seu nome social fosse “Makelly” e que sua aparência fosse bastante distante do masculino
heteronormativo. Comparando o conteúdo das matérias observadas, é possível encontrar
diversas informações desencontradas sobre o nome da vítima e sobre como seu corpo foi
encontrado, por exemplo. Isso pode nos sinalizar para a pouca atenção dispensada ao caso,
em termos de checagem e de conferência de dados publicados nas matérias.
Na matéria do portal AZ, é possível encontrar utilizações pronominais erradas e, no
mesmo texto, um depoimento de uma integrante do Grupo Piauiense de Transexuais e
Travestis com o pronome correto:
O corpo de um travesti foi encontrado no Distrito Industrial, zona sul de Teresina, o jovem
de 24 anos, identificado como Mikelly Casto foi achado nas proximidades de uma empresa
de Calll (sic) Center, quando um funcionário estava chegando para trabalhar.
[...] Segundo Laura dos Reis, do Grupo Piauiense de Transexuais e Travestis, Makelly Castro,
fazia programa no centro de Teresina e que estava desaparecida há 4 dias. (AZ, 2014, grifos
nossos).

Quanto à matéria supracitada do portal Meio Norte, é possível encontrar expressões
majoritariamente masculinas contrastadas com o adjetivo “desaparecida”: “O corpo de um
travesti”, “Há suspeitas de o corpo seja do travesti Makely Castro, após denúncia de que
estaria desaparecida”, “[...] a maneira como se encontra o travesti caracteriza crime com
requinte de crueldade” (MEIO NORTE, 2014a, grifos nossos). Nesse caso, ao contrário da
matéria do AZ, a fala da fonte, que não é ligada a grupos LGBTQ, mas à polícia, ajuda a
legitimar o tratamento errôneo à vítima: “Ainda não sabemos o que causou a morte desse
rapaz, para tanto estamos aguardando o IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Criminal
para esclarecer esse fato”, disse o Tenente Da Costa” (MEIO NORTE, 2014a, grifo nosso).
Uma notícia veiculada posteriormente (em 30 de julho de 2014) pelo mesmo portal, mas
postada por outro jornalista, intitulada “Travesti diz que foi atacado por assassino de Makelly
Castro” e atualizada para “Travesti é atacada por assassino de Makelly Castro” (2014b, grifos
nossos), já traz correções em relação ao tratamento de gênero.
Já o portal 180graus afirmou, na matéria anteriormente mencionada, que o corpo
encontrado era de “um homem”, mas “seria um travesti conhecido no centro da capital”
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(180GRAUS, 2014ª, grifos nossos). Alguns dias depois, o mesmo portal veiculou o texto “CASO
MAKELLY: Suspeito seria empresário ‘rico’ de Teresina” (180GRAUS, 2014b), bem maior que o
anterior e publicado por outro membro da redação, no entanto, com a persistência da confusão
quanto aos pronomes utilizados, chegando inclusive a deslegitimar o nome social da vítima
em detrimento da identificação que a vítima havia abdicado em vida: “Há uma semana que a
Polícia tenta descobrir quem matou Maciel Castro, mais conhecido como Makelly Castro, de
24 anos, travesti que foi encontrada morta na sexta-feira passada, dia 18. [...] Segundo laudo da
polícia civil, foi morta por asfixia.” (180GRAUS, 2014b, grifos nossos)6.
Se o acesso à internet e, consequentemente, a inúmeros bancos de dados supostamente
facilita a vida do jornalista, ofertando uma enorme quantidade de informação sobre os mais
variados temas, por outro lado, nem sempre o profissional se aproveita dessa disponibilidade
informacional para a construção da notícia, replicando estereótipos e marcas do senso
comum. Atualmente não há sequer como utilizar a desculpa da “falta de informação” ou de
sua falta de acessibilidade diante de temas bastante debatidos, como os direitos relacionados
às causas LGBTQ.
É também na internet que ocorre a replicação de conteúdo dos portais jornalísticos em
redes sociais, que, além de ajudar na disseminação de matérias (e no tão almejado aumento de
acessos), acaba tornando-se também um convite à discussão. No caso analisado as matérias
sobre a morte de Makelly geraram debates na rede social Facebook, sobretudo ressaltando a
forma desrespeitosa de abordagem dos profissionais. Vários jornalistas, inclusive, criticaram
e se posicionaram contra a postura dos portais e dos colegas, como ocorreu com os jornalistas
piauienses Viviane Bandeira, que criticou as fotos veiculadas pelo site Meio Norte e o título
da matéria no site 180graus, e Yako Guerra, que fez questão de responsabilizar os jornalistas
pela cobertura “necrófila” com fotos inadequadas.
Por favor, na hora de noticiar um fato, vamos primar pelo respeito. Em caso de morte, é sempre
bom se colocar no lugar da família da vítima. Para que servem tantas fotos, tão próximas do
corpo e com tantos detalhes, se você não é legista? Por que não respeitar a identidade de
gênero da pessoa? Por que tratar como se fosse natural a pessoa ter sido assassinada porque
é travesti ou porque trabalhava como prostituta? (BANDEIRA, 2014)7.

Sobre algumas matérias que vi hoje noticiando a morte da Makelly, nada que eu escreva
aqui vai demonstrar o tamanho da revolta, desconforto e vergonha desse jornalismo necrófilo
e que insiste em fomentar condutas violentas e preconceituosas. Apelação que quer puxar o
leitor pela mão para ver tamanho desrespeito e falta de profissionalismo em troca de audiência
[...] a construção do texto e a forma como as informações são apuradas e repassadas depende
de você, colega jornalista. [...]
6. Uma atualização da matéria do portal Meio Norte (2014a) também incluiu a deslegitimação do nome social da
vítima de forma semelhante ao portal 180graus (2014b).
7. Trecho de postagem publicado neste texto com autorização da autora.
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Manchetes sensacionalistas que visam apenas a audiência. “Ah, mas é isso que o leitor
quer ver”. Há quem seja fã da mídia necrófila, mas não tenho medo de afirmar que é uma
ínfima minoria. Vejam os comentários das matérias e nas postagens no Facebook a enxurrada
de reclamações sobre essa abordagem desrespeitosa.
Quanto à abordagem dos textos e as formas de se referir à Makelly, outra questão que me
entristece: “Corpo dO HOMEM”, “O rapaz”, “O travesti”. Ao longo do tempo, muitos termos
precisaram ser abolidos ou alterados por nutrirem a discriminação (aidético, deficiente e
homossexualismo são alguns exemplos), mostrando que mudanças de padrões culturais da
sociedade requerem o respeito dos profissionais em comunicação. Existe uma identidade de
gênero a ser respeitada e, no momento em que eu passo por cima disso enquanto jornalista
e me refiro a uma travesti no masculino, só demonstro minha ignorância sobre o assunto e
contribuo para que as pessoas que leem minha matéria – e que não sabem que travesti tem
NOME SOCIAL e deve ser tratada no FEMININO – também passem por cima da identidade
de gênero alheia e repliquem a tantas outras pessoas essas formas que podem parecer
algo pequeno, mas que influenciam e muito na forma de pensar e enxergar essas pessoas.
(GUERRA, 2014)8.
Além do que o jornalista Yako Guerra ressalta no trecho acima, direcionando-se à
responsabilidade social do profissional de comunicação e ao poder de legitimação que sua
palavra e seu posicionamento têm sobre sua audiência, destacamos também a limitação de
como Makelly Castro foi construída nas matérias analisadas: era mais uma travesti que fazia
programa no centro de Teresina. Nas entrelinhas, os três portais de notícia retrataram a vítima
de maneira homogeneizante e superficial. Detalhes sobre seu corpo foram mais importantes
que sobre seu caráter e sua personalidade. A partir de observações anteriores ao conteúdo
dos portais analisados, ficou visível que, por exemplo, quando uma jovem estudante de classe
média foi assassinada, a cobertura foi muito mais humanizada, algo bastante distante da carga
de objetificação imposta à imagem de Makelly. E isso também interfere sobre a impressão dos
leitores (audiência) em relação às vítimas.
Poderia ter sido descrita uma jovem com uma vida inteira pela frente, vítima de um
contexto opressor e delimitador de identidades, mas essa jovem deu lugar, no discurso
jornalístico, a uma travesti de corpo bonito que fazia programa. O portal Meio Norte
enunciou que “Policiai (sic) acreditam que a morte tenha se dado por homicídio, com asfixia
pois em torno do pescoço do travesti tem um tecido. O corpo tem um piercing no umbigo.”
(MEIO NORTE, 2014a, grifo nosso). O 180graus explicou que a vítima “estava com os seios
(silicone) em exposição e de calcinha fio dental de cor vermelha. Makelly costumava deixar a
sua moto na Praça do Fripisa e ficava circulando na região, nas esquinas, a espera de clientes.
Por ter um corpo bonito, era uma das mais procuradas.” (180GRAUS, 2014b, grifos nossos).
Questionamos aqui qual a importância de especificar que a vítima usava um piercing no
8. Trecho de postagem publicado neste texto com autorização do autor.
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umbigo, algo que seria considerado “comum” para uma jovem de sua idade, ou que ela estava
com os seios (com silicone) expostos e com uma calcinha de um tipo x, de uma cor y. Essa
descrição mostra-se altamente desrespeitosa em relação à vítima, além de fútil: há a descrição
de um corpo, como poderia ser descrito um carro ou qualquer outro objeto, não um ser
humano; há a descrição de um objeto “procurado” pelo mercado, como uma peça de roupa
que está no auge das tendências da moda.
Além disso, o próprio título da matéria do 180graus “Corpo é encontrado na zona Sul
com sinais de espancamento; era travesti” (2014a) indica claramente uma inferiorização/
exclusão da identidade de gênero trans, justificando, de alguma forma, o homicídio. O título
sinaliza uma relação de causa e consequência entre a suposta morte por espancamento (o que
foi descartado pela polícia no caso de Makelly) e o fato de a vítima ser travesti.
Apesar dos diversos equívocos e problemas já apontados nas matérias selecionadas,
talvez poucos se equiparem ao desrespeito representado pela veiculação de fotografias
detalhadas do corpo da vítima nas matérias do portal Meio Norte. Foram publicadas imagens
em diversos ângulos de seu corpo despido e já sem vida, sem nenhuma preocupação com
a ética jornalística, sem nenhum pudor ou receio. Os efeitos de desfoque para proteção
da imagem da vítima quase nada esconderam. Digitar o nome de Makelly Castro em
buscadores de notícias na internet ainda implica acessar, além de suas fotos disponíveis em
redes sociais, registros mórbidos e de mau gosto, sem indício de qualquer autorização por
parte da família.
Foto de corpo estirado com uma tarja que mais parece um deboche servindo de subterfúgio
para dizer “não estamos mostrando nada demais”. “É travesti, pode publicar”, “é morador de
rua, publica”, “ah, é gay/lésbica, coloca” e em tantos outros casos de minorias que parecem
automaticamente assinar um termo de concessão de imagem mesmo depois de mortas, única
e exclusivamente por serem minorias. (GUERRA, 2014).

Se algumas fontes, sobretudo ligadas à instituição policial e/ou jurídica e a grupos
LGBTQ, tiveram espaço nas notícias analisadas, não há espaço destinado a qualquer
depoimento da família ou de amigos. Além disso, alguns elementos textuais nos levam a
questionar a procedência de informações obtidas pelo 180graus e pelo Meio Norte, como
a veiculação de que o assassino de Makelly Castro atacou outra travesti (MEIO NORTE,
2014b), quando a polícia ainda nem tinha divulgado nomes de suspeitos, e a utilização de
“informações extra-oficiais” (180GRAUS, 2014a, grifo nosso) ou fontes misteriosas (como a
mencionada abaixo), colocando em xeque a credibilidade do portal.
Uma fonte chegou a informar ao 180graus e a alguns outros jornalistas que o principal
suspeito de matar Makelly foi identificado e está sendo monitorado pela Polícia. Esta não
quer falar sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Mas as informações dão conta de
que [...] Ninguém confirma essa informação. (180GRAUS, 2014b, grifo da matéria).
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Considerando o papel social do jornalismo de conferir visibilidade e de cobrar soluções
das instituições para os problemas sociais, no caso de Makelly Castro, além da denúncia de um
homicídio específico, abre-se uma brecha para que o leitor perceba que há práticas homofóbicas
e transfóbicas no contexto piauiense, sobretudo quando matérias sobre o caso mencionam
que já haviam ocorrido outros crimes de motivação homofóbica naquele mesmo ano. Apesar
de haver uma série de problemas e posturas a serem melhoradas pelo jornalismo piauiense, a
repercussão da morte de Makelly gerou uma série de debates sobre o tratamento dispensado
aos não heterossexuais no contexto piauiense e sobre o posicionamento jornalístico diante
de crimes contra a identidade de gênero. No caso do 180graus, uma das notícias publicadas
contribuiu para visibilizar outros tipos de agressão a LGBTQs, exemplificando violações de
direitos sofridas por uma das integrantes de um grupo de Transexuais e Travestis. Apesar de
trazer especulações de origem duvidosa, a matéria informou sobre medidas da instituição
policial frente ao caso de homicídio, explicou o que é homofobia e informou sobre dispositivos
de denúncia em Teresina (180GRAUS, 2014b).

Reflexões Finais
A diversidade das identidades de gênero, que estão em permanente processo de
construção assim como os sujeitos, e a própria proposta da teoria queer estão ligadas a um
excesso de nomes (trabalhado por Rancière) que emancipa, que desidentifica e que foge
de padrões e estereótipos. Articulando Rancière (1996) a Nogueira e Oliveira (2010) e a
Preciado (2011), percebemos que, assim como a eleição de um nome fixo limita o indivíduo
em suas possibilidades, a opção por uma identidade de gênero específica (dentro do que é
normativamente previsto) pode excluir ou silenciar diversas experiências importantes para
o indivíduo. A heteronormatividade e sua rigidez podem ser comparadas à ordem policial
de Rancière (1996), que pune e tenta reordenar tudo o que sai do previsto, do que é préestabelecido para um dado indivíduo, de acordo com a lógica dominante.
Não nos cabe aqui propor que o jornalismo sempre reproduz preconceitos e dissemina
valores hegemônicos, prejudicando conscientemente a luta de pessoas e grupos LGBTQ. Os
meios de comunicação cumprem um importante papel social de visibilidade e legitimação,
de pressão e cobrança frente às instituições sociais. Esse tornar visível perpassa conflitos,
mas não podemos negligenciar que há um padrão social que serve de parâmetro, moldando
relações sociais (e midiáticas) a partir da heteronormatividade (BUTLER, 2003; SILVA;
FONSECA, 2011). São os valores padronizados, por vezes constituintes dos profissionais,
que reconstroem o real e ditam regimes excludentes de visibilidade midiática.
Aspectos como o genderismo, o estranhamento do outro à medida de sua diferença,
a ideia de que sexo e gênero estão necessariamente vinculados, e até mesmo as imposições
das rotinas produtivas nas redações conectadas, quando articulados, podem levar os
jornalistas a objetificarem e desumanizarem (ainda que inconscientemente) personagens
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não heterossexuais nos textos noticiosos. Exemplo disso é o desprezo a elementos de uma
identidade em construção, como o nome social, referindo-se a um nome que não mais lhe
pertence, ainda que possa constar em documentos oficiais.
No caso Makelly Castro qualquer consulta básica por meio de buscadores na internet
mostraria aos jornalistas como se referir a uma travesti, posicionando-se de maneira respeitosa
à vítima. Ocorre que, seja por sua “obrigação” frequente de colocar a matéria no ar antes da
concorrência, seja por ser indiferente às vítimas noticiadas (sobretudo às que pertencem a
grupos minoritários), o profissional de comunicação desliza e parece se importar cada vez
menos com a qualidade da notícia que constrói: a velocidade e a quantidade têm sido os
principais focos de muitas redações de portais jornalísticos no Piauí, impedindo que, em
casos como o de Makelly, sejam feitas coberturas queer e abordagens mais humanas.
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Aline Monteiro X. Homssi Borges
É graduada em Comunicação Social – habilitação Jornalismo pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), pós-graduada com Comunicação e Gestão
Empresarial pelo IEC/PUC-Minas e mestranda em Comunicação e Temporalidades pela
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Trabalha como jornalista e integra do grupo
de pesquisas ConJor – Convergência e Jornalismo, do PPGCom-UFOP. Pesquisa narrativas
literárias, narrativa transmídia e entretenimento.
Email: alinemonteiro@gmail.com.

Amanda Chevtchouk Jurno	
É doutoranda e Mestre, pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação da UFMG, e
graduada em Comunicação Social, pela mesma Universidade, com ênfase em Jornalismo.
A autora se debruça atualmente sobre as mediações jornalística, algorítmica e técnica no
Facebook. Dentre seus interesses de pesquisa estão Novas Mídias, Redes Sociais, Controvérsias,
Teoria Ator-Rede (TAR), Science Tecnology Studies (STS). É pesquisadora do Núcleo de
Pesquisa em Conexões Intermidiáticas (NucCon) do Centro de Convergência e Novas Mídias
da UFMG (CCNM-CNPq).
Email: amandajurno@gmail.com.

Dayana Cristina Barboza Carneiro
É graduada em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo pelo Centro Universitário
Estácio de Sá e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Federal de Ouro Preto (Ufop). Atualmente, é professora no curso de Especialização em
Educação Ambiental da Ufop. Possui experiência na área de Comunicação Organizacional
e integra o grupo de pesquisa ConJor - Convergência e Jornalismo, do PPGCom-UFOP.
Desenvolve pesquisas sobre Comunicação Organizacional, Análise do Discurso e processos
comunicacionais em ambiente digital.
Email: barboza.dayana@gmail.com.

Ellen Joyce Marques Barros
É Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Linha
de pesquisa: Midiatização e Práticas Interacionais. Bacharel em Comunicação Social –
habilitações Relações Públicas (2009) e Jornalismo (2012), ambas pela PUC Minas. Integrante
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do Grupo de Pesquisa Campo Comunicacional e suas Interfaces CNPq. Suas pesquisas
incluem a dimensão sensível das interações, processos comunicacionais em situações de
copresença, interações midiatizadas, metapesquisa, comunicação organizacional.
Email: ellen_jmb@yahoo.com.br.

Eugene Oliveira Francklin
É graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto e Mestranda em Comunicação pela
Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalha como jornalista e fotógrafa, possuindo
experiência em radio jornalismo, tendo atuado na Rádio UFOP Educativa e em Assessoria de
Comunicação e Fotografia pela Fundação de Arte de Ouro Preto, onde atuou nas funções. No
PPGCOM | UFJF integra a linha de pesquisa Cultura, Narrativas e Produção de Sentido onde
desenvolve estudos sobre mídias sociais digitais, identidade negra, discursos de minorias
sociais e representatividade.
Email: eugenefrancklin@gmail.com

Fabíola Carolina de Souza
É bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Comunicação
pelo programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG e doutoranda em
Comunicação pela mesma instituição. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Imagem e
Sociabilidade (GRIS/UFMG). Suas pesquisas incluem programas populares, representações
e performance.
Email: fabiolasouzajor@gmail.com

Filipe Alves de Freitas
É doutor em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015),
mestre em Comunicação Social pela mesma instituição (2007) e bacharel em Publicidade e
Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2004). É professor efetivo
do Departamento de Linguagem e Tecnologia (DELTEC) do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Atua nas áreas de comunicação visual, novas
tecnologias, interseções e experimentações de linguagem, desenvolvendo pesquisas acerca
da experiência dos jogos digitais.
Email: filipealvesdefreitas@gmail.com

288

VIII Encontro dos Programas de Pós-graduação em Comunicação Social de Minas Gerais - ECOMIG 2015

Isabella Novais
Cursou Mestrado em Comunicação Social na PUC Minas com bolsa CAPES. Possui graduação
em Publicidade pela mesma instituição. Tem experiência na área de comunicação com ênfase
em comunicação na internet e dispositivos móveis. Navega pelo mundo das startups há mais
de 9 anos e pesquisa o Evento Especial da Apple, a partir da noção de experiência estética.
Participa do grupo de pesquisa DIALORG: Aspectos teórico-conceituais da Comunicação
Organizacional, PUC Minas/CNPq.
E-mail: novais2000@gmail.com.

Janine de Kássia Rocha Bargas
É graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, e mestra em Ciências
Sociais, ambas as formações pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É doutoranda no
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e integrante do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública (EME/UFMG).
Tem experiência em jornalismo impresso, comunicação institucional, telejornalismo e
produção audiovisual. Atua em pesquisas sobre comunicação e política, interações e mídias
sociais, estudos culturais, deliberação, reconhecimento, povos e comunidades tradicionais na
Amazônia e comunidades quilombolas.
Email: ninebargas@gmail.com.

José Cristian Góes
É graduado em Comunicação Social – Jornalismo - pela Universidade Tiradentes, Mestre
em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe e Doutorando em Comunicação pela
Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisador do Grupo de Pesquisa em Imagem e
Sociabilidade (GRIS) no PPGCOM/UFMG. Seus estudos estão voltados ao jornalismo e a
construção do invisível, dedicando-se ainda à comunicação, narrativas, história, identidades
e memórias.
Email: cristiangoes_brasil@yahoo.com.br

Luciana Andrade Gomes Bicalho
É doutoranda em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais
(bolsista FAPEMIG), Mestre em Teoria da Literatura pela mesma instituição e bacharel em
Comunicação Integrada, com habilitação em jornalismo, pela PUC Minas. É pesquisadora
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do Núcleo em Conexões Intermidiáticas (NucCon), vinculado ao Centro de Convergência
de Novas Mídias (CNPq/UFMG). Atua principalmente nos seguintes temas: jornalismo,
cibercultura e semiótica.
Email: lucianadrade@gmail.com.

Marcelle Louise Pereira Alves
É bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade
Federal de Viçosa (2014) e Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação
em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (2016). Trabalha como
jornalista em um site de notícias de Sete Lagoas e região. Pesquisa temas relacionados à
divulgação científica, comunicação pública da ciência, midiatização, textualidades midiáticas,
mídias digitais e redes sociais.
Email: marcellelouisepalves@gmail.com

Michele da Silva Tavares
É graduada em Comunicação Social – Jornalismo - pela Universidade Federal de Sergipe,
Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia,
Doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora adjunta
do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Seus estudos estão voltados
ao jornalismo, com ênfase nos produtos impressos, dedicando-se à reflexão da composição
verbo visual de jornais e revistas e do uso desse espaço para acionamentos de histórias de
vida, memórias e imaginários. Defensora da prática do jornalismo sensível.
Email: micheletavaresjor@yahoo.com.br .

Nathalia Edwirges Amado
É bacharel em Comunicação Social – Gestão de Comunicação Integrada pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Especialista em Comunicação Estratégica também pela
PUC Minas e Mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal de Minas Gerais. Trabalha como jornalista, e atualmente integra o Grupo de Pesquisa
em Comunicação, Mobilização e Opinião Pública – Mobiliza – PPGCOM/ UFMG. Suas
pesquisas estão relacionadas à midiatização, comunidades e interações em mídias sociais
digitais.
Email: nathalia.e.amado@gmail.com
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Rafael Barbosa Fialho Martins
É jornalista pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Mestre e Doutorando em
Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Autor da
dissertação "A TV mais feliz do Brasil: a proposta de interação do SBT com a audiência", tem
como interesses centrais de pesquisa os estudos de televisão, especificamente o SBT, Silvio
Santos e seus desdobramentos, como telenovelas, programas populares e telejornalismo.
Colunista do site SBTpedia.
Email: rafaelbfialho@gmail.com.

Tamires Ferreira Coêlho	
É bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, Mestre
em Ciências da Comunicação pela UNISINOS e Doutoranda em Comunicação Social pela
Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa da CAPES. Fez estágio doutoral (sanduíche)
na École des Hautes Études en Sciences de l’Information et de la Communication (Université
Paris-Sorbonne) com bolsa PDSE/CAPES. Pesquisa sobre gênero, comunicação política e
redes sociais. Associada ao GRIPIC, integrante do PROCESSOCOM, da Red AmLat, do
GRIS (UFMG) e do Margem (UFMG).
Email: tamiresfcoelho@gmail.com.

Tiago Barcelos Pereira Salgado	
É doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG).
Doutorado sanduíche no GSPR da École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
de Paris, França. Mestre em Comunicação pela mesma instituição. Pesquisador do Centro
de Convergência de Novas Mídias (CCNM/UFMG) e do Núcleo de Pesquisa em Conexões
Intermidiáticas (NucCon/UFMG). Bolsista CAPES. Desenvolve pesquisas em torno de
assuntos como cibercultura, sites de redes sociais (SRS), públicos e audiências online, mídias,
métodos e humanidades digitais, performance, subjetividade, teoria ator-rede, publicidade e
propaganda.
E-mail: tigubarcelos@gmail.com

Vanessa Costa Trindade
É bacharel em Comunicação Social (habilitação Jornalismo) pela Universidade Federal de
Minas Gerais, mestre e doutoranda também em Comunicação Social pela mesma instituição.
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Bolsista da Capes, integra o Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (Gris) e o Núcleo
de Estudos Tramas Comunicacionais: Narrativa e Experiência. Atualmente pesquisa modos
de ser mulher nas capas da revista feminina Tpm. São de seu interesse assuntos relacionados
a capas de revista, texto verbo-visual e gênero.
Email: vancotrin@gmail.com.
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